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na ręce niżej podpisanego. Jego fragmenty publikowane są na końcu. Organiza-

torzy kierują specjalne podziękowania pod adresem mgra Andrzeja Janickiego, 

który zechciał dokonać transliteracji zapisu panelu.  

Dzięki uprzejmości prof. Andrzeja Lecha, materiał ten może się ukazać na 

łamach bliskich Profesorowi „Zeszytów Wiejskich”. 

 

 

 

Jan Szymczak 

 

W dorobku naukowym profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego znaczącą 

część stanowi mediewistyka. Jego sześć książek, z tych szesnastu, które Pani dr 

Jolanta Kolbuszewska nam zaprezentowała, to właśnie pierwsze i mediewistycz-

ne prace. Cztery z nich umieściłem w spisie lektury dla studentów pierwszego 

roku, z którymi powinni zapoznać się ze względu na warsztat badawczy, w celu 

zapoznania się z preferowaną przez autora szkołą Annales. Również po to, aby 

ukazać osiągnięcia środowiska łódzkiego w badaniach mediewistycznych i histo-

rii wojskowej, od której właśnie Andrzej Grabski zaczynał. Myślę tu również 

o promotorze Jego pracy magisterskiej profesorze Stanisławie Franciszku Za-

jączkowskim, recenzencie profesorze Stefanie Krakowskim, przewodniczącym 

komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu magisterskiego studenta An-

drzeja Grabskiego profesorze Stefanie Marii Kuczyńskim i współpracującym 

z nimi profesorze Andrzeju Nadolskim, a także o młodszych kolegach z ławki 

seminaryjnej, a mianowicie Wojciechu Szczygielskim i Stanisławie Marianie 

Zajączkowskim.  

Mój pierwszy kontakt z Andrzejem Grabskim nastąpił już na pierwszym 

roku studiów, kiedy prowadzącemu wykład ze Wstępu do badań historycznych – 

niewielkiemu wzrostem – profesorowi Marianowi Henrykowi Serejskiemu towa-

rzyszyło dwóch przerastających go przynajmniej o głowę doktorów, tj. Franci-

szek Bronowski i Andrzej Grabski po bokach i kroczący za nimi mgr Tadeusz 

Hibner z mapą. Był to rok akademicki 1964/65, kiedy podówczas dr Andrzej 

Feliks Grabski przymierzał się już do habilitacji, a zdążył już wydać wszystkie 

cztery podstawowe książki mediewistyczne, czyli przypomnianą tutaj i mam 

nadzieję, że niebawem wznowioną „Polską sztukę wojenną w okresie wczesno-

feudalnym”, ukazał się też „Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych 

i wojskowych”, ważna praca o dziejach państwa polskiego na przełomie wieków 

X i XI, na półki księgarskie trafił również doktorat, który wszystkich zafascyno-

wał i fascynuje do dzisiaj bogactwem wykorzystanych źródeł, czyli „Polska 

w opiniach obcych X–XIII w.” Później – ale zanim skończyłem studia – ukazała 

się habilitacja, czyli kontynuacja poprzedniej pracy, a mianowicie „Polska 

w opiniach Zachodu XIV i XV w.” i tu trzeba dodać – nie mniej bogata pod 

względem podstawy źródłowej.  
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Wcześniej wspomniałem o czterech książkach, gdyż inne prace, jak 

„Mieszko I” i „Bolesław Krzywousty” mają charakter popularny. Pomimo tego 

stanowią one znaczące pozycje w dorobku profesora Andrzeja Grabskiego, gdyż 

ukazują najnowsze wyniki badań, a zamieszczone w nich wskazówki bibliogra-

ficzne wspomagają czytelnika – bardzo często młodego – w rozszerzaniu jego 

horyzontów badawczych i pasji historycznej. Zresztą, taką rolę popularyzatorską 

spełnia w pewnym sensie także „Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych 

i wojskowych”, gdyż – pomimo przebogatej podstawy źródłowej – nie jest tak 

trudny w percepcji jak obydwie książki o Polsce w opiniach obcych. Nie dziwi 

zatem fakt, iż „Bolesław Chrobry” jest jedną z najczęściej wybieranych książek 

przez studentów do zreferowania na egzaminie z historii Polski średniowiecznej. 

Cieszy to, gdyż autor bardzo sprawnie wprowadził w niej pojęcia archeologicz-

no-bronioznawcze, z którymi zapoznał się pracując z Andrzejem Nadolskim 

i wykorzystując jego „Studia nad uzbrojeniem Polskim w X, XI i XII wieku” 

przełożył je na język przystępny dla czytelnika, studenta historii, zwłaszcza – jak 

obecnie – pierwszego roku. Z tego zapewne względu, na drugim miejscu wśród 

wybieranych do lektury prac plasuje się „Polska sztuka wojenna w okresie wcze-

snofeudalnym”. Jakkolwiek jej podstawową część stanowi praca magisterska to 

była ona przygotowywana do druku bodajże przez cztery lata. Kiedy otrzymałem 

zadanie napisania swego rodzaju Posłowia do tej pracy i zacząłem sprawdzać 

stan historiografii z lat 1953–1954, kiedy pisał swoją pracę magisterska, a co się 

ukazało do 1959, to widać mnóstwo pracy włożone w przygotowanie wersji 

drukowanej. To wtedy rozpoczęła się dyskusja zwłaszcza nad źródłami arche-

ologicznymi i ich znaczeniem dla badań mediewistycznych, doszła do tego jesz-

cze ikonografia, którą zaczęto wykorzystywać, a której przedtem nie brano jesz-

cze pod uwagę do badań bronioznawczych. Profesor Andrzej Grabski pracował 

zatem wtedy nad dwiema pracami, gdyż „Polska sztuka wojenna w okresie 

wczesnofeudalnym” trafiła na półki księgarskie w 1959 roku, a w 1962 już po-

wstał doktorat, ale wiemy przecież, że był to tytan pracy
3
.  

Jego ciężką pracę widać najlepiej w dwóch jego ostatnich książkach me-

diewistycznych. Pierwsza z nich: „Polska w opiniach obcych X–XIII w.” jeszcze 

zapewne długo pozostanie jedynym pełnym opracowaniem widzenia naszego 

państwa w okresie jego instalowania się na mapie średniowiecznej Europy, gdyż 

– jak dotąd – nikt nie podjął takiego wyzwania i jeszcze pewnie nikt go długo nie 

podejmie. Wykaz wykorzystanych źródeł zmieścił się na 16 stronach (s. 349–

364). Podobnie jest zresztą z następną książką, czyli „Polska w opiniach Europy 

Zachodniej XIV i XV w.”  

Profesor Andrzej Grabski miał dość bliskie kontakty z profesorem Stefa-

nem Krakowskim, czyli recenzentem swojej pracy magisterskiej, a później kon-

__________ 
3 Wznowienie wspomnianej pracy ukaże się wkrótce w Wydawnictwie Templum ze wstę-

pem R. Stobieckiego i posłowiem J. Szymczaka.  
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sultantem pierwszych drukowanych prac, chociażby z racji prowadzonych przez 

niego zajęć z historii średniowiecznej Rusi i znawcy historii wojskowej, 

a zwłaszcza sztuki wojennej w Polsce w okresie rozdrobnienia feudalnego. Póź-

niej zaś odwiedzał go po prostu po przyjacielsku, zazwyczaj po zakończeniu 

kolejnej zagranicznej peregrynacji. Przywoził z nich nie tylko „tony” fiszek 

i sterty notatek, ale również książek. Przypominam sobie taką sytuację, że pod-

czas jakiejś mojej wizyty u profesora Krakowskiego stwierdził on coś w tym 

stylu: „Andrzej wrócił z zagranicy, w zniszczonych butach, ale w dwóch skrzy-

niach przywiózł książki”. Był w Paryżu i miał zapewne różnego rodzaju zamó-

wienia od rodziny – żony i córki, ale kupił książki i zapewne płyty. Był ponoć 

później problem z transportem jego bagażu z lotniska w Warszawie do Łodzi. 

Oprócz książek były to fiszki – wypisy z wydawnictw źródłowych, których nie 

mieliśmy wtedy w kraju. Sam osobiście z nich korzystałem i jestem Mu za to 

wdzięczny. A przepisywał je przecież odręcznie, gdyż nie były to czasy wyko-

rzystania tak nowoczesnych jak obecnie środków audiowizualnych do celów 

naukowych i dydaktycznych.  

A później profesora Andrzeja F. Grabskiego gościłem w pokoju dziekań-

skim przy ulicy Lindleya. Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do 

inicjatywy Pani profesor Aliny Barszczewskiej-Krupy w sprawie księgi pamiąt-

kowej Jemu poświęconej, pt. „W kręgu historii historiografii i polityki”, która 

ukazała się w 1997 r. Spotykaliśmy się również – nie powiem, że bardzo często, 

ale wystarczająco dużo, aby się dobrze poznać – w naszym Instytucie Historii, 

zazwyczaj we wtorek, tradycyjny dzień odbywania seminariów magisterskich, 

a obecnie także licencjackich. I najczęściej na trzecim piętrze w pokoju nr 46, 

nieodłącznie w towarzystwie podówczas jeszcze dra Rafała Stobieckiego. Czasu 

na rozmowę nie było jednak zbyt wiele, gdyż pod drzwiami zbierali się już dok-

toranci, a czas dla nich Profesor miał nieograniczony.  

Zawsze będę miał Go we wdzięcznej pamięci. 

 

 

 

Jan Pomorski 

 

AFG jakiego znałem… 

Bardzo dziękuję PT Organizatorom za zaproszenie do wzięcia udziału 

w tym szczególnym panelu poświęconym pamięci Profesora Andrzeja F. Grab-

skiego. Witam Państwa bardzo serdecznie i pięknie kłaniam się Rodzinie.  

Może zacznę od tego, że dla mnie i myślę, że dla wielu z nas tu zgroma-

dzonych, zwłaszcza ze środowiska metodologicznego, AFG to postać kultowa. 

Myśmy Profesora kochali i nic nie jest w stanie zmienić tej opinii. Przez całe te 

dziesięć lat, jakie minęły od Jego śmierci, brak Andrzeja Feliksa Grabskiego jest 


