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Miesiąc przed osiemdziesiątą czwartą rocznicą urodzin Profesora przy-

szło rodzinie, przyjaciołom i uczniom oraz całej wspólnocie akademickiej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pożegnać Go na cmentarzu Rakowickim.  

Nie tu miejsce, aby wyliczać wszystkie szczeble kariery naukowej 

Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego, osiągnięte przez niego godno-

ści akademickie i zaszczyty, którymi obdarzały go krajowe i zagraniczne 

uczelnie czy towarzystwa naukowe. Przyjdzie niedługo czas, gdy uda się 

pełniej niż na miarę okolicznościowych tekstów scharakteryzować doro-

bek naukowy Profesora i przybliżyć młodszym koleżankom i kolegom 

oraz całej społeczności akademickiej Jego działalność jako rektora Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w latach 1981–1987. Wspomnę jedynie, że 

sprawując funkcje sekretarza JM Rektora w 1987 roku miałem okazję 

uczestniczyć w działaniach porządkujących niejako zakończenie drugiej 

kadencji rektorskiej, która przyniosła wydarzenia w znacznej mierze 

wpływające na dalsze decyzje i podejmowane przez Józefa Andrzeja 

Gierowskiego przedsięwzięcia, nie tylko organizacyjne.  

Drogę życiową Profesora Gierowskiego zdeterminowała wojna, a tak-

że przykład i wpływ matki, Stefanii z Wasilewskich Gierowskiej, osobo-

wości bardzo silnej, nieukrywającej swych przekonań oraz ocen ludzi 

i wydarzeń. Jej właśnie zadedykował Profesor jedną ze swych najobszer-

niejszych książek – ukończoną w ostatecznej wersji latem 1980 roku, tuż 

przed zaangażowaniem się w działalność „Solidarności” na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim – Historię Włoch, pisząc, że matka rozbudziła w nim 

zainteresowanie kulturą i dziejami Półwyspu Apenińskiego. Natomiast, 

jak sam z pewną przekorą podkreślał, o jego drodze życiowej jako histo-
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ryka zadecydował przypadek – operacja, której był świadkiem, spowodo-

wała rezygnację z planowanych studiów medycznych i zawodu lekarza. 

Studia na tajnym uniwersytecie, wyzbyte normalnych rygorów, zaważyły 

na szybkiej krystalizacji zainteresowań i przekonaniu, że o kształtowaniu 

się osobowości badacza decydują predyspozycje i umiejętność stawiania 

sobie wymagań oraz konsekwencja w realizacji zamiarów.  

Oto kolejne szczeble bardzo szybkiej kariery naukowej Profesora: ma-

gisterium (1946), doktorat (1947), uzyskanie stanowiska samodzielnego 

pracownika naukowego (1953), profesora nadzwyczajnego (1958) 

i zwyczajnego (1970).  

Wśród Jego licznych publikacji warto podkreślić znaczenie opubliko-

wanej wcześnie, bo w roku 1953, obszernej książki Między saskim abso-
lutyzmem a złotą wolnością, będącej pierwszym, nowoczesnym zarysem 

problematyki dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach bezpo-

średnio poprzedzających konfederację tarnogrodzką. W zamierzeniu 

autora miała ona stanowić swego rodzaju wstęp do obszernej monografii 

konfederacji tarnogrodzkiej, którego to dzieła nie udało się jednak Profe-

sorowi napisać; pozostały jedynie studia dotyczące poszczególnych pro-

blemów.  

Dwa lata później, w roku 1955, ukazał się tom Rzeczpospolita w dobie 
upadku poprzedzony obszernym wstępem zbiór tekstów źródłowych 

oświetlających różne aspekty stosunków wewnętrznych w Rzeczypospo-

litej czasów saskich. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów, po raz 

pierwszy wprowadzonych do obiegu naukowego, udało się autorowi 

pokazać nie tylko wiele aspektów życia różnych grup staropolskiego 

społeczeństwa, ale także poprzez umiejętne ich ułożenie przybliżyć czy-

telnikowi sposób myślenia ludzi sprzed prawie trzystu lat. W przyszłości 

miało to zaowocować zainicjowaniem badań nad mentalnością różnych 

grup społecznych w dawnej Rzeczypospolitej. Znajomość wielu kategorii 

źródeł skutkowała bardzo otwartym i twórczym podejściem do problema-

tyki badawczej, umiejętnością ukazywania czytelnikom nowych możli-

wości rozwiązywania starych, zdawałoby się, problemów i wytyczania 

nowych dróg. Zjawiska i fakty widział Profesor Gierowski w wielorakich 

powiązaniach, starając się przedstawić przeszłość w szerokim kontekście 

uwarunkowań i zależności, w które uwikłani byli ludzie.  

Uwidoczniało się to już w Jego wcześniejszych pracach – opubliko-

wanej w 1948 roku monografii Sejmik generalny księstwa mazowieckiego 
na tle ustroju sejmikowego Mazowsza oraz książki Kartki z rodowodu 
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biedoty wiejskiej (Warszawa 1951). Później doszły jeszcze dwa dzieła. 

Opublikowany w roku 1965 Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. 
i W cieniu Ligi północnej (1971); napisane na podstawie obszernej kwe-

rendy w zagranicznych archiwach, wszechstronnie ukazywały ważne 

problemy dziejów Rzeczypospolitej w dwóch pierwszych dekadach 

XVIII wieku. 

Zaakcentowana w wymienionych opracowaniach postawa uwidacznia 

się jeszcze wyraźniej w syntezach pisanych stosunkowo szybko, z wyko-

rzystaniem dostępnych źródeł i literatury. Już w 1955 roku ukazało się 

pierwsze wydanie (makieta) Historii Polski firmowanej przez Instytut 

Historii PAN, a powstałej przy współudziale K. Piwarskiego i A. Wy-

czańskiego. Sporo z ówczesnych przemyśleń i rozwinięcie wielu zasadni-

czych problemów znalazło się w kolejnych syntezach dziejów Rzeczypo-

spolitej pióra Profesora Gierowskiego – szczególnie w dwutomowej Hi-
storii Polski 1505–1864, która ukazała się w roku 1978 i wkrótce 

doczekała się trzynastu wydań, The Polish-Lithuanian Commonwealth in 
the XVIII-th Century. From Anarchy to Well-Organised State (1996) czy 

w wydanej w 2001 roku Rzeczypospolitej w dobie złotej wolności (1648– 
–1763). Szczególne znaczenie miało ukazanie się syntezy dziejów Rze-

czypospolitej po angielsku. Przybliżyła ona wielu środowiskom nauko-

wym na świecie obraz Rzeczypospolitej wielu narodów i wielu wyznań, 

wolny od uprzedzeń, stereotypów i przeinaczeń dość częstych w niektó-

rych, skądinąd poważnych dziełach, które pojawiały się w Europie Za-

chodniej i USA. 

Trzy ostatnie dzieła-syntezy powstały już w Krakowie, dokąd Profe-

sor przeniósł się w 1965 roku, aby 1 września objąć Katedrę Historii 

Polski XVI–XVIII wieku. Tak więc rok 1965 oznaczał koniec „wrocław-

skiego okresu” w życiu Profesora związanego z Uniwersytetem Wro-

cławskim od roku 1946. W ciągu tych prawie dwudziestu lat spędzonych 

we Wrocławiu powstały między innymi opracowania dotyczące dziejów 

Śląska. Obok mniejszych studiów publikacji doczekały się Dzieje Wro-
cławia w latach 1618–1741 zamieszczone w tomie poświęconym historii 

miasta do roku 1807 (wyd. 1958) oraz część trzecia pierwszego tomu 

Historii Śląska, obejmująca okres od końca XVI wieku do roku 1763 

(wyd. 1963), w której zasadnicza część tekstu wyszła spod pióra Profeso-

ra. Uniwersytet Wrocławski powierzył Mu też pierwsze godności akade-

mickie. W roku 1954 został prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Histo-

rycznego (do 1956 roku), w latach 1958–1961 prorektorem i wreszcie 
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dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1964–1965). Już po 

przeniesieniu się do Krakowa pełnił w latach 1978–1981 funkcję kierow-

nika Zakładu Historii Śląska w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego; działał również we Wrocławskim Towarzystwie Nau-

kowym i Wrocławskim Towarzystwie Miłośników Historii.  

Jak więc widać, przeniesienie się do Krakowa nie oznaczało przerwa-

nia kontaktów ze środowiskiem wrocławskim. Po latach Profesor mówił 

– z pewną nutą melancholii – że każdy człowiek w miarę upływu czasu 

coraz częściej wraca do wspomnień wiążących się z młodymi latami, gdy 

dzieci były małe i wydawało się, iż starczy czasu i sił, aby zrealizować 

szeroko zakrojone plany i marzenia.  

Kraków oznaczał dla Profesora Gierowskiego wzmożenie aktywności 

na wszystkich polach. Początkowo wiązała się ona z funkcją dyrektora 

Instytutu Historii UJ i kierownika Zakładu Historii Powszechnej Nowo-

żytnej (do 1991). Po zakończeniu kadencji dyrektorskiej skoncentrował 

się na pisaniu wspominanych już dzieł: Historii Polski 1505–1864 oraz 

pierwszej redakcji Historii Włoch. Był też wówczas przewodniczącym 

Rady Naukowej Instytutu Historii (1972–1981). Niebawem jednak przy-

szło inne wyzwanie. W 1980 roku Profesor Gierowski mocno zaangażo-

wał się w działalność „Solidarności” Uniwersytetu Jagiellońskiego  

i w 1981 roku został zastępcą przewodniczącego KZ NSZZ „Solidar-

ność”. Jego aktywność zaznaczyła się przede wszystkim w działaniach 

zmierzających do przygotowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 

w której znalazły odzwierciedlenie przemiany polityczne, budzące 

u wszystkich wielkie nadzieje. Stanął wtedy na czele zespołu przygoto-

wującego projekt takiej ustawy w UJ.  

Rok 1981 przyniósł Mu też wybór na rektora Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. Na tym stanowisku zastał Go stan wojenny. Ustawa o szkolnic-

twie wyższym została uchwalona 4 maja 1982 roku już w czasie trwania 

stanu wojennego, ale zachowano w niej większość rozwiązań przyjętych 

w trakcie prac komisji działających w Warszawie i Krakowie. Najistot-

niejsze było utrzymanie zasady wyboru władz uczelni i utrzymanie wielu 

rozwiązań oddających ważne decyzje w ręce społeczności akademickich. 

JM Rektor UJ zabiegał o to, aby „ogół pracowników i studentów miał 

świadomość, że w razie jakiegoś zagrożenia uczelnia będzie się starała 

udzielać pomocy”. Nikt z uczelni nie został usunięty z przyczyn politycz-

nych, przeciwnie, na uniwersytecie znaleźli zatrudnienie zwolnieni, pod 
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naciskiem władz PRL, pracownicy innych instytucji (między innymi 

dr hab. Jerzy Zdrada czy dr Zbigniew Romaszewski).  

To jedna strona działalności władz rektorskich. Obok niej ważne było 

stworzenie warunków do efektywnej pracy naukowej podnoszącej rangę 

uniwersytetu w międzynarodowych rankingach. Dotyczyło to zarówno 

badań podstawowych, z których ogromnego znaczenia rektor-humanista 

zdawał sobie doskonale sprawę, jak i nowych poszukiwań i inspiracji. 

Wspierał Go w tych działaniach znakomity zespół prorektorów, który 

w różnych okresach tworzyli profesorowie: Jan Błoński, Alojzy Gołę-

biewski, M. Sarnecka-Keller, Andrzej Kopff, Aleksander Koj i Andrzej 

Pelczar, ułatwiając lojalnie wiele podejmowanych przez Niego działań. 

Wspominał to, szczególnie w ostatnich latach, z wdzięcznością. 

Poszerzenie międzynarodowych kontaktów uniwersytetu i stworzenie 

pracownikom możliwości wyjazdów zagranicznych owocowało wieloma 

przedsięwzięciami indywidualnymi i zespołowymi, które przyczyniały się 

do intensyfikacji i wzrostu poziomu badań naukowych. Sprzyjała temu 

powolna, ale dostrzegalna zmiana aury politycznej w kraju, szczególnie 

w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Bez niej wielu inicjatyw nie 

można byłoby zrealizować. Trudno sobie było też wyobrazić możliwość 

całkowitej zmiany ustroju społeczno-politycznego bez przemian w ZSRR, 

których kierunek wiosną 1985 roku jeszcze nie był jasny. Czynniki te 

zaważyły niewątpliwie w dużym stopniu na decyzji Profesora Gierow-

skiego o wejściu do sejmu PRL. Cena była wysoka, wybór trudny, kryty-

ka najbliższych współpracowników oczywista. W oczach rektora najważ-

niejsza była kontynuacja tego, co dla przyszłości uniwersytetu najistot-

niejsze. Mówił o tym Jego następca na stanowisku rektora UJ po swym 

wyborze na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego w 1987 roku, akcentując 

konieczność kontynuacji tych wszystkich działań, które będą uczelni 

dobrze służyć.  

Najważniejszym wydarzeniem dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i dla 

rektora osobiście było w tym trudnym okresie nadanie w roku 1983 przez 

wszystkie wydziały doktoratu honoris causa papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Znaczenie tego aktu sięgało daleko w przyszłość, zdając się wskazywać 

nowe perspektywy w rozstrzyganiu wielu ważnych spraw, nie tylko 

z punktu widzenia środowisk akademickich. Chodziło o poszerzenie moż-

liwości swobody wypowiedzi i działania nie tylko uczonym. Było to waż-

ne, gdyż władze państwowe sygnalizowały przecież od czasu do czasu 

gotowość do selektywnego kompromisu, który musiał mieć swoją cenę.  
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Niezmiernie istotną inicjatywą rektora w okresie drugiej kadencji za-

początkowanej w 1984 roku było – obok działań zmierzających do po-

większenia bazy lokalowej uczelni – powołanie na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów. Pomysł 

rektora Józefa Andrzeja Gierowskiego stworzenia jednostki, która skon-

centrowałaby się na badaniach interdyscyplinarnych nad możliwie najsze-

rzej pojętą historią i kulturą Żydów zamieszkujących przed zagładą zie-

mie dawnej Rzeczypospolitej, mógł być najlepiej realizowany przez jed-

nostkę międzywydziałową. Taka formuła stwarzała możliwość 

skutecznego działania. Wkrótce Zakład obok celów badawczych zaczął 

realizować program dydaktyczny, zrazu stosunkowo skromny. W miarę 

upływu czasu, odpowiadając na wzrost zainteresowania ze strony studen-

tów, ofertę dydaktyczną poszerzano. W badaniach koncentrowano się 

przede wszystkim na czasach dawniejszych, choć życie wkrótce zaczęło 

weryfikować to założenie. Ważne było tworzenie warsztatu dla przy-

szłych judaistów. Służyły temu szeroko zakrojone prace nad bibliografią 

judaików i przedsięwzięcia edytorskie. Obecnie Zakład, działając jako 

Katedra Judaistyki w strukturach Wydziału Historycznego, kontynuuje 

i rozwija najważniejsze kierunki badań nad historią i kulturą Żydów pol-

skich. W chwili obecnej Katedra Judaistyki jest jedyną w Polsce jednost-

ką realizującą tak poważny i ambitny program naukowy i dydaktyczny. 

Profesor poświęcił Zakładowi bardzo wiele czasu i energii, interesując się 

wszelkimi aspektami jego codziennego funkcjonowania i kładąc nacisk 

na konieczność szybkich awansów naukowych pracowników. 

Lata po zakończeniu drugiej kadencji rektorskiej to czas próby powro-

tu do aktywnej działalności naukowej, choć, jak przyznawał sam Profe-

sor, po sześciu latach sprawowania funkcji Rektora nie było to proste. 

W 1989 roku zaangażował się energicznie w reaktywowanie działalności 

Polskiej Akademii Umiejętności; został dyrektorem Wydziału II, wcze-

śniej zaś działał w krakowskim Oddziale PTH. Był również członkiem 

Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału PAN (wcześniej, w latach 

1953–1968, był pracownikiem Instytutu Historii PAN), ale po roku 1989 

najwięcej czasu i energii poświęcał PAU.  

W Jego publikacjach dominowały ujęcia syntetyczne i prace mniejsze 

objętościowo, nawiązujące albo do wcześniejszych wątków Jego twór-

czości, albo, co szczególnie warte pokreślenia, otwierające nowe perspek-

tywy. Na państwo polsko-litewskie patrzył z punktu widzenia rozwiązy-

wania przez jego elity najważniejszych problemów w ramach konsensu-
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su, akcentując, że Rzeczypospolita była państwem wielu narodów i wielu 

wyznań. Ostatnio szczególnie zainteresowała Go problematyka wyzna-

niowa jako klucz do zrozumienia mechanizmów kształtowania się postaw 

życiowych i światopoglądowych ludzi żyjących „między barokiem 

a oświeceniem”. Ukoronowaniem tych poszukiwań będzie obszerny tom 

zawierający materiały do działalności w Rzeczypospolitej nuncjusza 

Benedykta Odeschalchiego. Oby ukazał się jak najszybciej. 

Profesor Józef Andrzej Gierowski pozostanie w pamięci uczniów 

i przyjaciół jako człowiek, który potrafił nauczyć bardzo wiele i stawiać 

bardzo wysokie wymagania, czyniąc to z wielką kurtuazją i nie okazując 

zniecierpliwienia wobec czasem nieporadnych tekstów i stwierdzeń 

uczniów. Był otwarty, cierpliwy, jasno widział ludzkie zalety i wady. Był 

krytyczny wobec siebie. W ostatnich latach miałem okazję często to ob-

serwować i rozmawiać z Nim o wielu sprawach i ludziach. Wspominał 

dobroć okazywaną Mu w ciągu długiego życia, twierdząc, że nie zawsze 

potrafił ją odwzajemnić. Patrzył na świat z zainteresowaniem, ale też 

z powiększającym się dystansem. Zachęcał do aktywności, tak aby wy-

dobywać z ludzi ich najlepsze cechy. Był człowiekiem mądrym, otwar-

tym, dostrzegającym to, co w życiu najważniejsze. 

Będzie Go brakowało w trudnych czasach. 

 

 


