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W dniu 11 I 1983 r. zmarr w \\'ar�za,,,ie wybiln�· Z!,awca czwJó,,· X\'II-,,·iecz
nej Rzeczypospolitej i historii pai'istw skandynawskich, profesor zwyczajny Uni
wersytetu im. :VI. C. Sklodow,Kiej w Lublinie, Adam Kersten. 

Prof. Kersten był bardzo mocno Z\viązany z ,,-roclawskim ośrodk:em historycz
nym. Genezą tych związków b.vla głQboka przyjafo, która łączyła Go z śp. Prof. 
d:·em W. Czapli11skim. �arodzila ;;iG ona przed \\'ielu Jaty. Zaczęła się - jak 
wspominał Prof. KerstE>n - od krytycznej re::enzji wewnętrznej jed1iej z .Jego 
prac. Doszło później do osobistego spotkania i od tej pory był On częstym gościem 
we Wrocławiu i na Oporowie, gdzie mieszka! Prof. Czapli11�k:. 

Profesorowie recenzowali prace swoje i swoich uczniów oraz wspólpracov.mi
kó,Y. Nic stosow,lli przy tym taryfy ulgowd. Tak b,>wieni obaj poj:110\\'ali przy
jaźń. Prof. Kersten przyjeżdżał na seminaria doktors�ic, posiedzenia Katedry, 
miał odczyty w In,tytucie Hi�torii, a także uczestniczył w konferencjach organi
zo,vanych przez !1asz wrocła\\',ki o�rodek. Ostat:1i raz go�ciliśmy Go :1a kon
ferencji przygotowanej przez Zakład Histo!·:i Pol;;k; : Pow�zechncj XVI-XVIII w. 
i puświęco?1cj Prof. Czapliós:,'cmu juko uczonemu i w."chowawcy. \V,zyscy b."
liśmy wó\\'czas pnd \V;L•lkim ,:t0\dem .Jego w:·,:tąpienia. Zgodził się też przygo
tow.,ć rcfcrnt nn s�·mpozjum pośw;ęcone sto�unkom polsko-austriackim \V czasach 
!lO\l\,"OŻ_\·'.n.,-ch. ?'\!c-1.ety. :::;; zd,1i.ył. :-J:eubla_(;a:1i:i ;mierć "·yrwala Go z ,1asz�·ch
$cCrcgów.

Prof. /1.. Ker,tcn urnciził sic 26 IV 1930 r. w Kutnie w rodzinie inteligenckiej. 
Ojciec Jego był k,ięgow::m. Dziecięce lata .,pędził w rodzi:mym mieście. Wojna 
rzuciła Go do Warszaw.,· i tu począł uczę,zczać :1a tajne komplety gimnazjalne. 
Przeżył ją dzięki ,.aryjskim" papierom. Maturę złoiył w 1948 r. w Łodzi po uko11-
czen:u liceum oiólnok,zlalcącego typu humanistycznego. Za radą matki. która 
obawiała sic: o Jego przyszłość, zdobył zawód drukarza i dopiero wówcza� \\" r. akad. 
1948/49 podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrał historię. Kiedy za
czął się nią interesować, trud!10 jest dziś stwierdzić. Może sprawiły to przeżycia 
okupacyjne albo młodziez'icza lektura. Gdy przyszło do podjęcia decyzji o specjali
zacji, poprosił Prof. M. Malowista o przyjc;cie na seminarium. Często opowiadał, 
że była to twarda szkoła. Prnfc0o:- by! człowiekiem w:·magając.,·m, ale to nic od
straszało od Niego młodych, zdolnych ludzi. Na seminarium nic można więc było 
narzekać na brak konkurencji. co czyn:lo je je;;zczc bardziej atrakcyjnym. CzQścio
wo ze względu na sytuację material!1t1, a może trochę także z chęci sprawdzenia 
sic;, już w trakcie studiów podjął pracę. W latach 1949-1950 pracował w Cen
tralnym Muzeum Hi,torycznym. a :1a:stęp:1e 2 Jata zatrudnio!1y był w Szkole Dy
plomatyczno-Konsular:1cj MSZ. \V 1951 r. objął óla:10wis;.;o as:Aenta w Imtytucie 
Historii Uni\ver�:·letu Warszawskiego. \V na,tępn:·m roku obro:1il pracę magister
ską pt. Kontakty gospoclarcze Wieikieoo Xou:ogrnclu :: Han:q. W tym czasie został 

dodatkowo zatrudniony na etacie adiunkta w Szkole Głównej Pla:10\rnnia i Sta
tystyki w War.,w,,·;e. Gdy cl.zi�iaj przypominam te fakty z życia Prnf. Kerstena, 
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trudtlo je�t oprzeć się pod�wowi. Praca zawodowa, studia w dodatku jeszcze 
praca społeczna. Był od 1945 r. członkiem ZWM. a gd:-· stal się pełnoletni, jeszcze 
przed zjednoczeniem ruchu robotnlczego w,tąpil do PPH. A były to przecież 
czasy burz!i we, które pociągały za sobą konie,�zność po�więceuia wielu wolnych 
chwil !la udział \\' zebraniach, odczy\y \\' tcre?1ie : inne formy dzialalllości pol:
t�-cz1H:'J. 

W jesieni 1952 r. został przyj<.;t�· na aspirantun; do Instytutu Kształcenia Kadr 
Naukowych przy KC PZPR. Tu pod kierunkiem prof. dm S. Arnolda przygoto
wał i obronił \V 195:i r. rozpraw<.; kand.,·dacką Chłopi polscy w walce z naja:::<lem 
s:::wecL!dm 1655-1656 (w."d. w 1958 r.). Jej pod,tawa źródłowa była niezwykle 
boga'.,1. Wykorzystał ma·.erial." zcbra:w nic tylko w bibliotekach i archiwach 
polskich. ale także w szwedzkich. W listopadzie 1955 r. ,k:erowany został przez 
::VIini.,ter,twu ·Szkoln ic:\\'a Wyższego do pracy w Uniwersytecie im. · M. C. Skło
dO\\·<,:ej \\' Lublinie. Z t:,m o�rodk1cm związał �it;: już 11a stak. Tu w 1960 r. 
habilitował siq, a pM.niej w od�tGpach 7-letnich zo:,;\ał profesorem nadzwyczaj
!1::m i zw�·czajnym. 

Bogatą twórczość naukową Prof. Ker,te11a trudno jest zwięźle scharakteryzo
wać. Jego zainterernwania naukowe .skupił.'· się na XVll w., a szczególnie :ia 
czasach ,.potopu". W tym wyborze do�trzcgam bunt młodego człowieka. który 
przekona! sic;. że Sicnkiewiezowsk<l wizja XVll ,v., tak świetnie nakreślona w Try
logii, daleka b�·ła od rzeczywistości. I ta chc;ć \\'alki z „c:,;:1ienicm trad�·cji". Dd 
której i or: ,am 11ie b�·I wolu.,·. sprawiła, że zajął się problemat�·ką spolecmą. 
Pierwszą drukowaną pracą b)·lo wprawdzie w�·stąpienie na l Konferencji Metodo
logicznej Historyków Polskich \\' O!\\'ocku (Zaoaclnienic rynku wewnętr::nego w Pol
�ce epoki Jenclali:::mu, t. I, Wars7.awa 1953. �. 502-506). c0 przy ,tarcic jest ra
czej rzeczą nicz\\'yklą. ale :rn.,l<;pnic \\'�·dane recci1zje i miscellanea ;.ródlowc 
pośwfGC0!1e są już tej problematyce (np. Nou:e materiały do powstania Kostki 1Va

JJierski<:go, KII. 19:3:i, nr 2, �. 18,i-191. lub lt:ż art.,·kul Wy.::wo!<:(ic.::a wojria ludu 
ukranisldego a u:ystąpicmia eh/opów polskich. Kw. ln�t. Pol. Radz„ 1955, s. 201-
2311. W�pom11ianc rcct'nzjc mia!.,· kr�·t.,·czny ch:1raktcr i c1.q.,to zaw:eral,v bardzo 
clojrzalc: sąd.,·. Vv' jednej z nich pisal: .. Zada11iL· h�tor:vka nie może: si(; ograniczać 
do u,talunia now.,·ch faktów. do \\'prowadzania \\" obieg :1ieznan,l'ch materialó\\' 
;.ródlowych. Dla ca!h:owitcgo zrozumienia proce-u dzicjowt:go konieczna je�t grun
towna analiza wydarzcó i w.vciągniqcic: z niej pewn.\'C:h wnio,kó\,. ogólnych'' (Rola

mas ludowycll w u:ojnie naroc/ou;ej 181:! r., art. rec. K\\'. l:l.,t. Pni. Radz., 1955. 
nr 3. s. 203). Po kilku latach m�·śl lG starał .,i<: rozwinąć: .,Wydaje siq. że w le
matach nawet najbardz:ej aktualn,vch społecznie : polit.'·Cz!1ic hi�toryk może za
chować »,zkielko i oko·«. może 1.dob�·ć ,:q !ta bardzo dużą dozq obiekt.nvizmu. 
Mamy już tego prz.,·ldady w naszej historiografii. Pisać bc1. wzglqdu na to, cz�· 
�:t; to bqdzie dzisiaj podobać moim prz,,·jac;olom C7.." moim przeciwnikom, a na
wet mn:c samemu. p;.,ać to. co ,,. moim przekonaniu mak.,,v malnie zbliża do od
twarzania istniejącej kiedyś rzecz�·wistości - to wdanie badacza" (Pierwszy opis 
obrony Jasnej Góru w 1655 r., War�rnwa 19,19. ,. 61. T.,·111 de\\'izom ,tara! �iQ 
b�·ć wiem�· w każdej swojej pracy. 

Wkrótce po debiucie przc·szb' prace. którL' świadcz.vł.", 7.C XVII w. zc·skał nie 
tc·lko nowego miłoś!lika. ale w pełni ubztalto\\'a:1ego. �\\'!cti,cgo znawcq. l\Iam 
na myśli obok wspomnianej pracy kandydackiej także �tudium Rola i 11</::ial mas 
luclou;ych u· walce :: 11aja :ciem s::wecl::kim (Pol 5ka ie okresie II wojny północne.i 
1655-1660, Warsza,va !957. :i. 197-2-t9). 

Pozo,tając przy interesującej Go epoce z irnlei :\. Kersten zajął siq drugim 
ko:1trowersyjnym problemem. wokół którego \\' latach piqćclziesiąt,vch. po ukaz.a
:1 iu się prac.,· O. Górki, rozgorzała istna \VOj na - legendą obrony Czqstochow,·. 
7.am:,.-,1 IL'n zako11<:z.d sic; \\'.''daniem �ludium o Nowe) Gi9a11tomacl1ii k,. Kordeckie-
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go (Pierwszy opis obrony ... ) .  Na podstawie tej pracy habilitował się. Naj istotniej 

szy swój wniosel� ze stud iów nad dz iełem ks. Kordeckiego zawarł w zakoóczeniu: 
„Wbrew sądom wielu h i storyków XVII, XVIII, XIX, a także pierwszej połowy 

XX wieku, którzy chcieli widzieć w obronie Czt;slochowy ścisły zwinzek relig i i  
. pa  lrio tyzmu, walka zakonników paul iń.,k ich z woj skami szwedzkimi nosiła przede· 
wsz,v�tkim charakter religi jny. Dopiero wtórnie poprzez Nową Gigantomacl1 ię prze

tworzona w świadomości szlacheckiej , nabrała ona cech ogólnonaro dowych" (s. 307) . 
1\fożna nie zgodz ić  siQ z n iektórymi ,ądami zawartymi w tej pracy. W ostatnich 
latach i ich Autor n ie  pnd wszystkimi by s ic; podpisał, a le nic sposób n ie  wyra

zi(; .'izczerego podziwu dla olbrzymiej erudycji i um iejętności wręcz perfekcyjne.i , 
krytycznej analizy tekstu, która widoczna jest na każdej stronie omawianego 

,tud ium. W badaniach nad tym epizodem w dziej ach woj ny polsko-szwedzkiej 

nad ustaleniami A. Kerstena nikt niQ bQdzie mógł przejść do porządku dziennego. 

Prawdziwym wydarzcnil'm w badaniach nad XVII \\r, było ukazan:e � ię bio

graf i i  Stefana Czarnieckiego (Warszawa 1 963, ss .  :i81 - 60 ark.  wyd. !) .  W re
cenzjach zgodnie podkreślano fantastyczną pod� tawG źródłowq pracy. Była lo istna 
„koronkowa robota". Przekazów bezpośrednich mówiących o bohaterze nie było 

zbyt wiele i dlatego trzeba było przcpro\vadzić olbrzymią, n icZ\vyklc żmudną 
k\verc,ndę arch iwalną. W toczącej �iQ na łamach „Kwartalnika Historycznego" 
w 1964 r. dyskusj i na tema t polskiej biografistyki tak pisał J. Jedlicki o omawia

nej pracy: ,,Mamy przed sobą niewątpl iwie dzieło wybitne, pracę, która reprezen
tuje warsztat heurystyczny i krytyczny na poziomic doskonałym, która jest przy 

tym ba rdzo dobrze skomponowana i napisana. My�lq (przyznaje: s ię szczerze, iż 
z n iejaką zazdrością), że nieczęsto osiąga się w wicku Autora tak dużl'.! do8wiadcze
nie naukowe, doj rzałą świadomość badacza" (1lutorzy i bohaterowie, KH, 1964, 
nr 3, s. 71 9). Na j edną jeszcze myśl J. Jedlickiego, a także zawartą w recenzj i 
W. Czaplińskiego, warto zwrócić uwagę. Autor był liwiadomy nacisków, które
przy pisaniu tej b iografii na niego oddział.nvały : ,,z jednej strony ... wpływu

legendy, a z drugiej ... chQci odbrązawiania". Obaj hi storycy zgodnie stwierdzają,
że z tej próby wyszedł obronną rqką. Kużdy �ąd �tarał się bardzo dokładni\'.! wy
ważyć, by jeden schemat nie zastąpić drugim. Powstała w ten sposób praca, która
7.aje;la trwałe miejsce w polskiej historiografii. Nic tajmy w tym miej scu i uwag
krytycznych, które na jej temat padły. Nie życzyłby sobie tego, gdyby żył, A. Ker
sten. Recenzenci podnos i l i ,  że Autor czasami zbyt drobiazgowo przedstawiał życie
i dz iałalność Czarnieckiego, �kupiając uwagę na drobnych szczegółach. Z obroną
·.vystąpił wówczas Prof. S. Kieniewicz, który zauważył: , ,ktoś kiedyś powinien
usta l ić zasadnicze fakty; ni ech później inni snują na ich temat \Variacjc. Idzie
o to, by popularyzatorzy nie opierali swoich op3wiadai1 na faktach n iesprawdzo
nych i na legendach. Temu właśnie . powinna kłaść tamę solidna monografia nau
kowa" (KH, 1964, nr 3, s. 728). Nie wszyscy niestety zastosowali się i stosują do
tej cennej ,vskazówki Prof. Kieniewicza . Chciałbym wreszcie podkreślić, że praca

ta dla wielu h i storyków jc�t i będzie świctny:n d rogowsk azem po l icznych ma
teriałach źródłowych,

.Skoro tyli'.! miejsca pośwh:ciliśmy sprawom warsztatowym, nie sposób jest 
pom inąć pracę Na tropach Kostki Napierskiego (W /cręga mitów i fakiów, '\Var
szawa 1969, s s .  249), w której odsłoniqta została „cała kuchnia" his toryka . Każdy 

czy telnik z żywym zainteresowaniem ;1edzi kroki „dcdektywa Kerstena" i Jego 
sposób dochod zenia do h ipotez i u stale t'1 . Książka ta zburzyła większość tez lanso

wanych przez powojenną historiografię, w tym i ni ektóre sądy zawarte we wczes
nych pracach jej Autora, i równocze�nic zarysowała nowy obraz powstania pod 

1vodzą Kostki Napi cr,kiego, n ie  tyle j ako ruchu antyfeudalnego, ile przedsięwzię

c ia o rharakterzP agentura lnym, w którym potrafiono świetnie wykorzystać na

stroje an lyszlachcckie. Snma postać ty tułowego boha tera też została przedstawio-
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na w innym Ś\Vietle. 'N tym miejscu możlla zaznaczyć, że A. Kersten zmodyfiko
,vał swoje poglądy na sile:; i charakter chlopsk:ego oporu w Polsce. W nie publi
lrnwauej recenzji pracr W. Czaplir1skiego wysuną! przypuszczenie, że brak takie
go zbrojnego oporu spowodowany b.,·J m.in. ro:�ciągnięciem się w czasie wprowa
drnnia pafiszczyzny. 

Zainlereso·,,·anie II wojuą pólnoc11ą, bliższe poznanie źródeł i literatur�· szwedz
kiej ,kłoniły zapewne A. KPr.,tena cło zajęcia sie; dziejami naszego sąsiada zza 
iV[orza Bałtyckiego. Tak narodziła si t; Historia Szwecji (Wrocław 1973, ss. 467). 
Recellze11t zarzucał jej wprnwdzie, że Autor nie wykorzystał stworzonej możliwo
-�ci dla �zerszego nakreślenia �tosunków polsko-,zwedzkich. ale tę świadomą de
cyzję A. Kerstena \\'tększość uznaje za �!uszną. Zb.,·t bowiem często dzieje poszcze
gólnych krajów i regionów przekszta!cal.1· si<; w zarysy związków łączących je 
z Polską. Pewnym przygotowaniem cło tt>j pracy była napisana wspólnie z J. Ma
ci,zewskim Historia powsz(:'c/ma 1648-1,89 (Warszawa 1971, ss. 5.51: drugie jej 
·,vydanie. tym razem ,amodzidne, obejmujące XVII w., rnajduje si<; w druku).
Obie książki wypelndy dotkliwą lukc:; odczuwaną nie t:,:lko przez studentów historii.
W pierwszym wypadku mil'liśmy tylko do dyspozycji tłumaczenie pracy I. An
derssona, a w drugim poclrc;czniki radzieckie napisane w okresie tzw. kultu jed
nostki. Nie był to ich jedyn:: ,,·a]or. \\'yróż,1ialy sic; one ja.,nością wykładu i pewną
nowoczesnością ujęcia.

Z innych opracowai'1 monograficznych wymienię tylko: Warszawę kazimie

rzowską 1648-1668 (Warszawa 1971), Szwedzi pod Jasną Górą 1655 (Warszawa 1975) 
i znajdującą się w dru;cu bi o graf i<; H. Radziejowskiego. 

Należy wreszcie w�pomnieć, że dużą \vagę przywiązywał Prof. Kersten do 
prac edytorskich. Szeregu planowan�·ch zamicrz,�11 nie udało Mu się zrealizować, 
niełatwo bowiem LlfJ tych prac z11atei.ć mecena,ów. Wydal jednak W. Czermaka 
Ostatnze lata Jana Kazimierza {War,za wa 1971) i współuczestniczył w opublikowa
niu W. Kochowskiego Lata potopu 1655-1657 (po�!owie i przypisy, Warszawa 1966) 
oraz w Die Gelelirte \Velt cles XVII. Jh. iiber I'olen (Wien 1972, wspólnie z E. Sza
rntową). 

A. Kersten nie przechodził obojGtnie wobec we;złowych problemów XVII w.
Wziął udział w toczącej ,i<; d>·skusji na temat roli magnaterii. Jego teoretyczne 
�tudium Problem wlaclzy w Rzeczypospolitej c::asu Wazów (O naJJrawę Rzeczy

JJ05J)Olitej, Warszawa 1965, s. 23-36) ukazując ,zereg zagadnień wymagających 
zbadania i opowiadające si<; de facto za stanowiskiem zaprezentowanym przez 
W. Czap!ir'lskiego wprowadziło równocześnie wiele ustaleń, z których za najważniej
sze uznaje się obalen:e twierdzenia, że magnateria w swej polityce wewnętrznej
popierała tendencje decentrnlistyczn,e. Nie ,zła więc w parze z decentralizacją
ekonomiczną polityka zmierzająca ci'o rozdrobnienia politycznego, a magnateria
na równi z innym i war,l wami była za in \eresow:i.na w utrzymaniu sil�· i sprawno
�ci pai1st wa.

Zagadnienie miejsca i roli tej najwyższej \varstwy szlacheckiej w dziejach 
XVII-wiecznej Rwczypospolitej wyraźnie głęboko poruszyło A. Kerstena. Powra
cał do niego pr1..,· okazji n'cenzji wewnGtrznych. Był też wśród organizatorów
dyskusji !1a ten temat na Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu.
Zaprezen !owal tam referat: Warstwa magnacka kryterium przynależności

(Magnateria polslca jako warstwa społeczna, pod red. W. Czaplińskiego i A. Ker
stena. Toru11 1974) . .Jego tez" spotkały siG z powszechną aprobatą. Myśli tam wy
rażone starał �ie roz\vinqć na ostatnim spotkaniu Komisji Historii Nowożytnej
ZG PTH, gdy nakre.;lil cal:, plan badari nad dziejami polskiej magnaterii.

Wyrazem uznania dla pr,1c badawczych A. Kerstena był fakt powołania Go 
11a członka szeregu towarzystw naukow�·ch, m.ill. Lubelskiego Towarzystwa Nau-
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kowego . Instytutu Bałtyck iego, Polskiego PEN-Clubu oraz Vetew;kap,soc idete1 1 
i Lund (Szwedzkiego Towarzy�twa Naukowego w Lund). Był długoletnim członkiem 
Polsk iego Towarzystwa Historycznego. 

Należał Prof. Kersten do tej grupy uczonych, którzy obowiązk i swoje trakto
wali bardzo szeroko. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej , do ;._tórej pnykladał 
wielką uwage;, uważał za swoj ą powinność oddzial:,·wanie na środowisko .  Stąd 
udział Jego w wielu konferencjach regiona lnych (np. poświęco! lej prze szłości  ziemi 
łukowskiej) i w różn.vch przed,ii;wzięc iach wydawn icz:,,ch (np. D::i eje Lublina. 
Lublin 1965 .  w których opracował czasy „po topu"). Dostrzega! równoczc�nie, że

w tym zakresie rola uniwersytetów i w ielu środowisk naukowych j est dalece nile
wystarczająca i dlatego chwytał za pióro, gdyż milczeć nie potrafi ! ,  i dz ie l ił ,il; 
swoimi spostrzeżeniami i propozycj ami.  Za ilustracj (; n iech posłużą arty kuły : 
W poszukiwaniu koncepcji uniwersytetu (Nowe Drog i, nr 12/1 964) , nap isany wspól
nie z żoną Krystyną O populary:::acji (KH, 1960) czy o Edukacji ) 1 1storycznej (Po
lityka, 1963, nr 35) . 

Sam zresztą starał siq uczestniczyć w popularyzacj i .  Napisał Opo wic.�ci 
o szwedzkim najeźclzic, a także książkt; popularnonaukową Sienkie wicz. PotoJJ.

Historia (Warszawa 1974). Był wreszcie z J. Łepkowsk im współautorem podrqczni
ka dla l iceum. Podjął się też funkcj i konsultan',a h istorycznego f ilmu Pan Woło
clyjowsld, a w filmie PotoJJ b�·ł współautorem scenariu ,za. Na pewno też l l ie od
mawia! wyjazdów z od czytami ,  gdy zwracały s iq o to różne organ izacje lub przed 
stawiciele poszczególn:,· ch �rodowisk. Zapotrzebowan ia na te spotkania istniał,·
w ielk ie, był bowiem mówcą, który potra fi ł  poruszyć salę. Pamiętam takie wy
stąpienie na zjeździe studenck ich kół na ulrnwych w Krakowie . po k tórym odbyła
się d:,·skusja nad świeżo opublikowaną  pracą Profe,ora o powstan iu  Kos tk i  Na
pierskiego. Nikt nic zwracał uwagi na późną godzinq . W �zy,cy był i wrqcz zauro
czen i  Jego w.1·stąpieniem i w ielką polemic„ną pasją .  choć może nic wszystk ie Jego
h i  po tez:,· zostały powszechnie zaakceptowane.

W młodośc i  Prof. Kersten był człowiekiem głęboko zaangażowanym w i.yc iu 
pol itycm;'·m .  Przez wiele Ja t by!  aktywnym członkiem Parti i .  a le  g;dy w baczył. 
że niera z  ·pra ;,t:-·ka rozmi ja  s:q w niej z tcor :ą .  powiqk,:zyr - Jak mm z11·ykl  
to określać - .,szeregi bezdomnej lew icy'' . Razem z podobnymi mu ludźm i n ic 
udał �ie; na em igrack wewnc;trzn,1 .  lecz starał ,ie; oddz iaływać na rozwój sytuacj i 
w Polsce. B:,· ł j edn;'·m z s.�·gnatariuszy l i �lu Pol,kicgo PEN-Clubu do prem iera 
P. Jaroszewicza , wskazującego na zagrożen ie dahzego rozwoj u po lsk iej ku l tury .
Dlatego znalazł się w TKN. a późn : L'.i mimo złeg() stanu zdrowia wlącz.1'1 s i<; w dzia
łalność NSZZ „Solidarność". Prz.,· narodzi  nach tego związku b;'·ł zrC',ztą obecny,
a póżn iej z d użym za in teresowanicm ś ledz ił da lszy jego ro zwój ,  starając siq za
pomocą wszystkich ,woich sił i umiejętnośc i  1vplywać na k ieru nek i form�· jego
działania .  "\V fungowaniu bowiem n iezależnego ruchu związkowego do,trzegal szan
se; na o drodzenie s i q  w m1szym kraj u a ulentycrnego ż.1·c ia spolecz110 -politycznego.
Dlatego tei spieszył z pomocą odradzającemu siQ rucho\v i  młodz ieżowemu na
wyższych uczelni ach .

Był \vrcszcie Prof. Ker�ten uczon:,·m bardzo db,1jącc·m o swoich uczniów. 
Troszczył �i ę o znalezienie dla n ich  pracy. Nic było to łatw e. gd:d na rynku od  
wielu l a t  zapotrzebowanie na  historyków n ie  było wielk ie. Starał ., i() o zatrudnie
n ie ich w placówkach kulturaln�·ch .  organizacjach i zakładach prace·· Alarmował 
władze o tej sy tuacj i i wreszcie p i .,ał na ten tc:nat (:1p. ,v pos :1d,ncan i l( l;o ncep
cji ... ). Szczegól l1,1 opieką otaczał ty ch naj zdol 1 1 icj .,z:,· ch .  którzy chc i l' i  i pójść .Jego 
śladem. Po d,uwał im tematy . Był zresztą istną kopa l1iią proje�tów badawczych . 
Nie były one w�·dumane w zaciszu profc,orskiego gabinetu, lecz oparte na głęba
ldej znajomości epoki .  Szczególnie cieszył ,ię, gdy ucwiowie bral i umb itne tema-
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ty. Powtarzał zawsze, że jak spa:lć to z dużego drzewa. Przeż�·wał il:h sukces.,· 

i niepo,vodzcnia. Ostatni te!don, jaki od NiegQ nihi_lem, dotyczył zapew!1ieaiu

lokalu i opieki nad Jego stażystą. Najistotniejsze jednak były długie rozmowy, 

jakie z ucwiami prowadził. Znam to nie lylko z ich opowiadaó. Gotów był bo

wiem każdemu po�pic,zyć 1. ponwc,1 i pouziclić si<; wlas:1ym doświudcze:iiem. 

Za te długie rozmowy i pnyjaź:'l, klón1 mnlc obdarzył, p,lZrJstan,:; Mu zaw,ze 

wd:lii;czny. 

Nauka historyczlla w u�ubie Profc.-ora l'\C'rstcna utraciła �wojego \\'ybitucgo 

przcd:;lmvicicla, człowieka niczwy:de udważ111.•grJ, n my \\·e \Vrr.icla•xiu wielkiego 

Przyjaciela. 

Krustun lHulwijowski 




