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LAUDACJA 
KU CZCI PROF. DR. HAB. JANA BASZKIEWICZA

25 czerwca 2008 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, 
emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego.

Z wnioskiem o nadanie tej, najwyższej godności akademickiej wystąpiła grupa 
profesorów Wydziałów Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Pra-
wa i Administracji UJ: Marek Waldenberg, Kazimierz Baran, Michał Jaskólski, Krystyna 
Chojnicka, Bogdan Szlachta, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz i wyżej podpisany. Konwent 
Godności Honorowych 18 stycznia 2007 r. w drodze konsensusu pozytywnie zaopiniował 
ten wniosek. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji profesorów Jana Olszewskiego z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Marka Maciejewskiego z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego (proponowany pierwotnie Karol Jonca zmarł), a nadto Stanisława Grodziskiego  
i Krzysztofa Ożoga z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Senat Uniwersytetu podjął 7 maja 
2008 r. uchwałę w sprawie nadania godności doktora honoris causa. Uchwała ta uza-
sadniona została wybitnymi zasługami w rozwoju dyscyplin doktrynalnych i historycz-
no-prawnych, a zwłaszcza za wybitne dokonania w zakresie badań nad historią Francji  
i fundamentalne dzieła dotyczące średniowiecznej teorii państwa i myśli politycznej. Do-
datkowymi uzasadnieniami było wypromowanie kilku pokoleń badaczy dziejów państwa, 
historii państwa, historii doktryn polityczno-prawnych, zasługi na rzecz integracji środo-
wiska akademickiego w Polsce i wieloletnią współpracę ze społecznością Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz popularyzację wiedzy historycznej, politologicznej i prawniczej.

Sylwetkę tej wybitnej postaci miałem okazję przedstawić jako laudator w tymże 
postępowaniu. Pozwolę sobie jej treść zaprezentować.
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LAUDACJA

Magnificencjo! Wysoki Senacie Wielce Szanowny i Drogi Profesorze!
Szanowni Zebrani!

W czasach daleko posuniętej specjalizacji badawczej, uczonych, których można 
określić mianem ludzi renesansu, już się – na ogół – nie spotyka. Mówię „na ogół” 
albowiem profesor Jan Baszkiewicz należy do tych nielicznych, którzy na to miano 
niewątpliwie zasługują. Prawnik, historyk, politolog o nadzwyczaj szerokich zain-
teresowaniach badawczych, począwszy od początków państwa polskiego, poprzez 
historię szkolnictwa wyższego, aż po owocującą kilkoma książkami i interesują-
cymi interpretacjami historię Francji. Umiejętnie łącząc różne metody badawcze, 
podbudowuje swoje rozważania wątkami filozoficznymi. Należy do grona najwy-
bitniejszych polskich uczonych humanistów XX wieku, reprezentując typ renesan-
sowego, wszechstronnego intelektualisty.

Profesor Baszkiewicz jest nie tylko wybitnym uczonym głoszącym zawsze 
własne, niejednokrotnie niepopularne, idące pod prąd każdoczesnej poprawno-
ści politycznej poglądy, lecz także znakomitym nauczycielem pokoleń uczonych, 
mistrzem dla wielu obecnych profesorów. Swoimi ustaleniami i inspiracjami na-
znaczył wielu badaczy tak w kraju, jak i za granicą. Jest twórcą szkoły naukowej  
w najlepszym tego słowa znaczeniu, szkoły, która uczy badać i samodzielnie myśleć. 
Każdy, kto cokolwiek miał do czynienia z historią doktryn politycznych i prawnych, 
musiał się zetknąć z Profesorem na jakimś etapie swego rozwoju naukowego. Jeżeli 
nie jako promotorem, to recenzentem lub superrecenzentem. I zawsze miał gwa-
rancję, że jego dorobek zostanie rzetelnie oceniony. Rzetelnie, mimo że poprzeczka 
ustawiona jest wysoko. Profesor wymagał od innych, ale i uważał, że w takiej sytua-
cji sam musi dawać przykład. I zawsze robił to, będąc wzorem niedoścignionym. Bez 
przesady można zaryzykować twierdzenie, iż polskie nauki społeczne w dużej mierze 
dzięki niemu nie stały się orężem propagandy i ramieniem władzy politycznej.

Karierę naukową zaczynał w niełatwych czasach, kiedy to nauka polska pod-
nosiła się po stratach poniesionych przez II wojnę światową. Pracownicy naukowi 
należący do tego pokolenia podejmowali swe zadania świadomi trudności i obo-
wiązków, stawiając nadto czoła niebezpiecznym dla ciągłości narodowej przeło-
mom politycznym i ideologicznym. Jego pierwszą pracą, dzięki której od razu 
został zauważony, była rozprawa kandydacka Powstanie zjednoczonego państwa 
polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Była, jak na rok 1954, bardzo ważna  
i można zaryzykować twierdzenie – symboliczna. Wywołała burzliwą dyskusję 
wśród historyków, ale jej autor otrzymał za nią nagrodę państwową. Dokonana 
w niej prezentacja dziejów zarania państwa polskiego różniła się diametralnie od 
obrazu, jaki ukształtowali jego poprzednicy. Miała również inną, mniej zauważal-
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ną zaletę. Była świadectwem tego, że nawet w najtrudniejszych czasach stalinow-
skiego totalitaryzmu można było tworzyć dzieła wybitne, wolne od oficjalnej wy-
kładni. Trzeba było tylko nie bać się.

Po kilkunastu latach zajmowania się mediewistyką profesor Baszkiewicz 
doszedł do przekonania, że ramy historii ustroju i prawa polskiego są dla niego 
zbyt wąskie. Zainteresowaniami swymi objął także powszechną historię państwa  
i prawa, łącząc często obie te dyscypliny − zajmując się procesami ustrojowymi  
w Polsce średniowiecznej, nawiązywał do badań porównawczych, analizując po-
dobne procesy jednoczenia dokonujące się w Europie. Praca Państwo suwerenne  
w feudalnej doktrynie politycznej od początków XIV wieku jest wyraźnym przej-
ściem do zainteresowań problematyką władzy, jej istoty, przejawów i mechani-
zmów. Zwieńczeniem badań nad tą problematyką jest wydana w 1999 roku książka 
Władza. Książka ta jakby klamrą spina jego fascynacje i stanowi ich podsumowa-
nie, pokazując całą złożoność władzy nie tylko politycznej, ale traktując ją jako 
problem cywilizacyjny, jako proces rozwoju organizacyjnego społeczeństwa, wy-
kwit myślenia, a także jako powikłane dzieje problemu demokracji.

Studia mediewistyczne nauczyły go szacunku dla źródeł wymagających 
umiejętnej interpretacji uzasadniającej głoszone twierdzenia. Jakże to odległe od 
coraz częściej spotykanej obecnie opisowej, prawie dziennikarskiej historii. Pra-
ce profesora Baszkiewicza mają bardzo szeroką podbudowę filozoficzną i dok-
trynalną, coraz szerzej odnoszą się do myśli teoretycznej wielkiej jurysprudencji 
europejskiej budującej podwaliny nowożytnego państwa prawa i kultury prawnej. 
Naturalnym przeto stało się, iż został jednym z ojców powstającej w latach 60. −  
i nie bez oporu władz − nowej dyscypliny naukowej, jaką jest historia doktryn poli-
tycznych i prawnych. Wraz z Konstantym Grzybowskim, Henrykiem Olszewskim, 
Franciszkiem Ryszką i innymi, tworzył jej metodę badawczą i przyczynił się do sy-
stematyki wykładu. Był tym, który w dyskusji z francuskimi uczonymi wprowadził 
rozróżnienie między dziejami doktryn wywierających wpływ na tworzenie i sto-
sowanie prawa, a historią idei. Rozróżnienie to było nieodzowne dla uchwycenia 
stylu, klimatu i podstawy socjologicznej wielkich prądów społecznych. W efekcie 
na polskich uczelniach, jako jedynych w obozie tzw. realnego socjalizmu, naucza-
no koncepcji politycznych w formie systematycznego wykładu, niezwiązanych  
z kanonem nauki marksistowskiej.

Nic przeto dziwnego, iż stał się wspólnie z Franciszkiem Ryszką autorem 
pierwszego polskiego podręcznika akademickiego o historii doktryn politycznych 
i prawnych, omawiającego w pełni dzieje myśli politycznej i prawnej od czasów 
starożytnych po wiek XX. Proponuje w nim oryginalne spojrzenie na sposób ujmo-
wania dziejów doktryn, wskazując na potrzebę analizowania poglądów na państwo 
i prawo nie tylko w aspekcie historycznym, ale i filozoficznym, politologicznym  
i socjologicznym.

Gdy jesteśmy przy podręcznikach, dziełach, które kształtują sposób myśle-
nia studentów, wspomnieć należy także o Powszechnej historii ustrojów państwo-
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wych – podręczniku o doktrynach, który świadczy o wielkiej erudycji i wybitnym 
talencie autora. Było to dzieło bardzo odmienne od poprzedniego − o ile tamten 
podręcznik był pierwszym w dyscyplinie, o tyle w tym wypadku Profesor stanął 
przed innym problemem. Historia powszechna państwa i prawa miała bowiem  
w Polsce już długą tradycję. Odcinając się od dotąd prezentowanych metod, nie 
ograniczył się do badań nad wielkimi systemami, obejmując także swymi badania-
mi wyobrażenia społeczeństwa o sobie samym. Przedstawiając nie tylko strukturę, 
ale i funkcjonowanie instytucji prawno-ustrojowych w praktyce pokazał także, co 
było novum, nie tylko historię europejskiego obszaru kulturowego, ale także Bli-
skiego Wschodu i Azji Mniejszej, a w odniesieniu do czasów nowożytnych insty-
tucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych.

Bardzo ważny nurt w twórczości Profesora Baszkiewicza zajmuje historia 
Francji, dzieje jej ustroju politycznego, praw nego,  koncepcji politycznych i spo-
łecznych, zwłaszcza zaś przełomów historycznych, szczególnie wydarzeń rewolucyj-
nych. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić Historię Francji ujętą nie tylko 
jako historia państwa i narodu, lecz i historia społeczeństwa i kultury. Obok tego 
opus magnum wspomnieć należy monografię Francja nowożytna. Szkice z historii 
wieków XVII-XX, prace o źródłach idei rewolu cyjnych: Wolność, Równość, Własność 
− rewolucja burżuazyjna; Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolu cyjnej 
czy cały szereg mających po kilka wydań biografii: Henryka IV, Ludwika XVI, kar-
dynała Richelieu, Dantona, Robespierre’a. Jan Baszkiewicz dowodzi w swych pub-
likacjach tezy, że wielka rewolucja odegrała w dziejach Francji tak ważną rolę jak 
żaden inny okres, a wszystkie wydarzenia następujące po niej, jak: czasy Napoleona 
Bonapartego, restytucja Burbonów, Wiosna Ludów, Komuna Paryska, aż po I wojnę 
światową, to w gruncie rzeczy konsekwencja ataku paryżan na Bastylię.

Przedstawiony tu fragmentarycznie dorobek monograficzny Profesora uzu-
pełnia kilkaset artykułów, recenzji, wstępów do wydawnictw; takie zestawienie 
dopiero ukazuje ogrom Jego dorobku naukowego i daje pełny obraz znaczenia pra-
cy Profesora dla rozwoju nauki polskiej. A wszystko to napisane ze swadą, bez 
pseudouczonej napuszoności, lekkim piórem, z erudycją. 

Profesor jest autorem celnych i nowatorskich analiz źródłowych, a jedno-
cześnie twórcą wielkich syntez. Wielką sztuką jest pisać o sprawach skomplikowa-
nych w sposób prosty i zrozumiały dla laika. Jest sztuką jeszcze większą zaintere-
sować laika i przemycić do jego świadomości wartościowe wiadomości w sposób 
jasny i dostępny, a to posiadł Profesor w sposób mistrzowski.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego związany także z Uniwersytetami: 
Wrocławskim, gdzie był prorektorem i z którego za swą postawę w 1968 r. musiał 
odejść – i Śląskim. Jego związki z Uniwersytetem Jagiellońskim, aczkol wiek nie-
sformalizowane, były i są bardzo ścisłe. Niezmiennie służył radą i pomocą tym, któ-
rzy pragnęli zasięgnąć jego opinii dotyczących tak kwestii merytorycznych związa-
nych z pracą badawczą, jak i sugestii na temat rozwoju ich kariery naukowej. 
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Jego erudycja, niezwykła intuicja naukowa pomagały uniknąć fałszywych 
wyborów czy sformułować ostateczne wnioski w zakresie podjętych badań. Związ-
ki te wynikały nie z zależności formalnych, lecz opierały się na niekwestionowanym 
autorytecie naukowym i moralnym. Warto tu wspomnieć, że w rok po doświadcze-
niach marcowych, mimo niekorzystnej sytuacji osobistej, Profesor podjął się wraz 
z Konstantym Grzybowskim organizacji konferencji naukowej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim poświęconej 500-leciu urodzin Niccolo Machiavellego. W realiach 
Polski gomułkowskiej było to wydarzenie nie tylko naukowe, lecz mające także 
wymiar polityczny, dowodzące bowiem niezależności i pozycji akademickiej obu 
uczonych.

Nadanie Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi tytułu doktora honoris causa 
jest ukoronowaniem tych ścisłych, choć nieformalnych związków Profesora z Uni-
wersytetem Jagiellońskim, uznaniem Jego wielkiego autorytetu jako Człowieka  
i Uczonego.


