
ROMAN SŁAWIŃSKI (1931–2014)

Zmarł Profesor Roman Sławiński. We wrześniu tego roku obchodziłby 60-lecie 
pracy naukowej. Pochodził z Tarnowa, a swoje studia rozpoczął w 1950 roku na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku 1951 roku wyjechał na stypendium do 
Chin w grupie pierwszych polskich stypendystów. Zapoczątkowało to trwającą 
ponad pół wieku Jego fascynację Państwem Środka. Po studiach fi lologicznych 
w Pekinie na długie lata związał się z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Aka-
demią Nauk. Zdobył tam kolejne stopnie naukowe, a w 1985 roku otrzymał tytuł 
profesorski. Odbył liczne staże zagraniczne. Ceniono Go jako sinologa zwłaszcza 
na paryskiej Sorbonie. Nade wszystko działał jednak jako dydaktyk, kształcąc ko-
lejne pokolenia absolwentów sinologii. 

Intensywnie pracował naukowo, podróżował po Chinach i Tajwanie, stając 
się autorem licznych książek i artykułów na temat historii i kultury tych krajów. Do 
Krakowa powrócił jako wykładowca w Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
Instytutu Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych UJ. Zapoczątkował tam „studia chińskie” w ramach nowo utworzonych 
interdyscyplinarnych studiów kulturoznawczych, dzięki czemu Kraków stał się 
ośrodkiem badań nad współczesnymi Chinami i konfucjanizmem. 
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W Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego podjął pracę w 2003 
roku. Prowadził wykłady z historii Chin i Azji Wschodniej. Oddawał się temu za-
jęciu z pasją i ogromną życzliwością wobec studentów. Przekazywał im swoją bo-
gatą wiedzę o Chinach, a wielu z nich „zaraził” Chinami, przez co związali z tym 
krajem swoje zawodowe życie. Spotykałem później te osoby w Chinach i zawsze 
wyrażały głęboką wdzięczność Profesorowi za lata studiów w Krakowskiej Aka-
demii na kierunku studiów dalekowschodnich.

Podziwialiśmy Go za ogromną energię i wielką pasję badawczą. Praca na-
ukowa nie była jego jedynym zajęciem, wytchnienie znajdował w malarstwie. Miał 
niespożyte siły w promowaniu i realizowaniu ciągle nowych pomysłów na rozwi-
janie badań nad Chinami. W Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 
PAN kierował Zakładem Azji; był twórcą Centrum Badań nad Konfucjanizmem; 
założył i przez 25 lat redagował rocznik „Acta Asiatica Varsoviensia”. Kierował tak-
że Katedrą Sinologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którą sam utworzył. 
Nie sposób wymienić wszystkich Jego osiągnięć naukowych. Wykształcił wielu 
licencjatów, magistrów i doktorów. Był uznanym autorytetem w dziedzinie sinolo-
gii. W swych badaniach zajmował się głównie historią i etnologią Chin i Tajwanu. 
W ostatnich latach zainteresowania badawcze skierował na zagadnienia społecznej 
funkcji współczesnego konfucjanizmu w Chinach, a swoją wiedzą chętnie dzielił 
się z młodymi pracownikami naukowymi i studentami. Podjął także badania nad 
mniejszościami etnicznymi w Chinach i uzyskał unikatowe rezultaty, które bez 
Niego jeszcze długo pozostaną nieopracowane. Potrzeba bowiem dziesięcioleci 
studiów, aby uzyskać dogłębną znajomość badanego przedmiotu, jaką on posiadał.

Nie spotkałem zbyt wielu osób tak odpowiedzialnych. Chiny i Chińczyków 
znał jak mało kto. Każdy, kto chciał, mógł się od Niego wiele nauczyć. Imponująca 
liczba opublikowanych przez niego prac stanie się, bez wątpienia, podstawą do 
dalszych badań sinologicznych.

Zapamiętam Go jako eleganckiego starszego pana, szarmanckiego wobec 
kobiet, życzliwego dla kolegów i wyrozumiałego dla studentów. Szkoda, że nie 
przeczytamy już w „Krakowskich Studiach Międzynarodowych” Jego nowego 
tekstu o Chinach współczesnych.
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