
 
Studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej zaś w Instytucie 
Historycznym UW, założonym przez genialnego historyka prof. Marcelego Handelsmana, to 
najbardziej rozwijające uniwersyteckie studia humanistyczne w Polsce.  
 
Piszę te słowa z pełną odpowiedzialnością jako absolwent IH UW, dziś osoba mająca za sobą 
dość bogatą karierę zawodową jako naukowiec i wykładowca, potem zaś jako dyplomata.  
 
Mój wielki mistrz i nauczyciel, prof. Marian Małowist, sam uczeń prof. Marcelego 
Handelsmana, zwykł często powtarzać dwie sentencje, które kształtowały umysły i 
spojrzenie na życie oraz naukę jego uczniów: 
 

1. Cała humanistyka to są nauki pomocnicze historii. 
2. Historia kończy się na Rewolucji Francuskiej, reszta to jest bieżąca polityka. 

Uczniowie prof. Mariana Małowista, moi mistrzowie i wykładowcy, ludzie, których darzę 
szacunkiem, których dzieło oraz osobowości rozwijały refleksje nad historią oraz losem 
człowieka będącego jej podmiotem lub przedmiotem – w zależności od okoliczności, dzisiaj 
w swoich uczniach symbolizują uczciwość metody badań, jasność celów, pierwszeństwo 
pytań nad prostymi odpowiedziami, prymat trudnej prawdy nad projekcją mitu.  
 
Doświadczenie oraz wiedza, a także metodologia myślenia i analizy, której nauczyłem się 
podczas studiów w IH UW pozwoliły mi zbudować profesjonalny warsztat dyplomaty.  
 
Studia te pokazały jak ważne jest wykształcenie ogólnohumanistyczne dla skutecznego 
uprawiania dyscyplin uniwersyteckich. Dają one solidną podstawę nie tylko dla 



kształtowania własnego doświadczenia życiowego, ale przede wszystkim do budowania 
swojego profesjonalizmu nie tylko w nauce, ale również w administracji publicznej, w 
kulturze, jak również, a może przede wszystkim w biznesie – i nie dotyczy to jedynie historii 
gospodarczej. Bowiem studia historyczne pozwalają na odkrywanie i dogłębne poznawanie 
mentalności ludzi, a także społeczeństw, elit rządzących oraz elit gospodarczych. Są 
najlepszą drogą do zrozumienia świata.  
 
Choć w mojej pracy naukowej specjalizowałem się w okresie wczesnonowożytnym, z 
perspektywy moich dzisiejszych zadań bardzo cenię sobie studia nad manicheizmem, które 
na I i II roku prowadziłem pod okiem pani profesor Ewy Wiprzyckiej-Bravo. Historia dualizmów 
i herezji pokazuje bowiem, jak bardzo ludzka pycha i arogancja są w stanie niszczyć 
społeczności, kultury i państwa.  
 
Studia historyczne na Wydziale Historii UW są bowiem studiami nad dziejami ludzkiej pychy, 
na którą każdy student może spojrzeć z dystansu i wyciągnąć właściwe dla siebie wnioski.  
 
Wielkim znaczeniem tych studiów jest również to, iż spotykają się na nich najinteligentniejsi 
młodzi ludzie swego pokolenia. Ja miałem taką szansę i wiem, że również dzisiaj każdy 
student WH UW wchodzi do grona elity Polski. 
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