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MÓJ MISTRZ – PROFESOR DR JAN HULEWICZ
(1907–1980)
Gdy siĊgam pamiĊcią w tak juĪ odlegáe lata mych studiów i początków kariery naukowej, zawsze na pierwszym planie pojawia siĊ postaü profesora Jana
Hulewicza, wybitnego uczonego, mego promotora pracy magisterskiej i doktorskiej. Miaáem to ogromne szczĊĞcie, Īe Profesor wierzyá, iĪ mogĊ wiele osiągnąü
w dziedzinie badaĔ naukowych i byü Jego uczniem. Ale zacznijmy od początku.
Gdy po trzecim roku studiów trzeba byáo podjąü decyzjĊ, do kogo zapisaü siĊ
na seminarium magisterskie, nie miaáem najmniejszych wątpliwoĞci, wybierając
Profesora. Mimo Īe Kielczanin – „Królewiak”, byáem wówczas juĪ dobrze zadomowionym na Uniwersytecie JagielloĔskim, bowiem dziĊki doĞwiadczeniom
wyniesionym z harcerstwa koledzy powierzali mi na studiach róĪne funkcje:
w ramach roku – starosty, w Zrzeszeniu Studentów Polskich – juĪ na drugim roku
byáem przewodniczącym Rady Wydziaáowej, a nastĊpnie wiceprzewodniczącym
Rady Uczelnianej do spraw kultury, a w Akademickim Związku Sportowym, od
1963 r., peániáem obowiązki prezesa Klubu Uczelnianego i czáonka wáadz Ğrodowiskowych. Lata moich studiów 1960–1965 to w kraju zdecydowane odchodzenie od haseá gáoszonych przez wáadze paĔstwowe i partyjne z okresu polskiego
PaĨdziernika – systematyczne „dokrĊcanie Ğruby” ideologicznej, ubezwáasnowolnienie spoáeczeĔstwa. DziĊki tradycjom rodzinnym i wyniesionym z domu
wartoĞciom doskonale orientowaáem siĊ w tych realiach. Dlatego, gdy po trzecim
roku studiów trzeba byáo siĊ zdecydowaü na wybór seminarium magisterskiego,
nie miaáem wątpliwoĞci, Īe muszĊ wpisaü siĊ na listĊ profesora J. Hulewicza. Pracowaá On wówczas w Katedrze Historii OĞwiaty. Wówczas w jej skáad wchodzili
profesor Henryk Barycz, wówczas docent Kamilla Mrozowska, docent Leszek
Hajdukiewicz i mgr Renata Dutkowa. Warto nadmieniü, Īe caáa ta ostatnia trójka
w nieodlegáej przyszáoĞci zostaáa profesorami zwyczajnymi – byá to najlepszy
dowód na to, jaką wartoĞü naukową reprezentowaáa ta Katedra.
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ĝwiĊty KrzyĪ, grudzieĔ 1977 r., prof. dr hab. Jan Hulewicz.

Wiele moich koleĪanek i kolegów obawiaáo siĊ zapisaü na seminarium u profesora J. Hulewicza, bowiem krąĪyáy na Jego temat legendy związane z ogromnymi wymaganiami, jakie stawiaá na egzaminach oraz w czasie pisania pracy
magisterskiej. Seminaria prowadzone przez Profesora staáy na bardzo wysokim
poziomie, odbywaáy siĊ w maáych pokoikach Katedry na ul. Straszewskiego. Profesor na zajĊciach byá zawsze bardzo aktywny. Gdy ktoĞ z uczestników poruszaá
jakieĞ nowe zagadnienie, natychmiast z pamiĊci informowaá o najnowszych publikacjach na ten temat, czĊsto teĪ wyjmowaá z biblioteczki potrzebne opracowania, opatrując je wáasnym komentarzem. Byá uczniem profesora Stanisáawa Kota,
toteĪ czĊsto w czasie zajĊü wspomniaá, Īe Jego mistrz przebywa na emigracji
w Londynie. PracĊ pisaáem na temat stosunku Uniwersytetu JagielloĔskiego do
Ustawy o szkolnictwie z 1932 r., tak zwanej „jĊdrzejewiczowskiej”. Bardzo waĪną rolĊ na UJ odgrywaá w tym zakresie wáaĞnie prof. S. Kot. Stąd zainteresowanie
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moimi badaniami ze strony Profesora J. Hulewicza byáo bardzo duĪe. Uáatwiaá mi
kontakty z archiwami, w których znajdowaáy siĊ listy profesora S. Kota. Obiecywaá takĪe, Īe bĊdzie rozmawiaá z prof. Karolem Estreicherem, aby ten udostĊpniá
mi korespondencjĊ jego ojca prof. Stanisáawa Estreichera z profesorem S. Kotem,
w której poruszany byá temat zwalczania projektu Ustawy. PamiĊtam, z jakim
Īalem poinformowaá o tym, Īe prof. K. Estreicher nie wyraziá na to zgody. NaleĪy
zaznaczyü, Īe przecieĪ na emigracji w czasie II wojny Ğwiatowej wspóápracowali
oni w ramach Funduszu Kultury Narodowej w rządzie gen. Wáadysáawa Sikorskiego w Londynie. Profesor zabiegaá, abym napisaá pracĊ, która bĊdzie miaáa
znamiona rozprawy naukowej, stąd miĊdzy innymi wypoĪyczaá mi ksiąĪki stanowiące Jego prywatną wáasnoĞü, niedostĊpne w bibliotekach z powodu cenzury.
W ten sposób mogáem przeczytaü miĊdzy innymi prace Wáadysáawa Poboga Malinowskiego. DziĞ juĪ mogĊ o tym napisaü, Īe mimo przestróg Profesora, abym
nikomu nie udostĊpniaá tych pozycji, to jednak kilku mych przyjacióá zaczytywaáo siĊ nimi w nocy, gdy ja korzystaáem z nich w dzieĔ.
Po zapoznaniu siĊ z treĞcią mojej pracy magisterskiej, co miaáo miejsce w początkach 1965 r., J. Hulewicz oĞwiadczyá, Īe bĊdzie czyniá starania o zatrudnienie
mnie jako asystenta w Zakáadzie Historii OĞwiaty. PamiĊtam, Īe skomentowaá
równieĪ moją dziaáalnoĞü spoáeczną w Ğrodowisku studenckim, przestrzegając
przed zaangaĪowaniem siĊ politycznym, dając przykáad zgubnego wpáywu polityki na rozwój kariery naukowej prof. S. Kota. Na wiosnĊ Profesor rozchorowaá siĊ
i przebywaá w szpitalu. Gdy w początkach czerwca powróciá na uczelniĊ, okazaáo
siĊ, Īe wáadze Uniwersytetu odmownie potraktowaáy wniosek o przyznanie etatu
asystenta dla Zakáadu. Wówczas Profesor, wyraĨnie tym zmartwiony, zapewniá
mnie, Īe bĊdzie podejmowaá starania o zatrudnienie mnie w Archiwum UJ kierowanym wówczas przez prof. L. Hajdukiewicza lub w Bibliotece JagielloĔskiej.
Chciaá bowiem, abym kontynuowaá prace naukowe pod Jego kierownictwem.
Tymczasem ja, mając, jak mi siĊ wówczas wydawaáo, duĪe moĪliwoĞci zatrudnienia w Kielcach, dziĊki wieloletniej twórczej pracy na rzecz Ğrodowiska naukowego miasta i regionu prowadzonej zwáaszcza przez mojego stryja Edmunda Massalskiego, zasugerowaáem, Īe áatwo dostanĊ pracĊ w Kielcach w miejscowych
placówkach oĞwiatowo-kulturalnych, takich jak: archiwum paĔstwowe, Muzeum
ĝwiĊtokrzyskie czy Studium Nauczycielskie. Wówczas Profesor zaakceptowaá te
pomysáy i bezpoĞrednio po obronie pracy magisterskiej, której recenzentem byáa
prof. K. Mrozowska, wydaá mi zaĞwiadczenie na piĞmie, Īe przyjmuje mnie na
prowadzone przez siebie seminarium doktorskie. Spowodowaá teĪ, Īe moja praca
magisterska zostaáa w zasadzie w caáoĞci opublikowana w „Maáopolskich Studiach Historycznych”. Okazaáo siĊ jednak, Īe znaleĨü pracĊ w Kielcach nie byáo
tak áatwo. Wáadze kilku instytucji – pod wpáywem opinii komitetu partii – nie
kwapiáy siĊ do zatrudnienia osoby pochodzącej z rodziny „nie akceptującej socjalistycznej rzeczywistoĞci”. Dopiero ogromna ĪyczliwoĞü i determinacja dyrektora
Archiwum PaĔstwowego w Kielcach (wówczas Wojewódzkiego Archiwum PaĔstwowego) dr. (wówczas magistra) Stanisáawa Marcinkowskiego spowodowaáa,
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ĝwiĊty KrzyĪ, grudzieĔ 1977 r., prof. Jan Hulewicz z Īoną Romą i synem Adamem.

Īe staáem siĊ pracownikiem naukowo-badawczym tej placówki. Pracując osiem
godzin dziennie przez szeĞü dni w tygodniu (pamiĊtajmy, Īe nie byáo jeszcze
wówczas wolnych sobót), co dwa tygodnie jeĨdziáem do Krakowa na seminaria,
które odbywaáy siĊ przewaĪnie w mieszkania Profesora. Byáo ono wyposaĪone
w bardzo bogaty ksiĊgozbiór, zawierający sporo ksiąĪek niedostĊpnych w bibliotekach z powodu cenzury. W seminarium uczestniczyáo zwykle kilka osób. Dopiero wówczas w peáni mogáem doceniü ogromną erudycjĊ, wiedzĊ i pasjĊ, które
cechowaáy Profesora. W czasie dyskusji na seminarium czĊsto nawiązywaá on do
doĞwiadczeĔ wynikających z kontaktów z prof. S. Kotem, z pobytu na emigracji
w Londynie, a takĪe swych powiązaĔ z prominentnymi uczonymi z kraju i zagranicy. Do dziĞ ĪaáujĊ, Īe nie sporządzaáem notatek z tych wypowiedzi naszego
Mistrza. W czasie jednego z seminariów, gdy omawiana byáa kwestia tajnego
nauczania w czasie okupacji niemieckiej (byá to, m.in., temat mojej pracy doktorskiej), Profesor mówiá, jak wielką rolĊ w zakresie badaĔ nad tym zagadnieniem
miaá speániaü „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”, którego pierwszych zeszytów
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byá redaktorem naukowym. Z ogromnym Īalem wspominaá, Īe w związku z zaostrzającą siĊ sytuacją polityczną wáadze w koĔcu lat czterdziestych postanowiáy
wstrzymaü wydawanie tego periodyku, w wyniku czego funkcjonariusze UrzĊdu
BezpieczeĔstwa wkroczyli do drukarni, kaĪąc rozrzuciü skáad przygotowany juĪ
do druku. Z satysfakcją powiedziaá wówczas, Īe patriotycznie nastawieni drukarze zdąĪyli wbrew poleceniu odbiü kilka egzemplarzy tego numeru i jeden z nich
mu wrĊczyli. Z dumą pokazywaá nam ten egzemplarz. Wspominaá takĪe o swej
bezkompromisowej walce o nadanie prof. Marianowi Falskiemu tytuáu doktora
honoris causa Uniwersytetu JagielloĔskiego. Jako uczony miaá swe sympatie i antypatie. Nie uznawaá jednego z wybitnych uczonych z Warszawy, twierdząc, Īe
ten zmarnowaá swój talent i rozpocząá wspóápracĊ z wáadzą komunistyczną. Ale
gdy zostaá powoáany na recenzenta pracy habilitacyjnej jego ucznia, dziĞ nestora
polskiej historii oĞwiaty profesora Józefa Miąsy, kilkakrotnie powtarzaá, Īe praca
ta jest bardzo dobra, bowiem oparta zostaáa na unikalnych materiaáach archiwalnych z archiwum w Leningradzie (dziĞ Petersburgu). Podczas pisania kolejnych
rozdziaáów doktoratu otrzymywaáem – niezaleĪnie od spotkaĔ na seminariach
– listy Profesora z uwagami na temat przeczytanych fragmentów, a takĪe z ponagleniami, czemu jeszcze nie przesáaáem Mu nastĊpnych tekstów.
Po obronieniu przeze mnie doktoratu w koĔcu 1972 r., którego recenzentami byli profesorowie L. Hajdukiewicz i Ryszard WroczyĔski, Profesor od razu
oĞwiadczyá, bym nie ustawaá w pracy naukowej i podjąá temat rozprawy habilitacyjnej. Radziá mi, bym badania swe przeniósá do odleglejszych czasów, nie tak
bardzo naraĪonych na ingerencjĊ cenzury, której uciąĪliwoĞü odczuáem przy wydawaniu drukiem pracy doktorskiej. Nadal zobowiązaá mnie do uczĊszczania na
seminaria naukowe odbywające siĊ w Jego mieszkaniu, na których miaáem przyjemnoĞü i zaszczyt spotykaü miĊdzy innymi, poza doktorantami, takĪe póĨniejszych profesorów: R. Dutkową i niekiedy Juliana Dybca. Pracowaáem wówczas
w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, mogáem wiĊc juĪ bez wiĊkszych
káopotów jeĨdziü do Krakowa, ponadto braü udziaá w wydarzeniach naukowych,
w których uczestniczyá teĪ Profesor. Bywając czĊstym goĞciem w mieszkaniu
Profesora w Krakowie, poznaáem ĪonĊ i syna Profesora. BĊdąc czynnym instruktorem harcerskim, zorganizowaáem dla Adasia, bo takie imiĊ nosiá syn Profesora,
udziaá w obozie harcerskim. Wróciá z niego bardzo zadowolony. W rozmowach
z Profesorem czĊsto przywoáywany byá Stefan ĩeromski, którego twórczoĞci
poĞwiĊciá on pierwsze prace naukowe. Okazaáo siĊ, Īe w zasadzie nie znaá z autopsji krainy lat dzieciĊcych i máodzieĔczych pisarza, czyli ziemi ĞwiĊtokrzyskiej.
BĊdąc czynnym przewodnikiem PTTK, zaproponowaáem Profesorowi, by wraz
z Īoną i synem spĊdzili ĞwiĊta BoĪego Narodzenia w Górach ĝwiĊtokrzyskich.
Zimy w pierwszej poáowie lat siedemdziesiątych byáy mroĨne, ale pobyt w Jodáowym Dworze u podnóĪa ĝwiĊtego KrzyĪa udaá siĊ znakomicie. WĊdrowaliĞmy
po zaĞnieĪonych trasach w Puszczy Jodáowej. JakĪe ĪaáujĊ, Īe nie spisaáem tego,
o czym mi Profesor opowiadaá w czasie tych spacerów, wspominając czasy londyĔskie, profesora S. Kota i stosunki panujące przed wojną w naukowym Ğwiecie
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Krakowa. TakĪe w roku nastĊpnym udaáo mi siĊ namówiü Profesora z rodziną
na pobyt na KielecczyĨnie w czasie Wielkanocy w hotelu w ChĊcinach. Liczne
wycieczki, tym razem autokarowe, wypeániáy tych kilka dni, a takĪe pozwoliáy na
dalsze snucie opowieĞci przez Profesora.
W latach siedemdziesiątych w Kielcach odbyáy siĊ dwie konferencje, w których
uczestniczyá Profesor. Jedna to narada historyków oĞwiaty w Jodáowym Dworze,
a drugą byáa sesja poĞwiĊcona Stefanowi ĩeromskiemu. PamiĊtam, Īe w czasie tej
drugiej konferencji Profesor siedząc na sali obrad obok mnie, gdy referowaá ktoĞ
Mu nieznany, domagaá siĊ informacji o tym, kto to jest, gdzie zdobywaá wyksztaácenie, czyim jest uczniem i jakie reprezentuje poglądy polityczne. Byáa to bardzo
charakterystyczna cecha Profesora, który przywiązywaá wielką wagĊ do tego, co
reprezentują sobą osoby, z którymi siĊ stykaá. Wtedy teĪ, wiedząc, Īe na WSP
byáem obarczony szeregiem funkcji, udaá siĊ do rektora doc. Edmunda StaszyĔskiego, takĪe historyka oĞwiaty, i przekonywaá go, aby zwalniając mnie z róĪnych
obowiązków administracyjnych w rektoracie, stworzyá warunki do przyspieszenia
prac nad habilitacją. Niebawem okazaáo siĊ, Īe zupeánie z innych powodów z tego
rodzaju juĪ nie propozycją, ale Īądaniem wystąpiá I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. DziĊki temu mogáem rzeczywiĞcie skoncentrowaü siĊ na pracy
naukowej. Tematyka mej rozprawy habilitacyjnej dotyczyáa dziejów szkolnictwa
Ğredniego w Kielcach od I poáowy XVIII do poáowy XIX w. Rycháo okazaáo siĊ,
Īe niestety baza Ĩródáowa związana z tym zagadnieniem w archiwach polskich jest
bardzo skąpa. Stąd zaistniaáa koniecznoĞü wyjazdu do ówczesnego Leningradu do
tamtejszego archiwum historycznego. Okazaáo siĊ to w owym okresie zadaniem
trudnym do realizacji. Profesor bardzo nalegaá i zobowiązywaá do podejmowania
usilnych staraĔ w sprawie wyjazdu. Obiecywaá teĪ, Īe w razie powaĪnych przeszkód bĊdzie próbowaá dotrzeü poprzez swego znajomego prof. Józefa JapĊ z Katowic nawet do I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Znając Profesora, nie wątpiáem, Īe dziaáania takie by podjąá, ale na szczĊĞcie nie byáo to konieczne. Ostatecznie udaáo siĊ przeáamaü wszystkie bariery i w ciągu trzech pierwszych miesiĊcy
1980 r. pracowaáem w archiwach Leningradu i Moskwy. Formalnym opiekunem
naukowym mojego staĪu byá wybitny uczony rosyjski prof. Wáodzimierz Anatolewicz Djakow. Zebrane materiaáy przedstawiáem po przyjeĨdzie Profesorowi.
Mógá mnie przyjąü dopiero w czerwcu, bowiem byá wówczas czĊstym pacjentem
krakowskich szpitali w związku ze Ğmiertelną chorobą. JuĪ bardzo sáabo widziaá.
Kiedy pokazaáem swe wszystkie notatki, z uwagą je przejrzaá i powiedziaá: Teraz
juĪ jestem spokojny o pana habilitacjĊ, bo to, co zostaáo zebrane, z powodzeniem
wystarczy do napisania dobrej rozprawy. Ja juĪ tego nie doczekam, ale Kama
pana wyhabilituje. Tak teĪ siĊ staáo. Profesor w kilka miesiĊcy póĨniej odszedá,
a nad przewodem habilitacyjnym czuwaáa i doprowadziáa go do pozytywnego
Þnaáu „Kama”, czyli profesor Kamilla Mrozowska, zobowiązana do tego przez
Profesora. Profesor Jan Hulewicz pozostaje w mej pamiĊci jako niedoĞcigáy wzór,
którego, w miarĊ swych moĪliwoĞci, staram siĊ naĞladowaü.
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My Master – Prof. Jan Hulewicz (1907–1980)
Summary
My master, Jan Hulewicz, had a reputation of a demanding, but also a studentfriendly professor at the Jagiellonian University. He introduced me to the scientiÞc
circles of Cracow and was a supervisor of my dissertation. During a postgraduate
seminar, he expressed his regret about the fact that “Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” (“The Journal of History and Education“) was no longer published in the
1940s. Over the course of the years, we got on very well, and our relationship
became stronger. Jan Hulewicz used to come to the region of Kielce. He visited
ChĊciny, the ĝwiĊty KrzyĪ mountain and was interested in Stefan ĩeromski. The
professor encouraged me to develop in the area of science. He is an unattainable
role model for me, and I try to follow in his footsteps.

ħródáo: archiwum autora

Keywords: master, studies, research work, visit, recollections.

„Jodáowy Dwór”, grudzieĔ 1977 r., od lewej: dr Adam Massalski, prof. dr hab. Jan Hulewicz, jego Īona
Roma i syn Adam.

