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P O Ż E G N A N I E

ANDRZEJ WYROBISZ 
(1931–2018)

14 października 2018 odszedł Andrzej Wyrobisz, nasz długoletni mistrz i przyjaciel. 
Związany był z redakcją „Przeglądu Historycznego” przez ponad pół wieku, dłu-
gie lata jako sekretarz redakcji, potem jej członek, a w latach 1993–2002 Redaktor 
Naczelny. Był nie tylko wybitnym uczonym, ale i rozumnym, światłym obywatelem 
zaangażowanym zawsze we wszystkie sprawy kraju, społeczeństwa i całego środo-
wiska historycznego w Polsce. Przy rozmaitych jego zatrudnieniach i wielorakich 
formach aktywności zawodowej i społecznej praca w redakcji naszego pisma należała 
chyba do zajęć dla niego najważniejszych i stawianych na pierwszym miejscu. Także 
po rezygnacji z udziału w redakcji pozostał z pismem głęboko związany. Przez wiele 
lat współtworzył „Przegląd Historyczny” jako współpracownik Stefana Kieniewicza 
i Izy Bieżuńskiej-Małowist, kolega i przyjaciel Antoniego Mączaka, Stefana Krzysz-
tofa Kuczyńskiego czy Andrzeja Garlickiego, a potem opiekun i nauczyciel kolejno 
przybywających młodszych kolegów, którym nie szczędził czasu, rad i pomocy. Dla 
nas był także, a może przede wszystkim, uosobieniem żywej historii naszego pisma 
i jego tradycji, swoistym łącznikiem z czasami Stefana Kieniewicza, strażnikiem 
pamięci i skarbnicą wiadomości, anegdot i opowieści z dziejów naszego pisma. 
Erudyta i uczony był wzorem Redaktora, dbałym o poziom pisma, życzliwym, ale 
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i wymagającym wobec autorów, zawsze chętnym do pomocy w stosunku do debiutan-
tów i przyjaznym wobec kolegów. Nie stracił zainteresowania dla „Przeglądu Histo-
rycznego” nawet w ostatnich latach, kiedy stan zdrowia uniemożliwił mu współpracę 
z redakcją. Czytał każdy kolejny zeszyt „Przeglądu”, komentował opublikowane 
w nim teksty, wypytywał o plany redakcyjne, służył zawsze radą i pomocą.

Jesteśmy przekonani, że dorobek naukowy Andrzeja Wyrobisza, tak obecny 
w historiografii polskiej i światowej, doczeka się kompetentnej analizy i stosownego 
uznania, a On sam pozostanie w pamięci środowiska, które zapewne nie raz będzie 
Go wspominać i przypominać. W redakcji „Przeglądu Historycznego” Andrzej Wyro-
bisz będzie stale obecny w żywej tradycji ustnej przekazywanej kolejnym redakto-
rom. Pamięć o nim będzie trwała w taki sam sposób na Uniwersytecie Warszawskim, 
na Uniwersytecie w Białymstoku i w całym polskim środowisku historycznym.


