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MOJE SPOTKANIA Z PROF. ADAMEM GALOSEM

Adama Galosa, posta , która w istotnym stopniu zawa y na moim yciu, cie-

kawym zrz dzeniem losu pozna em, gdy by  jeszcze doktorem. By y to czasy, gdy

kilka lat po II wojnie wiatowej ze wzgl du na dramatyczny brak mieszka  obo-

wi zywa y jeszcze przepisy o „zag szczaniu powierzchni mieszkalnej”. W prak-

tyce oznacza o to, e do wi kszych mieszka  przydzielano dodatkowych lokato-

rów, cz sto zupe nie przypadkowych. W tej sytuacji w a ciciele podobnych lokali

starali si  zminimalizowa  k opoty mog ce wynikn  z tego „zag szczenia”, za-

praszaj c do wspólnego zamieszkania krewnych, przyjació  czy osoby lepiej zna-

ne. W ten sposób jako lokator Józefa Andrzeja Gierowskiego, w tym samym domu

co ja, tylko o pi tro wy ej, zamieszka  jego m odszy kolega, Adam Galos.

Odt d Jego sylwetka cz sto pojawia a si  na drodze do domu. Prawd  mówi c,

dla dziecka w wieku szkolnym, w jakim si  wówczas znajdowa em, by a to tylko

ciekawostka, e pojawi  si  nowy lokator. O wielkiej pracowito ci dr. Galosa pa-

radoksalnie dowiedzia em si  w sposób zupe nie nieoczekiwany, gdy z kolei na-

sza przymusowa lokatorka poskar y a si , e nocne stukanie maszyny do pisania

utrudnia jej sen. Problem ten da o si  wówczas bez trudu rozwi za  poprzez pod o-

enie pod maszyn  wyt umiaj cego d wi k filcu czy woj oku.

Gdy w 1958 r. zdecydowa em si  pój  na studia historyczne, wiedzia em ju ,

e nie zastan  tam przeniesionego do Krakowa na Uniwersytet Jagiello ski Hen-

ryka Wereszyckiego, przyjaciela mojego Ojca i postaci, która by a dla mnie wiel-

kim autorytetem historycznym. Jednak sam Wereszycki zwróci  mi uwag , e je-

li interesuj  mnie dwa wieki historii najnowszej, to cenionym przez niego nast pc

jest docent Adam Galos. Pocz tkowo nazwisko to niewiele mi mówi o. Jednak ju

na I roku moj  uwag  zwróci  wywieszony na tablicy og osze  wyk ad monogra-

ficzny o Niemczech nazistowskich. By  to temat, który wówczas pasjonowa  wie-

lu studentów. Obiecywa em sobie, e pójd  go pos ucha . Nie wiem ju  z jakiego

powodu, prawdopodobnie kolizji tego wyk adu z obowi zkowymi zaj ciami mo-

jego roku, nie by em w stanie zrealizowa  tego zamierzenia. Potem jednak, gdy na

pocz tku III roku mia em podj  decyzj  o wyborze seminarium, pami taj c o wska-

zówce Wereszyckiego, nie mia em w tpliwo ci, jakie seminarium wybra .
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Seminarium Galosa pocz tkowo nie wydawa o mi si  specjalnie atrakcyjne.

Profesor, zdaj c sobie spraw  ze s abej znajomo ci j zyków obcych ówczesnych

studentów historii, wybra  jako o  tematyczn  swojego seminarium dzieje Galicji.

Kraj ten wydawa  mi si  zacofany, za ciankowy, daleki od problemów, którymi

y y wówczas g ówne pa stwa wiata. Dopiero zaj cia seminaryjne u wiadomi y

mi, pod jakim k tem mo na jeszcze patrze  na Galicj . Szczególnie ulubione przez

Profesora analizy programów partyjnych pokaza y mi bogactwo ycia polityczne-

go, fakt, e ten „polski Piemont”, mimo niew tpliwych swoich s abo ci, dawa  pole

aktywno ci obywatelskiej warstw ni szych oraz by  szko  ycia parlamentarnego

przysz ych przywódców niepodleg ej Polski. Niemniej jednak by em naprawd

wdzi czny Profesorowi, gdy pozwoli  mi pisa  prac  magistersk  z zakresu histo-

rii dyplomatycznej pocz tku XX w.

Du o dawa y te  studentom prowadzone przez Profesora wyk ady z historii po-

wszechnej okresu mi dzywojennego, które cieszy y si  tym wi kszym zaintereso-

waniem, e obowi zuj ce wówczas rosyjskie podr czniki by y dalekie od tego, aby

obiektywnie przedstawi  t  epok . Szeroko oczytany w literaturze wiatowej Adam

Galos potrafi  wietnie wydoby  problemy kluczowe, pokaza  najciekawsze tezy

historyków zachodnich w tym zakresie. Nic dziwnego, e kilka lat pó niej studen-

ci zdecydowali si  wyda  na w asn  r k  konspekty z tych w a nie wyk adów Pro-

fesora. Do dzi  zapami ta em niektóre fragmenty wyk adów, które by y dla mnie

odkrywaniem zupe nie nieznanego podej cia do historii.

Po do wiadczeniach z seminarium magisterskiego, gdy po studiach zacz em

przygotowywa  doktorat, sta o dla mnie oczywiste, e musz  zg osi  si  w a nie

na seminarium doktorskie Adama Galosa. Seminarium to by o wcale liczne (cho-

dzi o na nie ok. 10 osób), przez d u szy czas ucz szczali na nie tylko absolwenci

mieszkaj cy we Wroc awiu, ale te  koledzy pracuj cy w Opolu (w tym tak e tacy,

których dopiero tu poznali my). Naocznie mogli my si  przekona , e renoma Pro-

fesora zdecydowanie przekracza granice Wroc awia. Tematyka podejmowanych

prac by a du o bardziej zró nicowana ni  na seminarium magisterskim. Obok za-

gadnie  galicyjskich podejmowano te  tematy l skie. Koledzy pilnie dokszta cali

si  w niemieckim, w czytaniu pisma gotyckiego, aby da  sobie rad  z gazetami

i archiwaliami XIX i XX w. Cho  niektórzy przychodzili z gotowym tematem i kon-

cepcj  dysertacji, to Profesor potrafi  proponowa  inne, bardzo ciekawe, czasem

niebadane wcze niej problemy. To dzi ki Niemu Józef Puci owski podj  badania

nad zupe nie nieznanymi dziejami niemieckiej partii konserwatywnej na l sku,

a Romuald Gelles nad dziejami Wroc awia w czasie I wojny wiatowej. Profesor

zawsze bardzo dok adnie sprawdza  rozdzia y przekazywanych mu prac i potrafi

doradzi  ewentualne korekty. Jako m ody adept historii cz sto z yma em si , gdy

sugerowa  unikanie niektórych cz sto u ywanych w j zyku potocznym zwrotów.

Dopiero po latach doceni em Jego szko . Do dzi  jest dla mnie wzorem, ponie-

wa  nie narzuca , jak to bywa o w wypadku innych nauczycieli akademickich, swo-

jego stylu pisania, potrafi  uszanowa  czyj  w asny styl, czyje  pogl dy. Nie wszy-
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scy uczestnicy seminarium ostatecznie doktoryzowali si , ale z jego gremium wy-

sz o co najmniej sze ciu samodzielnych pracowników naukowych.

Zupe nie odr bn  kwesti  by  dyplomatyczny talent Profesora, który mog em

podziwia  po 1966 r. jako m odszy pracownik Instytutu Historycznego. By  dy-

rektorem (czy wicedyrektorem) tego instytutu w tych trudnych czasach z pewno-

ci  nie by o atwo. Wci  trzeba by o walczy  z Komitetem Uczelnianym PZPR,

który chcia  mie  jak najwi cej do powiedzenia zarówno w polityce kadrowej, jak

i w wyborze tematyki badawczej. W dodatku uczeni bywaj  bardzo dra liwi, st d

nierzadko dochodzi o do ostrych kontrowersji w ród kadry naukowej. Profesor

z talentem, który robi  na mnie olbrzymie wra enie, potrafi  radzi  sobie z wszyst-

kimi problemami ku po ytkowi ca ej spo eczno ci instytutowej. Dzi ki temu do

dzi  pozosta  dla mnie wzorem szefa.


