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Każdy, którego droga w dorosłość prowadzi przez szkolnictwo wyższe, staje wo
bec dwóch trudnych sytuacji wyboru. Sens pierwszej z nich sprowadza się do de
cyzji o kierunku studiów, drugiej -  wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytanie o to, co dalej, co po ich skończeniu? O ile w pierwszym przypadku prze
słanki wyboru są raczej powtarzalne, manifestują się przede wszystkim przez jaźń 
odzwierciedloną, tj. kulturowe wzory osobowości serwowane przez środowisko 
społeczne (rodzinne, szkolne, rówieśnicze) i ponadto nie mają charakteru ostatecz
nego (bo przecież kierunek studiów można zmienić, uzupełnić o inny lub w ogóle



od początku podjąć studia interdyscyplinarne), a proces przygotowania do dyplo
mu przechodzi przez kolejne sformalizowane stadia, to w przypadku drugim rzecz 
cała jest daleko bardziej złożona. Angażuje już przecież tożsamość osób dokonują
cych wyboru, w tym wizję ich własnej przyszłości, dróg do niej prowadzących 
i kosztów (psychicznych i społecznych), jakie gotowe są one świadomie ponieść, 
a także czas.

Jeśli wybór jest pierwszym krokiem do ciągłego poszukiwania nowych roz
wiązań, gdy nic nie jest już cenniejsze od odkrywanej prawdy, to czas poszukiwań 
liczy się wtedy następującymi po sobie dziesięcioleciami. Co więcej, efekt końco
wy takiego wyboru staje się najczęściej nie tylko nieodwracalny, ale i nieprzewi
dywalny.

W przypadku Andrzeja Kapiszewskiego pierwsza z dwóch sytuacji wyboru, 
ta wiodąca w dorosłe życie przez społeczność nauczających i nauczanych oraz sale 
uniwersyteckich wykładów i ćwiczeń, doprowadziła go -  pod wpływem Zdzisława 
Opiała (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspomagającego wtedy także 
„międzyszkolne matematyczne kółko naukowe”, w pracach którego uczestniczyli 
m.in. uczniowie krakowskiego Liceum im. Jana III Sobieskiego, gdzie przyszły 
profesor Kapiszewski składał egzamin maturalny) -  na studia matematyczne (jak 
napisze w 2007 roku w pamiętniku przeznaczonym dla syna Piotra -  „od III r.” na 
elitarnej, ale i trudnej, sekcji teoretycznej”).

Zdecydowanie bardziej złożona i zarazem brzemienna w konsekwencje była 
sytuacja druga. W 1971 roku, z dyplomem magisterskim w kieszeni, musiał sam 
zdecydować o sobie. Najpierw postanowił sprawdzić się w roli stażysty w Instytu
cie Ekonomicznym UJ. W rok później uczył już statystyki w Instytucie Socjologii 
UJ. I to nowe doświadczenie postawiło przed nim pytania, które zdecydowały już
0 wszystkim. Jakie? Po pierwsze o to, czy ma sens budowanie matematycznych 
modeli rzeczywistości społecznej, jeśli nie zna się tej rzeczywistości? Po drugie, 
czy wystarczy poznanie z „drugiej ręki”, poprzez analizę istniejących już opisów
1 wyjaśnień regularności życia wspólnot ludzkich? Po trzecie, czy po to, aby zro
zumieć wielość dróg spełnienia człowieczego losu, wystarczy poruszać się wy
łącznie w kręgu kultury własnej? Jakie wybierze rozwiązanie tego szczególnego 
równania o tak wielu niewiadomych?

Andrzej Kapiszewski decyduje się być nie tylko matematykiem, lecz rów
nież zostać socjologiem, co staje się możliwe przez podyplomowe studia na Wy
dziale Socjologii Columbia University w latach 1974-1975. Po tym doświadczeniu 
zaczyna już sam stawiać typowe dla socjologii pytania i szukać na nie odpowiedzi 
przez empiryczne badania nad czynnikami współkształtującymi losy zbiorowości 
społecznych. Co więcej, jest na tyle odważny, aby zmierzyć się z wyzwaniami 
dotąd obcych sobie kultur, religii i systemów politycznych, wytworzonych nie 
tylko pod wpływem przeniesienia prawzorów z europejskiego kręgu kulturowego 
(np. do USA), lecz także powstałych całkowicie poza tym kręgiem, gdzie demiur
giem był i jest nadal świat arabski i islam.

IV HIERONIM KUBIAK



ANDRZEJA KAPISZEWSKIEGO POSZUKIWANIE PRAWDY V

Kapiszewski pragnie je poznawać nie tylko przez kategorie pojęciowe i logi
kę naukowego myślenia, lecz również przez obserwację uczestniczącą i doświadcze
nie własne owych tak odmiennych codzienności, zgodnie z imperatywami zapropo
nowanej przez Floriana Znanieckiego metody „współczynnika humanistycznego”.

Dla matematyka teoretycznego przejście od zimnego porządku abstrakcyj
nych modeli do wielowymiarowego świata nieprzewidywalnych do końca aktorów 
zbiorowych i do tego jeszcze poznawanego głównie przez „współczynnik humani
styczny”, nie było zapewne rzeczą prostą. I oczywiście, nie dokonało się od razu. 
Najbardziej przekonującym dowodem tego procesu są kolejne książki Kapiszew- 
skiego. Oto dowód, oparty na celowym wyborze kilku z nich.

Stereotyp, asymilacja i konflikt

Przygoda poznawcza Andrzeja Kapiszewskiego z naukami społecznymi, socjolo
gią oraz psychologią społeczną w pierwszej kolejności, rozpoczęła się od jego 
badań nad stereotypami i autostereotypami Amerykanów polskiego pochodzenia, 
zrealizowanych w 1975 roku wśród 456 studentów z dziesięciu amerykańskich 
szkół wyższych. Zaowocowały one dysertacją doktorską z socjologii, obronioną 
w IS UJ w 1976 roku i wyróżnioną nagrodą indywidualną Ministra Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki. Po pewnych dodatkowych analizach dysertacja stała 
się także podstawą jego pierwszej książki autorskiej {Stereotyp Amerykanów pol
skiego pochodzenia, Wrocław 1978), czytanej i cytowanej do dziś nie tylko przez 
studentów.

Na użytek swych badań Andrzej Kapiszewski posługuje się pewnym szcze
gólnym rozumieniem stereotypu, sprowadzonym do pojęcia stereotypu etnicznego. 
Widziany z tej perspektywy „stereotyp to wyobrażenie o danej grupie etnicznej 
istniejące w świadomości członków innej grupy w postaci zbioru powiązanych ze 
sobą sądów przekonaniowych” (ibidem, s. 27). Wyobrażenie takie przyjmowane 
jest jako prawdziwe, ponieważ ludzie wierzą w jego prawdziwość. Ponadto wtedy, 
gdy w procesie komunikacji zostaje przywołane, jego elementy składowe zdają się 
mieć postać syndromu. Jednak w zależności od cech przestrzeni społecznej, w której 
ów syndrom zostaje przywołany (a przede wszystkim czasu, sytuacji i celu, w któ
rym nadawca i odbiorca nim się posługują), pewne jego podzbiory mogą zostać 
zapomniane, a inne szczególnie wyeksponowane, co powoduje, że towarzysząca 
tym podzbiorom walencja może stać się ważniejsza niż wymowa całego stereotypu.

Strukturę, treść oraz dynamikę (trwanie i zanikanie, a także zmienną aksjolo
gię poszczególnych podzbiorów) stereotypów i autostereotypów etnicznych w USA 
Kapiszewski traktuje jako funkcję kolejnych etapów amerykańskiego procesu na- 
roćutwórczego. Ten punkt widzenia kieruje z kolei jego uwagę na problemy sto



sunków interetnicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Gromadzone przez 
niego w kolejnych latach różnorodne materiały źródłowe stworzą podstawę książki 
pod znamiennym tytułem: Asymilacja i konflikt (Kraków 1984). Na podstawie tego 
studium Andrzej Kapiszewski złożył w 1986 roku przed Radą Wydziału Filozo- 
ficzno-Historyczriego UJ kolokwium habilitacyjne i uzyskał stopień doktora habili
towanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

W tej książce czytelnik nie znajdzie już argumentów na rzecz tezy, iż autor 
jest zafascynowany, podobnie jak np. Paul Felix Lazarsfeld, zastosowaniem mate
matyki w naukach społecznych. W centrum uwagi autora znajdują się teraz nie 
techniki badań ilościowych, lecz przeciwnie: procesy dziejowe prowadzące do 
powstania narodów-państw, bowiem to one właśnie są „dominującą formą w histo
rii świata, a więź narodowa należy do najsilniejszych i pociągających za sobą naj
poważniejsze konsekwencje rodzajów więzi społecznej” (ibidem, s. 5). Z całej 
gamy swoistych przebiegów tych procesów w odmiennym czasie historycznym 
i różnych społeczeństwach, najtrudniejsze do zbadania okazują się te, które połą
czone są z migracjami międzykontynentalnymi (czy nawet więcej: są zdetermino
wane przez te migracje) i zachodzą w społeczeństwach wielokulturowych. Dlatego 
też przede wszystkim te społeczeństwa pragnie zrozumieć.

Jego case study obejmuje ponownie Stany Zjednoczone, a w ich kontekście
-  dzieje relacji pomiędzy Polonią a Afroamerykanami oraz konflikt dwóch grup 
etnicznych: żydowskiej i polskiej. Podobnie jak Andrew Greely, Andrzej Kapi
szewski dostrzega w procesach asymilacji (rozumianej jako szczególna synteza 
integracji i akulturacji) wszystkich amerykańskich grup etnicznych fazę „wojowni
czości, w której szczególnie łatwo popadają w ostry konflikt z innymi”, oraz fazę 
wzajemnej akceptacji, którą nota bene mogą przyspieszyć właśnie wcześniejsze 
konflikty etniczne (ibidem, s. 223). Dlaczego? „Konflikty takie umożliwiają bo
wiem lepsze zdanie sobie sprawy z rzeczywistego położenia grupy w strukturze 
społecznej, z istniejącego w społeczeństwie systemu wartości, przemian, jakie są 
niezbędne do realizacji własnych interesów, redystrybucji dóbr czy władzy, tak by 
grupa mogła pełniej uczestniczyć w działaniach całego społeczeństwa, w tym tak
że, a właściwie przede wszystkim, w procesie narodotwórczym [ponieważ jest tak, 
jak twierdzi Lewis Coser -  H.K.]: konflikty spajają w jedną całość pluralistyczne 
społeczeństwo, odgrywając podstawową rolę w integracji jednostek” (ibidem).
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Stosunki polsko-żydowskie

Stosunki polsko-żydowskie, w tym widziane oczyma dyplomatów amerykańskich, 
to kolejny problem w poczynaniach poznawczych Andrzeja Kapiszewskiego, 
a jednocześnie nowe wyzwanie metodologiczne. Teraz chce i musi opanować umie
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jętności heurystyczne i hermeneutyczne, swoiste dla warsztatu badawczego histo
ryka, a zwłaszcza sztukę wyszukiwania nowych materiałów źródłowych i ich inter
pretacji.

Okazję do tego stwarza pobyt w Stanford University, otwierający mu m.in. 
dostęp do archiwów The Hoover Institute on War, Revolution and Peace (1989— 
—1990). W przechowywanych w Instytucie zbiorach Departamentu Stanu odnajdu
je osiem dokumentów. Są wśród nich: listy, raporty, fragmenty pamiętnika i zapis 
przemówienia Hugh Gibsona (pierwszego ambasadora USA w odrodzonej Polsce, 
nominowanego przez Woodrowa Wilsona w kwietniu 1919 roku). Dokumenty spo
rządzane przez ambasadora w Warszawie kierowane były kolejno do Franka Polka 
(urzędującego w 1919 roku Sekretarza Stanu), Roberta Lansinga (Sekretarza Stanu 
w 1920 roku), Charlesa Hughesa (Sekretarza Stanu w 1922 roku) i Williama Phi
lipsa (asystenta Sekretarza Stanu w 1919 roku) oraz list Louisa Marshalla do Abra- 
ma I. Elkusa (z 19 sierpnia 1919 roku).

Kapiszewski uważa te dokumenty za wyjątkowo istotne, ponieważ pozwala
ją  one spojrzeć na szereg ważnych kwestii z trzech punktów widzenia jednocze
śnie: polskiego, mniejszości żydowskiej oraz dyplomacji amerykańskiej i to w cza
sie istotnych dla tamtych lat zdarzeń: Paryskiej Konferencji Pokojowej (1919), badań 
prowadzonych przez Misję Henry’ego Mórgenthaua na temat stosunków polsko- 
żydowskich, a także przyjazdów do Polski różnych delegacji reprezentujących 
w USA społeczność żydowską. Dlatego też jego pierwsza książka poświęcona tej 
problematyce (Hugh Gibson and Controversy over Polish-Jewish Relations After 
World War I, Kraków 1991) ma cechy szczególne. Sam autor umieszcza w podty
tule słowa: A documentary history. Później, w pierwszym dziesięcioleciu XXI w., 
Andrzej Kapiszewski wraca do tej problematyki jeszcze m.in. w książce Conflicts 
Across the Atlantic: Essays on Polish-Jewish Relation in the United States during 
World War 1 and in the Interwar Years (Kraków 2004).

Świat arabski

Obowiązki radcy MSZ, charge d ’affaires ad interim i ambasadora RP w Zjedno
czonych Emiratach Arabskich oraz Katarze (lata 1991-1997) wprowadzają An
drzeja Kapiszewskiego w świat arabski, pozwalając mu jednocześnie nie tylko 
zobaczyć sacrum i profanum tego jakże odmiennego kręgu kulturowego, ale i zro
zumieć jego specyfikę -  przez wieloletnią, czynną obserwację. Zakres obserwacji 
pomaga mu rozszerzyć doświadczenie żony Marii, wykładającej jako visitingpro- 
fessor na Akademii Medycznej w Al Ain (138 kilometrów od Abu Dhabi).
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Wiedzę zdobytą w czasie wypełniania funkcji publicznych, a także w trakcie 
tworzenia bazy traktatowej, sprzyjającej korzystnej dla obu stron współpracy go
spodarczej, Kapiszewski uzupełnia następnie badaniami prowadzonymi przez rok 
w The Emirates Center for Strategie Studies and Research. Umożliwiają mu one 
nie tylko systematyzację źródeł dokumentujących proces dziejowy państw arab
skich, ale także poznanie ich zachowań w społeczności międzynarodowej.

Powstają kolejne książki: Native Arab Population and Foreign Workers in 
the Gulf States (Kraków 1999), Nationals and Foreign Workers and Expatriate. 
Population and Labor Dilemmas o f the GCC States (London 2001) oraz The 
Changing Middle East. Selected Issues in Politics and Society in the Gulf (Kraków 
2006). To ostatnie studium zawiera interesującą syntezę wcześniejszych badań 
Andrzeja Kapiszewskiego m.in. nad założeniami i implementacją agendy George’a 
W. Busha Promotion o f Democracy na Bliskim Wschodzie, wyborami w Iraku 
i ich konsekwencjami, rozszerzaniem się uczestnictwa politycznego w monar
chiach Bliskiego Wschodu, stosunkiem Arabów do imigrantów azjatyckich, ludno
ścią i siłą roboczą Omanu oraz kierunkami ewolucji sytuacji politycznej w Arabii 
Saudyjskiej (ku demokracji czy autorytaryzmowi?).

Nawet ten pobieżny przegląd pokazuje, że nie są to już tylko badania nad 
migracjami międzynarodowymi i stosunkami interetnicznymi w krajach przyjmu
jących imigrantów, ale klasyczne zagadnienia socjologii polityki: przeobrażenia 
systemów politycznych i ich przyczyny, formy kultury obywatelskiej i politycznej, 
zachowania wyborcze.

W tym nowym kręgu poznawczym intryguje Andrzeja Kapiszewskiego 
przede wszystkim zmiana społeczna, przejawiająca się m.in. w nowym stosunku 
obywateli i władz państw arabskich do kapitału ludzkiego. Kulturową oznaką tego 
procesu jest coraz większy napór kobiet arabskich na szkolnictwo wyższe. Reflek
sja nad zmianą społeczną zaowoefeje syntezą zawartą w książce Modern Oman: 
Studies on Politics, Economy, Environment and Cult o f the Sultatanate -  przygoto
wanej do druku wspólnie z Abdulrahmanem Al-Salimim i Andrzejem Pikulskim 
(Kraków-Muscat 2006).

Kumulacja wielu rodzajów metod, technik i procedur badawczych nadaje je
go dyskursowi i konstatacjom poznawczym szczególny charakter. Nie ma tu nic 
z klasycznego europejskiego poczucia wyższości ani, tym bardziej, z napięć reli
gijnych, powstających tak łatwo pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. Prze
ciwnie, widoczna jest gotowość zrozumienia tak trudnego dla wielu, a jednocześnie 
tak przecież prostego faktu, iż bogactwo ludzkiej kultury składa się nie z jednej, 
lecz wielu równoprawnych dróg spełnienia człowieczego losu.

Organizacyjnym wyrazem humanistycznej postawy Andrzeja Kapiszewskie
go i rzetelności poznawczej stała się utworzona w 2000 roku i kierowana przez 
niego Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynaro
dowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Społeczność międzynarodowa

Nawiązując do tradycji utrwalonej w Polsce m.in. przez Ludwika Ehrlicha, An
drzej Kapiszewski rozumiał społeczność międzynarodową jako ogół państw suwe
rennych, wyposażonych w zdolność do działań na płaszczyźnie międzynarodowej 
i utrzymywania stosunków wzajemnych zgodnie z kodem prawa międzynarodo
wego. Już w pierwszym roku swej służby dyplomatycznej dochodzi do wniosku, iż 
umiejętność abstrakcyjnego myślenia właściwa matematykowi teoretycznemu i ro
zbudowany warsztat socjologa nie wystarczą, by prowadzić działania wynikające 
z tej nowej roli. Teraz będzie mu także potrzebne prawo międzynarodowe, szcze
gólnie publiczne. Chce jednak posłużyć się jego normami, paradygmatami i proce
durami nie tylko ze względów pragmatycznych, gdyż prawo międzynarodowe ma 
głównie charakter instrumentalny, lecz także poznawczych.

W miarę upływu lat implikacje wynikające z nowocześnie rozumianego 
prawa międzynarodowego zaczyna więc traktować jako wartość per se.

W płaszczyźnie poznawczej zaczynają go interesować kolejno: drogi do de
mokracji i pełnoprawnego członkostwa w społeczności międzynarodowej państw, 
które do niedawna znajdowały się (z różnych zresztą powodów) praktycznie poza 
nią (np. Republiki Południowej Afryki), stosunki bilateralne (np. polsko-amery
kańskie) i multilateralne (np. w ramach Unii Europejskiej oraz innych organizacji 
i instytucji międzynarodowych). Pod wpływem tych analiz i związanych z nimi 
strukturalnie, a często również funkcjonalnie, kwestii, dochodzi do wniosku, że po 
to, by zrozumieć istotę władzy w stosunkach międzynarodowych, nie wystarczy 
wyłącznie odwołać się do gry narodowych interesów współkształtowanych przez 
położenie geopolityczne (jak to czynił np. Hans Morgenthau), lecz trzeba przede 
wszystkim umieć prowadzić gry o sumie większej niż zero, w imię dobra wspólne
go całej społeczności międzynarodowej.

Zaczyna organizować międzynarodowe konferencje poświęcone tej proble
matyce i redaguje książki złożone z referatów prezentowanych w czasie ich trwa
nia (np. South Africa -  Poland: Commemorating 10,h Freedom Anniversary o f  
South Africa. Papers Presented at the Conference Commemorating 10lh Freedom 
Anniversary o f the Republic o f South Africa, Jagiellonian University, May 20, 
2004, Kraków 2004; w tym samym roku książka ta została również wydana w ję
zyku polskim). Wspólnie z Andrzejem Brykiem redaguje książkę Ronald Reagan 
a wyzwania epoki (Kraków 2005).

Zajmuje wyraziste stanowisko w sprawie integracji europejskiej i roli Polski 
w tym procesie. Prezentuje je zarówno w uniwersyteckich wykładach, jak i w pu
blikacjach (In the Europę, with America. Poland 2003, Kraków 2003, oraz Poland 
in Europę, with America, Kraków 2004). Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej, dla Andrzeja Kapiszewskiego, podobnie jak przed półwieczem dla
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Konrada Adenauera, zjednoczona Europa jest już nie tylko „marzeniem nielicz
nych i nadzieją wielu”, lecz koniecznością dla wszystkich. Twierdzi, że „w stosun
kach międzynarodowych Polacy są realistami”, co znajduje swój wyraz między 
innymi w swoistym dla Polaków połączeniu proeuropejskości z proamerykańsko- 
ścią (Poland in Europę, with America, s. 22-23).

Sposób myślenia i wartości Andrzeja Kapiszewskiego w pełni oddaje czaso
pismo naukowe, przez niego stworzone i redagowane -  „Krakowskie Studia Mię
dzynarodowe”; przez trzy lata redagował również kwartalnik „Państwo i Społe
czeństwo”.

Pisząc o tak wielu problemach i jednocześnie posługując się biegle warsztatami 
badawczymi należącymi do co najmniej kilku dyscyplin współczesnych nauk spo
łecznych i prawnych, Andrzej Kapiszewski pamięta jednocześnie o przestrodze 
sformułowanej na przełomie XIX i XX wieku przez Henri Poincare’a, francuskie
go matematyka, fizyka, astronoma i filozofa, iż „Socjologia ma najwięcej metod 
i najmniej rezultatów”. Dlatego też nie czyni z metod głównego przedmiotu swoich 
zainteresowań, nie zamyka się w przysłowiowej „wieży z kości słoniowej”.

Nawet najbardziej wyrafinowana metoda miała dla niego sens tylko o tyle,
o ile można było z jej pomocą dotrzeć do prawdy o istocie i kierunkach zmian 
współczesnych społeczeństw. Szukał nowych metod, ponieważ stawał wobec coraz 
bardziej skomplikowanych węzłów, które pragnął rozwiązać. W ostatnich miesią
cach życia Andrzeja Kapiszewskiego zafascynowała chińska droga do nowocze
sności.

Jednym ze sposobów jej poznania miało stać się Centrum Języka i Kultury 
Chińskiej, znane szerszej opinii publicznej jako „Instytut Konfucjusza”, którego 
był współinicjatorem.

Dorobek naukowy Andrzeja Kapiszewskiego w każdym z tych czterech 
przedstawionych zakresów stał się podstawą nadania mu przez Prezydenta RP 28 
kwietnia 2000 roku tytułu profesora nauk humanistycznych.

Hieronim Kubiak


