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UCHWAŁA NR 365

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 24 pa�dziernika 2018 r.

w sprawie odnowienia doktoratu prof. Jana Kieniewicza

 

Na podstawie § 9 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst 

jednolity: Monitor UW z 2015 r., poz. 150 z p��n. zm.), po 

zapoznaniu się z recenzjami: prof. Ewy Doma�skiej z Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jerzego 

Zdrady, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiello�-

skiego oraz prof. Alfredo Alvara z Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas (CSIC) z Madrytu, dotyczącymi 

dorobku prof. Jana Kieniewicza, Senat Uniwersytetu 

Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odnowienie doktoratu prof. Jana 

Kieniewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     Przewodniczący Senatu 

                    Uniwersytetu Warszawskiego

                     Rektor

                     dr hab. Marcin Pałys, prof. UW



PROF. ZW. DR HAB. 

EWA DOMA�SKA

INSTYTUT HISTORII 

UNIWERSYTET IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W POZNANIU

Recenzja osiągnię� naukowych 

Profesora Jana Kieniewicza

w związku z postępowaniem o odnowienie 

doktoratu

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 
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Historia jako spos�b bycia

N ie mam wątpliwo�ci, że Pan Profesor Jan Kieniewicz 

jest historykiem wybitnym, odważnym w swych 

koncepcjach, znakomitym humanistą, tw�rczym i zaanga-

żowanym intelektualistą, panoramicznie my�lącym bada-

czem przeszło�ci, człowiekiem z misją i pasją, a co 

najważniejsze z wizją. Profesor Kieniewicz zdaje się 

uciele�nia� pragnienie, kt�re kiedy� sam przypisał 

Profesorowi Tadeuszowi Łepkowskiemu twierdząc, że ten 

„chce by� dziejopisem w sensie norwidowskim, nie 

poddającym się klasyfikacjom, budzącym emocje i wraca-

jącym nam smak historii” (Historia: spos�b bycia, 1980).

W  obowiązujących ewaluacjach badaczy wnio-

skujących czy to o tytuł doktora, doktora habili-

towanego czy też profesora, jednym z najważniejszych 

wymog�w jest oryginalno�� i innowacyjno�� prowadzonych 

bada�. Wydawa� by się mogło, że wymogi te nie są zbyt 

wyg�rowane, jednak w istocie sprostanie wszystkim trzem 

naraz (tj. posiadanie „wiedzy teoretycznej w dyscyplinie”, 

„umiejętno�ci samodzielnego prowadzenia pracy nau-

kowej”, oraz zaprezentowanie w pracy doktorskiej 

„oryginalnego rozwiązania problemu naukowego” – jak 

stanowi tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), 

jest bardzo trudne. W recenzji tej wskażę, że dokonania 

naukowe Profesora Jana Kieniewicza są ponadczasowe 

i spełniają z nawiązką oczekiwania stawiane przed kandy-

datami na stopie� naukowy nie tylko doktora. Piszę te słowa 

nie bez kozery, kierując się ważną uwagą Profesora 

Krzysztofa Pomiana, kt�ry w artykule Historia – dzi� (2011) 

napisał tak: „Bycie historykiem nie jest czym� przyznanym 

raz na zawsze wraz z dyplomem uko�czenia odpowiednich 



>8<

B ycie historykiem, o czym uczy i co po�wiadcza Jan 

Kieniewicz, przejawia się każdorazowo w r�żnego 

rodzaju aktach i działaniach, czy to w wygłaszanych 

referatach i wykładach, czy to w publikowanych artykułach 

i książkach, czy też w aktywno�ci publicznej. Potwierdza to 

tylko fakt, że historykiem się nie jest, ale że jest to proces 

ciągłego stawania się. Działalno�� Profesora Kieniewicza 

potwierdza też konstatacje Davida Bretta (�e Construction 

of Heritage, 1993), że „tak w istocie, historia nie jest 

abstrakcyjnym rzeczownikiem, ale czasownikiem. 

Historujemy” (”History, truly considered, is a verb, non an 

abstract noun. We history”). W rzeczy samej Profesor 

studi�w. Bycie historykiem musi zyska� za każdym razem 

potwierdzenie zajmowaną postawą poznawczą i moralną”. 

Zar�wno postawa poznawcza, jak i moralna Profesora Jana 

Kieniewicza jest, jak sądzę, �wietną egzemplifikacją idei 

stałej pracy nad sobą (kształtowanie siebie jako badacza 

i jako podmiotu moralnego), a tym samym potwierdzeniem 

zasady zawartej w my�li Pomiana. Przy czym formułując 

uwagi na temat dorobku naukowego Pana Profesora, 

wypowiada� się będę jako metodolog i teoretyk historii 

zwracając uwagę na te jego aspekty, kt�re pozwalają na 

rekonstrukcję wizji dziej�w, bada� historycznych i roli 

historyka prezentowanych przez warszawskiego historyka.  

Zar�wno postawa poznawcza, 

jak i moralna Profesora Jana Kieniewicza 

jest (...) �wietną egzemplifikacją idei 

stałej pracy nad sobą.
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Kieniewicz nie tylko tworzy historię w sensie pisania o prze-

szło�ci i reflektowania na temat historii jako dziedziny 

wiedzy, lecz także – jako ambasador RP w Hiszpanii, 

wicedyrektor Instytutu Historycznego czy jako kierownik 

�rodowiskowych Transdyscyplinarnych Studi�w 

Doktoranckich (Wydział „Artes Liberales” UW) ją buduje, 

a tym samym „historuje przyszło��”. 

P rofesor Kieniewicz należy do tych rzadkich w naszej 

profesji badaczy, kt�rzy nie tylko uprawiają �wietną 

historię i wyznaczają nowe tendencje w badaniach 

historycznych, lecz także snują jakże ważną i potrzebną 

(auto)refleksję na temat tego, czym jest historia jako 

specyficzne podej�cie do przeszło�ci, kim jest historyk i jaka 

jest jego rola. W pracach Pana Profesora znajdujemy zatem 

zar�wno propozycje innowacyjnych koncepcji teore-

tycznych, jak i rozważania o statusie i misji historii i histo-

ryka, filozoficzną refleksję o dziejach i wizje przyszło�ci 

targanej problemami wsp�łczesnego �wiata. Bardzo cenię 

w pracach Profesora Kieniewicza jego humanizm, kt�ry 

odzwierciedla się w głębokiej trosce o człowieka i jego 

indywidualną i zbiorową egzystencję, a także przenikliwo�� 

w diagnozowaniu problem�w, z kt�rymi zmaga się historia 

w obliczu komercjalizacji wiedzy historycznej, spadku 

zainteresowania historią w�r�d młodego pokolenia i utratą 

przez historyka wiodącej roli w kształtowaniu �wiadomo�ci 

historycznej. W tym kontek�cie Pan Profesor przyjmuje rolę, 

kt�rą znajdujemy w pismach klasyk�w historiografii i lite-

ratury. Na pytanie „kim jest historyk?”, idąc �ladami 

Norwida Kieniewicz odpowiada: „badaczem, interpre-

tatorem i tw�rcą. Uczonym, intelektualistą, my�licielem… 

a może mędrcem?” (Odpowied� na wyzwania przy-

szło�ci, 2015).
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W  ważnym dorobku popularyzatorskim Profesora 

znajdujemy wiele felieton�w mających charakter 

manifest�w, w kt�rych rezonują motywy w �wiecie 

anglosaskim znane z pism m.in. R.G. Collingwooda, że 

historia jest naturalną dla człowieka formą my�lenia o rze-

czywisto�ci, ludzką samowiedzą, poszukiwaniem siebie. 

Warto w tym miejscu przytoczy� obszerniejszy cytat 

ilustrujący Jana Kieniewicza rozumienie historii z felietonu 

o wiele m�wiącym tytule Historia: spos�b bycia (1980):

„Historia człowieka to oczywi�cie nie tylko docenienie jego 

roli w wydarzeniach. To zwłaszcza �wiadomo�� zako-

rzenienia w długim trwaniu, w tej pozornie anonimowej 

i  szarej codzienno�ci mierzonej epokami, cyklami 

i  formacjami. To możliwo�� identyfikacji z innymi, 

z  przeszło�cią i z przyszło�cią, szansa odnalezienia sensu 

istnienia. Sensu i potrzeby działania. Działania przywra-

cającego wiarę w słowo, regenerującego więzi społeczne, 

działania historycznego. W  tym spotykają się w spos�b 

naturalny ludzie tworzący historię, historycy starający się ją 

uporządkowa� i czytelnicy szukający wyja�nienia własnych 

poczyna�”.

Można powiedzie�, że – jak głosił w ostatnich latach 

Hayden White powołując się na rozr�żnienie 

Michaela Oakeshotta pomiędzy tworzoną przez aka-

demik�w przeszło�cią historyczną i przeszło�cią prakty-

czną, dla jednostki i wsp�lnoty najważniejsza jest 

„przeszło�� praktyczna”. Jak pisze Profesor Kieniewicz 

„historia służąca społecze�stwu powinna pomaga� każde-

mu z nas ży� tu i teraz. (…) Musimy jednostkom pokaza� los 

człowieka, a nie abstrakcyjną panoramę. Historia dla 

społecze�stwa, historia sumienia narodu musi by� historią 

o ludziach” (O historię człowieka, 1976).
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O kre�lając sw�j profil badawczy, Jan Kieniewicz 

napisał, że „dwie perspektywy – ku przyszło�ci 

i  w  stronę �wiata – będą wyznacza� moje pr�by rozliczania 

się z historią” (W trzecim wymiarze, 1979). W innym za� 

miejscu stwierdził, że „historyk (…) musi mie� tupet” 

(Zr�bmy co�!, 1980). �w tupet przejawia się u Profesora 

w ambicjach proponowania uję� globalnych i długofalowych 

uję� strategicznych zamiast hołdowania działaniom 

dora�nym i kr�tkoterminowym. Jednocze�nie Profesor 

stale przypomina o brzemieniu odpowiedzialno�ci, kt�re 

spoczywa na badaczu przeszło�ci ostrzegając, że „los 

człowieka już nieraz należał do odpowiedzialno�ci historyka 

za formułowane w pysze wizje dziej�w, za kształtowanie 

interpretacji historii” (Historyk wobec losu człowie-

ka, 1999).

B y sprosta� wyzwaniom, historykowi powinno towa-

rzyszy� my�lenie przyszło�ciowe, wyobra�nia i wizja. 

W tym aspekcie, te obecne w pismach Kieniewicza od lat 

siedemdziesiątych idee można odnie�� do zjawiska we 

wsp�łczesnej humanistyce, kt�re ameryka�ski badacz 

kultury – Fredric Jameson okre�lił jako „odrodzenie 

przyszło�ci” (”revival of futurity”; Utopia as Method or the 

Uses of the Future, 2010). Kieniewicz znacznie wcze�niej 

napisał słowa, kt�re stanowi� mogą credo pisania historii 

w dobie humanistyki nieantropocentrycznej i posteuro-

pejskiej: „Historyk, kt�ry ma odwagę sięga� w byłe, 

rekonstruowa� przeszło�� i tłumaczy� sens wsp�łczesno�ci 

musi konsekwentnie odtworzy� drogę ku temu, co nastąpi. 

Futurologia jest konsekwencją uprawiania historii, jest jej 

kwintesencją” (Kerala od r�wnowagi do zacofania, 1975). 

Można zastanowi� się, jak to często robił Profesor 

Kieniewicz, czy mamy na tyle wyobra�ni, by zobrazowa� 
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sobie alternatywne przyszło�ci? Jameson jest sceptyczny, 

uznając, że w dzisiejszych czasach, cho� dostrzegamy 

konieczno�� głębokich zmian, nie widzimy możliwo�ci ich 

zaistnienia. Profesor Kieniewicz jest bardziej optymistyczny 

i wła�nie w tym miejscu widzi ważne i trudne zadanie stojące 

przed historykiem publicznym, kt�ry powinien neu-

tralizowa� lęk przed tworzeniem przyszło�ci. Człowiek 

bowiem – zdaniem Profesora – powinien chcie� i potrafi� 

tworzy� przyszło��, za� głos „powinien by� słyszalny w kwe-

stii wszelkich projekt�w utopijnych”.

P rofesor Kieniewicz hołduje klasycznym wymogom 

warsztatu badawczego historyka-naukowca, ale 

wierzy też w ważną rolę historyka publicznego, kt�ra 

przejawia się w poruszaniu uczu� i sumie�. Historyk w uję-

ciu Pana Profesora jest zawsze badaczem zaangażowanym, 

nastawionym na przyszło��, kt�rego celem jest „groma-

dzenie tego, co może służy� budowaniu kolejnych 

przekształce� społecze�stwa”. Przed historykiem stoją – 

zdaniem Profesora – specyficzne wyzwania, „wyzwania 

dziedziczone”, a jednym z najważniejszych jest umiejętno�� 

tworzenia przyszło�ci – nawet wobec wyzwa� nieprze-

widywalnych. Z tego też względu, za jedno z podstawowych 

zada� uważa Jan Kieniewicz „zniwelowanie luki między 

powołaniem historiografii a zapotrzebowaniem społe-

cznym”. Profesor nie ma zatem wątpliwo�ci, że historia jest 

potrzebna. Pytanie jest jednak – jaka historia? (Potrzeba 

historii, 1980). Odpowiadając na nie, tworzy Profesor 

Kieniewicz historię, kt�ra jest głęboko humanistyczna, 

egzystencjalna w sensie troski o los człowieka, narodu 

i cywilizacji, a jako taka antropocentryczna i polo-

nocentryczna.



>13<

P rofesor Kieniewicz jest obro�cą idei polonocentryzmu, 

ale specyficznie rozumianego. W jego ujęciu, 

polonocentryzm stanowi �wiadomo�� „konsekwencji 

wynikających z zakorzenienia w kulturze narodowej” 

i wynikający z tego „szacunek dla innych kultur”, 

prowadzący do „otwartego dowarto�ciowania wszystkich 

innych kultur dzięki cenieniu własnego dziedzictwa”. W ten 

spos�b polonocentryzm staje się obroną przed „możli-

wo�cią stoczenia się w stronę postaw europocentrycznych”. 

Stąd zdaniem Profesora, zainteresowanie innymi �wiatami 

jest konieczno�cią (Pochwała polonocentryzmu, 1980). 

„W żadnej mierze nie mam się za europocentryka!” – 

zarzeka się Pan Profesor. „Moje okre�lenie przynależno�ci 

cywilizacyjnej jest wyborem, a nie przypisaniem się do 

dowolnie sformatowanego systemu. Posteuropejsko�� 

rozumiem wobec tego jako rezygnację z identyfikacji 

cywilizacyjnej” (Odpowied� na wyzwania przyszło-

�ci, 2015).

N aturalnym �rodowiskiem dla takiego stanowiska są 

zainteresowania Profesora Kieniewicza kon-

centrujące się wok�ł trzech wielkich temat�w badawczych: 

ekspansji, kolonializmu i cywilizacji, z kt�rych wynikają 

zainteresowania „relacjami pomiędzy społecze�stwami 

o r�żnej przynależno�ci cywilizacyjnej”. W tym aspekcie, 

pozostaje Pan Profesor prekursorem bada� historii Polski 

w perspektywie teorii kolonializmu. Niezwykle ważne są 

rozważania Kieniewicza dotyczące „pogranicz cywilizacji” 

(Pogranicza jako przestrzenie spotkania �wiat�w), relacji 

między lud�mi r�żnych kultur, a w tym kontek�cie polskich 

i europejskich stosunk�w ze Wschodem (Polski los 

w Imperium Rosyjskim jako sytuacja kolonialna).
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J ako teoretyk i metodolog historii zawsze byłam pod 

wrażeniem zainteresowa� Pana Profesora teoretycznym 

wymiarem wiedzy historycznej. Profesor Kieniewicz nie 

widzi rozziewu pomiędzy teorią i praktyką. Doskonale zdaje 

sobie sprawę, że – jak pisał Profesor Witold Kula - „bez teorii 

nie ma praktyki”. Wystarczy przywoła� cho� kilka tytuł�w 

ważnych tekst�w Pana Profesora, jak: Sytuacja, kolo-

nializm, zacofanie. O możliwo�ci bada� por�wnawczych 

Europy Wschodniej i Ameryki Łaci�skiej, Przemoc i wymiana: 

postacie kontaktu w �wiecie-Systemie Oceanu Indyjskiego 

w  XVI wieku” czy też Pogranicza jako przestrzenie spotkania 

�wiat�w, by zorientowa� się, że w pracach tego historyka 

tw�rczo i krytycznie wykorzystywane są nie tylko znane 

teorie (m.in. teoria systemu �wiatowego Immanuela 

Wallersteina), lecz także na podstawie doskonałego 

znawstwa materiału badawczego generowane są autorskie 

koncepcje teoretyczne. Tutaj na szczeg�lną uwagę zasługują 

badania, kt�rych celem było wypracowanie przez Profesora 

Kieniewicza własnego modelu ewolucji system�w 

społecznych, ich relacji oraz ekspansji, przez krytyczne 

odniesienie do teorii Wallersteina oraz inspiracje płynące 

z prac Fernanda Braudela.

N a przypomnienie zasługuje w tym kontek�cie książka 

Od ekspansji do dominacji (1986). Przygotowywana 

w  latach 1978-1981 publikacja jest pionierska zar�wno 

wobec zainteresowa� (post)kolonializmem i (post)kolo-

nialno�cią w Polsce, jak i za granicą. Kontynuując 

zainteresowania swojego Mistrza – Profesora Mariana 

Małowista, Kieniewicz przedstawił w niej nawiązujący do 

teorii system�w projekt, kt�ry wychodził zar�wno poza 

modele formacyjne, jak i podej�cie postzależno�ciowe, 

a  ponadto porzucał „europocentryczne uprzedzenia” (s. 5). 
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Ambicją Autora było zbudowanie „płaszczyzny por�w-

nawczej r�żnych system�w społecznych” (s. 27) oraz modelu 

ich ewolucji. Idea „przestrzeni konfrontacji” oraz 

zagadnienie tracenia przez społecze�stwa będących pod 

wpływem ekspansji „barier immunologicznych” (s. 295) 

stanowią niezwykle inspirujące motywy książki, kt�re 

p��niej skonceptualizowane zostały przez teoretyk�w 

(post)kolonializmu. Droga wiodąca od ekspansji do 

dominacji została tam zaproponowana jako podstawowa 

relacja wsp�łczesnego systemu �wiatowego. W swoim 

innowacyjnym studium, Profesor Kieniewicz przedstawił 

zar�wno typologię stan�w system�w społecznych, jak i – co 

ważne wobec obecnego zainteresowania humanistyką 

�rodowiskową i antropocenem - okre�lał ich stan za pomocą 

relacji systemu społecznego z ekosystemem. Zdaniem 

Kieniewicza, historia kolonializmu jest „przede wszystkim 

relacją o powstawaniu zależno�ci i kształtowaniu się stanu 

zacofania w systemach społecznych o odmiennej kulturze” 

(s. 34). Idea ta jest nadal ważna zwłaszcza wobec po-

twierdzonej przez dzisiejsze zjawiska diagnozy Kie-

niewicza, że kolonializm nadal trwa, a jego eliminacja 

i zmiana systemu – jak profetycznie w kontek�cie obecnych 

dyskusji na temat katastrof naturalnych i antropo-

genicznych katastrof ekologicznych oraz zmian klimatu 

stwierdził Profesor - wymaga� będzie silnego bod�ca, 

kt�rym jeżeli chodzi o bod�ce zewnętrzne może by� 

katastrofa ekologiczna (s. 299). Z racji wyżej wskazanych 

walor�w, książka Od ekspansji do dominacji powinna sta� się 

lekturą obowiązkową dla wszystkich humanist�w, kt�rzy 

zainteresowani są (post)kolonializmem zar�wno jako 

zjawiskiem historycznym, jak i teorią. Zaskakuje bowiem 

brak odwoła� do tej ważnej publikacji szczeg�lnie w�r�d 

młodszego pokolenia badaczy (bardzo  c iekawa 
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i  kontrowersyjna książka Jana Sowy Fantomowe ciało kr�la, 

kt�ra jak mało kt�ra publikacja zaangażowała �rodowisko 

polskich humanist�w w dyskusję na temat możliwo�ci 

zastosowania teorii postkolonializmu do bada� przeszło�ci 

Polski, jest niechlubnym przykładem ignorancji wobec 

wkładu Jana Kieniewicza w badania tej problematyki).

Rozważając dorobek naukowy Jana Kieniewicza warto 

ponadto zwr�ci� uwagę na kwestię etosu historyka 

i zagadnienie, kt�re okre�la jako „wyzwania dziedziczone”. 

Profesor Kieniewicz jest przywiązany do etosu historyka 

w czasach, kiedy pojęcie to albo nie jest uznawane przez 

młode pokolenie za ważne, albo nie jest w og�le znane. Etos 

to wzorce zachowa� obowiązujące w danej grupie 

społecznej, podzielane warto�ci, a także pewien styl życia. 

Parafrazując Maxa Webera powiedziałabym, że w obliczu 

potrzeby okre�lenia się wobec nowych tendencji i podej�� 

badawczych w humanistyce, Profesora interesuje „etos 

historyka a duch posthumanizmu”. W tym kontek�cie ważne 

jest przypomnienie, że niejednokrotnie Profesor 

Kieniewicz pisał o konieczno�ci tworzenia nowych podstaw 

będących odpowiedzią na tego typu wyzwania (Odpowied� 

na wyzwania przyszło�ci, 2015). Zadziwiająco dobrze wpisuje 

się Kieniewicz w idee humanistyki alternatywnej, kt�ra 

nawołuje do budowania przyszło�ci niejako „wbrew 

czasom” (Rosi Braidotti), po raz kolejny zwracając uwagę na 

ważną formacyjną rolę humanistyki i zachęcając do 

my�lenia w kategoriach odpowiedzialnych, lokalnych i rea-

listycznych utopii.    

W  takim kontek�cie badacze nauk społecznych dużo 

m�wią ostatnio o warto�ciach społecznych 

(m.in. nadziei, przyja�ni, trosce i zaufaniu) jako metodach 
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rozumianych jako sposoby rekonfiguracji cel�w i sposob�w 

budowania wiedzy nakierowujących ją na przyszło��. 

„Konceptualizacja nadziei – pisze antropolog Hirokazu 

Miyazaki w swojej książce �e Method of Hope (2004)  

- zachęca do tego, by mie� nadzieję”. Stosując nadzieję jako 

metodę, staję się badaczem, kt�ry ma nadzieję; nie czekam, 

aż co� samo przyjdzie, lecz swoim celowym działaniem 

staram się sprawi�, by nadzieja została spełniona. W takim 

ujęciu (krytyczna) nadzieja staje się metodą jednostkowej 

i społecznej rekonstrukcji. Postawa naukowa i moralna 

Profesora Kieniewicza zdaje się potwierdza�, że nadzieja 

(a także intelektualna odwaga, krytycyzm i otwarto��), jest 

dla historyka zorientowanego na przyszło�� zar�wno 

„wyzwaniem dziedziczonym”, jak i obowiązkiem. „To ona – 

jak mi niedawno wyjawił Profesor – obok ambicji, skłania 

mnie do ciągłego szukania”. Jest także swojego rodzaju 

programem badawczym, bo jak pisał Jan Kieniewicz w eseju 

Siła nadziei  (1981):

„Historia może się wydawa� niemoralna, opowiada przecież 

ciągle o tym samym, o triumfie siły nad sprawiedliwo�cią, 

interesu jednostki nad społecze�stwem, zła i kłamstwa nad 

dobrem i prawdą. Mimo to w długiej skali chcemy uparcie 

dostrzec postęp ludzko�ci. Historia to dzieje władzy, 

wyzysku i dominacji. Dzieje tw�rczej pracy zostały 

sprowadzone do abstrakcji lub stały się obiektem 

manipulacji. Mimo to dzieje ludzko�ci są w znacznym 

stopniu historią nadziei, nieustannym dowodem płynącej 

z niej siły. (…) W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN nie 

ma hasła nadzieja (…) Ten brak uwagi dla cn�t wydał mi się 

symptomatyczny. Historia w og�le niedostatecznie 

penetruje obszary �wiadomo�ci związane z nadzieją, jakby 

żywiła wobec niej jaką� nieufno�� (…) Cnoty są wstydliwie 
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chowane w r�żnych innych przegr�dkach historii 

społecze�stw, może wydają się �mieszne i nienaukowe (…) 

Historia nadziei, badanie jej roli w dziejach, nie budziła 

dotąd zainteresowania uczonych. Tymczasem nadzieja 

zawsze odgrywała ogromną rolę w postawach jednostek 

i zachowaniach społecze�stw. Była i jest rzeczą ludzką, 

warto�cią uniwersalną związaną zarazem �ci�le z lokalną 

i historyczną koncepcją �wiata”.
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Profesora Jana Kieniewicza osiągnięcia naukowe

P rofesor Jan Kieniewicz kształtował swe zaintere-

sowania i warsztat naukowy w �rodowisku okre-

�lanym jako „szkoła Małowista”: na seminarium prof. 

Mariana Małowista przygotował swą rozprawę doktorską 

obronioną w 1966 r. i ogłoszoną w 1970 r. jako Faktoria i for-

teca. Handel pieprzem na Oceanie Indyjskim i ekspansja 

portugalska w XVI w.¹ Zamorska ekspansja portugalska  

XV-XVI w. stała się na kilka lat obszarem gł�wnych 

zainteresowa� badawczych, kt�re przyniosły kolejne 

publikacje. Ugruntowało to jego pozycję w nauce polskiej, 

wyniki bada� zyskały powszechną akceptację, w tym m.in. 

propozycja „odrębnego potraktowania ekspansji 

przedkolonialnej”². Nauce polskiej przysporzył kolejne, 

prekursorskie w naszej historiografii, opracowania: 

Kerala. Od r�wnowagi do zacofania (Warszawa, 1975), 

Portugalczycy w Azji. XV-XX w. (Wrocław, 1976), Od 

ekspansji do dominacji. Pr�ba teorii kolonializmu 

(Warszawa, 1986). Tym samym do polskiego obiegu 

naukowego i kultury wprowadził zagadnienia �wiata, kt�ry 

wkr�tce zaczął odgrywa� rolę uprzednio nieprze-

widywaną.

T en etap bada� naukowych wie�czy obszerna Historia 

Indii (Wrocław, 1980), kt�ra doczekała się trzech 

wyda� (1980, 1985, 2003). Cywilizacyjne dzieje Indii 

rozpatrywał wg używanego przez siebie pojęcia 

„r�wnowagi ekologicznej”, a jednocze�nie obalał mity i ste-

reotypy pokutujące w polskim oglądzie przeszło�ci i stanu 

aktualnego Indii. „Historia Indii – podkre�lał - jest jednym 

z najlepszych argument�w przeciwko tezie utożsamiającej 

społecze�stwa ery przedprzemysłowej z zacofaniem”³. 

Historia obszar�w i zagadnie�, kt�re badał podsuwała 
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skojarzenia por�wnawcze. W przedmowie do drugiego 

wydania Historii Indii (1985) pisał: „Od uko�czenia tej 

książki zmieniła się Polska i Indie, zmieniło się wiele na 

�wiecie, inaczej patrzymy na historię. […] Jeste�my jakby 

bliżej Indii” �.

P roblematykę ekspansji kolonialnej wprowadził 

Kieniewicz także do „szerszego obiegu” zainte-

resowanych przeszło�cią, gdyż na łamach popularnego 

miesięcznika M�wią Wieki systematycznie zamieszczał 

teksty autorskie po�więcone kolonializmowi, cywilizacji 

pozaeuropejskiej, historii Wschodu oraz Nowego �wiata.

***

Koleje stopni naukowych i awansu zawodowego – 

doktoratu w 1966 r., habilitacji w 1974 r., docentury 

w 1975 r., profesury w 1983 r. były r�wnoznaczne z umacnia-

niem autorytetu naukowego. Wspominając czasy uni-

wersyteckie Profesor Kieniewicz podkre�la, iż Uniwer-

sytet był i jest „substancją”, a za nadrzędny obowiązek 

uważał jej ochronę („chronienia substancji”). Było to 

oczywiste w jego �rodowisku nawiązanie do znanej 

postawy prof. Tadeusza Manteu�a z 1945 r. o priorytecie 

„robienia uniwersytetu” i kształcenia wedle najlepszych 

wzor�w. W 1972 r. brał udział w przygotowaniu reformy 

studi�w historycznych zmierzającej do nowych form 

dydaktyki uniwersyteckiej�. Po latach pisał, iż autonomia 

Uniwersytetu jest koniecznym warunkiem jego misji, jest 

„uznaną warto�cią w cywilizacji europejskiej”. I otwarcie 

dodaje, iż wrogami autonomii są ci członkowie Akademii, 

kt�rzy porzucają „cnoty i warto�ci”, decydują się na 

„odstępstwa od zasad” �.
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Dwa epizody dobrze charakteryzują osobowo�� 

uczonego czującego odpowiedzialno�� za uprawianą 

dyscyplinę nauki. W 1976 r. ogłosił esej O historię człowieka, 

w kt�rym chodziło o zwr�cenie uwagi na problem 

wiarygodno�ci, uwzględniania w badaniach nie tylko klas, 

koniunktur, struktur i idei, a więc zjawisk masowych, ale 

także ocenę przeszło�ci z perspektywy los�w jednostki. 

Czę�� historyk�w ten „manifest” przyjęła z najwyższym 

uznaniem, za� innych zaniepokoiło podważanie 

„marksistowskich” priorytet�w metodologicznych�.

Sprawę wiarygodno�ci polskich historyk�w, polskiej 

historiografii, ujął Kieniewicz w lutym 1981 r.: „Od 

wielu lat – pisał – można było obserwowa� osłabienie więzi 

między historiografią a społecznym odbiorem historii, 

spadek zainteresowania historią, zubożenie wizji 

przeszło�ci a jednocze�nie narastanie kultu tego, co było 

dawniej. […] Doszło więc do uformowania się dwu obraz�w 

przeszło�ci, kt�re mają ze sobą wiele wsp�lnego, ale stoją 

do siebie plecami. Narasta nieprzystawalno�� wyobraże� 

społecznych do wiedzy przedstawianej przez historyk�w 

[…]. Rozbieżno�� taka musi prowadzi� do zagrożenia stanu 

�wiadomo�ci, do nieobliczalnych zmian w tożsamo�ci. […] 

Przywr�cenie wiarygodno�ci historykom i nawiązanie 

zerwanego kontaktu to zadanie chwili”. Przyczyną jest 

stan, w kt�rym „społecze�stwo do�wiadczające stale 

rozbieżno�ci sł�w i czyn�w, czujące swą bezbronno�� 

wobec manipulacji przenosi swą nieufno�� i zniechęcenie 

także na sferę poznania. Stykając się z przemilczeniami lub 

kłamstwem w przedstawianiu dziej�w najnowszych musi 

zwątpi� w tych, kt�rzy zajmują się historią”�. „Dzi� – 

podkre�lał nawiązując do postulatu wolno�ci słowa – 

robotnicy Wybrzeża otwarli szanse uratowania naszej 

tożsamo�ci narodowej i to zobowiązuje nas wszystkich” do 
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W pierwotnym zamy�le Historia Polski 

przeznaczona była gł�wnie dla Polak�w na 

emigracji, czujących nadal związek z polsko�cią.

wła�nie w kraju odegrała większą rolę inspirującą. Trzej 

autorzy nie kryli, że ich Historia Polski to także „wkład” 

w  toczącą się walkę o „kształt narodu” oraz Polskę 

„okre�lenia miejsca Polski w dzisiejszym �wiecie”, a to 

wymaga „szeregu rewizji – nie w nauce, ale w jej 

społecznym przekazie. To co wiemy o sierpniu i wrze�niu 

1939 r., o latach wojny, o powstaniu, o rewolucji i naszych 

do�wiadczeniach narodowych aż po sierpie� 1980 r., to 

wszystko powinno by� powiedziane”. Trzeba zatem „pisa� 

czytelnie o tym co boli, o tym wszystkim co nas dzisiaj 

wiąże z historią” �.

***

W kr�tce Profesor Kieniewicz uzyskał możliwo�� 

oceny polskiej przeszło�ci bez nadzoru krajowej 

cenzury. Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjował 

i  uczestniczył w niezależnych debatach i wykładach 

historycznych. Najważniejszym zadaniem stało się 

przygotowanie, wraz z  Profesorami Michałem Tymow-

skim i Jerzym Holzerem, Historii Polski wydanej w Paryżu 

przez oficynę „Spotkania” w 1986 i 1987 r. W pierwotnym 

zamy�le Historia Polski przeznaczona była gł�wnie dla 

Polak�w na emigracji, czujących nadal związek z polsko-

�cią, przemycana do kraju i przedrukowywana w nieza-

leżnych wydawnictwach, trafiając niejako „pod strzechy”, 
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suwerenną: „Proces ten – pisano w 1986 r. – trwa nadal i nie 

usiłujemy go przewidywa�. Nie ulega natomiast 

wątpliwo�ci, że pisanie historii jest pr�bą wpływania na jej 

przebieg”¹�. W  kraju Historia Polski była poszukiwana, 

zwłaszcza że do lektury zachęcały zar�wno recenzje 

w podziemnym „Tygodniku Mazowsze”, jak i Antoniego 

Mączaka w „Przeglądzie Powszechnym”¹¹. Krajowa edycja 

z 1990-1991 była już powszechnie dostępna i odegrała rolę 

podręcznika, doczekała się także edycji bułgarskiej (1998) 

oraz rosyjskiej (2004).

Spod pi�ra Profesora Kieniewicza wyszły rozdziały 

czę�ci Rozkwit i upadek (XVI-XVIII w.) (s. 111-215). Nie 

unikając krytycznej oceny słabo�ci ustrojowych oraz 

postawy „narodu politycznego”, kt�re zaciążyły na dziejach 

politycznych i społecznych, a w ko�cu złożyły się na 

wewnętrzne przyczyny upadku pa�stwa, gdyż ułatwiły, 

a  niejednokrotnie wręcz zachęcały sąsiad�w do rozbioru 

Rzeczpospolitej, Profesor Kieniewicz akcentuje zagad-

nienia związane z kształtowaniem się pa�stwa, w  kt�rym 

od konstytucji Nihil novi było „wsp�lne wszystkim 

odczucie prawa stojącego ponad władzą”, „wieloetni-

czno��” i „wieloreligijno��” Rzeczpospolitej jako pa�stwa 

narodu szlacheckiego. Odmiennie niż w powojennych 

syntezach krajowych podkre�la: „Te wła�nie zjawiska, 

nadrzędno�� interesu narodowego nad pa�stwowym, 

oryginalno�� kultury szlacheckiej, umiłowanie wolno�ci 

i polityczno�� okazały się trwałe. Na nich ugruntowała się 

Polska” (s. 154). Ko�czy charakterystyką epoki 1791-1794 – 

reform konstytucyjnych i  insurekcji ko�ciuszkowskiej – 

pisząc: „Rewolucja polska pozostała niedoko�czona nie 

dlatego, że w Warszawie czy Wilnie nie doszły do władzy 

masy, lub cho�by radykalne programy. Rewolucyjno�� 
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zmiany polegała na znacznym wyprzedzeniu przez Ustawę 

Rządową i przez formułę powstania poziomu �wiadomo�ci 

narodowej w�r�d szlachty i w�r�d ludu. W istocie bowiem 

był to zdecydowany krok w kierunku narodu obywa-

telskiego i w stronę ustroju parlamentarnego, dla kt�rych 

przesłanki ekonomiczne i społeczne dopiero się rysowały. 

Dla przyszło�ci jednak znaczenie miał fakt, że upadając 

pod ciosami obcych, Polska ujawniła zdolno�� do 

przebudowy i samodzielnego skorygowania swojej 

trajektorii rozwojowej” (s. 207).

S formułowane w Historii Polski oceny po�więcone 

zwłaszcza zagadnieniom polskiej roli w kształtowaniu 

wschodnich rubieży cywilizacji europejskiej doczekały się 

rozwinięcia oraz upowszechnienia w p��niejszych 

publikacjach.

* * *

W  przekazanych nam interesujących i pouczających 

wspomnieniowych refleksjach nazwanych 

Rozliczenie. Do�wiadczenia i praktyki 1976-1996 (Warszawa, 

2015) Profesor zwierza się, iż r�wnolegle z przebiegiem 

pracy naukowej stawał się „podmiotem społecze�stwa 

obywatelskiego stojącego na fundamencie wolno�ci, 

własno�ci i prawa” (s. 255). To skłaniało do aktywno�ci 

publicznej, także politycznej, a w 1990 r. przyniosło wej�cie 

do służby dyplomatycznej RP – został mianowany 

ambasadorem RP w Madrycie pełniąc tę funkcję od 

22 sierpnia 1990 do 1 wrze�nia 1994 r. Nie był to przypadek: 

odnawiając służbę dyplomatyczną sięgano po osoby 

znające kręgi intelektualne danego kraju. A Profesor 

Kieniewicz w latach 1975-1981 kierował Katedrą Iberystyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, znany był historykom 
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hiszpa�skim ze swych studi�w na kolonializmem oraz 

prezentowania tych bada� na licznych konferencjach 

międzynarodowych.

P roblematyka historii i kultury P�łwyspu Iberyjskiego 

w badaniach Profesora Kieniewicza była odrębnym 

obszarem, ale wła�ciwie „organicznie” związanym 

z  uprzednimi zainteresowaniami ekspansją oceaniczną 

Portugalii i Hiszpanii¹². Przed wyjazdem do Madrytu 

przygotował do serii Konfrontacje historyczne rozprawę 

Hiszpania 1814-1844. Koniec „starego ładu” i początki 

zacofania – przegląd dziej�w politycznych i społeczno-

ekonomicznych, a w obszernej Historii Europy, przed-

stawił dzieje P�łwyspu Iberyjskiego oraz ekspansji 

europejskiej w „�wiaty nowe i stare”. We wszystkich tych 

przypadkach wplecione zostały rezultaty najnowszych 

własnych bada� ¹³.

P rofesor Kieniewicz zwracał uwagę na utrzymujące się 

(w spadku po PRL) stereotypy dotyczące historii 

Hiszpanii: o Izabeli Katolickiej, Filipie II, a z nowszych 

czas�w o wojnie domowej, co utrudnia zrozumienie 

hiszpa�skiego przej�cia od dyktatury generała Franco do 

demokracji. Temu ostatniemu problemowi po�więcił 

szczeg�lną uwagę pragnąc przybliży� w Polsce rozpoczętą 

nieco wcze�niej od naszej transformacji – „Przej�cia” jak 

sam pisze – drogę, jaką przechodziła Hiszpania po epoce 

gen. Franco. W swych historyczno-publicystycznych 

artykułach i esejach zastanawiał się czy Hiszpania może 

by� dla nas „przykładem czy wyzwaniem”, por�wnywał: 

Polska i Hiszpania: przej�cie, pojednanie, zapomnienie. 

Czę�� z nich zebrana została w tomie Hiszpania 

w  zwierciadle polskim (Warszawa-Gda�sk, 2001), niekt�re 
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problemy rozwijał w p��niejszych publikacjach 

po�więconych historii przezwyciężania hiszpa�skich 

konflikt�w¹�.

O drębny rozdział w problematyce hiszpa�skiej 

stanową rozprawy traktujące o stosunkach polsko-

-hiszpa�skich, przede wszystkim dotyczących epoki 

wojny 1808-1812, ale także stosunku do powstania 

styczniowego. Inicjując studia por�wnawcze miał na 

uwadze „pogłębianie refleksji nad dziejami ojczystymi”¹�. 

Za szczeg�lnie interesujące uważam analizy i refleksje 

inspirowane przykładem Lelewela Paraleli historycznej 

Hiszpanii z Polską, kt�ra została na nowo „odczytana”, 

uzupełniona, inspirująco om�wiona i znakomicie 

wpleciona w historyczny oraz ideowy kontekst polsko-

-hiszpa�ski¹�.

* * *

M adryt wywarł wpływ na Profesora jako historyka: 

miał dobrą okazję do por�wnawczych refleksji 

wydobywających zwłaszcza r�żnice wychodzenia 

społecze�stw z epoki autorytaryzmu – w Hiszpanii 

frankistowskiego, w Polsce komunistycznego. O przy-

woływaniu przykładu drogi hiszpa�skiej w Polsce już była 

mowa. R�wnolegle opinii hiszpa�skiej przybliżał 

problemy historii i polityki polskiej: tej dawniejszej, bo 

sięgającej początk�w XIX w., ale zwłaszcza zagadnie� 

aktualnych: Polska jako granica Europy, cele polskiej 

polityki zagranicznej, miejsca Polski w NATO, zamierzenia 

Rosji¹�.

S kierowane to było raczej do hiszpa�skich elit 

politycznych. Dla szerszych kręg�w hiszpa�skiego 
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obszaru językowego przeznaczona była, przygotowana 

przez Profesora, synteza Historia de Polonia (Mexico, 2001), 

od początku polskiej pa�stwowo�ci po rok 1999. W tej 

autorskiej wizji dziej�w narodu i pa�stwa zawarł 

Kieniewicz w bardziej zwartej formie swe opinie o epoce 

Rzeczpospolitej, znane już z paryskiego wydania Historii 

Polski oraz z publikacji pierwszych lat po 1989 r. Na 

przykład ogłoszony w 1996 r. art. Polska minionych dwu 

stuleci¹� można uzna� za rodzaj konspektu zawierającego 

gł�wne tezy dotyczące oceny genezy wydarze� 1989 r. oraz 

charakteru p��niejszych przemian. Na uwagę zasługują 

proporcje, periodyzacja oraz klarowno�� wykładu. Dzieje 

Polski do ostatnich lat Rzeczpospolitej zajmują tylko piątą 

czę�� tekstu, gdyż gł�wna uwaga skierowana została – jak 

najsłuszniej – na czasy kształtowania się nowożytnego 

narodu i społecze�stwa polskiego od ko�ca XVIII w. po 

czasy wsp�łczesne. Już w Historii Polski Profesor 

Kieniewicz wskazuje, iż to „rozszerzanie pojęcia 

obywatelsko�ci” w ostatniej dekadzie istnienia Rzeczy-

pospolitej zadecydowało o procesie rozwoju �wiadomo�ci, 

dzięki czemu możliwe było przetrwanie przez nar�d 

upadku własnego pa�stwa, a w następnych dziesię-

cioleciach „włączania w życie pa�stwowe całej ludno�ci” 

słowem „objęcia wolno�cią wszystkich obywateli” – przez 

nadanie ludowi własno�ci i przez rozszerzanie o�wiaty 

mas (s. 208). Te zagadnienia w Historia de Polonia zostały 

rozwinięte ukazując warunki i  etapy rozwoju �wiadomo�ci 

narodowej Polak�w w  warunkach podziału na zabory 

i braku własnego pa�stwa.

S chodzenie Polski ze sceny traktuje Profesor 

Kieniewicz za r�wnoznaczne z kurczeniem się 

obszaru cywilizacji europejskiej. „Narzucenie Rzeczy-

pospolitej carskich gwarancji – pisze - oznaczało 
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r�wnocze�nie przekre�lenie aspiracji europejskich całego 

pogranicza”, a pierwszy rozbi�r Polski w 1772 r. likwidował 

Europę Wschodnią i zapowiadał to samo wobec Europy 

�rodkowo-Wschodniej”. Toteż walcząc o polityczną 

niepodległo�� dążono do przywr�cenia tych granic 

cywilizacji europejskiej, kt�re istniały przed rozbiorami. 

To walka o zachowanie narodowo�ci i odzyskanie 

pa�stwowej egzystencji spowodowała, że „Polska nie stała 

się tylko pojęciem geograficznym”, a w latach niewoli 

„ukształtowała się jako rzeczywisto�� duchowa”. 

W  syntezie Historia de Polonia na czoło wysuwa się sprawa 

poszukiwania przez Polskę od 1989 r. swego miejsca 

w  Europie, utrzymania „przynależno�ci cywilizacyjnej”, 

okre�lenia roli Polski „w nowej rzeczywisto�ci euro-

pejskiej”. Wszystkie te sprawy były w następnych latach 

punktem wyj�cia do rozważa� historycznych oraz nad 

cywilizacyjnym miejscem i rolą Polski w „Europie na 

Wschodzie”¹�. Ko�cowe rozdziały syntezy - Stracone lata, 

Przej�cie, III Rzeczpospolita, Trudna transformacja, Jaka 

Polska? – ujawniają osobisty stosunek Autora - „obywatela 

RP” – do charakteryzowanych i ocenianych wydarze�, 

kt�rych był nie tylko obserwatorem, ale także uczest-

nikiem.

* * *

„Jestem przekonany, że po powrocie z Madrytu jesienią 

1994 roku byłem całkowicie i nieodwracalnie kapitalistą. 

Nie w sensie posiadania kapitału, ale jako przekonany do 

jedynie sensownej formy organizacji społecznej”²�. 

A  także, że Polska tylko jako kraj kapitalistyczny będzie 

mie� „szansę na wydobycie się z peryferii, w kt�rej tkwi od 

pokole�”.
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Z  braku kapitału nie został przedsiębiorcą - pozostał 

historykiem i przystał do „Artes Liberales”. Tak 

zainaugurowany został już wsp�łczesny okres naukowej 

aktywno�ci Profesora Kieniewicza. Nie porzucił 

dotychczasowych zainteresowa� i prac nad zagadnieniami 

szeroko rozumianych konsekwencji kolonializmu, czę�� 

swych publikacji temu po�więconych zebrał w tomie 

Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja,²¹ jednakże swoje 

preferencje badawcze skierował na obszar kształtowania, 

rozwoju i roli cywilizacji. W 2003 r. ogłosił Wprowadzenie do 

historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. W „Artes Liberales” 

wsp�łtworzył programy oraz inicjował przedsięwzięcia 

naukowe o skali międzynarodowej, dokumentowane 

licznymi publikacjami. Oponował przeciw twierdzeniom, 

iż Rzeczpospolita była krajem kolonialnym, a także 

traktowaniu okresu PRL jako kolonialnej zależno�ci od 

Związku Sowieckiego²². Przed dwudziestu laty, w roku 

1999, Profesor Kieniewicz ogłosił tom esej�w Spotkania 

Wschodu – zbierając w nim wcze�niejsze i dorzucając nowe 

opinie i refleksje o konieczno�ci „budowania dialogu 

wolnych narod�w w strefie europejskiego pogranicza”, 

zwłaszcza z Ukrainą²³.

N a koniec o publikacji o tre�ci, charakterze i wymowie 

szczeg�lnej, bo łączącej w jednym tomie znakomite 

rozprawy i eseje, wspomnienia Inteligenta, a wreszcie na 

koniec refleksję: Misja dziejowa. Polska. Mowa o zbiorze 

Wyraz na ustach zapomniany. Polskich inteligent�w 

zmagania z Ojczyzną (Warszawa, 2012). Tytuł nawiązuje do 

znanego wiersza Słowackiego Szli krzycząc, jest też o jego 

wymowie ideowej, także o samym Słowackim, o mitach 

Saragossy i Somosierry, fantazjach historycznych 

Parnickiego, nastrojach w chwili odzyskiwania nie-
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podległo�ci w 1918 r. i o postawach, kiedy ją zabierano po 

1945  r., są wspomnienia Inteligenta w sidłach „Sytuacji” 

i  w  okresie sierpniowych nadziei. Erudycja, talent 

literacki, ładunek my�li. Trzeba to czyta� niespiesznie, 

wraca�, bo wiele w tych tekstach spraw nas dotyczących.

* * *

P rzegląd osiągnię� naukowych Profesora Jana Kie-

niewicza w każdym z podejmowanych przez niego 

obszar�w bada� - od „handlu pieprzem” i dziej�w 

Wschodu, przez historię P�łwyspu Iberyjskiego, w tym 

problematykę polsko-hiszpa�ską, dalej zagadnienia 

miejsca i roli historycznej ziem Rzeczpospolitej jako 

ważnego (i trwałego) elementu europejskiej cywilizacji, po 

warunki rozwoju cywilizacji europejskiej na jej 

wschodnich rubieżach - widzimy dzieła wybitne, 

monografie o trwałej warto�ci, napisane z talentem. 

Przekazana w tych dziełach my�l historyczna zyskała 

uznanie i weszła do szerokiego obiegu naukowego.  A prze-

cież Profesor jednoznacznie o�wiadczył, iż pi�ra składa� 

nie zamierza. A zatem możemy by� pewni, że odnowiony 

doktorat stanie się impulsem do realizacji zamierze� 

naukowych.
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P rofesor Jan Kieniewicz urodził się w Warszawie 

7 sierpnia 1938 roku. Był uczniem profesora Mariana 

Małowista, p��niejszego wykładowcy w Institute for 

Advanced Studies w Princeton, u kt�rego obronił w roku 

1960 pracę magisterską. W roku 1964 wyjechał do Paryża, 

gdzie pracował pod opieką Fernanda Braudela w École 

Pratique des Hautes Études. Pracę doktorską o handlu 

korzennym i ekspansji Portugalczyk�w na Oceanie 

Indyjskim obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1966 

roku, a  w 1974 roku zrobił habilitację. Następnie zajął się 

studiami nad historią Indii i ekspansją europejską okresu 

prekolonialnego. Pracę badacza historii nowożytnej łączył 

z działalno�cią organizacyjną, kierując w latach 1975-1981 

Katedrą Iberyjstyki. 

W  swoim curriculum ma do roku 2018 ponad 600 

publikacji. Pierwsze z nich pochodzą z roku 1961 

(cho� niekt�re powstały w 1959). Już wtedy wyłaniały się 

horyzonty intelektualne stale obecne w jego pracach: 

Brazylia, Indie, Azja, Lizbona, oceany…

J ego do�wiadczenia życiowe wyznaczyły wydarzenia, 

kt�re odcisnęły piętno na życiu każdego Polaka 

urodzonego tuż przed inwazją nazistowską, a całe życie 

naznaczone było wysiłkami przeżycia drugiej dominacji – 

sowieckiej. 

D latego też w sposobie bycia i w my�li Jana Kieniewicza 

natychmiast wida� wyra�nie dwa sposoby patrzenia 

na otaczający �wiat. Po pierwsze: dżentelmena, kt�ry nie 

zważa na mało�� ludzką, po drugie – ciągle i nieustępliwie 

poszukuje wolno�ci w działaniach zbiorowych ludzi, a zatem 

nieustannie tłumaczy dlaczego dzi� jeste�my tym, kim 

jeste�my. 
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T ego transcendentnego pytania nie zadaje jak 

nierozsądny wr�ż, kt�ry m�wi, co zechce, lecz nie musi 

stawia� czoła konsekwencjom swego szarlata�stwa: 

niepokojące pytanie o to kim jeste�my i dokąd zmierzamy 

formułuje i udziela na nie odpowiedzi, opierając się na 

dw�ch solidnych filarach: własnego do�wiadczenia 

życiowego i swojego wykształcenia historycznego.

D ialog, poszukiwanie prawdy, obrona wolno�ci 

i  godno�ci ludzkiej są fundamentami jego życia, kt�re 

przekazuje w swoich pracach. Profesor Jan Kieniewicz nigdy 

nie zdradził samego siebie. 

 W jego życiu prawdopodobnie zaja�niał poruszającym 

�wiatłem rok 1979. On sam wspomina to z wciąż żywą 

rado�cią. Na �wczesnym placu Zwycięstwa Wojtyła wygłosił 

wezwanie, kt�re dla wielu nie mogło by� niczym innym, jak 

przejmującym krzykiem jeszcze jednego desperata, lecz 

kt�re wypowiedziane przez nowo wybranego papieża Jana 

Pawła II nabierało siły błogosławionego egzorcyzmu: było to 

podczas mszy 2 czerwca, na mszy wypełnionej wezwaniami 

zagrzewającymi Polak�w, wezwaniami do nadziei dla Polski, 

kt�rą odwiedzał jako pielgrzym przybywający, by odda� 

cze�� �więtemu Stanisławowi. Podczas długiej homilii, 

pełnej zwrot�w, kt�rych nie spos�b zapomnie�, jak: 

„Człowieka bowiem nie można do ko�ca zrozumie� bez 

Chrystusa”, „nie spos�b zrozumie� dziej�w narodu 

polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wsp�lnoty – bez 

Chrystusa”, a zako�czonej wezwaniem: „Niech zstąpi Duch 

Tw�j! I odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”

B ez wątpienia to spotkanie zapadło głęboko w pamięci 

profesora Jana Kieniewicza. Rok p��niej z Gda�ska 
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zaczął się rozprzestrzenia� nowy duch – ruch pragnący 

wolnej Polski. Były to lata fascynujące na obu kra�cach 

Europy: w Hiszpanii w 1978 r. przyjęto demokratyczną 

konstytucję, uchwaloną po �mierci generała Franco w 1975 r. 

T o wszystko nie jest przypadkiem… a może fascy-

nującym przeznaczeniem? - profesor Jan Kieniewicz 

był pierwszym ambasadorem demokratycznej Polski 

w nowej hiszpa�skiej demokracji monarchicznej.

Ż
ycie akademickie przerwały lata 1990-1994, w kt�rych 

sprawował funkcję Ambasadora Rzeczypospolitej 

Polskiej w Kr�lestwie Hiszpanii. Po powrocie do Polski 

kontynuował działalno�� naukową i uniwersytecką, dzieląc 

się swoim do�wiadczeniem i mądro�cią z kolegami i kole-

żankami ze wspaniałego Instytutu Bada� Interdy-

scyplinarnych „Artes Liberales”, kt�rego wicedyrektorem 

był w latach 1996-2008. Tego roku oficjalnie przeszedł na 

emeryturę, ale nie przerwał swojej tytanicznej aktywno�ci 

życiowej i naukowej. 

D latego opowie�� o do�wiadczeniach życiowych 

profesora Jana Kieniewicza wydaje się, że bez 

przesady mogłaby by� historią przeżytą przez więcej niż 

jednego człowieka. Naturalnie, jego do�wiadczenia 

ukształtowały go jako osobę, ale są one tak wyjątkowe, że 

odnajdujemy ich �wiadectwo w całym jego dziele: w pracach 

historyka, w obronie wolno�ci, w byciu ambasadorem, 

mistrzem dla swoich uczni�w, kt�ry zdołał historiografię 

polską uplasowa� w pierwszej linii epistemologicznej 

i  metodologicznej i wreszcie w teoriach tłumaczących r�żne 

fenomeny. Reasumując, profesor Jan Kieniewicz nie jest 

historykiem-gawędziarzem. Jest intelektualistą.
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J ednym z temat�w, kt�re go nieustannie zajmowały, było 

systematyzowanie, jak działają i reagują kultury, kt�re się 

„spotykają”. Istnieją r�żne modele interakcji, to oczywista, 

ale jego interesowało, i to bardzo, jakie są i były granice 

„wsp�lnej przestrzeni europejskiej” albo w jaki spos�b 

Hiszpanie i Indianie rozumieli bąd� przyswajali swoje 

wzajemne odkrycie się.

Rzeczywisto�� europejska: Europa jest dialogiem 

D la profesora Jana Kieniewicza Europa istnieje: 

Europejczycy, na przestrzeni swojej historii, 

zdecydowali się przyją� takie, a nie inne systemy warto�ci. 

A zatem: osoby i kultura. Osoby, kt�re zdecydowały się ży� 

w  i nie oddala� się od przestrzeni fizycznej, materialnej 

i duchowej, w kt�rej się urodziły. 

J ednakowoż Europa jest przecież w spos�b oczywisty 

rzeczywisto�cią zmienną w czasie. „Idea Europy” nie jest 

jedna i bezdyskusyjna w czasie ani przestrzeni. Ale, mimo to, 

w okre�lonych momentach pewne grupy decydują się 

przyłączy� do wsp�lnego �r�dła, kt�rym od starożytno�ci 

było chrze�cija�stwo. W Polsce, w roku 966 Mieszko I de-

cyduje się dołączy� do Christianitas… od kt�rej dwa i p�ł 

wieku wcze�niej nie chcieli odłączy� się Wizygoci na 

p�łnocy Hiszpanii, kt�rzy stawiali op�r inwazji mu-

zułma�skiej z roku 711. Tak więc Europa ukształtowała się 

dzięki dw�m filarom: swojej zdolno�ci przetrwania drogą 

dialogu lub siły oraz swojej zdolno�ci do ekspansji. Nie ma 

dialogu bez wsp�lnoty idei jego uczestnik�w. Tą jedno�cią 

idei tworzących Europę była wsp�lna religia, a twory 

kulturowe stanowiły podstawę jej ekspansji. Wielu było 

takich, kt�rzy czuli się połączeni wsp�lną kulturą religijną. 
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Wielu, przez długi czas i pochodzących spod r�żnych 

jurysdykcji kr�lewskich, biskupich czy seniorialnych.

D latego, cho� czasy �redniowieczne były kluczowe dla 

kształtowania się idei Europy, to wyzwanie ekspansji 

wiek�w XV i XVI wystawi na pr�bę trwało�� dyskursu 

odwołującego się do wsp�lnej] kultury. W tych wiekach 

Europejczyk nie walczy ze wsp�lnym, diabelskim wrogiem, 

islamem, kt�rego zna doskonale, gdyż wsp�łistnieje z nim 

od wiek�w, ale w tym okresie szczytowego renesansu spotka 

nowe kultury i pytania wszelakiej natury, kt�re sprawią, że 

będzie musiał od nowa się zdefiniowa�. Finał m�gł by� inny. 

Ale mamy ten, kt�ry mamy. Pr�żne są marzenia albo 

rozważania, jak by by� mogło. Faktem jest, że Europejczyk 

musi pyta� samego siebie, kim jest, a innych – kim są oni. 

Wszystkie granice się otwierają, pękają: intelektualne, 

religijne, ale przede wszystkim ekonomiczne i materialne. 

Cały �wiat po raz pierwszy przestał by� zr�żnicowany i nie-

znany, a stał się jeden i globalny.

W sp�lnota europejska przestaje nią by�. �wiat znany 

zostaje utracony. Wszystko upada i jest od nowa 

rekonstruowane. W efekcie, spo�r�d proces�w, kt�re upadły 

w tym wieku XVI, pierwszym i najpoważniejszym była 

Universitas Christiana, następnym – dominacja �więtego 

Imperium, kolejnym – możliwo�� ekspansji oceanicznej, 

kolejnym… było tyle projekt�w, kt�re upadły, a kt�re 

dotyczyły wszystkich Europejczyk�w (nie australijskich 

aborygen�w ani rodzimych Chi�czyk�w). Profesor Jan 

Kieniewicz pokazywał, jak wielki wpływ na tworzenie się tej 

Europy miała klęska projektu wsp�lnej Rzeczypospolitej 

polsko-litewskiej.
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A le od tego czasu, w spos�b niezrozumiały, Europa nie 

zaprzestaje pr�b autodestrukcji (nam, Hiszpanom, 

powinna przyj�� na my�l słynna mowa Andresa Laguny, 

Europa que a sí mismo se atormenta, wygłoszona w Kolonii 

w 1546 roku). 

T a europejska zdolno�� do autodestrukcji wpływa na 

spos�b, w jaki traktowano tych, kt�rzy emigrowali do 

Ameryki lub Afryki,  szybko nazwanych criollos, 

Kreolczykami i innymi przydomkami? Bez wątpienia 

Europa, jako cywilizacja, była tam, ale nie jako wsp�lna 

przestrze� europejska. Co� podobnego miało miejsce z Po-

lakami, kt�rzy wyemigrowali na Zach�d. Tendencja do 

autodestrukcji objawiająca się r�wnież rozwojem 

nacjonalizm�w, kt�rym zn�w Europa musiała i musi się 

przeciwstawia�, by przetrwa�. Tak więc dzi� r�wnież 

Europa ciągle rekonstruuje swoje warto�ci, by pomie�ci� 

i ochroni� wszystkich, kt�rzy znajdują się we wsp�lnej 

przestrzeni. 

N ie jest to łatwe zadanie. Ale historyk rozmy�la od 

wczoraj po dzi� i dochodzi do wniosku, że „tworzenie 

systemu warto�ci ewidentnie wymaga, by jednostka 

utrzymywała szersze relacje i jest uzależnione od 

możliwo�ci dialogu”; nie można by� niemym obserwa-

torem, kt�ry przyjmuje to, co dostanie. 

A  w słowach profesora Jana Kieniewicza, egzegety, 

jakich mało, Jana Pawła II, ten dialog musi mie� miejsce 

w chrze�cija�skiej optyce „przyjęcia miło�ci, prawdy i wol-

no�ci jako warto�ci, kt�re prowadzą nas na co dzie�”. 
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M iło��, prawda i wolno�� – czego można oczekiwa� od 

wynik�w bada� naukowych, powstających w umy�le 

historyka, kt�ry w nie wierzy? Innymi słowy, każdy 

chrze�cijanin ma obowiązki do spełnienia wobec wsp�lnoty, 

w kt�rej żyje. Historyk r�wnież. W tym duchu profesor Jan  

Kieniewicz, obywatel Polski i aktywny członek globalnego 

�wiata, wypowiedział następujące zdanie: „Wyczerpuje się 

formuła Europy pochodząca z Rewolucji Francuskiej, 

a  utrwalona decyzjami politycznymi od Kongresu Wie-

de�skiego po Jałtę. Ta nowa przestrze� to r�wnoczesne 

odrodzenie czynnika narodowego i poczucia więzi 

narodowej z aspiracjami wsp�lnotowymi”.

D zi� takie słowa można włoży� w usta studentowi, 

przekonanemu, że ma rację. Ale to twierdzenie, 

wypowiedziane przez historyka globalizacji, kt�ry 

obserwuje liczne procesy zmian w historii ludzko�ci z po-

zycji, kt�rą wyznacza jego do�wiadczenie i wiedza, zostało 

wypowiedziane w roku 1992. Zastan�wmy się: co się działo 

w  Polsce w 1992 roku? Czy kto� m�gł sobie wyobrazi�, że 

stali�my u progu największej rewolucji społecznej 

i intelektualnej, jaka kiedykolwiek miała miejsce, dzięki 

internetowi – albo z  jego winy - kt�rej konsekwencją 

Je�li miniona epoka zdominowana była przez 

idee, obecna będzie musiała stawi� czoła 

wyzwaniu, kt�re stworzyły całkowicie nowe 

�rodki komunikacji.
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w całym znanym nam �wiecie był rozkwit rachitycznych 

nacjonalizm�w i populizm�w, oddalonych od prawdziwych 

problem�w człowieka, kt�re to wywodzą się wła�nie 

z globalizacji?

U padek Muru Berli�skiego był przewrotem histo-

rycznym, gdyż pogrążał antyeuropejski totalitaryzm 

i natychmiast trzeba było pracowa� zdecydowanie nad 

powrotem do minionych czas�w „ekspansywno�ci” 

europejskiej, wewnątrz jej granic geograficznych i poza 

nimi. A tego - na nowo wybrzmiewa głos mistrza - nie da się 

zrobi� bez dialogu. I w tym 1992 roku pisał: „Je�li miniona 

epoka zdominowana była przez idee, obecna będzie musiała 

stawi� czoła wyzwaniu, kt�re stworzyły całkowicie nowe 

�rodki komunikacji”. W 1992 roku!  Te kr�tkie, ale błysko-

tliwe stronice napisał, domagając się niezbędnego scalenia 

dotychczasowych dw�ch Europ. Rzeczywisto�� europejska: 

Europa to kontakty. Dialog, dialogi, ale – z kim? Gdyby nie 

było tej potrzeby ekspansji, gdyby nie otworzono się poza 

granice Europy, nie byłoby dialogu. To jeden z niepokoj�w 

intelektualnych profesora Jana Kieniewicza. Zdefiniowa�, 

czym jest kultura i cywilizacja i przeanalizowa�, jak 

wchodzą ze sobą w kontakt cywilizacje. Możemy wyj�� od 

następującej definicji: „Cywilizacja jest rzeczywisto�cią 

duchową zdolną do wpływania na relacje, kt�re ustanawiają 

ludzie z r�żnych kultur”. 

M ożliwo�ci badawcze dla historyka w tej materii 

zostały wyra�nie zaznaczone. Należało jedynie 

przeprowadzi� analizę oraz sformułowa� odpowiednie 

konkluzje. Tematem tym były dzieje odległych terytori�w 

Indii Wschodnich i Zachodnich, a także Europy, konkretnie 

Portugalii. Badanie tych zagadnie� wymagało odpo-
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wiedniego przygotowania profesjonalnego. Celem było 

rozwinięcie debaty i dialogu, rozpoczętych w 1969 r. wraz 

z pojawieniem się hipotezy Immanuela Wallersteina, dla 

kt�rego – upraszczając trochę jego wywody – �wiat 

funkcjonuje w ramach dw�ch rzeczywisto�ci, centr�w i pe-

ryferii.

C zy rzeczywi�cie można uważa� Indie Wschodnie za 

obszar peryferyjny? Nie możemy zapomina�, że przez 

wieki karawany z jedwabiem wyruszały stamtąd w kierunku 

swojej peryferii, kt�rą była wła�nie Europa. Trzeba było 

przeformułowa� wszystkie teorie system�w i skupi� uwagę 

na jednym z nich, kt�ry charakteryzował się wielkim 

znaczeniem. Był nim system indyjsko-portugalski. 

K iedy w ko�cu XV stulecia narody iberyjskie wyruszają 

za morze, dokonują tego w ramach dw�ch r�żnych 

rzeczywisto�ci. Portugalczycy wiedzieli, z czym się tam 

zetkną. Kastylijczycy, bynajmniej. Dla tych pierwszych 

dopłyną� do Indii wzdłuż afryka�skiego brzegu oznaczało 

żeglugę w kierunku rozpoznanego �wiata, dalece rozwi-

niętego pod każdym względem. Ci drudzy wierzyli, że po 

przekroczeniu Atlantyku dopłyną do Kataju i Cipangu. 

My�leli, że r�wnież im uda się dotrze� do tego samego 

znanego �wiata. I istotnie, wie�li napisane po łacinie listy 

przeznaczone dla cesarza Chin, wychodząc z założenia, iż 

było oczywiste, że tam znają ten język. Ale w rzeczywisto�ci 

stało się inaczej, odkryli nowy �wiat. Początkowo �wiat 

prymitywny, a w przypadku cywilizacji rozwiniętych 

natrafili na wielkie imperia ze znikomym stopniem rozwoju 

technicznego, jako że nie znano tam koła, nie stosowano 

pisma, a niekt�re przejawy ich kultury były nader szokujące. 

Poza wszystkim, nie miały nawet ko�cioł�w.
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Już w 1994 r. profesor Jan Kieniewicz, zainspirowany 

fantastycznymi wyobrażeniami, często zwodniczymi 

i  złudnymi, iberyjskich ekspedycji zamorskich, zadawał 

sobie po raz kolejny pytania dotyczące tego fascynującego 

zagadnienia, kt�re zawsze zadziwiało historyk�w – jak 

opisywano nowo�ci pod kątem ich kolor�w, zapach�w, 

smak�w, organizacji społecznych, etc. Jan Kieniewicz 

zestawił pierwsze opisy nieznanych dotąd �wiat�w oraz 

�lady zdumienia Europejczyk�w wyrażanego w trakcie ich 

poznawania. Dokonał także por�wnania regionu Morza 

Bałtyckiego ze �r�dziemnomorzem oraz opanowanych 

przez narody iberyjskie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. 

Kultura musiała znale�� spos�b m�wienia o nowym, 

nazwania go i wyja�nienia. Zastosowano metafory, by 

por�wna� to, co widziano, z tym, co już było znane. 

Tłumaczono na język pisany lub m�wiony to, co zamierzano 

opisa�. W rezultacie, to co fantastyczne było wyobrażeniem, 

często złudnym, albo jak okre�la to prof. Kieniewicz, od 

wyobrażenia przechodzi się do etapu zrozumienia, 

a  następnie do tego, co rzeczywiste i dotykalne. Istotnie, 

dzięki handlowi i wyprawom przywieziono na tę stronę 

ocean�w konkretne przedmioty – jedwab, kamie� bezoar, 

przepiękne meble, trudne do wyobrażenia sobie dywany, 

przyprawy w nigdy nie widzianych do tej pory ilo�ciach, czy 

porcelanę. Dokonywało się to w ten spos�b, że wyobrażenia 

zamieniały się w zjawiska prawdziwe, a fikcja w rze-

czywisto��. Wszystkim tym profesor Jan Kieniewicz 

zajmował się już trzydzie�ci lat temu, począwszy od 1986 r. 

T o wła�nie wtedy miał miejsce początek pierwszej 

globalizacji. Kształtowała się ona w czasie, najpierw 
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pod względem ekonomicznym, następnie instytucjonal-

nym. Gdy w latach 1580-1581 doszło do połączenia Hiszpanii 

i  Portugalii pod berłem Filipa II, pierwszy raz w historii 

ludzko�ci wszystkie oceany z całej planety stały się szlakami 

żeglugowymi jednego wyłącznie imperium. Akweny te 

przestały stanowi� granice zewnętrzne, a będąc wew-

nętrznymi jeziorami imperium Filipa II, przekształciły się 

w  granice wewnętrzne, tak jak wcze�niej miało to miejsce 

w  odniesieniu do Bałtyku i Morza �r�dziemnego.

W  ten spos�b, w ko�cu XVI stulecia istniała granica 

zewnętrzna na p�łnocy w postaci Bałtyku, gdyż jego 

wybrzeża nie należały do imperium Filipa II. Drugą granicę 

zewnętrzną stanowił Ocean Indyjski nie iberyjski, kt�ry 

jednak w wyniku r�żnych sojuszy i instytucjonalnych fuzji 

stał się obszarem kontrolowanym przez kr�la. Bałtyk 

i  Ocean Indyjski stanowią dwa modele z niewiarygodnymi 

podobie�stwami: są to granice Filipa II, ale wyznaczone 

przez inne narody. Można powiedzie�, że obydwie tworzą 

akweny przez kt�re do tego czasu Hiszpanie nie 

podr�żowali albo czynili to okazjonalnie (przypomnijmy, że 

Juan Sebastián Elcano przepłynął Ocean Indyjski w drodze 

powrotnej z opłynięcia �wiata dookoła między 1519 i 1522 r.). 

Unifikacja ta powodowała, że trzeba było podejmowa� 

bardzo skomplikowane decyzje, jako że ci, kt�rzy to czynili, 

na r�żnych terytoriach my�leli albo niejednorodnymi 

kategoriami albo w spos�b zbliżony.

W  analizie profesora Jana Kieniewicza, po przed-

stawieniu mechanizm�w „zrozumienia” (“compren-

si�n”) kulturowego nowych zjawisk, rozpoczynał się drugi 

proces polegający na tym, że �wiat cywilizowany definiował 

i dokonywał selekcji tych, kt�rzy mieli sta� się jego czę�cią, 

oraz tych, kt�rzy narażeni byli na wykluczenie. 
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W  rezultacie, proces sztucznego kreowania czynnika 

kulturowego dalej był przedmiotem zainte-

resowania profesora Kieniewicza. Na początku należało 

zastanowi� się, czy to, o czym m�wiono, i to, co się 

wydarzyło, było spotkaniem czy odkryciem, czy też 

obydwoma zjawiskami naraz. Należało podją� refleksję, na 

czym polegało to do�wiadczenie. 

D o przeprowadzenia tej analizy dysponujemy 

spektakularnymi �r�dłami. W Hiszpanii nazywamy je 

Kronikami z Indii (Cr�nicas de Indias). Są to relacje 

konkwistador�w, misjonarzy, ludzi pi�ra, tych, kt�rzy 

począwszy od wieku XVI potrafili obserwowa� i zapisywa� 

swoje spostrzeżenia. Do tych kronik z Indii należy także 

Diariusz odkrycia (Diario del Descubrimiento) autorstwa 

Krzysztofa Kolumba. Używając tych �r�deł, profesor 

Kieniewicz pisał o „wczesnych” i „pierwszych relacjach”, 

zawierających w pierwszym przypadku opisy ekspansji 

europejskiej, w drugim za� �wiadectwa początkowych 

wraże� w ramach konkretnego porządku chronolo-

gicznego. W obu przypadkach kre�lono w tym czasie 

pierwsze europejskie wizje �wiata, pełne emocji, zdumienia 

i uczu�. 

�
wcze�ni podr�żnicy kastylijscy odczuli – podobnie 

jak Indianie – skutki tego pierwszego kontaktu. Te 

pierwsze minuty, pierwsze chwile kształtowały pod 

względem psychicznym to, co Jan Kieniewicz zdefiniował 

jako „spotkanie”, po kt�rym następowała chę� dialogu albo 

działania siłowe, wynikające z braku zaufania, czyli 

„zbliżenie”. W tym momencie pojawiała się „�wiadomo��” 

istnienia drugiego, innego człowieka. Powstawał szkic tego, 
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kim on był. Stanowiło to moment decydujący, gdyż decyzje 

trzeba było podejmowa� bardzo szybko. Wszystko, co 

widziano, było nieznane, tak więc trzeba było zachowa� 

ostrożno��. Jeżeli zamiarem był dialog i negocjacje, a tak 

było zazwyczaj, należało pokona� r�żne elementy oporu 

drugiej strony, musiano wyobrazi� sobie metody szybkiej 

penetracji innego �wiata kulturalnego, czyli stworzy� formę 

my�lenia.

A le istniała także forma my�lenia z drugiej strony: po 

przezwyciężeniu pierwszej ciekawo�ci, „op�r” był 

czym� normalnym, a pokonanie go – koniecznym. Jan 

Kieniewicz zaproponował wyr�żnienie trzech faz, w ramach 

kt�rych kontakt zdobywał przewagę nad odrzuceniem: 

pokonanie drugiego, zniszczenie albo korekta jego systemu 

społecznego, włączenie się do istniejącego systemu.

Rzeczywisto�� europejska: Europa wchodzi 

w interakcje z innymi systemami cywilizacyjnymi 

W  swoim czasie profesor Jan Kieniewicz użył 

oryginalnej i znakomitej metafory: jedną rzeczą jest 

widzie� Indie, a czym innym spa� w ł�żku w Indiach. Gdy 

następuje to ostatnie, dochodzi do zerwania ze stabilizacją 

przywiezioną ze znanego �wiata. Dana osoba otwiera się 

wtedy na inne. W takiej sytuacji można skonstatowa�, że 

inny �wiat otworzył się na nasz. W pierwszej kolejno�ci na 

portugalski. Prace profesora Jana Kieniewicza ukazują 

zar�wno strategie handlu na wybrzeżu indyjskim, jak 

i  drogę dystrybucji w Europie towar�w po ich przybyciu na 

P�łwysep Iberyjski. Ponadto, kolejną konkluzją bada� 

profesora jest to, że od początk�w wieku XVI wymiana z Por-
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tugalczykami pobudzała produkcję i przyczyniała się do 

powstawania bogactwa obszar�w sąsiadujących z portami 

Wybrzeża Malabarskiego: Goa, Malakki, Ormuzu i innych. 

Wszelako, nie zawsze procesy te przebiegały pokojowo, 

w  wyniku czego utworzono Pa�stwo Indii (Estado da Índia) 

dla obrony portugalskich interes�w handlowych. W ten 

spos�b, przykładowo, konfrontacje z Kalikatem i jego 

sojusznikami przeciw Portugalii, uzasadniły funkcjo-

nowanie Portugalskiego Pa�stwa Indii.

Lukratywny handel osłabił jednak napięcia, a produkcja 

i eksport z wybrzeża Malabaru przekształciły się 

w  wymianę akceptowaną i legalną, cho� nie kontrolowaną 

przez władze Estado da Índia. Był to moment paradoksalny. 

Portugalski system handlowy związał się z indyjskim, 

wła�ciwie poddał się mu, co wywołało pytanie, kt�ry obszar 

był w takiej sytuacji centrum, a kt�ry peryferium, oraz czy 

było to tylko imperium morskie czy też stanowiło tw�r 

o  wiele bardziej skomplikowany. „Ogrody pieprzowe” 

w  Indiach, przygotowywane z my�lą o eksporcie, już 

w  1986  r. służyły profesorowi Janowi Kieniewiczowi do 

kolejnej obrony swoich hipotez przedstawionych już 

w  1969  r.

Hiszpania w Polsce i Polska w Hiszpanii

I ntelektualna potrzeba por�wna�, studi�w, analizy 

moment�w zmiany kulturowej oraz kontakt�w między 

terytoriami i przestrzeniami pogranicza, podobnie jak 

osobista przyjemno��, kt�ra z nich wynika, wpłynęły na 

zwr�cenie uwagi przez profesora Jana Kieniewicza na 

obecno�� kraj�w położonych nad Bałtykiem w Hiszpanii 

i vice versa. Czę�ciowo już o tym pisali�my.
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C o najmniej od 1979 r., w kt�rym profesor po raz 

pierwszy sięgnął po pi�ro w odniesieniu do Hiszpanii, 

jego refleksje na temat mit�w hiszpa�skich w Hiszpanii 

i  w  Polsce, podobnie jak hiszpa�ska obecno�� w hi-

storiografii polskiej wieku XX, nowe propozycje studi�w, 

wzajemne zmiany postrzegania w wyniku obydwu 

transformacji w kierunku demokracji, możliwo�ci ewentu-

alnego wpływu na tych drogach zmiany politycznej, 

stanowiły tematy, kt�re zajęły czas profesorowi Kienie-

wiczowi r�wnolegle z badaniami wspomnianych związk�w 

kulturalnych od Oceanu Indyjskiego do Atlantyku. 

W e wszystkich tych studiach zostały użyte Jego 

do�wiadczenie, umiejętno�ci i propozycje wy�mie-

nitego historyka. Także dobrego przyjaciela, jak w li�cie do 

wielkiego nauczyciela historyk�w hiszpa�skich, Luisa 

Miguela Enciso.

Poza tym wszystkim wszelako jeden tekst jest szcze-

g�lnie znaczący. W 1991 r., gdy Jan Kieniewicz pełnił 

funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polski w Hiszpanii, 

przygotował do wydania po raz pierwszy w języku 

hiszpa�skim Historyczną paralelę Hiszpanii z Polską w wie-

ku XVI, XVII, XVIII. Dzieło to powstało w 1820 r. jako owoc 

szczę�liwego pomysłu pr�by znalezienia podobie�stw 

w  historii obydwu obszar�w europejskiego pogranicza. 

Czytano je w rękopisie na Uniwersytecie Warszawskim do 

momentu publikacji po raz pierwszy po polsku w 1831 r. 

Dopiero po ponad p�łtora wieku tekst ten ukazał się po 

hiszpa�sku, co zawdzięczamy profesorowi Kieniewiczowi. 
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T ekst Lewelela wzbudza najwyższe zainteresowanie ze 

strony historiografii, powoduje niepok�j. Fascynuje to, 

w jakim czasie powstał i  jaka była intencja jego 

zredagowania. Był to okres zamykania drzwi za Europą 

napoleo�ską, rozpoczynał się czas nacjonalizm�w i re-

wolucji. Z punktu widzenia historiografii dzieło należy do 

ważnych. Informacje w nim przedstawione, w tym 

zaprezentowana wizja Hiszpanii XVI stulecia, są bardzo 

ponure. W ten spos�b opracowanie Lelewela rozpo-

wszechniało w Polsce koncepcje, kt�re podsycały „czarną 

legendę” Hiszpanii, kt�ra tak bardzo przypadła do gustu 

liberałom i romantykom.

N ie można pominą� syntezy historii Polski autorstwa 

profesora, pierwszy raz wydanej po hiszpa�sku, 

języku używanym przez 800 milion�w ludzi, a opu-

blikowanej by umożliwi� zainteresowanym zapoznanie się 

z  dziejami tego szczeg�lnego kraju, kt�ry z powodu swego 

geograficznego położenia był ofiarą ciągłych szturm�w na 

jego granice ze strony imperi�w, ale kt�ry pomimo tego 

zachował swe tradycje rzymsko-chrze�cija�skie, a także 

potrafił stawi� czoła �wiatu sowieckiemu, w milczeniu, ale 

odważnie.

S iła intelektualna profesora Jana Kieniewicza osiąga 

stany godne podziwu w ramach niełatwych wysiłk�w 

kierowania ogromnymi projektami badawczymi. I to 

pomimo formalnego przej�cia na emeryturę. Ale Jego 
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obecno�� jest czym� wszechobecnym. Po pierwsze: 

naukowy przykład, jaki daje, nie pozostawia wątpliwo�ci, że 

nauki humanistyczne, artes liberales, rozwijają umiejętno�� 

analizy i krytyki ze strony homo sapiens. Po drugie: 

należałoby zada� pytanie, jak wyglądałyby nauki 

humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim bez 

profesora Kieniewicza. Po trzecie: nie można pominą� 

aktualnych zada� realizowanych z rozmachem i zapałem, 

jak projektu „Natura-Kultura”, kt�rego celem jest kre-

owanie doktor�w. Jest on nowo�cią w skali �wiata – w jego 

ramach przez pię� lat doktoranci będą się kształci� 

w  naukach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych 

i  �cisłych oraz sztuce, ponownie otwierając we wsp�ł-

czesnym �wiecie bramy wiedzy i umiejętno�ci płynących ze 

sztuk wyzwolonych, artes liberales. W tym przypadku, 

finansowanie zapewni Unia Europejska.

Konkludując, o wiele więcej można by napisa� o tym 

uniwersalnym Polaku, uniwersalnym z uwagi na swoją 

koncepcję naszych początk�w, cywilizacji i wiedzy. Jego 

obecno�� na Uniwersytecie Warszawskim stanowi wielką 

warto�� intelektualną. Cały czas pozostawia �lad w postaci 

doktor�w, profesor�w uniwersyteckich i nauczycieli 

licealnych, co stanowi model dla Europy, zawsze 

potrzebującej tych, kt�rzy pamiętają, że czas przeszły 

jeszcze nie upłynął, ale że zawsze może powr�ci�, ponieważ 

stanowimy jego kontynuację.
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P rofesor Jan Kieniewicz zasługuje na pełne uznanie 

i  wdzięczno�� Wysokiego Senatu, oraz generalnie 

społecze�stwa polskiego.

Madryt, 1 wrze�nia 2018 r.
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Uroczysto�� odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego

Profesora Jana Kieniewicza

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 

 Tuż przed uroczysto�cią, w gabinecie rektora UW. 

Od lewej stoją: prof. Robert A. Sucharski, dziekan Wydziału 

„Artes Liberales”, prof. Karol Modzelewski, promotor, 

prof. Jan Kieniewicz, prof. Marcin Pałys, rektor UW
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ODNOWIENIE 
DOKTORATU 
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Otwarcie uroczysto�ci. Od lewej: prof. Robert A. Sucharski, 

prof. Jan Kieniewicz, prof. Marcin Pałys, prof. Karol Modzelewski

Laudację wygłasza promotor, prof. Karol Modzelewski

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 

Uroczysto�� odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego

Profesora Jana Kieniewicza
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Przemawia dziekan Wydziału „Artes Liberales”, prof. Robert A. Sucharski

Wręczenie dyplomu odnowienia doktoratu 

Uniwersytetu Warszawskiego prof. Janowi Kieniewiczowi

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 
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Przemawia prof. Jan Kieniewicz

Dyplom odnowienia doktoratu prof. Jana Kieniewicza

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 

Uroczysto�� odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego

Profesora Jana Kieniewicza
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Rektor UW, prof. Marcin Pałys wręcza prof. Janowi Kieniewiczowi 

Medal Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Jan Kieniewicz przyjmuje gratulacje

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 

Uroczysto�� odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego

Profesora Jana Kieniewicza
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UROCZYSTO�� 

ODNOWIENIA DOKTORATU

PROFESORA JANA KIENIEWICZA

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 
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PROF. DR HAB. 

KAROL 

MODZELEWSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

LAUDACJA

ODNOWIENIE 
DOKTORATU 
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Szanowni Pa�stwo,

W szyscy wiedzą, że Jan Kieniewicz jest uczniem prof. 

Mariana Małowista. Jak prawie wszyscy wybitni 

uczniowie prof. Małowista zaczynał swoją drogę naukową 

na Uniwersytecie Warszawskim. Tam od magisterium 

poprzez doktorat, habilitację, wtedy jeszcze docenta, 

profesora, doszedł aż do emerytury, jak to profesor, i wła�-

nie do odnowienia doktoratu. Wszystko na jednej uczelni. 

Z  punktu widzenia biurokracji ministerialnej, nie tylko 

naszej, można powiedzie� globalnej, bo żyjemy w cza-

sach globalizacji, to jest gorszące, oczywi�cie. To się nazywa 

„chowem wsobnym”. Istotnie, takie gorszące oblicze miała 

szkoła prof. Mariana Małowista. Ja tylko przypomnę tych jej 

uczni�w, wychowank�w tej szkoły, kt�rych wszyscy znamy, 

poczynając od Benedykta Zientary, Henryka Samsonowicza, 

Antoniego Mączaka, także Bronisława Geremka – to jest 

pewnego rodzaju wyjątek, bo Bronisław Geremek swoją 

�cieżkę zawodową odbywał gł�wnie w Instytucie Historii 

Polskiej Akademii Nauk. Ale to jest wyjątek. Wszyscy 

pozostali, aż po Michała Tymowskiego, a może i dalej, bo 

dalej już moja pamię� koleże�ska nie sięga, ponieważ sam 

już mam swoje lata, wszyscy ci wybitni ludzie, wybitni 

uczeni, historycy, są produktem „chowu wsobnego”, tak się 

to nazywa. „Ch�w wsobny” to jest okre�lenie obelżywe, czy 

deprecjonujące, wymy�lone przez globalną biurokrację 

zarządzającą nauką i szkolnictwem wyższym, kt�ra jest 

głęboko przekonana o tym, że jej misją dziejową jest uczy� 

uczonych i uniwersytety na czym polega nowoczesna nauka. 

Jak spojrzymy na tę listę wychowank�w Mariana Małowista 

to zauważamy, że to jest wszystko „ch�w wsobny”, to jest 

produkt „chowu wsobnego”. 
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T rzeba zapyta�: czy to jest zły produkt? Czy może raczej 

powiedzie� trzeba, że pomysł, żeby poucza� profesurę 

uniwersytecką, żeby urzędnicy ministerialni pouczali 

profesurę uniwersytecką jakie powinny by� reguły działania 

nauki i uniwersytetu, to może nie jest dobry pomysł. 

W  ramach tego dobrego pomysłu, żeby „ch�w wsobny” 

uprawia�, ukształtował się także ten spos�b 

patrzenia w szkole Mariana Małowista na Europę, kt�ry był 

bardzo europejski, a jednocze�nie był nieprzejednanie 

wrogi eurocentryzmowi, europocentryzmowi. Wszyscy 

uczniowie Mariana Małowista są znakomitymi dzie�mi 

Europy, zarazem nic nie jest im bardziej obce niż 

europocentryzm, przy czym m�wię nie tylko o tych, kt�rzy 

zajmowali się – a sporo ich było – historią egzotycznych 

z  punktu widzenia europejskiego kraj�w, ale także o pozo-

stałych, pewien spos�b patrzenia na �wiat i na historię. 

S zkołę Małowista łączyła wsp�lnota dramatycznych 

los�w pokolenia, znaczy to jest niejedno pokolenie. Ale 

nie tylko szkołę Małowista – samego Małowista, jego żonę, 

ale także historyk�w tamtego pokolenia, pokolenia 

Kolumb�w, pokolenia wojennego. Łączyło przeżycie 

okupacji hitlerowskiej, łączyły przeżycia wojenne, łączyły 

Wszyscy uczniowie Mariana Małowista są 

znakomitymi dzie�mi Europy, zarazem nic nie 

jest im bardziej obce niż europocentryzm.
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przeżycia konspiracyjne. Przez tę samą drogę przeszedł 

jeszcze jeden uczony, wybitny historyk, jeden z naj-

wybitniejszych historyk�w polskich ubiegłego stulecia, 

kt�rego warto tutaj wspomnie� w tym kontek�cie, mimo że 

się zajmował innym okresem, mianowicie Stefana 

Kieniewicza. 

I  tak my�lę, że Stefan Kieniewicz, kiedy rozmawiał ze 

swoim synem, to gdy syn już podr�sł, to może mu 

opowiedział tę historię, kt�ra streszcza niejako do�-

wiadczenia, kt�re ukształtowały spos�b patrzenia na �wiat, 

na Polskę, na swoją rolę, na swoją powinno�� jako uczonych, 

jako obywateli, mianowicie wła�nie do�wiadczenia 

okupacyjne. Wielu z nich było w Biurze Informacji i Pro-

pagandy Komendy Gł�wnej Armii Krajowej, a niekt�rzy 

mieli okazję zetkną� się z Janem Nowakiem-Jeziora�skim, 

w  momencie kiedy on wr�cił z Londynu ze swojej misji, 

w  kt�rą wysłała go Komenda Gł�wna AK, żeby rozezna� 

warunki polityczne międzynarodowe powstania war-

szawskiego. Jan Nowak-Jeziora�ski wr�cił p��no, tzn. starał 

się wr�ci� wcze�niej, ale natrafiał na rozmaite przeszkody. 

Wr�cił w rezultacie p��no do Warszawy, to nie było proste, 

i  spotkał się z dow�dztwem Armii Krajowej parę dni przed 

godziną W, już wyznaczoną wtedy, i powiedział, że 

powstanie nie ma żadnych szans. Że nie ma żadnych szans 

politycznych, ponieważ jego gł�wny polityczny cel, czyli 

zachowanie Polski w kształcie pa�stwa niepodległego 

i  suwerennego jest nieosiągalne, albowiem porozumienie 

między sojusznikami zachodnimi i Stalinem już zapadło, że 

w linii dzielącej Europę Polska znajduje się po stronie 

opanowanej, zdominowanej przez Związek Sowiecki i po-

wstanie tego oczywi�cie nie zmieni. Że nie będzie też 

pomocy militarnej dla powstania, w szczeg�lno�ci nie 
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będzie zrzutu polskiej brygady spadochronowej, z tych 

samych powod�w. Że kr�tko m�wiąc powstanie jest 

pozbawione szans sukcesu politycznego i skazane na 

druzgocącą klęskę militarną. 

Dow�dztwo powstania, nie wchodząc w trudne bardzo 

rozważania i decyzje, kt�re potem nastąpiły, nie 

zdecydowało się odwoła� godziny i dnia wybuchu 

powstania, ale pułkownik Jan Rzepecki, kt�ry był szefem 

Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł�wnej Armii 

Krajowej, uznał, że trzeba żeby Nowak-Jeziora�ski po to, aby 

została pamię� dla przyszłych pokole� o tej jego prze-

strodze, żeby on się po raz drugi spotkał z kim innym, 

a mianowicie z historykami, oficerami Biura Informacji 

i Propagandy, a także z innymi lud�mi konspiracji pa�stwa 

podziemnego. W tym celu żeby się spotkał opr�cz Tadeusza 

Chromeckiego, kt�ry był w zarządzie spraw zagranicznych 

delegatury rządu, z dwoma oficerami-historykami. Jeden 

z nich się nazywał Aleksander Gieysztor, drugi z nich się 

nazywał Stefan Kieniewicz.  

C i ludzie szli do powstania bez euforii, kt�ra 

towarzyszyła innym powsta�com na początku, z gorz-

ką �wiadomo�cią, że ich los został przesądzony nad ich 

głowami. I to wpłynęło także na ich stosunek do sytuacji 

powojennej. Kiedy mianowicie Jan Rzepecki wezwał 

Gieysztora do służby dalszej, po 1945 roku, po powrocie 

z  oflagu, żeby przejął funkcję szefa Biura Informacji 

i  Propagandy,  tym razem nie w Armii  Krajowej , 

a  w  zrzeszeniu „Wolno�� i Niezawisło��”, Gieysztor się nad 

tym zastanawiał. Miał odruch oczywi�cie, żeby trzasną� 

obcasami. Powiedział mu wtedy Manteu�el, kt�ry się 

zorientował – też historyk, też bardzo wybitny i nie-
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wątpliwie „szef”, polityczny autorytet tego �rodowiska: „Ty 

id� powiedz Rzepeckiemu, że nie będziemy teraz robi� 

żadnej partyzantki, tylko Uniwersytet”. Gdy ja tę frazę 

znalazłem w materiałach dotyczących dzisiejszego 

odnowienia doktoratu, to zrozumiałem, że o tym, o tej 

formule nasz doktorant wiedział i  to raczej wiedział 

z do�wiadcze� rodzinnych, czyli najbardziej wiarygodnego 

�r�dła.

c i ludzie, o kt�rych m�wię – szkoła Małowista, szkoła 

Gieysztora, czoł�wka historyk�w, kt�rzy odbu-

dowywali Uniwersytet Warszawski, i kt�rzy – ku uldze 

komunistycznych władz – uznali, że nie będą robi� 

partyzantki, tylko będą robi� Uniwersytet, znale�li się w sy-

tuacji milczącego kompromisu z komunistyczną władzą, 

tzn. uznali, że wiedzą, czym jest komunistyczna władza, 

czym jest Związek Radziecki, i że w ramach tych reali�w 

geopolitycznych powojennej Europy będą budowa� 

w  Polsce Uniwersytet, chroni� substancję (też słowo, 

z  kt�rym spotkałem się w dokumentach dotyczących tego 

przewodu), substancję kultury narodowej, substancję 

polskiej historiografii, substancję narodową po prostu. 

„Ochrona substancji” to jest typowo organicznikowskie, 

pozytywistyczne powiedzenie i oznaczało to, że ci ludzie nie 

wstąpią na �cieżkę żołnierzy wyklętych, że wstąpią na 

�cieżkę, na kt�rą żołnierze wyklęci, a także ich dzisiejsi 

chwalcy spoglądają z dystansem, powiedzmy najog�lniej. 

Ten dystans wydaje mi się nieuzasadniony, ponieważ 

żołnierze wyklęci poza tym, że zginęli i pozabijali pewną 

liczbę os�b, to żadnego sukcesu politycznego ani 

militarnego nie odnie�li. Natomiast ci pozytywi�ci, 

organicznicy, kt�rzy postanowili, że będą budowa� 

Uniwersytet sprawili, że polska kultura i polska nauka, 
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polskie szkolnictwo wyższe przeszły przez cały okres 

rząd�w komunistycznych w Polsce – na tyle na ile to było 

możliwe – obronną ręką.  Czyli mieli nie byle jaki sukces 

w pracy dla ojczyzny. 

M�wię o tym, bo w postępowaniu samego doktoranta, 

o kt�rym także mowa w dokumentach tego prze-

wodu, ta dewiza ochrony substancji, tzn. także ochrony 

nas… Muszę powiedzie�, że także doktorant razem ze mną - 

my�my byli kolegami, rok nas dzielił na studiach na Wydziale 

Historycznym - że byli�my tą substancją, kt�rą nasi 

mistrzowie chronili. Kiedy� zapytałem Adama Michnika, 

mojego przyjaciela, z kt�rym nie raz się kł�ciłem, spierałem 

i lubiłem pogada�, co sądzi o tej postawie profesor�w, kt�rzy 

nadali ton życiu polskich uniwersytet�w po wojnie. I on 

powiedział tak (nie okazał się by� radykałem): gdyby nie oni, 

to ciebie i mnie historii uczyliby Tadeusz Daniszewski i Żan-

na Kormanowa. Ja przepraszam oczywi�cie wszystkich, 

kt�rzy wspominają z szacunkiem obie te osoby, ale to na 

mnie zrobiło silne wrażenie muszę powiedzie�. 

P rzywiązanie Doktoranta do cn�t publicznych tego 

�rodowiska, �rodowiska polskiej nauki, polskiej 

humanistyki, widoczne r�wnież w jego stosunku do walk 

o  ustanowienie, ochronienie, przywr�cenie autonomii 

uniwersyteckiej – a to jest taka walka, kt�ra nigdy się nie 

ko�czy przecież – to jest także dorobek wła�nie tego, co się 

nazywa „warszawską szkołą historyczną”. Z tej szkoły 

wszyscy jeste�my.

T a warszawska szkoła historyczna, gdy tylko się trochę 

uniosła żelazna kurtyna i można się było przemkną� 

pod spodem, czyli w czasie odwilży po 1956 roku, weszła 
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w  bardzo owocny, bardzo �cisły i wzbogacający kontakt 

z  paryską szkołą Annales. Dla annalist�w to było odkrycie, 

był to bardzo ważny partner, wła�ciwie najważniejszy 

partner na wsch�d od Łaby – polska szkoła historyczna, 

natomiast dla polskich historyk�w Annales to było to, co jest 

najbardziej interesującego w zachodniej historiografii. 

J a pytałem, przygotowując się do tego dzisiejszego 

wystąpienia, Janka – przepraszam,  że tak m�wię poufale 

– Janka Kieniewicza o jego stosunek do annalist�w, mając na 

względzie, że było nie było Fernand Braudel, niewątpliwy 

przyw�dca �rodowiska Annales w latach 50. i 60. XX w., był 

także przez czas pewien opiekunem naukowym, można 

powiedzie�: mistrzem Jana Kieniewicza. Janek mi 

odpowiedział, że odnosił się bez czołobitno�ci, ale 

z  należytym wielkim zainteresowaniem i szacunkiem. A ja 

my�lę, że więcej…  My�lę, że jest wpływ. To jest wpływ 

wzajemny, kt�ry obie te szkoły: francuska i polska na siebie 

wywarły i w kręgu tego wpływu zrodziły się pewne cechy 

charakterystyczne pisarstwa historycznego Jana Kie-

niewicza. Po pierwsze: nastawienie na historiografię 

antropologizującą, czy wła�ciwie na antropologię histo-

ryczną. W związku z tym pozostaje zar�wno wrażliwo�� 

ekologiczna na historię społeczną jako pewien ekosystem. 

To jest zrozumiałe, gdy się pisze o Indiach, to jest 

zrozumiałe, gdy się pisze o Kerali, to jest zrozumiałe, gdy się 

pisze o tym obszarze afryka�skim czy azjatyckim, kt�rym 

wielu uczni�w Mariana Małowista się zajmowało, w tym 

zwłaszcza Michał Tymowski, tutaj obecny. Ale ja bym do tego 

dorzucił, że to ekologiczne podej�cie jest całkowicie 

zrozumiałe. Nie powiem, że nieobce, bo może za dużo by 

było, ale całkowicie zrozumiałe dla każdego historyka 

europejskiego �redniowiecza, kt�ry wie, po prostu wie, bo 
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wiedzie� musi, historyka szczeg�lnie wsi, szczeg�lnie 

historii agrarnej, takiego jak Marc Bloch, jak Georges 

Duby… celowo wymieniam tu wła�nie Francuz�w… Wie 

o  tym, że ogromną rolę, dostęp do drzewostan�w bukowych 

i dębowych odgrywał w tworzeniu się struktur sąsiedzkich, 

na kt�rych zostały zbudowane zar�wno struktury 

europejskich plemion, jak i p��niej, we wcze�niejszym 

�redniowieczu, europejskich pa�stw. Że ta mikroekologia, 

powiedzmy, dostęp do naturalnego pastwiska dla �wi�, 

kt�re tu podaje za przykład, jest takim spoiwem bez kt�rego 

nie można sobie wytłumaczy� ani organizacji wsp�lnot 

sąsiedzkich, w naszym wypadku opolnych, ani nadbu-

dowanych na tych wsp�lnotach struktur �redniowiecznego 

pa�stwa. Wreszcie my�lę, że nie bez wpływu szkoły Annales, 

zwłaszcza nie bez wpływu także mistrza Jana Kieniewicza, 

mianowicie Fernanda Braudela, jest jego stosunek do 

chronologii i do czasu. Wprawdzie w pracy habilitacyjnej 

mowa o Kerali od r�wnowagi do zacofania, ale zacofanie jest 

rozumiane jako powodowane jakimi� czynnikami, 

zepchnięcie, utratę osiągniętych warto�ci. Tak rozumiem. 

Natomiast nie oznacza w żadnym wypadku niedorozwoju. 

K ategoria niedorozwoju, w og�le to słowo nie występuje 

w tw�rczo�ci Jana Kieniewicza. Ja go specjalnie o to 

zapytałem – on �wiadomie to słowo omijał i tu widzę 

wsp�lny punkt ze szkołą Annales. Mianowicie niedorozw�j 

implikuje, zakłada z g�ry, że mamy jaką� wsp�lną, 

uniwersalną linię rozwoju, i że niekt�rzy są op��nieni na tej 

linii czyli w marszu do wsp�lnego, jednakowego dla 

wszystkich celu. To nam co� przypomina, jednym to 

przypomina oczywi�cie komunizm jako cel jednakowy 

rozwoju ludzko�ci, jedni zdążają wolniej, drudzy prędzej, ale 

wszyscy się tam znajdziemy. Innym tom może przypomina� 
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Fukuyamę i Koniec historii, bynajmniej nie o komunist�w 

chodziło, ale chodziło o rzecz r�wnie głupią, to znaczy 

o  przekonanie, że historia odbywa się według pewnego 

szlaku, to jest marsz jakim� szlakiem, wsp�lnym dla 

wszystkich, wolniej lub prędzej i odbywa się to wszystko 

w  czasie linearnym. Ot�ż Fernand Braudel, zapowied� tego 

jest widoczna r�wnież w tym jego dziele o Morzu 

�r�dziemnym, ale on w roku 1958 ogłosił w Annales taki 

termin la longue durée – długie trwanie. I to się stało do 

pewnego stopnia sztandarowym konceptem tej szkoły, i nie 

tylko tej szkoły, i to dotarło także jak my�lę do Warszawy, 

i  ten nowatorski stosunek do czasu historycznego z wielką 

rado�cią odnajduję w pracy naukowej Jana Kieniewicza.

J a już wspomniałem o Jego – nie wiem jak to powiedzie�, ja 

to kiedy� nazywałem chuliga�stwem… Ponieważ tu 

jeste�my w miejscu poważnym, więc takie słowo nam nie 

przystoi, to powiedziałbym o Jego cnotach obywatelskich, 

o  Jego obywatelskim przymusie podejmowania wyzwa� 

takich, w kt�rych szkoła w jakiej On wyr�sł uczyniła z nich 

imperatyw moralny historyka i obywatela, uczonego 

i  obywatela, znaczy wyzwa� dotyczących zar�wno Uni-

wersytetu, zar�wno nauki, jak i kraju, jak i wsp�łobywateli. 

W �r�d tych wyzwa� podjętych przez Jana Kieniewicza 

ja bym wspomniał… wszyscy wiedzą oczywi�cie 

o  czym, oczywi�cie wszyscy znają Historię Polski napisaną 

wsp�lnie przez naszego Doktoranta z Jerzym Holzerem, 

wsp�lnie z Michałem Tymowskim, napisanej najpierw dla 

wydawnictwa emigracyjnego, gdzie się ukazała, ale potem 

„pod strzechy”. Ta synteza, �wietna synteza, trafiła dzięki 

dramatycznym losom Rzeczypospolitej i jej obywateli do 

podziemia. Nikt, żadne wydanie historii Polski nie było 
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chyba czytane z takimi emocjami, z takimi wypiekami na 

twarzy i tak dobrze zapamiętywane, tak łapczywie 

przyswajane jak wydanie podziemne, podziemne przedruki 

(było ich parę, nie pamiętam już ile dokładnie), podziemne 

przedruki tej Historii Polski. Ja oczywi�cie nie namawiam, 

żeby w ten spos�b praktykowa� historiografię. No, ale jak 

mus to mus… Jak nas spotka taki mus tak będziemy 

postępowa�. 

Z a ten wz�r cn�t obywatelskich i naukowych po-

winni�my wszyscy by� dzisiejszemu Doktorantowi 

serdecznie wdzięczni.

Dziękuję bardzo.
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Wasza Magnificencjo,

Szanowni Pa�stwo Rektorzy,

Szanowni Pa�stwo Dziekani,

Szanowni Pa�stwo, Członkowie społeczno�ci Uniwersytetu 

Warszawskiego,

Drodzy Go�cie,

Szanowny Panie Profesorze,

Spotykamy się dzisiaj na uroczysto�ci odnowienia 

doktoratu Pana Profesora Jana Kieniewicza. W dziejach 

Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

jest to wydarzenie bez precedensu, ale jest ono także 

wyjątkowe i niecodzienne w dziejach naszej Uczelni jako 

cało�ci. Zgodnie bowiem ze Statutem Uniwersytetu War-

szawskiego (§ 9)

1. Uroczystego odnowienia doktoratu można dokona� 

wobec osoby, kt�ra uzyskała stopie� naukowy doktora 

na Uniwersytecie i kt�ra wyr�żniła się w pracy dla Uni-

wersytetu lub �rodowiska akademickiego. Odnowienie 

doktoratu następuje po upływie 50 lat od dnia nadania 

stopnia doktora. 

i dalej w ust. 3

3. Senat może, po zasięgnięciu opinii Komisji Rektorskiej 

do spraw Tytuł�w Honorowych, nada� uroczysto�ci 

odnowienia doktoratu charakter uczelniany. 

Dzisiejsza uroczysto�� – zgodnie z decyzją Senatu UW – 

jest nie tylko odnowieniem doktoratu, ale ma ona 

także charakter uczelniany. Jest więc ona ważna, dotyczy 
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Uniwersytetu jako cało�ci, a o sprawach tak żywotnych 

należy m�wi� posiłkując się ważnymi tekstami. Pozwolą 

więc Pa�stwo, że jako filolog klasyczny – hellenista, ale też 

jako dziekan Wydziału, w misję i działania kt�rego zostały 

wpisane pamię� o przeszło�ci i troska o wsp�lne 

dziedzictwo, sięgnę po tekst stricte klasyczny, jakim jest 

Antygona Sofoklesa. Pierwsze stasimon tej tragedii 

rozpoczyna się od wielekro� przywoływanych sł�w πολλὰ 

τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει. W klasycznym 

przekładzie na język polski pi�ra Kazimierza Morawskiego, 

tekst, kt�ry chciałbym przytoczy�, brzmi następująco:

„Siła jest dziw�w, lecz nad wszystkie sięga

Dziwy człowieka potęga.

Bo on prze �miało poza sine morze,

Gdy to� się wzdyma i kłębi.

I z roku na rok swym lemieszem orze

Matkę-ziemicę do głębi. 

Lotny r�d ptak�w i stepu zwierzęta

I dzieci fali usidla on w pęta,

Wszystko rozumem zwycięży.

Dzikiego zwierza z g�r �ciągnie na błonie,

Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie

Ujarzmi w swojej uprzęży. 

Wynalazł mowę i my�li dał skrzydła

I życie ujął w porządku prawidła,

Od mro�nych wichr�w na deszcze i gromy

Zbudował sobie schroniska i domy,

Na wszystko z radą on got�w”.

Tradycyjnie interpretuje się ten fragment jako hymn do 

człowieka jako gatunku, pean na cze�� jego wielko�ci, 

ale też kwintesencję humanizmu. Sądzę, że nie będzie 
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jednak nadinterpretacją intencji Sofoklesa, je�li jego słowa 

odniesiemy do jednostki – ludzko�� jako gatunek jest 

abstrakcją, konkretem natomiast indywidualno��, wybitny 

profesor, bez kt�rego niepodobna wyobrazi� sobie dobrego 

uniwersytetu. Tacy ludzie nadają ton nauce i nauczaniu, 

stają się punktem odniesienia i wychowawcami kolejnych 

pokole�. Dzięki nim uniwersytet żyje, działa i wypełnia 

swoją misję, dokumentując jednocze�nie swoją służebną 

rolę wobec społecze�stwa.

Przed chwilą słuchali�my sł�w Pana Profesora Mo-

dzelewskiego, kt�ry opisywał drogę naukową Pana 

Profesora Kieniewicza, wymieniał Jego zasługi dla nauki, dla 

Polski, dla �wiata, wreszcie dla Uniwersytetu. Nie chciałbym 

ani nie umiał tego rekapitulowa�. Jako dziekan Wydziału 

„Artes Liberales” chcę natomiast podkre�li� fakt, iż 

przypadł nam w udziale zaszczyt uczestniczenia w wielkim 

�więcie – oto bowiem Pan Profesor Jan Kieniewicz, kt�ry dla 

społeczno�ci naszego Wydziału jest jednym z Ojc�w 

Założycieli, odbiera dzisiaj najwyższe odznaczenie, jakim 

macierzysta uczelnia może nagrodzi� swojego doktora. Jest 

to swoisty doktorat honoris causa, a warto w tym miejscu 

przypomnie�, że pierwsze takie wyr�żnienie – w roku 1921 – 

Uniwersytet Warszawski przyznał Ojcu Niepodległo�ci, 

Marszałkowi J�zefowi Piłsudskiemu.

Siedemna�cie lat temu, zgodnie z decyzją �wczesnego 

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Pana Prof. Piotra 

Węgle�skiego, przeszedłem z Wydziału Polonistyki do 

O�rodka Bada� nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie 

�rodkowowschodniej, z kt�rego to O�rodka z biegiem czasu 

wykształcił się obecny Wydział „Artes Liberales”. Prof. Jan 

Kieniewicz pełnił w�wczas funkcję wicedyrektora O�rodka. 
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Jednym z pierwszych zada�, jakie ode� otrzymałem, było 

zastanowienie się nad cytatem, mającym pełni� rolę motta 

do książki, nad redakcją i wydaniem kt�rej Prof. Kieniewicz 

w�wczas pracował. Książka nosi tytuł Terra Marique i jest 

zbiorem studi�w po�więconych kulturowym relacjom 

pomiędzy europejskim centrum a peryferiami w czasach 

nowożytnych. Zasugerowałem wtedy cytat z Seneki 

Młodszego: „terra marique humana opera cessarent, nisi 

male temptata retemptare libuisset” (De beneficiis/O dobro-

dziejstwach VII, 31, 5) - „gdyby�my doznawszy niepowodze� 

nie mieli ochoty podejmowa� na nowo wysiłk�w, ustałaby 

wszelka praca ludzka na lądzie i morzu” (tłum. Stanisław 

Stabryła).

Chciałbym tym cytatem posłuży� się raz jeszcze, tu i te-

raz, ponieważ sądzę, że dobrze wpisuje się w naszą 

dzisiejszą uroczysto��. Nie uważam, rzecz jasna, że trud 

pracy nad doktoratem Ekspansja portugalska i handel 

korzenny w Indiach w XVI wieku zako�czył się niepowo-

dzeniem czy to dla Prof. Kieniewicza, czy dla Uniwersytetu 

Warszawskiego. Wręcz przeciwnie – jak wiemy wszyscy i za 

chwilę będzie to raz jeszcze potwierdzone w tek�cie 

łaci�skim dyplomu – 8 listopada 1966 r. Prof. Kieniewicz 

uzyskał stopie� doktora nauk humanistycznych. Chcę się 

posłuży� tym cytatem, ponieważ stawia on nas wszystkich 

w roli działających na lądzie i morzu, w roli badaczy 

i podr�żnik�w w sensie dosłownym i przeno�nym. 

Umiejscawia nas także nad Morzem �r�dziemnym, tam, 

gdzie wiele naszych wydziałowych koleżanek i koleg�w 

znajduje swoją drugą, duchową ojczyznę. Czyni nas także 

kupcami korzennymi, a więc lud�mi, kt�rym Prof. 

Kieniewicz po�więcił swoją rozprawę. Stawia nas bez mała 
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w  roli marines, a każdy marine przynajmniej raz w życiu 

m�wi do kolegi czy przełożonego „it's been an honour 

serving with you”. 

Szanowny Panie Profesorze – gratulując dzisiejszego 

wyr�żnienia, chcę gorąco podziękowa� za zaszczyt, 

jakim jest praca z Panem i – za Markiem Twainem – także za 

przywilej malowania płotu.

Plurimos annos!
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Odpowiedzialno�� historyka wobec przyszło�ci

H i s tor ia to  studium społecze�stw dawnych 

i dzisiejszych - tak Fernand Braudel pointował sw�j 

wykład przy okazji nadania mu doktoratu honoris causa 

przez Uniwersytet Warszawski 23 kwietnia 1967 roku. Nadał 

mu tytuł L'histoire „opérationelle”. Nawiasem m�wiąc, 

m�głby wygłosi� go i dzisiaj. Postanowiłem przyją� te jego 

słowa za motto własnego wykładu. Przecież to także pod ich 

wpływem postanowiłem doda�: „a także przyszłych”.

W  ten spos�b powstała konkluzja rozprawy habi-

litacyjnej: „Historia jako nauka zaczyna się dla mnie 

w momencie, w kt�rym decydujemy się odrzuci� balast 

zgromadzonej wiedzy o przeszło�ci… Historia to odbieranie 

złudze�, przedstawianie społecze�stwu lustra, kt�re 

niezdolne jest do kłamstwa. Czy jednak historia może 

cokolwiek poradzi� na to, że ukazywany obraz nie zyskuje 

akceptacji? Mało kto chce zna� prawdę o tera�niejszo�ci, 

szukamy przede wszystkim utwierdzenia własnych 

przekona�. Szansę historii widzę natomiast w tym, że każdy 

jest ciekawy los�w przyszłych. Historyk, kt�ry ma odwagę 

sięga� w byłe, rekonstruowa� przeszło�� i tłumaczy� sens 

wsp�łczesno�ci musi konsekwentnie otworzy� drogę ku 

temu, co nastąpi. Futurologia jest konsekwencją uprawiania 

historii, jest jej kwintesencją”. (Kerala. Od r�wnowagi do 

zacofania, Wydawnictwa UW, Warszawa 1975, s. 173).

 

T eza Kieniewicza brzmi zuchwale, niemal prowokująco 

- napisał Tadeusz Łepkowski w 1976 roku (w Tygodniku 

Kulturalnym), ale na tym się sko�czyło. Tę prowokację pojęła 
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i wydobyła na �wiatło dzienne dopiero Ewa Doma�ska. Dzi� 

powinienem przyzna�, że nie miałem pojęcia o tym, co 

spotka moją dyscyplinę w ciągu następnej dekady. 

A  historia, o kt�rej wtedy my�lałem, została zakwestio-

nowana, zanim Fukuyama ogłosił koniec historii. Inne 

sprawy w latach osiemdziesiątych wydawały się ważne, 

może dlatego tak obojętnie odnie�li�my się do nowych 

trend�w?

 

K im sądzi się by� historyk, że �mie się pyta� o swą 

odpowiedzialno��? Stoję przed tym pytaniem jak 

zebrani w sali do gry w piłkę wobec prowokacji opata 

Sieyésa: czym jest historia? Wszystkim. Czym jest w obec-

nym porządku politycznym? Niczym. Czego żąda? Ot�ż 

przeciwnie do sytuacji z 1789 roku odpowied� nie brzmi: 

„bycia czymkolwiek”. W obecnym stanie �wiata historia 

powinna żąda� dla siebie uwagi, wysłuchania. O ile 

oczywi�cie będziemy gotowi zrealizowa� postulat Braudela 

i uczyni� ją operacyjną.

H istorycy zawsze lubili się postrzega� jako kapłani 

Historii (dużą literą!), a przynajmniej jako kustosze 

przeszło�ci. Odkrywamy, przechowujemy, opowiadamy 

a  w  ko�cu interpretujemy przeszło��. To jednak nie 

stanowi istoty naszego powołania! W przysiędze doktorskiej 

z naciskiem potwierdzamy: „non sordidi lucri causa / nec ad 

vanam captandam gloriam, / sed quo magis veritas 

propagetur / et lux eius, / qua salus humani generis 

continetur, / clarius e�ulgeat”. Mamy poszerza� zasięg 

prawdy o�wietlającej r�d ludzki. Wielcy tego �wiata 

przechodzą do historii dzięki nam, uznając (nie zawsze) swą 

odpowiedzialno�� przed historią, jako kiedy� r�wnorzędną 
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z Bogiem. My nie przechodzimy do historii, ale uznajemy się 

nieraz za r�wnie ważnych, zwłaszcza od czasu gdy 

zlikwidowano Boga. Bole�nie odczuwając okazywane nam 

lekceważenie zamykamy się w naszych okopach czy 

wieżach. Cyprian Norwid doskonale dostrzegał ten 

problem. Lubię przywoływa� jego wiersz:

„Wiele jest, gdy kto pomierzył stary cmentarz, 

Albo i genealogiczny dąb – 

Wiele, je�li inwentarz 

Skre�lił, zajrzał epokom w głąb i upostaciował opis... 

Ale, je�li on w starca, w męża, w kobietę

Powr�cił strach �w, z jakim dziad ich drżał,

Patrząc na pierwszego kometę,

Gdy po pierwszy raz nad globem stał:

. . . . . . . . to – dziejopis!”

Aż z czasem zauważyłem, że kieruje mną wła�nie niezbyt 

godne pragnienie chwały, chę� bycia uznanym za 

Dziejopisa… 

P atrząc wstecz na tamte lata wydaje mi się, że dotknąłem 

ważnej kwestii, ale trzeba było wielu lat (i kilku 

książek), by tę intuicję przekształci� w projekt. Jest on 

minimalistyczny, bo historyka sprowadza do funkcji 

Historycy zawsze lubili się postrzega� jako 

kapłani Historii (dużą literą!), a przynajmniej 

jako kustosze przeszło�ci.
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dostawczych. Z jednej strony powinien zapewni� najwyższą 

jako�� informacji o przeszłych zdarzeniach i procesach. 

Wiedząc wszystko o nierealno�ci odtworzenia wydarze� ma 

przecież szansę wnioskowania ze �lad�w. Nie odmawiajmy 

sobie tego, co oczywiste dla paleontolog�w, geolog�w czy 

kryminolog�w Z drugiej strony jego obowiązkiem jest 

wskazanie wzor�w projektowania wła�nie przyszło�ci. To 

wynika z obowiązku głoszenia prawdy. Pomijam tu 

najczę�ciej przypisywaną historykom rolę opisywacza, to 

„upostaciowanie opisu”. Projekt nacelowanej na przyszło�� 

eko-historii operacyjnej jest r�wnocze�nie maksy-

malistyczny, ponieważ domaga się dopuszczenia do głosu.

 

T ak więc Dziejopis stał się dla mnie figurą historyka 

odpowiedzialnego, kt�ry chce poruszy� umysły i uwy-

datni� przesłanie. Zmagałem się z tym przez lata, z r�żnym 

skutkiem, aż w ko�cu doszedłem do wniosku, że wszelka 

pr�ba okre�lenia czym jest dla mnie historia, wymaga 

przyjęcia odpowiedzialno�ci za prawdę Uznałem, że 

ponoszę ją wobec przyszło�ci. 

Sprawa nie jest oczywista. Pewne jest tylko, że spra-

wiedliwo�� historykowi wymierzy przyszło��. Nie 

dlatego, że upływ czasu zrewiduje jego ustalenia, sądy i kon-

cepcje. Tak widział rzecz Ojciec pisząc w 1980 r. „Nie żywię 

złudze�, że moją do�� obfitą tw�rczo�� naukową czeka 

w  niedalekiej przyszło�ci szybkie zapomnienie. Przetrwają 

– je�li �wiat uniknie kataklizmu – wydawnictwa �r�dłowe”. 

W  podobnej jubileuszowej okazji przyznawał mu rację 

Henryk Wereszycki „tym wydawnictwem zdobył Pan sobie 

stanowisko wyjątkowe w dziejach historiografii, bo nawet 

najznakomitsze książki starzeją się… Natomiast ten zesp�ł 
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�r�deł, kt�ry jest niewątpliwie Pa�skim osobistym dziełem, 

jest trwały bezwzględnie: aere perennius… Tego w naszym 

pokoleniu historyk�w nikt nie dokonał” (12 XI 1987 r.). 

Zrozumiałe jest więc, że chciałbym sobie zapewni� 

życzliwo�� przyszło�ci…

B y� może oczekiwanie tej sprawiedliwo�ci jest 

urojeniem. Kogo obchodzi dzi� historiografia? Nie 

chodzi mi o to, że „spisane będą czyny…”. Poczuciu 

obowiązku towarzyszy perspektywa „zdania sprawy z wło-

darstwa”.  Jest bardzo nieprzyjemnie konkretna.

 

M oje pokolenie było uczone, że historyk �miało 

wkracza w inne dyscypliny naukowe w przekonaniu, 

że wszystko co istnieje jest �r�dłem. Nie byli�my jednak 

skłonni do refleksji nad własnym powołaniem – z wyjątkiem 

może Marcina Kuli. Czytali�my natomiast o tym wiele, i tu 

wypada przypomnie� lekcje pobierane od Jacques'a Le 

Go�'a. 

 

Z  tych wła�nie lekcji wyprowadziłem tożsamo�� eko-

historyka. Chciałem w ten spos�b pokaza� znaczenie, 

jakie w mojej formacji miały r�wnorzędnie ekonomia i eko-

logia. Ale łączenie kompetencji nie jest rozwiązaniem. 

Problem nie tkwi w utracie poczucia wyjątkowo�ci 

uprawianej dyscypliny. Gdy przyszedłem na Uniwersytet 

1  pa�dziernika 1955 roku wiedziałem, że w �wiątyni nauki 

Instytut Historyczny to miejsce kultowe, wyjątkowe. Nigdy 

nie utraciłem pewno�ci, że historia est magistra omnis 

scientiae. To raczej suma mych życiowych do�wiadcze� 

kazała mi potrze� ze smutkiem na poniewieranie moją muzą 
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w ciągu następnych trzydziestu lat. Poznałem z czasem te 

nowe nurty, tendencje i orientacje, dekonstrukcje i zwroty. 

Nie uwiodły mnie, może dlatego, że wła�nie wtedy gdy 

pisałem moją Keralę, wyznaczałem sobie zupełnie nowe 

cele.

 

A le szkoda czasu na wspominanie. Nie chodzi mi o to, że 

historyk powinien by� gotowy przyją� postawę public 

intelectual. Wpojono mi przekonanie o służbie, jaką historyk 

podejmuje w społecze�stwie nie z powodu obywatelstwa, 

a  z racji specyfiki swego zawodu. Zacytuję teraz jednego 

z naszych Ojc�w, czyli Joachima Lelewela. Ko�cząc około 

1836 roku sw�j dopisek do Historycznej paraleli Hiszpanii 

z Polską, stwierdzał:

„Proszę mi wybaczy�, że obr�ciłem m�j wzrok ku 

przyszło�ci. Kiedy się jest na ko�cu przeszło�ci, wchodzi się 

jednocze�nie w czas przyszły, kt�ry niezwłocznie następuje. 

Tera�niejszo�� nie istnieje dla nas, jest tylko stykiem 

przeszło�ci z przyszło�cią, chwilą niebyłą, niepostrzegalną, 

nieuchwytną, kt�ra wciąż wymyka się my�li ludzkiej” (s. 68).

K to może się dzi� mieni� tw�rcą przyszło�ci? 

Projektowanie przyszło�ci zostało ugruntowane jako 

zadanie tw�rcze po I wojnie �wiatowej wraz z przekonaniem 

o kluczowej roli wsp�lnot narodowych. Optymizm ten 

wywodził się z przekona� o istnieniu naukowo pozna-

walnych praw rozwoju. Okazało się jednak, że prawa 

dziejowe ustępują woli, a projekty tworzone wedle tej woli 

i  obiektywnych praw nie spełniają się. Czy raczej spełniają 

się jako koszmar. Można powiedzie�, że wprawdzie 

wsp�lnoty, zwłaszcza narodowe, powstają i trwają, ale ich 

przyszło�� pozostaje nieprzewidywalna, powiem nawet 
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niewykonalna. Od stu lat coraz czę�ciej w miejsce wsp�lnot 

pojawiają się masy. Co więcej w kwestiach tożsamo�ci 

okazują się mie� charakter raczej  konsumencki. 

U�wiadamiając sobie fakt, że przeszło��, kt�rą miałem 

bada� wie es eigentlich gewesen sein, kt�rą miałem rozumie� 

stosując prawa rozwoju społecznego, jest tylko i aż kolejną 

narracją jednorazowego użytku, ciągiem wyobraże� 

układanych wedle zmieniających się potrzeb konsument�w, 

zrozumiałem, że wyklucza to mnie z kreowania projekt�w 

przyszło�ci. 

 

Muszę tu wprowadzi� istotne u�ci�lenie. Ten „wsp�lny 

projekt na jutro”, jak to wyraził Ortega y Gasset, nie 

powinien by� identyfikowany z planami przyszło�ci, w kt�-

rych lubują się wodzowie i kt�rymi brylują intelektuali�ci. 

Oni zawsze stawiali nam cele, kt�re miały im zapewni� 

wieczno��. Co gorsza, tym pożądaniem chwały zarazili 

polityk�w, kt�rzy z zasady my�lą o tym, jak wypadną w pod-

ręcznikach do historii. Projekt przyszło�ci łączący ludzi we 

wsp�lnotę wysiłku i odpowiedzialno�ci jest zawsze 

anonimowy, czasem tylko przybiera alegoryczną posta� 

Wolno�ci wiodącej lud na barykady. By� może narody tylko 

miewają takie poczucie zespolenia we wsp�lnie prze-

żywanym przekonaniu. Boimy się takich chwil, tęsknimy za 

nimi, ale niewiele potrafimy powiedzie� o formowaniu się 

takiego porywu. Co więcej, nie powinni�my żywi� złudze�: 

„żadna partia nie ma pozytywnego obrazu przyszło�ci” 

pisali już �wier� wieku temu To�erowie o Stanach 

Zjednoczonych. Dzi� można to powt�rzy� w odniesieniu do 

całego �wiata. Toniemy w scenariuszach najbliższych 

pię�dziesięciu, a nawet stu lat, opowie�ci o przyszło�ci stają 

się coraz bardziej fantastyczne i wieje od nich grozą. Jak od 
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wszelkiej utopii, czy to retro czy to progre. Je�li umownie 

przyją� rok 1968 za początek ery „zaniepokojenia 

planetarnego” to mamy za sobą p�ł wieku, kt�re nie 

zmieniły oblicza tej ziemi – w sensie nadanym słowom tym 

na Placu Zwycięstwa w 1979 roku. Natomiast w każdym 

innym rozumieniu żyjemy w całkiem innym �wiecie, w do-

datku uzmysławiamy sobie, że to co p�ł wieku temu było 

zatroskaniem dzi� jest oczywistą gro�bą. Przy czym zmiany 

zachodzące w tym czasie nie zostały zdiagnozowane w spo-

s�b umożliwiający pokazanie jak do nich dochodziło.

O to wyzwanie dla Dziejopisa! Wyzwanie bolesne, 

ponieważ tak �miało głosząc swą ideę niczego nie 

przewidziałem. Ta moja my�l nie została skonkretyzowana 

(na szczę�cie!), przyniosła mi natomiast wiele pożytku 

w rozważaniach dosy� odległej przeszło�ci pod kątem 

zmian zachodzących pod wpływem ekspansji i oddzia-

ływania �rodowiska. Uważam, że postępowałem zgodnie 

z  sugestią Braudela, ale w spos�b całkowicie osobny.

 

Co by więc miało znaczy�, dzi� czy jutro, że historyk 

powinien zają� się futurologią? Nie chodzi o to by 

przewidywał przyszło��. Wtedy miałem na my�li co� 

Historycy po�więcają zmianie wiele uwagi. 

W istocie, ujmując wszystkie zjawiska 

w czasie, zapisują zmiany, interpretują je, 

starają się zrozumie� jak do nich doszło.
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takiego, że rekonstrukcja funkcjonowania społecze�stwa 

w  przeszło�ci pozwala zrozumie� także jego możliwo�ci 

dalszego rozwoju. „L'histoire n'est pas seulement un récit, 

même de grands événement, elle est une explication”, to 

jeszcze raz przypomnienie Braudela (L'ambition de l'histoire 

1997, 37). Potem rozwinąłem całą koncepcję, kt�rej sens 

można ują� w stwierdzeniu o kluczowym znaczeniu procesu 

zmiany. Jak zachodzi zmiana? Ale przede wszystkim, jaką 

odpowiedzialno�� za przebieg zmiany może ponosi� 

badający ją historyk? 

 

H istorycy po�więcają zmianie wiele uwagi. W istocie, 

ujmując wszystkie zjawiska w czasie, zapisują zmiany, 

interpretują je, starają się zrozumie� jak do nich doszło. To 

oznacza, że rekonstruując wydarzenie chcą uwydatni� 

zmianę i wytłumaczy� jak przebiegała. Wydaje mi się jednak, 

że w rozumieniu tego procesu zależą mocno od psy-

cholog�w i socjolog�w, a może nawet ekonomist�w. Dlatego 

na pytania o zmianę odpowiadają dzi� Inglehart, Castells, 

Ri�in, Giddens, Wallerstein czy Bauman. W oferowanych 

nam modelach zmiany społecznej dominuje �ledzenie 

skutk�w postępującego w gwałtowny spos�b załamania 

dominujących i trwających do niedawna zasad ładu 

społecznego i struktur instytucjonalnych. R�żnorodno�� 

czynnik�w wiodących do tego załamania i jego w czę�ci już 

realizujący się proces ma zmieni� do�� gruntownie sytuację 

jednostki i wzory jej relacji ze �wiatem społecznym. 

 

P roblem ten widzę w ten spos�b. Biografia ludzko�ci to 

ciąg zmian w indywidualnym kodzie kulturowym 

człowieka (w ujęciu Marina i Rambaud). Zachodzą one 
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w nieustannym procesie homeostazy (zob. Damasio) 

i  w  stałym związku człowieka ze �rodowiskiem. Tak 

formuje się kultura, społecze�stwa, cywilizacje. Historyk 

bada elementy przeszło�ci i uczestniczy w powstawaniu 

opowie�ci tożsamo�ciowych. Rozpoznaje dziedzictwo 

kulturowe i wie jak powstają narracje. Uważam, że to 

upoważnia do sądu o możliwo�ci  wpływania na 

kształtowanie się wzor�w zachowa� będących podstawą 

wszelkich transformacji. W szczeg�lno�ci jest to zasadne, 

gdy broniąc homeostazy system społeczny wybiera drogę 

szukania nowej tożsamo�ci. Historyk może dostrzec 

moment zwrotu od obrony tożsamo�ci ku budowaniu 

nowej, ponieważ spotykał �lady takich zdarze� w prze-

szło�ci. Powinien też umie� wskaza� elementy dziedzictwa 

nadające się do wykorzystania w zwrocie tożsamo�ciowym. 

To wła�nie nazywam projektem na przyszło��. Dzi� problem 

jest dramatycznie trudny, ponieważ w kryzysie są wsp�lnoty 

narodowe i ponadnarodowe, a globalizacja najwyra�niej 

raczej oddala ludzi od jakiej� postaci wsp�lnoty planetarnej.

A  oto pr�ba konkluzji. Sprzężenie zwrotne między 

tera�niejszo�cią a przeszło�cią powoduje formowanie 

w kulturze swego rodzaju kodu zapewniającego jej trwanie. 

Zarazem jest on potencjalnie zdolny do wykreowania Nowej 

Transformacji, czyli wzoru/projektu trwania systemu 

w przyszło�ci, jego nowej tożsamo�ci. Tak powstaje 

Historia, �wiadectwo ewolucji. Poznając, odtwarzając, 

interpretując i opowiadając historię dostarczamy ewolucji 

kulturowej istotnego materiału do tworzenia nowych 

wzor�w postępowania. Oznacza to, że w historii tkwi zas�b 

pozwalający na Metamorfozę, czyli na samodzielnie 

dokonaną zmianę tożsamo�ci systemu. Odpowiedzialno�� 

historyka wynika z Jego etosu jako badacza, jest kon-
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sekwencją możliwo�ci wsparcia społecze�stwa w trwaniu 

i  w otwieraniu szansy Metamorfozy. 

J eżeli nie ustalimy jak zachodzi zmiana, nie odpowiemy na 

wyzwanie. Wyzwaniem jest �wiadomo�� konieczno�ci 

znalezienia rozwiąza� dla globalnych zagroże�, a  jed-

nocze�nie konieczno�� okre�lenia miejsca człowieka 

w  �wiecie globalnej konsumpcji i trwałych koordynat w po-

wszechnej sieci. Przegrawszy w dążeniu do utopii postępu 

okazujemy się zbędni w pr�bach utopii retro. Plemiona nie 

potrzebują historii, żyją mitami. Globalna wioska okazała się 

supermarketem,  w kt�rym historia nie trafia do koszyka.

Wobec trzech wyzwa� naszych czas�w: nuklearnego, 

ekologicznego i technologicznego odpowiedzialno�� 

historyka polega więc na dostarczeniu materiału dla 

projektowania zmiany, na uczestniczeniu w jego prze-

kształcaniu w nadające się do powielenia scenariusze, na 

odważeniu się na sugestię o sposobie jego realizacji. Tak to 

widzę, mamy wzią� udział:  od zagwarantowania 

prywatno�ci posiadania danych do przywr�cenia spraw-

Plemiona nie potrzebują historii, żyją mitami. 

Globalna wioska okazała się supermarketem,  

w kt�rym historia nie trafia do koszyka.

czo�ci wsp�lnotom. By� może będzie to r�wnoznaczne 

z przeciwstawieniem się algorytmom, a na pewno po-

winni�my się przyłączy� do boju o uznanie prawa do 

istnienia ludzkiego ciała. By� może to nie wystarczy. Nie 
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padła odpowied� na pytanie, czego żąda historia, ta nasza 

profesja pisana z małej litery. M�j przyjaciel Henryk 

Samsonowicz lubi powtarza� za �w. Augustynem, że 

Memoria est vis magna. Ja powiem, że historia powinna 

zażąda� uznania jej za siłę. Ale najpierw musimy w nią 

uwierzy�.

B y� może dopiero przywracając drżenie lęku dotykamy 

istoty sprawy. Opis zmian, ich interpretacja i ocena, 

nie budzą dreszczy. Emocja pojawia się gdy uczestniczymy, 

niekoniecznie gdy rozumiemy. Operacyjna eko-historia 

zakłada uczestnictwo historyka. Ta odpowiedzialno�� jest 

dla mnie oczywisto�cią, wynika z wierno�ci złożonej 

przysiędze.


