Warszawa, październik 2019 roku

Szanowni Państwo,
Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty
woal… – pisał Jeremi Przybora, a śpiewał Wiesław Michnikowski w niezapomnianej piosence
„Addio, pomidory”. Ostatnie dni wprawdzie rozjaśniło i ociepliło słońce, lecz mgliste poranki
względnie wieczory na pewno jeszcze przed nami. Mgliste dawne czasy warszawskie również
zawitają w naszych myślach oraz rozmowach – chociażby już na najbliższym zebraniu Komisji
Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Już u zarania historii Warszawy natrafiamy na jej kontakty z Rusią, a więc z organizmami
państwowymi (księstwami) położonymi na ogromnych terenach na wschód od Polski.
Większość tych księstw rządzona była przez silnie rozgałęziony ród Rurykowiczów. Początki
Rusi i Rurykowiczów opisał Nestor – mnich monastyru Teodozowego Pieczerskiego (Kijów) –
w kronice nazwanej „Powieść minionych lat”. Nestor podał tam, że gdy plemiona
zamieszkujące rosyjskie ziemie poróżniły się między sobą i brat zabijał brata, to uradzono,
aby wezwać wcześniej wygnanych Waregów, czyli Skandynawów zza Bałtyku…
… tak rozpoczyna się fascynująca, wydana w bieżącym roku książka pt. Moskwa nad Wisłą
autorstwa profesora Lecha Królikowskiego. Tytuł dzieła może nie jest jednoznacznie oczywisty
w kontekście naszych dyskusji stołecznych prowadzonych od lat, lecz tak naprawdę dotyczy ono
spraw warszawskich w 95% swej zawartości! Poczynając od Unii Lubelskiej (1569), a kończąc na
współczesnych stosunkach Polski i Rosji w XXI stuleciu, śledzimy z Autorem polityczną sinusoidę
militarnych i dyplomatycznych wzajemnych odwiedzin i zwarć między obydwoma państwami, gdy
Warszawa staje się zazwyczaj areną decyzji i przestrzenią konsekwencji aktualnej temperatury
relacji między nimi.
O książce porozmawiamy z jej Autorem, którego chyba tylko dla porządku tudzież spokoju
annalistów naszych zebrań tutaj przedstawimy. Otóż bohater październikowego zebrania Komisji
Historycznej TPW – absolwent Politechniki Warszawskiej, varsavianista, samorządowiec, profesor
i rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia – jest
doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i specjalistą od problematyki warszawskiej oraz
kontaktów polsko-rosyjskich, był prezesem naszego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przez dwie
dekady (1993-2013), jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
dawnym pracownikiem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, autorem piętnastu
książek i ponad pół tysiąca publikacji prasowych, last but not least – członkiem naszej Komisji
Historycznej.
Zebranie poświęcone Moskwie nad Wisłą – w ujęciu Lecha Królikowskiego – przygotowują
wspólnie Towarzystwo Miłośników Historii (Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego) oraz
Komisja Historyczna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Spotykamy się tym razem nietypowo, bo
w czwartek 24 października o 17:00 w Sali Kościuszkowskiej w siedzibie TMH przy Rynku
Starego Miasta 29/31.
Do zobaczenia już niedługo – 24 października o 17:00.
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