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WSPOMNIENIE O PROFESORZE KRZYSZTOFIE GRYGAJTISIE

Wciąż trudno uwierzyć w nieobecność prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Grygaj-
tisa – naszego przyjaciela i kolegi – w murach Krakowskiej Akademii, uczelni, 
która była dla Niego drugim domem.

Bardzo brakuje rozmów z Nim, Jego poczucia humoru, gotowości niesienia 
wsparcia i pomocy. Krzysztof był osobowością niezwykle prawą i szlachetną. Moż-
na Go charakteryzować w samych superlatywach. Był dobrym, ofiarnym i życzli-
wym człowiekiem. Doświadczaliśmy Jego ciepła i sympatii. Mieliśmy szczególne 
szczęście i wyróżnienie być Jego przyjaciółmi i kolegami. Byliśmy pod wielkim 
wrażeniem Jego niezwykłej erudycji, oczytania, niepospolitej elokwencji. Ucho-
dził za nieprzeciętnego gawędziarza. Zdolności krasomówcze poparte rozległą wie-
dzą, spowodowały, że Jego wykłady i seminaria cieszyły się popularnością. Był 
niezmiernie cierpliwym i merytorycznym opiekunem licznych prac licencjackich  
i magisterskich. W kontaktach ze studentami procentowało Jego doświadczenie pe-
dagogiczne, które nabył pracując przez pewien czas jako nauczyciel w szkołach 
średnich.

Krzysztof uosabiał najlepsze cechy Polaków z Kresów: stamtąd wywodziła 
się Jego rodzina – po mieczu z Wileńszczyzny, po kądzieli z Galicji Wschodniej. 
Krąg rodzinny ukształtował Jego barwną osobowość, pobudził wielki sentyment do 
Kresów, któremu pozostał wierny do ostatnich chwil swego życia. Pasje humani-
styczne zaszczepione Mu jeszcze w domu rodzinnym, pomnożył studiując ukocha-
ną historię w Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kresami nieustannie podtrzymywał 
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emocjonalną i intelektualną więź. Z tematyki kresowej przygotowywał doktorat. 
Gromadził materiały źródłowe, prowadził rozległą kwerendę archiwalną poświę-
coną osadnictwu Tatarów na Kresach. Brał udział w konferencjach naukowych, 
podejmując problematykę mniejszości tatarskiej i litewskiej. Zapowiedzią dyserta-
cji doktorskiej stał się debiut wydawniczy Krzysztofa Grygajtisa, artykuł Z dziejów 
osadnictwa tatarskiego w Polsce. Publikacja ukazała się w 1977 r. w prestiżowym 
czasopiśmie naukowym – „Przegląd Orientalistyczny”. Za tym artykułem podą-
żyły następne publikacje: Powrót Lipków pod sztandary Rzeczypospolitej (z prof. 
Julianem Janczakiem), Obraz tatarszczyzny litewskiej na dworze tureckim w po-
łowie XVI w., czy Alfurkan tatarski prawdziwy. Siedemnastowieczny paszkwil na 
Tatarów litewskich.

Do swoich najważniejszych mentorów akademickich zaliczał prof. Włady-
sława Czaplińskiego, wybitnego znawcę XVII w. Z kolei syn prof. Władysława 
Czaplińskiego, nie mniej znakomity wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Marek Czapliński, wspomina Krzysztofa Grygajtisa jako jednego z najzdol-
niejszych studentów. Kolejna grupa profesorów, którzy dopełnili rozwój nauko-
wy Krzysztofa, związana była z poznańskim ośrodkiem akademickim. Krzysztof 
doskonalił swoje umiejętności naukowe u profesorów: Henryka Łowmiańskiego, 
Jerzego Ochmańskiego i Jacka Sobczaka.

W trakcie studiów zainteresował się kartografią historyczną. Jako absol-
went szlifował historyczny warsztat naukowy w Pracowni Atlasu Historycznego 
Ziem Zachodnich przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 
Odbył staż naukowy w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Umiejętności kartograficzne spożytkował  
w dalszym rozwoju naukowym – stąd też wypływały Jego zainteresowania geo-
polityką i geostrategią – a także w życiu zawodowym, gdy przyszło Mu pracować  
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a następnie 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, gdzie był re-
daktorem map historycznych.

Jego artykuły ukazywały się w renomowanych periodykach, takich jak: 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, „Ze Skarbca Kultury” i do dziś znajdu-
ją oddźwięk w wielojęzycznej literaturze naukowej. Ukoronowaniem ówczesnych 
wysiłków naukowych Krzysztofa stała się praca doktorska Dzieje osadnictwa ta-
tarskiego na ziemiach polskich, litewskich i ruskich do końca XVIII w. Dyserta-
cja napisana pod kierunkiem naukowym prof. Juliana Janczaka, została obroniona  
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1988 r. Drukiem ukaza-
ła się w „Roczniku Tatarskim” w 2003 r. pod zmodyfikowanym tytułem Osadnictwo 
Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV–XVIII w. Praca imponu-
je sumiennym warsztatem naukowym, bogactwem zebranych informacji historycz-
nych, wnikliwą heurezą źródeł, umiejętnym doborem literatury przedmiotu.

W latach 90. związał się z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
(późniejszej Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Wśród zajęć dydak-
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tycznych, które prowadził, przyciągało uwagę proseminarium poświęcone dziejom 
Kresów Wschodnich, a także przedmiot: nauki pomocnicze historii najnowszej, 
gdzie zaznajamiał studentów z arkanami kartografii historycznej. Dynamicznie 
rozwijał swoje badania dotyczące problematyki wschodniej. Z powodzeniem łą-
czył historyczne podejście metodologiczne z politologicznym. Dostrzegł ścisłe 
uwarunkowania historyczne zjawisk politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jednym z efektów interdyscyplinarnych rozważań okazał się pasjonujący artykuł 
naukowy o genezie i teraźniejszości relacji polsko-litewskich Itaka, do której się 
nie wraca. Uwarunkowania historyczne, polityczne i społeczne współczesnych sto-
sunków polsko-litewskich.

Chcąc lepiej zrozumieć mechanizmy politycznych przemian dokonujących 
się w naszym regionie Europy, Krzysztof Grygajtis skupił się na analizie polskiej 
myśli federacyjnej. Z tej dziedziny przygotował szereg artykułów, by choćby wy-
mienić Źródła ideowe polskiego federalizmu XIX w. (do 1830 r.), zwieńczonych 
okazałą monografią habilitacyjną Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX 
i XX w., opublikowaną w 2001 r. Książka stała się osnową Jego kolokwium ha-
bilitacyjnego, które odbył z sukcesem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu w 2002 r. Monografia jest obszernym i skrupulatnym kompendium 
polskiej myśli politycznej skupionej na kierunku wschodnim. Na kartach książki 
wyjaśniał skomplikowane podłoże relacji Polski z jej wschodnimi sąsiadami. Praca 
weszła do szerokiego obiegu naukowego.

Dalszy etap poszukiwań badawczych Krzysztofa koncentrował się na 
tematyce rosjoznawczej, która zazębiała się z Jego aktywnością dydaktyczną.  
W tym okresie pracował jako profesor nadzwyczajny (od 2004 r.) w Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie został kierownikiem 
Instytutu Studiów Wschodnich i wykładowcą stosunków międzynarodowych, 
politologii i komunikacji społecznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Jego 
publikacje gościły na łamach periodyków naukowych Krakowskiej Akademii: 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” i „Państwo i Społeczeństwo”. Równole-
gle (od 2007 r.) pełnił stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Histo-
rii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Sukcesywnie zajmując się 
problematyką rosyjską, opublikował w 2006 r. istotne studium historyczno-po-
litologiczne, Sowiecka strategia geopolityczna w Europie a Polska 1924–1943. 
Praca zawiera naczelną myśl historiograficzną Krzysztofa Grygajtisa – o trwałej 
kontynuacji rosyjskich tradycji imperialnych. Z tezą książki konweniuje artykuł 
z 2004 r. Polityka zagraniczna Rosji Władimira Putina. Wyzwania, zagrożenia, 
uwarunkowania.

Ta koncepcja interpretacyjna zawarta została również w ostatnim dziele 
Krzysztofa, pisanym już w trakcie Jego zmagań z nieubłaganą i podstępną choro-
bą. Praca Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924–1953 uka-
zała się tuż po śmierci Autora, dzięki staraniom Oficyny Wydawniczej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.


