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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA  
DOKTORATU HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU  
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  
PROFESOR WIKTORII ŚLIWOWSKIEJ –  
25 KWIETNIA 2019 r. 

 
 
W Auli Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dnia 

25 kwietnia 2019 roku, na uroczystym posiedzeniu senatu, odbyła się 
ceremonia nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego prof. zw. dr. hab. Wiktorii Śliwowskiej – wybitnej polskiej 
badaczce, szczególnie zasłużonej dla rozwoju badań nad dziejami Rosji, 
polskich konspiracji i historii Polaków w Rosji, losami polskich zesłańców  
w XIX wieku, zesłań łagiernych i czasów Rosji Radzieckiej oraz drugiej wojny 
światowej i Holocaustu. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na wniosek 
Rady Wydziału Humanistycznego dnia 28 lutego 2019 roku uhonorował 
dokonania Wiktorii Śliwowskiej dla rozwoju polskiej historiografii, a nawet – 
jak podkreślił w swojej opinii prof. Andrzej Nowak – „po prostu – polskiej 
humanistyki”.  

Uroczystości nadania najwyższego wyróżnienia, jakim może nagrodzić 
kogoś uczelnia przewodniczył Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Jacek 
Semaniak. W ceremonii wręczenia tytułu doctora honoris causa, którą 
rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego, uczestniczyli – laudator, 
recenzenci, najbliżsi współpracownicy prof. Śliwowskiej, przedstawiciele 
świata nauki z całego kraju, przyjaciele i uczniowie Pani Profesor oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, instytucji kultury i środowisk 
edukacyjnych, władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, służb 
i instytucji medycznych, świata biznesu, banków, a także doktoranci i studenci. 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
prof. dr hab. Jacek Semaniak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę  
i niezaprzeczalne zasługi Pani Profesor dla rozwoju polskiej nauki  
i rozpowszechniania Jej osiągnięć poza granicami oraz Jej wkład w naukę 
historyczną. Jednocześnie zwrócił uwagę: 

że charakterystyczna dla uniwersytetów mnogość dyscyplin naukowych uczy 
szacunku dla każdej z nich, jako dopełniających się i niezbędnych dla 
zrozumienia człowieka i rzeczywistości która go otacza i której cząstkę stanowi. 
Dlatego też, w gronie doktorów honoris causa odnajdujemy niespotykaną w 
innych typach uczelni wielość osobowości, których osiągnięcia odnoszą się do 
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różnych, czasami wydaje się odległych od siebie obszarów nauki i sztuki.  
Od niektórych wymaga się mozolnego poszukiwania materiałów źródłowych,  
od niektórych nie mniej mozolnego eksperymentowania, wnikliwych obserwacji 
mikro i makro kosmosu, od innych zmagania się ze słowem lub innymi środkami 
wyrazu decydującymi o rozwoju poezji, literatury i sztuki. Od wszystkich 
wymaga się dobrego myślenia, które umożliwia poznanie tego, co było 
niewiadomym. Wspólnoty akademickie, znające wartość dochodzenia do prawd 
naukowych i nauczania tych prawd, mają możliwość szczególnego honorowania 
ich autorów. Określenie „mój Mistrz” stanowi wyraz najwyższego uznania dla 
naukowca i nauczyciela. Dzisiaj kieruję je do Pani Profesor Wiktorii 
Śliwowskiej, którą społeczność akademicka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
obdarzyła godnością doctora honoris causa, a opiniujący wniosek promotora  
o nadanie honorowej godności Pani Profesor, wybitni polscy historycy dziejów 
nowożytnych podkreślili Jej rolę, skalę Jej dorobku, i jego znaczenie dla rozwoju 
polskiej historiografii.  

W dalszej części wystąpienia rektor przytoczył opinie recenzentów:  
prof. dr hab. Eugeniusza Niebelskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, prof. dr hab. Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
i prof. dr hab. Leszka Zasztowta z Uniwersytetu Warszawskiego.  

* 
Następnie głos zabrał promotor prof. dr hab. Wiesław Caban, który  

wygłosił laudację oraz przedstawił sylwetkę Pani Profesor i Jej dorobek naukowy.  

Magnificencje, Prześwietny Senacie, Szanowna Rado Wydziału 
Humanistycznego, Panie i Panowie.  

Przygotowanie laudacji dla prof. zw. dr hab. Wiktorii Śliwowskiej  
nie jest sprawa łatwą, bo Jej dorobek naukowy i działania organizacyjne na rzecz 
rozwoju badań w zakresie dziewiętnastowiecznej historii Polski i Rosji oraz 
współpracy międzynarodowej nie mają sobie równych.  

Pani Profesor od dzieciństwa obcowała z książkami, bo w bibliotece Jej 
ojca Wacława Zawadzkiego, znanego bibliofila, znajdowały się unikatowe  
wydawnictwa z XVIII i XIX wieku. Ona sama, jak wspomina „lubiła czytać  
i chciała się uczyć”. Z kolei Zdzisław Libera, znany historyk literatury, który 
zaraz po wojnie uczył Wiktorię Śliwowską języka polskiego w szkole  
im. Bolesława Limanowskiego zaznaczył, że „Wisia była bardzo zdolna  
i pracowita, wyróżniająca się zainteresowaniami humanistycznymi”. 

Po maturze, w latach 1949-1953, studiowała historię w Instytucie 
Pedagogicznym im. Aleksandra Hercena w Leningradzie. Tam poznała swego 
męża, urodzonego i wychowanego we Francji w rodzinie przedwojennych 
polskich emigrantów René Śliwowskiego, późniejszego znanego historyka 
literatury rosyjskiej, krytyka i tłumacza.  

Po studiach Wiktoria Śliwowska dość szybko trafiła do zespołu 
kierowanego przez Profesora Stefana Kieniewicza w Instytucie Historii Polskiej  
Akademii Nauk. To od niego przyjęła zasadę, że historyk winien wiele miejsca 
poświęcać edycji źródeł, bo dobrze opracowane źródła, zwłaszcza te wydobyte 
z archiwów zagranicznych, przetrwają długo, mogą być niemal wieczne,  
natomiast artykuły i książki piszemy tylko dla kolejnych awansów i dla opinii  
w środowisku. Tą zasadą Pani Profesor kieruje się do dnia dzisiejszego  
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i umiejętnie dzieli czas na przygotowanie publikacji związanych z dziejami 
Rosji i polskiej zsyłki na Syberię w XIX wieku oraz na wydawnictwa źródłowe  
dotyczące tego okresu, a po przemianach politycznych lat 90. XX wieku także 
na publikacje poświęcone polskiej zsyłce na Syberię w czasach stalinowskich  
i Holocaustowi. 

Zanim Wiktoria Śliwowska pod kierunkiem Profesora Stefana 
Kieniewicza obroniła w 1960 roku pracę doktorską na temat pietraszewców, 
grupy młodych intelektualistów z lat 40. XIX wieku, krytykujących zacofanie 
Rosji. (druk: Sprawa pietraszewców, Warszawa 1964), w Jej opracowaniu 
ukazały się Wspomnienia rewolucjonisty Piotra Kropotkina (Warszawa 1959)  
i dwa obszerne tomy Pamiętników dekabrystów (Warszawa 1960). Obydwie 
pozycje to efekt współpracy z ojcem Wacławem Zawadzkim, określanym 
powszechnie w intelektualnym środowisku Warszawy Puchatkiem.  

Chruszczowowska odwilż umożliwiła Profesor Wiktorii Śliwowskiej  
korzystanie z archiwów rosyjskich, co zaowocowało to między innymi 
przygotowaniem monograficznego opracowania Mikołaj I i jego czasy (1825-
1855) (Warszawa 1965). W pracy została ukazana istota imperium Mikołaja I. 

Już od czasów studiów historycznych Wiktorię Śliwowską interesowały  
wysepki oporu społecznego w dziewiętnastowiecznej Rosji. Poświęciła kilka 
drobniejszych prac temu zagadnieniu, między innymi Nikołajowi Sazonowowi, 
współpracownikowi „Trybuny Ludów” Adama Mickiewicza, odstępcy  
od prawosławia, jezuicie Iwanowi Gagarinowi, autorowi memoriału Czy Rosja 
może stać się katolicka? (Paryż 1856; w nowym opracowaniu: Rzym 2014), 
Piotrowi Dołgorukowowi, prowadzącemu ożywioną działalność publicystyczną 
i wydawniczą we Francji, czy wreszcie związkom Iwana Gołowina z polskimi  
spiskowcami. W 1971 roku ukazała się praca W kręgu poprzedników Hercena 
(Wrocław), a dwa lata później w efekcie współpracy z René Śliwowskim  
na półkach księgarskich pojawiła się publikacja Aleksander Hercen. Życie  
i twórczość (Warszawa 1973). Nową wersję, poświęconą pamięci zmarłego 
przed niespełna czteroma laty Męża opublikowało Wydawnictwo „Iskry” 
(Warszawa 2017). Książka poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych 
myślicieli XIX wieku, nie tylko w Rosji, ale i w Europie. Dziesięć lat później  
w kręgu zainteresowania Wiktorii i René Śliwowskich znalazł się Andriej 
Płatonow, jeden z najwybitniejszych prozaików rosyjskich minionego stulecia, 
który w swych utworach literackich poddawał krytyce doktrynalne zaślepienie  
i zbrodnie systemu komunistycznego (Andrzej Płatonow, Warszawa 1983). 

Profesor Wiktoria Śliwowska w pełni rozwinęła działalność edytorską 
przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia historyków polskich i radzieckich 
przygotowujących dokumenty dotyczące powstania styczniowego. Początkowo  
zakładano opublikowanie 15 tomów dokumentów. Ostatecznie w latach 1961-
1986 ukazało się 25 tomów. Ze strony polskiej pracami kierował profesor  
Stefan Kieniewicz, a ze strony radzieckiej najpierw prof. dr Ilja S. Miller,  
a później prof. dr Władimir A Djakow. Profesor Wiktoria Śliwowska  
od początku prac zespołu brała udział w przygotowaniu poszczególnych  
tomów, a od 1970 roku wchodziła w skład komitetu redakcyjnego 
odpowiedzialnego za przygotowanie tomów publikowanych w Polsce. 
Wydawnictwo Powstanie Styczniowe. Materiały i Dokumenty jest wydarzeniem 
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bez precedensu nie tylko w polskiej historiografii. Na jego temat ukazało się 
kilkadziesiąt omówień i recenzji w wielu czasopismach polskich, rosyjskich, 
ukraińskich, niemieckich, a nawet amerykańskich. Samo wydawnictwo 
przyczyniło się do intensyfikacji badań nad powstaniem styczniowym zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji. I – jak to mocno podkreślał Władimir A. Djakow – 
przyczyniło się do szerszego zainteresowania dziejami Polski XIX wieku wśród 
rosyjskich (radzieckich) historyków. 

W trakcie prac nad wydawnictwem Powstanie Styczniowe. Materiały  
i Dokumenty, grono historyków polskich uświadomiło sobie, jaki ogrom 
materiałów źródłowych do dziejów polskich przedsięwzięć niepod-
ległościowych XIX wieku kryją archiwa Moskwy, Petersburga, Kijowa i Wilna. 
Wówczas z inicjatywy prof. dr hab. Marii Janion i prof. dr Władimira  
A. Djakowa powstała tak zwana zielona seria. Ukazywała się ona  
we współpracy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu 
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytutu Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, a główny ciężar prac edytorskich i redakcyjnych w ostateczności 
przejęła Profesor Wiktoria Śliwowska  

W ośmiu obszernych tomach zamieszczono niezwykle cenne źródła  
dotyczące polskiego ruchu niepodległościowego z lat 1815-1855, z których 
korzystają nie tylko historycy, jak również literaturoznawcy i językoznawcy. 
Każdy z tych tomów – przygotowanych zarówno przez historyków rosyjskich, 
jak i polskich – oprócz źródeł, zawiera studia poświęcone polskiemu ruchowi 
niepodległościowemu. 

W trakcie prac edytorskich nad 25-tomowym wydawnictwem Powstanie 
Styczniowe. Materiały i Dokumenty oraz nad „zieloną serią” Profesor Wiktoria 
Śliwowska systematycznie podejmowała zagadnienia związane z polskimi  
spiskami i zsyłkami Polaków w głąb Imperium Rosyjskiego. Od połowy lat 80.  
XX wieku „polski Sybir” znalazł się w centrum Jej zainteresowań.  
O nieznanych losach polskich zesłańców publikowała w wielu czasopismach 
historycznych Poza tym swe wyniki badawcze przedstawiała na konferencjach 
w Polsce i w Rosji. Przebywając w Kazaniu, Tomsku, Irkucku czy dalekim 
Jakucku, starała się pozyskać tamtejszych badaczy do podejmowania tematu 
syberyjskiej zsyłki Polaków w XIX wieku. Były to owocne starania. Dziś  
z tymi historykami blisko współpracuje kilku badaczy z Instytutu Historii  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W 1991 roku na łamach „Przeglądu Wschodniego” ukazała się rozprawa 
Wiktorii Śliwowskiej Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w pierwszej połowie 
XIX wieku. Mity i rzeczywistość. Pani Profesor z jednej strony poddała w niej 
krytyce posługiwanie się mitami i uproszczeniami w odtwarzaniu dziejów 
polskiej zsyłki, z drugiej nakreśliła kierunki badań. We współpracy z Anną Brus  
i Elżbietą Kaczyńską w 1991 roku ukazała się praca Zesłanie i katorga na 
Syberii w dziejach Polaków 1815-1914 (Warszawa), które umożliwia wgląd  
w stuletni przebieg zsyłki Polaków na Syberię 

Jednocześnie na początku lat 90. XX wieku Profesor Wiktoria Śliwowska 
podjęła prace nad przygotowaniem słownika biograficznego zesłanych  
na Syberię w latach 1815-1856. W 1998 roku wyszło drukiem imponujące 
wydawnictwo Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie  
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XIX wieku (Warszawa). Zawiera ono informacje o 2,5 tys. zesłańców. Biogramy 
zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych, pochodzących  
głównie z archiwów rosyjskich. Uzupełnienie zaś stanowiły pamiętniki, listy  
i artykuły prasowe. Wydawnictwo to ogrywa ogromną rolę, zarówno w Polsce, 
jak i w Rosji, w badaniach nad dziejami polskiej zsyłki. 

Zaledwie dwa lata później ukazała się publikacja poświęcona zesłaniu 
syberyjskiemu Jakuba Gieysztora, prezesa Wydziału Zarządzającego 
Prowincjami Litwy w czasie powstania styczniowego: Syberia w życiu i pamięci 
Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Wilno – Sybir – Wiatka –Warszawa 
(Warszawa 2000). Poza odtworzeniem zesłańczych losów Jakuba Gieysztora 
zawiera ona biogramy wielu osób, z którymi zetknął się J. Gieysztor na zesłaniu. 
Jest to poniekąd zbiorowy portret jego współtowarzyszy z syberyjskiej zsyłki. 

Wyjątkowe miejsce w syberyjskiej twórczości Pani Profesor posiada 
książka Ucieczki z Sybiru (Warszawa 2005). Dla czytelnika wydaje się być 
niepojętym, jak ludzie wyposażeni w przysłowiową igłę magnetyczną 
decydowali się na pokonanie 7-8 tys. km, by tylko odzyskać wolność. Byli tacy, 
którzy próbowali po wiele razy. Jednym się udało, a innych systematycznie 
gryzła syberyjska chandra i w ostateczności doprowadzała do samobójstwa.  
W 2014 roku Ucieczki z Sybiru przy zaangażowaniu doc. dr Swietłany Muliny, 
ukazały się w przekładzie na język rosyjski i cieszą się dużą poczytnością,  
o czym można się przekonać na specjalnie prowadzonych forach internetowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwa lata po polskiej edycji Ucieczek z Sybiru, Wiktoria Śliwowska  

i Anna Brus publikują: Wystąpienie polskich katorżników na trakcie 
okołobajkalskim. Cztery relacje (Warszawa 2007). Czytelnik, studiując 

Doktor Honoris Causa w otoczeniu Rektora Jacka Semaniaka,  

laudatora Wiesława Cabana i przedstawicielki pocztu sztandarowego. 

Foto. Archiwum UJK. 
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zachowane relacje musi sobie zadawać pytanie o sens wywołania w 1866 roku 
powstania nadbajkalskiego. W sens tego wystąpienia wątpiło wielu Polaków 
odbywających karę we Wschodniej Syberii, powiadając, że w obcym kraju 
buntu się nie wywołuje. Podobnie uważał nasz krajan Walery Przyborowski, 
autor 13 tomów poświęconych powstaniu styczniowemu, opublikowanych  
w ostatnich latach XIX wieku.  

Po kolejnych dwóch latach ukazał się trzytomowy Dziennik syberyjski 
Juliana Glaubicz Sabińskiego (Warszawa 2009). O publikację Dziennika  
upominał się Michał Janik jeszcze w 1928 roku. Trzeba było jednak czekać  
80 lat, by znalazł się odpowiednio przygotowany zespół do realizacji  
tak ważnego przedsięwzięcia. Wiktoria i René Śliwowscy przygotowali rękopis 
do druku, a przedmową i przypisami opatrzył go Jan Trynkowski, wytrawnie 
analizując każdy szczegół związany z pobytem Polaków na Syberii w okresie 
międzypowstaniowym. 

Dziennik jest fundamentalnym źródłem do poznania codziennego życia  
polskich zesłańców na Syberii Wschodniej w okresie międzypowstaniowym.  
Z jego kart można wnioskować, że kolonia polskich zesłańców politycznych  
z okręgu irkuckiego pędziła życie w wielkim cierpieniu, ale zawsze 
zachowywała się godnie. Pani Profesor uznaje Dziennik za najważniejsze 
osiągnięcie naukowe. 

Dzięki inicjatywie Muzeum Dekabrystów w Irkucku pierwszy tom 
Dziennika Juliana Glaubicz Sabińskiego został opublikowany w 2014 roku  
w tłumaczeniu na język rosyjski. Kolejne tomy znajdują się w przygotowaniu 
do druku. 

W trakcie prac nad edycją 25 tomowego wydawnictwa Powstanie  
Styczniowe. Materiały i Dokumenty zrodził się pomysł utworzenia kartoteki 
uczestników powstania styczniowego i zesłanych w głąb Imperium 
Rosyjskiego. W ciągu kilku lat została utworzona kartoteka obejmująca dane 
dla ponad 40 tysięcy uczestników. Informacje zbierano w archiwach  
i bibliotekach polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich.  
To przedsięwzięcie mogło być zrealizowane tylko dlatego, że Wiktorii 
Śliwowskiej udało się pozyskać do współpracy wielu historyków polskich  
i rosyjskich. Ale to jeszcze nie koniec prac nad kartoteką. O tym, że prace 
zostały zakończone będzie można mówić dopiero wtedy, gdy odpowiednio 
opracowana przez zespół specjalistów kartoteka zostanie udostępniona  
w Internecie – a na to potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Miejmy 
nadzieję, że wreszcie przyjdzie wsparcie dla tej sprawy ze strony Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki. 

Wiktoria i René Śliwowscy mają ogromne dokonania w zakresie  
upowszechniania w Polsce dorobku naukowego rosyjskich historyków, literatów  
i publicystów. Spośród wielu przekładów ograniczę się do wymienienia dwóch 
prac autorstwa Natana Ejdelmana, badacza dziejów Rosji XVIII-XIX wieku  
i pisarza. W 1976 roku ukazała się praca Łunin – adiutant wielkiego księcia 
Konstantego (Warszawa), a w 1990 roku Paweł I czyli śmierć tyrana (Warszawa). 
Podejmując się prac translatorskich, kierowali się zasadą: „tłumacz winien być  
po trosze artystą, malarzem, rzemieślnikiem, a nade wszystko mieć pokorę”. 

W twórczości Wiktorii i René Śliwowskich miejsce szczególne zajmuje 
książka Rosja nasza miłość (Warszawa 2008), która wzbudziła duże 
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zainteresowanie i w Polsce i w Rosji. Autorzy znają Rosję z czasów 
stalinowskich, odwilży Chruszczowa, tak zwanych czasów zastoju,  
aż po pierwszą dekadę XXI wieku – dzięki temu ich wspomnienia o Rosji, 
rosyjskiej inteligencji (także tej mieszkającej poza granicami) i zwykłych 
ludziach przybierają czasami charakter studium socjologiczno-
psychologicznego. Wiktorii i René Śliwowskim, jak trafnie podkreślono  
na łamach „Tygodnika Powszechnego”, obce jest poczucie wyższości wobec 
Rosjan, nawet wtedy, gdy przyznają, że po przyjeździe na studia do Leningradu 
przeżyli szok kulturowy i cywilizacyjny.  

Profesor Wiktoria Śliwowska pasje edytorskie realizuje z ogromnym  
powodzeniem w problematyce dotyczącej XX wieku. Z chwilą przemian 
politycznych lat 90. XX wieku – jako jedna z pierwszych – przystąpiła  
do publikowania wspomnień Polaków, których dotknęły stalinowskie represje. 
W 1992 roku ukazał się we wspólnym opracowaniu z Małgorzatą Giżejewską  
i Januszem Ankudowiczem Tryptyk kazachstański. Wspomnienia z zesłania. 
Marian Papiński – rodzina Małachowskich – Lesława Domańska ( Warszawa). 
Rok później na półkach księgarskich w Jej opracowaniu pojawiły się 
wspomnienia Anny Soboty: W stepach Kazachstanu. Wspomnienia z lat 1939-
1946 (Warszawa 1993). Zawierają one przejmujące opisy walki o przetrwanie 
matki i córek, bo mąż wcześniej został zabrany przez NKWD i nie wiadomo, 
jakie były jego dalsze losy.  

Kolejną publikację są Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach 
Sołowieckich i Kołymie 1935-1955 (Warszawa 1994). Pamiętniki Walentego 
Woronowicza zostały przygotowane do druku razem z Małgorzatą Giżejewską.  
Są to zaiste niezwykłe przypadki młodego Polaka, urodzonego w 1915 roku  
w Rosji, który za karę, że starał się o powrót do Polski w 1934 roku trafił na Wyspy 
Sołowieckie. 

Drugą grupę edycji wspomnień z XX wieku stanowią publikacje 
związane z Holocaustem. Wiktoria Śliwowska powróciła do tragicznych 
wydarzeń, które dotknęły Jej Rodzinę i najbliższych. W 1942 roku na oczach 
Pani Profesor zastrzelono Jej matkę, a Ją udało się wyprowadzić z getta. 
Jedenastoletnią Wisię Załęską ukrywała „ciocia” Jadwiga Świerczyńska – 
odznaczona w 1990 roku medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.  
Po Powstaniu Warszawskim Wisia Załęska wraz z „ciocią” znalazły schronienie 
u dobrych ludzi na wsi pod Miechowem. Później jeszcze była Siersza pod 
Krakowem. I wreszcie Wisię Załęską sprowadził do Kielc ojciec, który znalazł 
się tutaj po upadku Powstania Warszawskiego.  

Kwestia Holocaustu pojawia się między innymi w wydawnictwach Dzieci 
Holocaustu mówią… (posłowie Jerzy Ficowski, Warszawa 1993). Publikacja  
ta ukazała się także w języku niemieckim (1995), angielskim (1999) i hiszpańskim 
(2006). Tak oto Wiktoria Śliwowska dała swoistego rodzaju początek nowej serii 
wydawniczej ukazującej się dzięki Stowarzyszeniu „Dzieci Holocaustu”. Do tej 
problematyki powróciła raz jeszcze w 1996 roku i wspólnie z Katarzyną Meloch 
przygotowała do druku Czarny rok. Czarne lata… (Warszawa 1996). 

Odmienny charakter posiada wydawnictwo Płacz po Warszawie.  
Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa, opracowane przez 
Wiktorię Śliwowską, Janusza Marszalca, Artura Wodzyńskiego (Gdańsk 2014). 
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Znalazły się w nim między innymi wspomnienia Wisi Załęskiej, która prowadzi 
swoistego rodzaju rozrachunek ze „swoim powstaniem”. 

W twórczości naukowej Wiktorii Śliwowskiej odpowiednie miejsce 
znajdują recenzje i artykuły recenzyjne. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
opublikowała ponad 50 tego typu tekstów. W zdecydowanej większości  
(ok. 30) są to recenzje prac historyków rosyjskich i prac ukazujących się  
na Zachodzie Europy, a poświęconych sprawom rosyjskim. Ukazywały się 
głównie na łamach „Przeglądu Historycznego, „Kwartalnika Historycznego”  
i „Slavia Orientalis”. Poza naukowym wymiarem, odgrywały one również rolę 
informacyjną, bo dzięki nim czytelnik polski, w czasach byłego ustroju, 
dowiadywał się o badaniach rosyjskich. Profesor Wiktoria Śliwowska miała 
dostęp do recenzowanych prac dzięki szeroko rozbudowanym kontaktom 
zarówno w Związku Radzieckim, jak i na Zachodzie Europy. 

Obraz działalności naukowej Wiktorii Śliwowskiej nie byłby pełny, 
 gdyby nie wspomniano o Jej działalności w Komisji Historyków Polskich  
i Radzieckich/Rosyjskich, funkcjonującej w ramach Polskiej Akademii Nauk  
i Radzieckiej/Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor Wiktoria Śliwowska  
w działania Komisji zaangażowana była praktycznie od momentu jej powstania, 
to jest od 1965 roku. W latach 1998 – 2008 przewodniczyła Komisji ze strony 
polskiej. W tym czasie z Jej inicjatywy zostało zorganizowanych kilkanaście 
konferencji w Polsce i w Rosji, które przyczyniły się do rozwoju badań nad  
stosunkami polsko-rosyjskimi w XIX i XX wieku. Pani Profesor Wiktoria  
Śliwowska prezentowała stanowisko, by badaniami nad dziejami Polaków  
w Imperium Rosyjskim w XIX wieku zajmowały się również ośrodki  
regionalne, a nie tylko Moskwa i Petersburg. Tak też się w tej chwili dzieje,  
a przykładem jest kielecki zespół realizujący w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki projekt: Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej 
połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej.  

Rosyjska Akademia Nauk doceniła wkład Profesor Wiktorii Śliwowskiej  
w badania nad dziejami Rosji i działania na rzecz rozwoju współpracy 
naukowej i w 2001 roku nadała Jej tytuł doktora honoris causa. 

Za swój wybitny, wszechstronny dorobek naukowy Profesor Wiktoria 
Śliwowska otrzymała dwukrotnie nagrodę Klio (1999, 2005), nagrodę specjalną 
„Przeglądu Wschodniego” (2000) i nagrodę PEN Clubu (2013). W 2003 roku 
została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem  
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Po wygłoszeniu laudacji przez prof. Wiesława Cabana, dziekan Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Janusz Detka, 
prof. UJK odczytał treść dyplomu: Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego uchwałą z 31 stycznia 
2019 roku nadał tytuł Doctora Honoris Causa prof. zw. dr hab. Wiktorii  
Śliwowskiej wybitnej badaczce dziejów Polski i Rosji, autorce wielu 
znakomitych monografii oraz zbiorów źródeł archiwalnych ocalających pamięć  
o Polakach uwikłanych w trudne losy obu narodów. Dyplom podpisali:  
Promotor prof. dr hab. Wiesław Caban, Dziekan dr hab. Janusz Detka,  
prof. UJK, Rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak. Kielce, 25 kwietnia 2019 r.  

* 
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Następnie wraz z rektorem dokonali uroczystego wręczenia dyplomu 
doctora honoris causa prof. Wiktorii Śliwowskiej, któremu towarzyszyło  
odśpiewanie przez Chór Akademicki Instytutu Edukacji Muzycznej 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego hymnu Canticorum Jubilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wręczeniu dyplomu i popiersia Jana Kochanowskiego, które 

tradycyjnie otrzymuje każdy doctor honoris causa Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, kwiatów i pamiątkowych fotografiach, wykład wygłosiła 
Wiktoria Śliwowska. Poświęciła go niezwykłym Polkom zesłanym na Syberię 
w XIX wieku, kobietom, które poszły za mężami, synami i braćmi na życie 
tułacze. Pani Profesor podkreśliła, że nie były one jedynie „cieniami” 
mężczyzn, jak to pięknie ujął Teofil Lenartowicz: 

Pójdę za tobą przez krwawe koleje,  
Pójdę za tobą na życie tułacze, 
Pójdę za tobą przez jasne nadzieje,  
Pójdę za tobą przez czarne rozpacze,  
Pójdę za tobą przez skonania bramy,  
Pójdę za tobą przez nieba słoneczność,  
Pójdę za tobą oczyszczenia mgłami,  
Przez piekło życia i piekielną wieczność,  
Jeśli nas Wyższa Wola nie powoła,  
Zgonem w czyściejsze jak dzisiejsze koła

1
. 

                                                 
1
 T. Lenartowicz, Wybór poezji, Wrocław, 1972, s. 362. 

Doktor Honoris Causa wygłosiła wykład o zesłaniach syberyjskich. 

Foto. Archiwum UJK. 
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Przypominając ten wiersz zwróciła również uwagę, że zarówno car  
Mikołaj I, jak i rosyjscy publicyści i historycy uważali je jako inicjatorki 
wszelkich buntowniczych postaw i działań Polaków. Często była przytaczana  
następująca opinia cara: „nie mam powodu kochać Polaków, ale co do Polek,  
to ich ścierpieć nie mogę”2

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykład Pani Profesor, to niezwykła opowieść historyka zajmującego się 

losami polskich zesłańców i zesłanek syberyjskich, ale również opowieść  
o sensie pracy naukowca, który dąży do poznania prawdy. „Największą rozkoszą 
dla historyka jest obcowanie ze źródłem” – mówił do nas w 1954 roku  
w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk Stefan Kieniewicz

3
. Przez kolejne 

lata pracy ten cytat nabierał realnego znaczenia. „Rzeczywiście dla historyka 
odkrywanie źródeł może być rozkoszne” – stwierdziła Pani Profesor. 
Jednocześnie podkreśliła, że przyznany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach tytuł jest zwieńczeniem Jej długiej kariery naukowej. 

Z osobistymi gratulacjami pospieszyli historycy z kilku ośrodków  
akademickich, listy gratulacyjne wystosowały Rosyjska Akademia Nauk oraz  
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wszystkie wyrażały szacunek  
i podziękowanie za naukowy dorobek Pani Profesor zaprezentowany w laudacji 
jako trwały komponent Jej naukowych zasług. Sens refleksji nad tym dorobkiem 
uwidacznia się pełniej, gdy spojrzymy nań jako całości polskiego 
piśmiennictwa powiązanego z rozwojem badań w dziedzinie historii Polski, 

                                                 
2
 Cyt. wg listu p. Kisielow do Władysława Zamoyskiego z 1 maja 1836 roku,  

[w:] Jenerał Zamoyski, t. 3, Poznań 1914, s. 391. 
3

 Słowa te prof. Stefan Kieniewicz skierował do uczestników seminarium  
doktoranckiego, którego Wiktoria Śliwowska była uczestniczką. 

Popiersie Jana Kochanowskiego patrona Uniwersytetu. Foto. Archiwum UJK. 
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widzianych w perspektywie ich kreatywnego charakteru, zwłaszcza w zakresie 
związków polsko-syberyjskich. Oczywiście chciałoby się dorzucić tu jeszcze  
to lub owo by przekazać i utrwalić ten dorobek stanowiący znaczącą wartość  
w skarbnicy bibliograficznej Autorki! 

Nie sposób poza dostrzeganiem tego dorobku naukowego bagatelizować 
„otwarcia się” Pani Profesor na wspomaganie merytoryczne innych badaczy 
zajmujących się związkami polsko-syberyjskimi, zapraszanie ich do współ-
pracy, do udziału w konferencjach naukowych oraz działalności wydawniczej. 
Ich wspólny mianownik stanowi szerokie rozumienie potrzeby piśmiennictwa  
naukowego z tego zakresu, inspirowanie go i wspomaganie. Przyniosło to  
szereg interesujących publikacji poświęconych dziejom Polaków za Uralem 
oraz Syberii w historii i kulturze narodu polskiego. Znaczące jest także  
wspieranie organizacyjne i merytoryczne przez Profesor Wiktorię Śliwowską 
tematyki syberyjskiej w naszej naukowej literaturze oraz wydawnictw z tego 
zakresu. Dotyczy to np. kwartalnika „Zesłaniec” wydawanego od roku 1997 
przez Radę Naukową Związku Sybiraków, „Wrocławskich Studiów 
Wschodnich” oraz serii wydawniczej „Biblioteka Zesłańca” Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. 

Dostrzegając tę działalność i zasługi naukowo-badawcze Pani Profesor 
W. Śliwowskiej pewne refleksje budzi list gratulacyjny złożony na Jej ręce 
przez Marię Bożenę i Antoniego Kuczyńskich z redakcji „Zesłańca” wyrażający  
w serdecznych słowach radość z nadania Jej tytułu doctora honoris causa.  
W tym bardzo osobistym adresie czytamy:  

Droga Wiktorio, nadanie Ci tego zaszczytnego wyróżnienia jest wyrazem 
uznania i szacunku dla Twojego naukowo-organizacyjnego trudu dotyczącego 
polskich ruchów niepodległościowych, a także dziejów Polaków na Syberii. 
Przez wielolecie w działaniach tych wspierałaś również innych badaczy, 
wyznając zasadę Mistrza z Czarnolasu wyrażającą się przesłaniem:  

Służmy poczciwiej sprawie, a jako kto może, 

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże. 

Za ten pożytek, którymi wspierałaś także nas, dziękujemy Ci serdecznie. 

Uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa prof. zw. dr hab. 
Wiktorii Śliwowskiej zakończyło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia 
przez Chór Akademicki Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana  
Kochanowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


