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w Poznaniu należą się wyrazy uznania za publikację tej cennej monografii. Dziełem 
tym autorka dała dowód nie tylko znajomości realiów medycznych przełomu XVIII 
i XIX wieku i obiektywnej interpretacji zachodzących zmian, ale także doświadczenia 
jako pracownik naukowy historii medycyny. Z pewnością książka ta zainteresuje nie 
tylko pasjonatów historii medycyny, ale także sympatyków losów polskiej nauki na 
kresach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
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Daniel B e a u v o i s :  Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle,  
„Organon”, nr spec. 46, Warszawa 2014, ss. 193 

Profesor Daniel Beauvois, autor trzech znaczących monografii: pierwszej, doty-
czącej Wilna, uniwersytetu i  szkolnictwa polskiego na kresach w  latach 1802–1832, 
napisanej po francusku w 1977 r., wydanej po polsku trzynaście lat później, drugiej 
odnoszącej się w znacznej mierze do relacji szlachty i ludu ukraińskiego w kontekście 
władztwa carskiego, pod znamiennym francuskim tytułem – Le Noble, le Serf et le Révi-
zor, la noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes, i bardziej ogólnym 
w tłumaczeniu polskim – Polacy na Ukrainie 1831–1863 oraz trzeciej stanowiącej chro-
nologiczną, jak i tematyczną kontynuację poprzedniej: Walka o Ziemię, szlachta polska 
na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914, należy do 
elitarnego grona bezkompromisowych historyków, nieprzejednanych wobec jakichkol-
wiek ustępstw na rzecz powszechnie obowiązującej poprawności dziejowej.

Jego ostatnia z  monumentalnych dysertacji, wydany 2005 r. ponad osiemset-
stronicowy Trójkąt Ukraiński, szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
1793–1914, stanowiący swoiste podsumowanie ćwierć wiecznej pracy badawczej, jest 
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zarazem ostatecznym uwierzytelnieniem nowego spojrzenia na dzieje społeczne po-
granicza. Bezkompromisowe przełamywanie historycznych i  narodowych stereoty-
pów, takich jak mit polskich kresów jako utraconego raju, idyllicznych rubieży z ży-
ciodajnym kapitałem kultury polskiej czy podważenie zasad demokracji szlacheckiej, 
nie należy przypisywać w  żadnej mierze egocentrycznemu charakterowi naukowca, 
brakowi pokory wobec dokonań poprzedników czy niczym nieuprawnionej potrzebie 
naukowej arbitralności. Odważne sądy i niepopularne wyjaśnienia nie są też prostym 
wynikiem postrzegania oddalonej przeszłości przez francuskiego badacza z innej niż 
polska przestrzeni kulturowej, chociaż odmienne doświadczenie i zdystansowane spoj-
rzenie niewątpliwie wyostrza zmysł analitycznego rozumowania. Beauvois, zaliczany 
przez Leszka Zasztowta do najpoważniejszych kontynuatorów paryskiej szkoły Anna-
les, to przede wszystkim tytan pracy, „odkrywca” a zarazem „intruz” w niedostępnych 
rosyjskich archiwach, niezmordowany erudyta, uparcie propagujący wyłaniającą się 
z nieeksplorowanych dotychczas źródeł nową, nie zawsze pożądaną wiedzę. 

Głębsze rozpoznanie samego procesu i kontekstu badawczego, połączone z oglą-
dem emocji i intencji kontrowersyjnie postrzeganego historyka, który odważył się kwe-
stionować polskie mity narodowe, stało się bardziej dostępne i zrozumiałe dzięki na-
pisanej przez niego autobiografii. 

We współczesnej historiografii mamy do czynienia z nielicznymi próbami przybli-
żenia własnych losów przez uznanych polskich bądź piszących o Polsce historyków. 
Niewątpliwie stosunkowo niedawno napisaną Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania po-
obijanego jeźdźca Karola Modzelewskiego, jak i wydane pod koniec ubiegłego wieku 
wspomnienia Witolda Kuli, należy zaliczyć do sztandarowych, ale nielicznych tego 
rodzaju autobiografii z muzą Clio w tle1. Życiorys naukowy autorstwa Daniela Beau-
vois, przedstawiony w 2014 r. w ramach numeru specjalnego „Organonu”, wydaje się 
być ważnym uzupełnieniem rzadkiej na polskim rynku wydawniczym autobiograficz-
nej twórczości. Jako kronikarz własnej drogi naukowej, autor wpisuje się niewątpliwie 
w postulowaną przed laty przez Pierre Nora i związaną z nim trzecią z kolei generację 
historyków szkoły Annales2, potrzebę tworzenia autobiograficznych źródeł, „wyjaśnia-
nia własnej historii jako historii innego”3. Z punktu widzenia polskiej historiografii, 
próbującej na różne sposoby analizować i oceniać wartość prac naukowych francu-
skiego profesora, Mes pierres de lune, czyli Moje kamienie księżycowe stanowią swoistą 
deklarację jego statusu badawczego i  wpisują się w  integralną część awangardowej 
wizji historii. 

Wyłaniający się z autobiografii portret psychologiczny uczonego i jego francuska 
tożsamość kulturowa wydaje się daleko odbiegać od stereotypowego wyobrażenia 
o światowej sławy profesorze, co zresztą sam, we wstępie do swej biografii, podkre-
śla. Nie jest typowym naukowcem, wywodzącym się z tzw. dobrej rodziny o szerokich, 
intelektualnych tradycjach. Trajektoria jego losów, w  której znaczącą rolę odgrywał 
przypadek, wydaje się być dla niego samego zdumiewająca, dla czytelnika natomiast 
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bardzo pouczająca. Urodził się 9 maja 1938 r. w jednym z najbiedniejszych departa-
mentów północnej Francji – w PasdeCalais, w gminie Artois, miejscowości Anne-
zinlèsBéthune. Ojciec, Florimond Beauvois, związany, jak większość rodziny, z gór-
nictwem, pracował w kopalniach jako stolarz. Matka Denise Duez była córką kupca. 
Z dziecięcych wspomnień Daniela wyłania się bardzo ubogie i niełatwe życie. W trzy 
lata po urodzeniu siostry, Yveline, trzydziestosiedmioletnia matka zmarła na gruźlicę. 
Dziećmi zajęła się najbliższa ze strony zmarłej rodzina. Dwuletni okres pobytu chłop-
ca u wujostwa, do czasu ponownego ożenku ojca (po odbyciu obowiązującej żałoby), 
wspomina jako beztroski – był to okres częstych kontaktów z ulubionym dziadkiem, 
z którym uprawiał warzywa, cieszył się pracą w ogrodzie. Oczywiście było regularne 
chodzenie do szkoły i do kościoła parafialnego w Annezin, ale też przez nikogo nie-
ograniczana swoboda, zabawy uliczne z rówieśnikami i nieomalże wszechogarniają-
ca niefrasobliwość. W wieku dziesięciu lat względna sielanka, wszak oddalony był od 
najbliższych, się skończyła. Lata 1948–1956 Beauvois wspomina jako najgorszy okres 
w swoim życiu, pełen dramatycznych przeżyć. Wraz z młodszą siostrą zamieszkał w ro-
dzinnym domu ojca, we wsi Fouquereuil, oddalonej o kilka kilometrów od Annezine, 
gdzie rolę jego opiekunki przejęła nowa żona Florimonda. Warunki lokalowe nie były 
najlepsze, a dla przeniesionych na wilgotny i  zimny strych dzieci, wręcz nieznośne. 
Fatalne kontakty z zazdrosną i cyniczną macochą, która, jako zatwardziała bigotka, 
preferowała apodyktyczny, dewocyjny, wręcz makiaweliczny model wychowania, były 
przyczyną zupełnej izolacji i spędzania długich, samotnych godzin z dala od ludzi, na 
obskurnym poddaszu. Nieobce były dorastającemu chłopcu najróżniejsze poniżenia, 
wypędzanie z domu, drwiny rówieśników z jego biedy, z damskiego roweru, którym co-
dziennie dojeżdżał 5 kilometrów do szkoły, byle jakiego ubrania, braku kieszonkowego, 
etc. Z  rodziny matki, z  którą miał coraz bardziej ograniczone kontakty, odchodziły 
kolejne bliskie mu osoby. Ciężko przeżył trzy samobójstwa najbliższych, a następnie 
śmierć ukochanego dziadka, po którym pozostało kilka książek. Oderwaniem od przy-
krej rzeczywistości pozostawała lektura i świat wyobraźni. Czytał wszystko, począw-
szy od całej serii tzw. Bibliothèque verte, przeznaczonej dla młodzieży. Z braku innej 
dostępnej literatury sięgał też po dziewczęce romanse. Po skończeniu szkoły gminnej, 
pomimo kłopotów z matematyką, wbrew przekonaniu ojca, że dalsza nauka to strata 
czasu, z uwagi na wątłe zdrowie nie było w zasadzie lepszego rozwiązania, jak posła-
nie chłopca do liceum. W szkole średniej w Béthun, ze względu na zdolności w języku 
ojczystym i redakcji francuskiej, zaproponowano mu naukę w klasie o rok wyższej, ale 
w sekcji nowożytnej, gdyż ta klasyczna z rozszerzoną łaciną i przedmiotami humani-
stycznymi była przeznaczona dla elit, uczniów z lepszych domów i lepiej sytuowanych. 
Tak więc przez cały trzyletni okres liceum, do którego nadal dojeżdżał rowerem, musiał 
zmagać się z przedmiotami technicznymi i ścisłymi. W 1956 r., w wieku osiemnastu lat, 
udało mu się, pomimo odwiecznych kłopotów z matematyką, zdać maturę, uwolnić 
się od zależności od ojca, zmuszonego przez towarzyszkę życia do notarialnej rezy-
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gnacji z opieki nad synem, którą, w świetle ówczesnego prawa, winien sprawować do 
ukończenia przez tegoż dwudziestu jeden lat. Zdany sam na siebie Daniel, wyszedłszy 
z rowerem i jedną walizką z wrogiego domostwa, rozpoczął życie na własny rachunek. 
Jego dalsza edukacja zmierzała ku nauczycielskiej karierze: najpierw konkurs do szkoły 
pedagogicznej w Arras (Ecole Normale d’instituteurs d’Arras), dwa lata nauki i pierwsza 
pedagogiczna praca w podstawówce, w górniczym Carvin. Właśnie wtedy, żyjąc w zu-
pełnym osamotnieniu, zaczął sam się uczyć języka rosyjskiego, odkrywać przestrze-
nie zupełnie nieznane. Egzotyczny dla Francuza język, cyrylicą pisany, daleka Rosja, 
a przede wszystkim literatura, stanowiły jego samotnię, prywatną oazę, w którą uciekał 
przed szarą rzeczywistością. Z drugiej strony ów wyobrażeniowy świat stykał się z in-
nym, bliskim na wyciagnięcie ręki, od najmłodszych lat rozpoznawanym – polskiej 
emigracji, dla wszystkich Francuzów z rejonu NordPasdeCalais doskonale znanej 
z najbliższego sąsiedztwa. Wszak to właśnie francuskie kopalnie na północy zasilała 
najliczniejsza siła robocza, jaką była, obok robotników z Magrebu i Włochów, zachod-
niosłowiańska diaspora4. We wczesnych wspomnieniach Daniela Beauvois niewiele na 
jej temat odnajdziemy. Owszem, zawsze na podwórku i w szkole byli polscy koledzy, 
których jako dziecko, z powodu jasnej skóry, zaliczył do „rasy zielonych”, a wśród nich 
miał nawet najlepszego przyjaciela – Stanisława Zygara. Zapamiętał z  dzieciństwa 
francuską ksenofobię i postrzeganie obcych jako złodziei królików, a także i zdziwienie 
jednej matki, że galijski kolega jej syna może być biedniejszy niż Polak. 

Ów rozdział opisujący pierwszych osiemnaście lat życia D. Beauvois stanowi naj-
bardziej rozbudowaną cześć autobiografii. Ukazanie bez zbędnych ozdobników, inter-
pretacji czy koloryzowania rzeczywistości, realiów życia, w jakich został wychowany, 
jest bardzo przejmujące. Tożsamość narracyjna, w rozumieniu Paula Ricoeura5, tak 
odważnie przedstawiona przez samego autora, pozwala na zbudowanie przez uważ-
nego czytelnika dojrzałego portretu psychologicznego przyszłego historyka, a w dal-
szej części autobiografii pomaga lepiej zrozumieć jego decyzje, postawy i  niektóre 
zachowania. Tłumaczy wrażliwość na krzywdę, dezaprobatę wobec snobizmu, paso-
żytnictwa czy arogancji, daleko posuniętą tolerancję wobec różnorodności, ale i zacię-
tość w promowaniu czy obronie własnych przekonań, usprawiedliwia antyklerykalizm, 
wyjaśnia lewicowe poglądy, etc. 

Rozdział drugi, poświęcony w znacznej mierze inicjacji w kulturę rosyjską, to lata 
jego studiów. Przekroczenie, jak to podkreślił, niewyobrażalnej dla jego przodków 
bariery społecznej, jaką był próg Uniwersytetu w  Lille, gdzie rozpoczął wyższy na-
uczycielski kurs propedeutyczny, a następnie w Institut de Préparation à l’enseignement 
secondaire studia przygotowujące do pracy w szkolnictwie średnim, ze specjalizacją 
w języku rosyjskim, zapewniły mu na trzy najbliższe lata minimalną pensję i jako taki 
poziom utrzymania. Wówczas, w 1958 r., poznał swoją przyszłą, o polskim rodowo-
dzie, żonę – Teresę, której ojciec został naturalizowanym Francuzem w  1939 r. Po 
zawarciu związku małżeńskiego na ponad trzydzieści lat osiedlili się w Lille, doczekali 
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się dwóch synów, z których starszy zmarł w sile wieku lat na raka. Oboje humaniści, 
podzielali podobne zainteresowania. Kiedy Teresa, w ramach studiów historycznych 
musiała wybrać język obcy, wskazała oczywiście na nauczany od 1927 r. na uniwer-
sytecie w Lille język polski i pociągnęła za sobą Daniela. Z czasem ich ówczesny lek-
tor, prof. Wacław Godlewski, miał okazać się największym mentorem, nauczycielem 
i  przewodnikiem Daniela. Jeszcze przed agregacją rusycystyczną, którą zakończył 
z sukcesem w 1965 r., udało mu się uzyskać pierwsze stypendium Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na wyjazd do Moskwy. Pobyt na Wschodzie niewątpliwie przyczynił się 
do polepszenia znajomości języka rosyjskiego, ale i postępów w polskiej mowie, nauki 
której w trakcie pobytu w Rosji nie zaniedbywał. Wspomnienia z ZSRR, z przełomu lat 
1962–63, dalekie były od świadomości wagi wydarzeń politycznych, które się wówczas 
działy w  tle, na czele z  kryzysem kubańskim, ale niewątpliwie utrwaliły w Beauvois 
przekonanie o  niedorzeczności ustroju socjalistycznego i  uświadomiły zakłamanie 
i  prawdziwą twarz systemu totalitarnego. Z  drugiej strony państwo Beauvois mieli 
szansę poznać Rosję, co za sprawą wszystkich spieniężonych na czarnym rynku rzeczy 
Teresy uczynili.

Kolejne lata po powrocie do Lille to, poza dwiema zakończonymi sukcesem agre-
gacjami, historyczną Teresy i tą wspomnianą rusycystyczną Daniela, jego nowe bar-
dziej prestiżowe stanowisko profesora w liceum Pasteur w Lille, dalsze studia polo-
nistyczne na tamtejszym uniwersytecie, zakończone licencjatem i pierwsza, po trzech 
latach nauczania w liceum, podjęta na wyższej uczelni praca. Tak jak niegdyś w 1956, 
tak i obecnie, w roku 1968, zupełnie odległe i jeszcze nieobchodzące było dla Beauvois 
to wszystko, co się w Polsce działo. Natomiast coraz bardziej interesował się polity-
ką własnego kraju i ta go wciągała. Czynnie brał udział w majowych antyrządowych 
manifestacjach, popierał wszelkie społeczne hasła równościowe, otwarcie występował 
przeciw szkolnemu elitaryzmowi, jakim były (i nadal są) słynne classes de praparato-
ires, przygotowujące dzieci zamożnych elit do konkursów do tzw. wielkich szkół rządo-
wych, czyli najlepszych francuskich uczelni, etc., wreszcie został cenionym członkiem 
związków zawodowych z ramienia szkolnictwa średniego (Syndicat National de l’En-
seignement Secondaire). Kiedy w sierpniu po raz pierwszy pojechał do Polski, ażeby 
odkryć kraj rodzinny ojca Teresy, interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Cze-
chosłowacji okazała się być dla niego szokującym wydarzeniem, skonfrontowaniem 
wyobrażeń człowieka z Zachodu ze smutną pojałtańską rzeczywistością. Od tej pory 
wszystkim najważniejszym wydarzeniom i przemianom politycznym w Polsce będzie 
towarzyszyło jego głębokie zainteresowanie, a nierzadko osobiste zaangażowanie po-
lityczne. Trochę z zawstydzeniem przywołuje w autobiografii swoją młodzieńczą igno-
rancję wobec wcześniejszych nadwiślańskich wstrząsów, tłumacząc to tym, że bycie 
profesorem języka rosyjskiego, studiowanie, jak to sam lapidarnie ujął – „sowieckiej 
kultury”, uśpiło jego zmysł krytyczny, zresztą stan taki dotyczył większości społeczeń-
stwa francuskiego. Nadrabiał to w dwójnasób w latach osiemdziesiątych. 
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Powrót w 1969 r. do Polski na prestiżowe stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury 
Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim był dla Beaouvois ogromnym zaskocze-
niem, które wynikało ze splotu nieco przypadkowych, ale wielce dla niego szczęśliwych 
okoliczności, co dokładnie opisał w  swojej książce. Jako pierwszy mówiący po pol-
sku przedstawiciel zagranicznej placówki znacznie ją ożywił, podniósł rangę naukową 
ośrodka, zapraszając na wykłady uznanych profesorów na czele z Jacques Le Goffem. 
Zorganizował dwie wielkie konferencje międzynarodowe, pierwszą poświęconą stule-
ciu Komuny Paryskiej, drugą w 1972 r., dotyczącą twórczości i życia Jana Potockiego. 
Realizacja pomysłu wydawania w języku francuskim czasopisma naukowego w kraju 
ogarniętym cenzurą, wydawała się nie do spełnienia. Tymczasem, jeszcze przed wyjaz-
dem z Warszawy, wbrew licznym trudnościom, przede wszystkim ze strony francuskiej, 
ukazały się pierwszy, a po nim kolejne numery „Le cahier de Varsovie” wydane przez 
uniwersytet. 

Ów drugi, skrócony z powodu nadsekwańskich zawiłości i  intryg politycznoka-
drowych, pobyt Beauvois w Polsce okazał się być ważnym zwrotem na drodze jego 
dalszej kariery. Wyrażone nieco okazjonalne, historyczne zainteresowanie działalno-
ścią księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, w zderzeniu ze zdziwieniem i podziwem 
polskiego środowiska historycznego nad śmiałym Francuzem, który odważył się sięgać 
po temat w  ówczesnych czasach prawie zakazany i  idąca w  ślad za tym niebywała 
życzliwość środowiskowa, entuzjastyczna wręcz pomoc ze strony badaczy z  Uni-
wersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego w eksplorowaniu tak zakreślonego pola 
badawczego, zadecydowały ostatecznie o wyborze dalszej drogi naukowej Beauvois 
i przekonały o konieczności zajęcie się Wilnem, uniwersytetem i Wileńskim Okręgiem 
Naukowym. Wśród pierwszych polskich przyjaciół – inspiratorów badań historycz-
nych i tych pomagających w archiwalnych poszukiwaniach, znaleźli się Bronisław Ge-
remek, Jerzy Skowronek, Jerzy Zdrada, Ryszard Wołoszyński. Wśród stałych lektur 
– przywożonych im w zamian z Zachodu pocztą dyplomatyczna na warszawski adres 
dyrektora – paryska „Kultura”.

Francuskie Krajowe Centrum Badań Naukowych, powszechnie znane pod skrótem 
CNRS (Centre national de la recherche scientifique) to największa i najbardziej presti-
żowa organizacja badawcza Francji, skupiającą prawie 25 tys. naukowców i intelektu-
alistów z różnych dziedzin, mogąca pochwalić się w swoim dorobku dwudziestoma 
Noblami. Propozycję zajęcia się kwestiami polskimi, którą z ramienia CNRS, złożyli 
mu w 1973 r. François Furet i Jacques Le Goff, zawdzięczał m.in. rekomendacji do-
skonale już znanego w tamtejszych kręgach Geremka. Pięcioletni kontrakt podpisany 
przez Beauvois umożliwił mu dalszą w miarę stabilną pracę naukową. Najbliższym 
francuskim środowiskiem humanistycznym, któremu prezentował i z którym konsulto-
wał swoje przemyślenia i projekty naukowe, była grupa historyków skupionych w École 
des hautes études en sciences sociales, spadkobierczyni słynnej szkoły Annales, a  wśród 
nich szczególnie bliskie relacje łączyły go z Krzysztofem Pomianem. Ze strony polskiej 
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środowisko najpoważniejszych recenzentów i dyskutantów skupione było wokół In-
stytutu Historycznego U.W. To właśnie tam, jesienią 1975 r., na seminarium profeso-
rów: Stefana Kieniewicza, Henryka Samsonowicza, Antoniego Mączaka, Aleksandra 
Gieysztora, i w obecności ich uczniów przedstawił rezultaty dotychczasowych poszu-
kiwań archiwalnych, które prowadził rok wcześniej w Moskwie, Wilnie i Leningradzie. 
Wówczas też zainteresował swoimi badaniami i nawiązał serdeczne kontakty z Jerzym 
Jedlickim, Jerzy Michalskim, Ryszardą Czepulis i  innymi z Polskiej Akademii Nauk. 
Niezwykle interesujący passus jego wspomnień, poświęcony prawie rocznemu wyżej 
wzmiankowanemu pobytowi historyka w ZSRR, wydaje się być swego rodzaju kon-
frontacją, odpowiedzią na złośliwe opinie nieprzychylnych mu naukowców, polityków, 
dziennikarzy, że zapewne musiał być szpiegiem, komunistą albo Żydem, skoro udało 
mu się dotrzeć do tamtejszych archiwów. Ów pięcioletni okres pracy w CNRS to także 
pierwsze istotne publikacje i tłumaczenia, w tym jedno z najważniejszych, praca nad 
francuską wersją Ludzi marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV–XV wieku Geremka, 
dzięki której, jak sam podkreśla, nauczył się prawdziwej pracy warsztatowej history-
ka, gdyż w  tej dziedzinie był samoukiem. Z  formalnego punktu widzenia Beauvois 
należał, w pierwszym rzędzie, do grona językoznawców. Częste dyskusje z autorem, 
doskonałym polskim mediewistą, jakim był autor słynnej Litości i szubienicy…6, toczo-
ne przy okazji żmudnej pracy translacyjnej, a  także coraz częstsze konferencje mię-
dzynarodowe spod znaku Clio, sprzyjały samodzielnemu przyswajaniu metodologii 
historycznej, ale też wypracowaniu własnego podejścia do badań. 5 lutego 1977 r., po 
sześciogodzinnej obronie tez zawartych w jego pierwszej, ponad dziewięćsetstronico-
wej monografii poświęconej Uniwersytetowi Wileńskiemu i tamtejszym polskim szko-
łom w latach 1803–1832, uzyskał najwyższy francuski tytuł naukowy docteur ès-Lettres, 
nadawany przez uniwersytet, polski odpowiednik doktora habilitowanego w dziedzi-
nie historii. Na wydanie po polsku Lumières et société en Europe de l’Est: l’université de 
Vilna et les écoles polonaises de l’Empire russe, pomimo starań i rekomendacji Jerzego 
Giedrojcia, zainteresowania pracą Czesława Miłosza i innych, przyszło czekać aż lat 
trzynaście. Autor dwutomowego dzieła w swoich wspomnieniach żartował, że należy 
do najstarszych nadwiślańskich „półkowników”. Dopiero w 1991 r. staraniem Funda-
cji Jana Pawła II i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Szkolnictwo polskie na zie-
miach litewsko-ruskich…, w doskonałym tłumaczeniu Ireneusza Kani zostało wreszcie 
i w Polsce wydane. 

W zasadzie pod koniec swojej pracy w CNRS, w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych, Beauvois ostatecznie zdefiniował swoje zainteresowania naukowe na kolejne 
trzydzieści lat. Rzucane mu co rusz pod nogi kłody nie zachwiały niezłomnej postawy 
w badaniu trudnego, z punktu widzenia ówczesnej polityki, ideologii, a przede wszyst-
kim dostępu do źródeł, tematu, jakim było wschodnie pogranicze i  panujące tam 
stosunki narodowościoworeligijnospołeczne. Strona radziecka, po rocznej analizie 
jego naukowego dossier zawierającego szczegółowy plan badawczy na terenie ZSRR, 
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odrzuciła w 1978 r. wniosek Francuza o prowadzenie kwerendy w tamtejszych archi-
wach, tłumacząc to dużą liczba zainteresowanych (sic!), co nie zniechęciło upartego 
historyka do dalszych starań. Kolejne „mądrzej”, czyli nieco inaczej napisane prośby 
o wydanie zgody na badania na Wschodzie, w końcu zaowocowały dwoma naukowymi 
wyjazdami: w 1982 i 1991 r., bardzo sugestywnie opisanymi we wspomnieniach. 

Zanim powrócimy do nabierającej coraz większego impetu dalszej typowo nauko-
wej działalności Beauvois, warto przyjrzeć się jego funkcjonowaniu na polu oświa-
towopedagogicznym. Po oficjalnej wizycie Edwarda Gierka we Francji, na fali za-
interesowania Polską wprowadzono w 1978 r. oczekiwaną od ponad trzydziestu lat 
agregację z  tegoż języka, co było wyjątkowo istotnym wydarzeniem, sprzyjającym 
ożywieniu rozwoju francuskiej polonistyki. Wraz z wykształceniem nowych kadr peda-
gogicznych na nielicznych, posiadających wydziały slawistyki uniwersytetach, posze-
rzał się zasięg nauczania języka polskiego, jako języka obcego, w ramach szkolnictwa 
francuskiego, co było szczególnie pożądane w północnej Francji, gdzie dorastały kolej-
ne pokolenia polskiej emigracji ekonomicznej z okresu międzywojennego. Także inne 
miasta Francji: Paryż, Lyon, Nancy, Strasbourg cierpiały na brak polskich profesorów. 
Działalność Beauvois najpierw na Uniwersytecie Nancy II, gdzie przez rok wykładał 
na polonistyce, a następnie, w latach 1979–1994, jako inspektora języka polskiego z ra-
mienia Uniwersytetu Lille III na północy, wydaje się być jego trwałym i niedocenianym 
wkładem na rzecz rozwoju rodzimej kultury polskiej emigracji, utrzymania tożsamości 
i znajomości języka polskiego, zarówno na poziomie akademickim – naukowym, jak 
i tym niższym szkolnym, wśród najmłodszego wychodźczego pokolenia. Jako pierwszy 
samodzielny wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie Lille III, przewodniczył 
w  agregacjach swoich przyszłych współpracowników: Małgorzaty Groffier, Maryli 
Laurent, Ewy Optołowicz i  wielu innych. Otoczył się grupą profesorów gotowych, 
podobnie jak mistrz, pracować dwutorowo – na rzecz nauki i oświaty polonijnej we 
Francji. W 1983 r. z jego inicjatywy zostało powołane pierwsze stowarzyszenie profe-
sorów języka polskiego, Société des Professeurs de Polonais, do dziś prężnie działające 
pod zmienioną nazwą Société Française d’Études Polonaises (SFEP), którego został 
pierwszym prezesem. Stworzenie tego rodzaju bazy, zaplecza kadrowego, zrzeszające-
go obcojęzycznych nauczycieli zajmujących się polskim nauczaniem w ramach fran-
cuskiej struktury szkolnictwa publicznego, wzmocniło całe polonistyczne środowisko, 
przyczyniło się do wyzwolenia kolejnych ciekawych inicjatyw i wielokierunkowego jego 
rozwoju7. Coraz bardziej różnorodne i wszechstronne relacje z Polską wciągały Be-
auwois w ówczesną politykę. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
jako profesor Uniwersytetu Lille III, często podróżujący do Wrocławia, Krakowa, War-
szawy, dostarczał francuskiemu środowisku akademickiemu najnowszych wieści z Pol-
ski. Kiedy został ogłoszony stan wojenny, przekonany (z braku jakichkolwiek informa-
cji), że jego przyjaciel Geremek nie żyje, przygotował dla francuskiej prasy nekrolog 
mentora. Brał udział w propolskich manifestacjach, wyjaśniał studentom, miejscowej 
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prasie, kolegom, co się dzieje w Polsce. Wraz ze swoimi uczniami tłumaczył na zaję-
ciach główne tezy z Pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności, a pienią-
dze zebrane ze sprzedawanego po 20 fr. Programme de Solidarność przekazywał na 
pomoc rodzinom internowanych z Uniwersytetu Wrocławskiego, z  którym w czasie 
swojej profesury w Lille utrzymywał szczególnie bliskie kontakty. Jak mógł, tak sprawie 
polskiej pomagał, zawsze trzymając się własnych zasad i postępując zgodnie z wyzna-
wanymi politycznymi racjami.

Powróćmy jednak do pracy naukowej nad historią, którą nadal, pomimo dotych-
czasowych ogromnych sukcesów, traktował bardziej prywatnie niż zawodowo, po-
święcał się jej niejako obok wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Pomimo 
codziennej pracy dydaktycznej, jako uniwersyteckiego polonisty, poważnych zajęć wy-
dawniczych, gdyż od 1987 r. pełnił również funkcje dyrektora Naukowych Wydawnictw 
Uniwersyteckich na Lille III, była i jest ona największą pasją jego życia. Wydaje się, że 
tak jak w młodości szukał ucieczki w język rosyjskim, tak w wieku dojrzałym jego no-
wym azylem stała się nieznana prawie nikomu kresowa historia niemal o dwa tysiące 
kilometrów oddalonego kraju, chociaż pojęcia Kresów i kresowości nie lubił.

Odbiorowi jego kolejnych wielkich monografii, pisanych nie wiadomo kiedy 
(wszak życie zawodowe nie pozostawiało mu za wiele wolnego czasu), opartych na 
podstawie żmudnych badań, na nowych dotychczas niewykorzystywanych źródłach, 
do których udało mu się dotrzeć w Kijowie, Wilnie, Moskwie, ale i w polskich archi-
wach, zawsze towarzyszyła atmosfera oczekiwania. Wybitnemu francuskiemu histo-
rykowi bardzo różnie przez polskie, a tym bardziej rosyjskie gremia ocenianemu, wy-
wołującemu swoimi kolejnymi publikacjami ogromne poruszenie i dyskusje w świecie 
europejskiej i  międzynarodowej humanistyki, można by poświecić odrębną książkę. 
W swojej autobiografii autor opisuje szczegółowo, zarówno etapy pracy nad Le Noble, 
le Serf et le Révizor…, jak i rezonans, który w świecie utartych przekonań historycznych 
ta i  inne publikacje wywołały. Wiele uwagi poświęca samym tłumaczeniom, podkre-
ślając doskonałe przekłady zarówno wyżej wzmiankowanej, jak i wydanej w 1996 r. 
po polsku Walki o ziemię… – nad obiema pracował Krzysztof Rutkowski. Napisana 
w 2003 r. Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ucraine, 1793–1830, wydana w Pa-
ryżu, pod auspicjami CNRS, nadal oczekuje na polski przekład. Natomiast ostatnia 
z wielkich książek historyka, o charakterze podsumowującym dotychczasowe badania, 
wydany w piątą rocznicę śmierci redaktora „Kultury”, Trójkąt Ukraiński, szlachta, carat 
i  lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–19148, stanowi swoisty hołd dla dzia-
łalności Giedroycia, z którym autor przez całe życie był silnie związany. Niewątpliwie 
cała twórczość historyczna, dotycząca polskiego pogranicza i szlachty, zarówno wyżej 
wspomniane monografie, jak i ponad 160 artykułów, to gotowy i kompletny materiał 
do przyszłych pasjonujących studiów historiograficznych nad twórczością naukową 
autora, którą uzupełnia doskonała wiele wyjaśniająca autobiografia. W bardzo osobi-
stych wspomnieniach Beauvois poświęcił wiele miejsca okolicznościom powstawania 
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swoich najpoważniejszych dzieł, których nie sposób pominąć, jeśli rzeczywiście chce 
się zrozumieć jego naukowe intencje; nie szczędził też najróżniejszych opinii i ocen 
pod adresem polskich i  francuskich środowisk naukowych, z  którymi przyszło mu 
współpracować. Próba ujęcia jego historycznego dorobku w  aspekcie międzynaro-
dowym, poza samym faktem wydawania jego prac w języku francuskim i angielskim 
(The Noble, the Serf and the Revizor 1831–1863, Harwood Academic Publishers, Lon-
don 1990), to kilkanaście międzynarodowych konferencji, mnóstwo dyskusji, opinii 
i wywiadów prasowych, a  także niezwykle ważna dla samego autora percepcja jego 
książek i artykułów na Wschodzie: Ukrainie, Litwie, w Rosji i na Białorusi. Nad Wisłą 
ów wymiar jego międzynarodowej działalności bywa często zestawiany z dorobkiem 
Brytyjczyka, Normana Davies’a, piszącego o Polsce z nieco mniejszym niż Beauvo-
is zaangażowaniem. W wywiadzie z Jarosławem Kurskim, podkreślając wagę badań 
i spojrzenia obcych na własną, narodową historię, odwołał się słusznie do roli history-
ków amerykańskich w zrozumieniu, a raczej nabraniu dystansu do własnych dziejów 
przez Francuzów, nieustannie podkreślając potrzebę dojrzałego, uczciwego, nie mani-
pulacyjnego w sensie politycznym czy mitotwórczym, jej rozumienia9.

Powracając do tytułowych „kamieni księżycowych”, zatrudnienie Beauvois 
w 1994 r. na paryskiej Sorbonie i  jako dyrektora Ośrodka Historii Narodów Sło-
wiańskich można by uznać za ukoronowanie jego zawodowej kariery, ale sam bo-
hater owych wyczekiwanych i być może nieco spóźnionych nominacji (w miarę do-
kładnie ukazuje polityczne rozgrywki i personalne przepychanki wśród francuskich 
naukowców, jakże przypominające nasze rodzime problemy) w takich kategoriach 
nie postrzegał. Jako erudyta, zasłużony dla historii i kultury polskiego pogranicza, 
doceniał i  cieszył się z  kolejnych polskich dyplomów – doktoratów honoris cau-
sa uniwersytetów Wrocławskiego (1993), Warszawskiego (1999) i Jagiellońskiego 
(2000), które zawiesił w swoim biurze na Sorbonie. Wyjątkowo sobie cenił człon-
kostwo zagraniczne Polskiej Akademii Nauk, które zostało mu przyznane w 1991 
r., wszak właśnie tam widział swojego jedynego następcę w badaniach nad Kresami 
– prof. Leszka Zasztowta, za którego namową zabrał się do napisania powyższej 
autobiografii. 

Beauvois jest również członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, 
a  także Międzynarodowej Akademii Słowiańskiej w  Kijowie oraz wielu francuskich 
i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, w tym Société Française d’Études du XVIII 
siécle, Société d’Histoire Moderne et Contemporaine, Société Française des Études Ukra-
iniennes, Polskiego Towarzystwa HistorycznoLiterackiego w  Paryżu i  Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie. Nie sposób wymienić licznych wyróż-
nień i dowodowa uznania, które przypadły mu w udziale. 

W przypadku Beauvois mamy do czynienia, jak to trafnie podkreślił we wstępie 
do jego autobiografii Leszek Zasztowt, z niezwykle silną i niezależną osobowością, 
z „wolnym elektronem”, podążającym konsekwentnie własną drogą, nie tylko w na-
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uce. Postać ze wszech miar wyjątkowo interesująca, aktywna w wielu sferach życia: 
politycznych, społecznych, zawodowych, wielce ceniąca przyjaźń i rodzinę, nieoszczę-
dzana przez los. Jego autobiografia, pozbawiona krztyny snobizmu, to pouczająca 
opowieść o niełatwym życiu, o nauce, sukcesach, rozczarowaniach i porażkach, o lu-
dziach go otaczających i, na pewno, jak cała twórczość Daniela Beauvois… „nie jest 
to zbiór legend”10. 
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