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Bronis³aw W³adys³aw Pasierb, Historyk wobec dylematów polskich i w³asnych. Przyczynki i szkice, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroc³awskie Wydawnictwo Oœwiatowe, Wroc³aw 2014, ss. 355.
W opublikowanym przez Uniwersytet Zielonogórski wydawnictwie jubileuszowym, które
przed laty upamiêtni³o siedemdziesiêciolecie urodzin autora, Czes³aw Osêkowski napisa³: „Droga
¿yciowa i naukowa profesora Bronis³awa Pasierba niemal jak kalka nak³ada siê na skomplikowane
dzieje Polski w XX wieku. W jego ¿yciu jak w soczewce kumuluj¹ i odzwierciedlaj¹ siê wzloty
i upadki pañstwowoœci polskiej zwi¹zane m.in. z drug¹ wojn¹ œwiatow¹ i jej nastêpstwami, kilkudziesiêcioletnim powojennym brakiem suwerennoœci pañstwowej i jej odzyskaniem po 1989 roku.
Dzieli³ los milionów Polaków ¿yj¹cych na Kresach Wschodnich. Jako dziecko szeœæ lat spêdzi³ na
Syberii, po wojnie nie móg³ powróciæ w rodzinne strony, st¹d te¿ wraz z rodzicami osiad³ na tzw.
Ziemiach Odzyskanych na Dolnym Œl¹sku. Dalej jego losy toczy³y siê typowo. Wyrównanie zaleg³oœci wykszta³cenia z lat wojny na poziomie szko³y podstawowej, szko³a œrednia i w koñcu studia na Uniwersytecie Wroc³awskim” (Studia politologiczne i historyczne. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Bronis³awowi Pasierbowi, Zielona Góra 2005, s. 9).
Urodzony na piêæ lat przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej w okolicach historycznego
Zbara¿a wzrasta³ w atmosferze sienkiewiczowskiej wizji Kresów (rodzina œwie¿o przyby³a tam
wraz z fal¹ osadników – kolonistów z Ma³opolski), zanim zasili³ szeregi entuzjastów Ogniem
i mieczem jako szeœciolatek dozna³ wraz z najbli¿szymi losu zes³añców i na Syberii przeszed³
w przyspieszonym tempie edukacjê polityczn¹, zaœ po szeœciu latach dane uby³o znaleŸæ siê w nowej ma³ej ojczyŸnie, któr¹ sta³ siê Dolny Œl¹sk. Tam edukacja ¿yciowa zosta³a pog³êbiona przez
wejœcie w sferê badawcz¹, kiedy po studiach historycznych na Uniwersytecie Wroc³awskim, z którym – choæ nie od razu – zwi¹za³ siê po obronie pracy doktorskiej jako adiunkt, docent i profesor,
by na swej Alma Mater z czasem pe³niæ godnoœæ dziekana.
Ta droga na zachód poprzez deportacjê przypomina losy wielu rodaków, w tym patrona
m³odych pokoleñ politologów polskich i seniora tej dyscypliny w Poznaniu, Czes³awa Mojsiewicza. Dziœ Bronis³aw Pasierb sam jest jej seniorem w œrodowisku wroc³awskim, choæ swe miejsce
w nauce i dydaktyce akademickiej zaznaczy³ nie tylko tam, ale równie¿ na uniwersytecie w Zielonej Górze, a tak¿e w Poznaniu (Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzenia i Bankowoœci). Na temat jego dokonañ pisa³em szerzej w szkicu jubileuszowym na ³amach organu tej uczelni („Forum Naukowe”
R. XI nr 5/21, Prace Historyczno-Politologiczne, Poznañ 2006, s. 201–204). Tote¿ tê czêœæ tekstu
zakoñczê konkluzj¹, ¿e droga wroc³awskiego badacza do politologii prowadzi³a – nie jego jednego
w pokoleniu z lat miêdzywojennych – od doœwiadczeñ ¿yciowych i przymusowej zmiany ma³ej
polskiej ojczyzny poprzez zes³anie na now¹ w zmienionych granicach i historiografiê. Bogate doœwiadczenie ¿yciowe pozwoli³o spojrzeæ na tê dyscyplinê w sposób pog³êbiony, co powinni sobie
uœwiadamiaæ politolodzy z najm³odszej dziœ generacji.
W opublikowanej za czterdziestolecie 1964–2004 bibliografii prac B. Pasierba (liczy ona
355 pozycji) wiele miejsca zajmuje tematyka kresowa, choæ ze zrozumia³ych wzglêdów ziemie
utracone pocz¹tkowo nie s¹ eksponowane, a jeœli to teksty im poœwiêcone zosta³y opatrzone zakamuflowanymi tytu³ami (wzglêdy cenzuralne), natomiast czo³owe miejsce zajmuj¹ ziemie odzyskane
i procesy repolonizacyjne na Dolnym Œl¹sku. Natomiast w opublikowanym na swe osiemdziesiêciolecie tomie przyczynków i szkiców Historyk wobec dylematów polskich i w³asnych, maj¹cym
w znacznym stopniu charakter autobiograficzno-rozrachunkowy (rozmowy z sob¹ samym
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i wspó³czesnymi) Autor nie jest skrêpowany owymi ograniczeniami, a jego myœl najczêœciej kieruj¹ siê ku Rzeczypospolitej w granicach sprzed 1939 r. (1945). Specjalne miejsce zajmuj¹ starania
o utworzenie studiów politologicznych na Uniwersytecie Wroc³awskim. Symboliczne znaczenie
ma dedykacja: „Tym, którzy nie wrócili z Syberii”, opatrzona ilustracj¹ przedstawiaj¹c¹ gromadê
oko³o czterdziestu wygnañców przy œwie¿ym grobie z krzy¿em (zdjêcie z pogrzebu Rozalii Zawady w miejscowoœci Ozierki, rejon Tabory, ob³ast swierd³owskaja – rok 1942 lub 1941, jak wyjaœnia Autor, z którego zbiorów fotografia pochodzi).
Wybór tekstów, które w ostatnich latach zosta³y opublikowane w pracach zbiorowych, a ukaza³y siê przewa¿nie w wersji poszerzonej i przeredagowanej, poprzedza S³owo wstêpne poœwiêcone w znacznym stopniu szeœædziesiêcioleciu zwi¹zków Autora z Wroc³awiem, uniwersytetem
i ludziom rozpoczynaj¹cym wraz z nim studia na kierunku historia – wymienia kilkanaœcie zapamiêtanych nazwisk, osobno wspomina trzech zmar³ych przed kilku laty kolegów. Specjalne miejsce
poœwiêca swoim mistrzom (Henryk Zieliñski i Marian Orzechowski) oraz profesorowi Wojciechowi Wrzesiñskiemu (1934–2013), swemu rówieœnikowi, który towarzyszy³ genezie ksi¹¿ki.
Sk³ada siê ona z trzech czêœci: I. Polskie rozterki (s. 19–116), II. „Wœród serdecznych przyjació³...” (s. 119–238), III. Krête œcie¿ki ¿ycia (s. 239–338). Ca³oœæ zamyka Przes³anie, indeks osobowy oraz Nota o autorze.
Czêœæ pierwsza ma charakter historycznych refleksji na temat korzeni wspó³czesnoœci, a otwiera j¹ Debata nad europejsk¹ orientacj¹, po raz pierwszy opublikowana w 1996 r. w tomie
o wspó³czesnej polskiej myœli politycznej. Autor rozpoczyna spojrzeniem na prze³omowy sw¹
symbolik¹ rok 1989 i koñczy uwagami dotycz¹cymi wiosny roku nastêpnego, a wiêc pocz¹tkowej
fazy prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego i premierostwa Tadeusza Mazowieckiego, kiedy polityk¹ zagraniczn¹ kierowa³ Krzysztof Skubiszewski. Wyk³ad koncentruje siê na stosunkach Rzeczypospolitej z Republik¹ Federaln¹ Niemiec, przy czym B. Pasierb w syntetycznym obrazie
ukazuje wk³ad w jej kszta³towanie przez pokolenie reprezentuj¹ce ró¿ne si³y, które ³¹czy³o inteligentne spojrzenie na miejsce pañstwa w Europie, uwolnione ca³kiem niedawno od podleg³oœci wobec Kremla, skierowane ku zwi¹zkom z zachodni¹ czêœci¹ Starego Kontynentu. St¹d obok Adama
Michnika wiele uwagi poœwiêca myœli politycznej m³odej ówczesnej Lewicy w osobach Józefa
Oleksego i W³odzimierza Cimoszewicza. Tekst mimo up³ywu czasu zachowa³ sw¹ aktualnoœæ
i warto poleciæ – dla celów kszta³c¹cych – jego lekturê tym, którzy dzisiaj zaliczaj¹ siê do tzw. elity
politycznej. Odwo³uj¹c siê m.in. do konstatacji takich badaczy, jak Jerzy Jedlicki, Wies³aw
W³adyka i Anna Wolff-Powêska, a tak¿e reprezentuj¹ca starsze pokolenie Celina Bobiñska, zadaje
– jako historyk czasów najnowszych, a zarazem politolog – pytanie dotycz¹ce pocz¹tków kszta³towania siê nowej polityki europejskiej RP:
„Jaki by³ jej start w roku 1989? Jaki baga¿ doœwiadczeñ ci¹¿y³ na sposobie myœlenia jej twórców, co
musia³o siê staæ, ¿e mo¿liwe by³o otwarte myœlenie na ten temat? Polska ma bogate i ró¿norodne
doœwiadczenie w postrzeganiu Europy. Osi¹ jej zainteresowañ pozosta³y stosunki z podzielonymi
Niemcami i wschodnim mocarstwem atomowym – ZSRR” (s. 23).
Przy tej okazji zauwa¿my, ¿e dzisiejsza propaganda z uporem godnym lepszej sprawy, wbrew
utrwalonemu piœmiennictwu, wprowadzaj¹c zamêt do piœmiennictwa, usi³uje przechrzciæ ZSRR
a ZSRS (Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Sowieckich), wraz z pochodnymi, jak KPZR na
KPZS. Cui bono? Nawiasem mówi¹c, mo¿e warto by³oby w omawianym rozdziale poœwiêciæ
choæby zdanie na rolê Wojciecha Jaruzelskiego w prze³omowym momencie uregulowania napiêtych stosunków granicznych miêdzy (jeszcze) PRL i NRD?
Wœród polskich rozterek dalej Autor zamieœci³ studia O polskiej geopolityce, W sid³ach wielkiej polityki oraz W Pary¿u i Rydze, przypominaj¹ce zas³u¿one dla czasów odbudowy pañstwowoœci postacie z okresu miêdzywojennego. W czêœci drugiej przypomnia³ fragmenty dziejów z czasu
drugiej wojny œwiatowej, o których obok jej przypomnianego wczeœniej nag³ówka, mówi¹ tytu³y
rozdzia³ów: Zmowa s¹siadów, Listy z „nies³awnej wojny”, „Niewygodny œwiadek”, „Sowierszenno sekretno” oraz Wizje rzeczoznawców. Czêœæ trzecia zajmuje miejsce miêdzy osobistymi i ro-
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dzinnymi wspomnieniami mieszkañca Kresów Wschodnich z czasów okupacji (Na ¿o³nierskim
szlaku), szkicu o zes³añczych losach Bronis³awa Pi³sudskiego (“Obywatel Sachalina”), pamiêtnikarsk¹ relacj¹ o budowie wroc³awskiej politologii, która zamyka prezentowany tom (Gorzki smak
s³u¿by), a doskonale udokumentowanym studium na temat wspó³czesnych kontrowersji wokó³ Legendy Kresów. Z jego tezami mogliœmy siê zapoznaæ przed kilku laty podczas konferencji zorganizowanej przez Zak³ad Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM, a z ca³oœci¹ w publikacji zbiorowej o Wielkich rocznicach w dyskursie politycznym i pamiêci spo³ecznej (Poznañ 2011, s. 31–48). Do kontrowersyjnych, w tym skrajnie polemicznych
g³osów badaczy krajowych i zagranicznych Autor podchodzi z godnym uznania umiarem. Tekst
ten zajmuje wa¿ne miejsce w badaniach nad polsk¹ granic¹ wschodni¹ w minionym tysi¹cleciu
i stanowi wa¿ny przyczynek do podbudowy dla przysz³ej jej pe³nej syntezy.
Zbiór studiów Bronis³awa Pasierba mo¿na bez przesady zaliczyæ do klasyki polskiej literatury
politologicznej, a zarazem do wk³adu jej Autora w rozwój tej dyscypliny w drugiej po³owie XX
i na pocz¹tku XXI wieku.
Marceli KOSMAN
Poznañ

