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W ODZIMIERZ SULEJA

Wroc aw

POLITYCZNY KONTEKST DZIEJÓW UNIWERSYTETU

WROC AWSKIEGO W CZASACH PRL. PRÓBA REKONESANSU

Dziejów uczelni nie sposób separowa  od wydarze  rozgrywaj cych si  poza

jej murami. W tym – od wydarze  politycznych, tak o charakterze lokalnym, jak

i ogólnopolskim. Wp ywa y one przecie , cho  z ró nym nat eniem i rozmaitymi

skutkami, na rozstrzygni cia o charakterze organizacyjnym, sprawy nauki czy dy-

daktyki. Równocze nie w polityczn  dzia alno  anga owali si  pracownicy i stu-

denci wroc awskiej wszechnicy, wybory za , których dokonywali, prowadzi y ich

i do ministerialnych gabinetów, i wi ziennych cel. Niniejszy szkic to zaledwie próba

rekonesansu, raczej postawienie badawczych pyta  ani eli sformu owanie satysfak-

cjonuj cych odpowiedzi. Wydaje si  wszak e, e przed podj ciem kompleksowych,

ród owych studiów pytania takowe, cho  zapewne nie do ko ca kompletne, war-

to postawi .

Nie ulega w tpliwo ci, e dekret Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej

z 24 VIII 1945 r., na mocy którego powo ywano we Wroc awiu Uniwersytet i Po-

litechnik , mia  tyle  praktyczny, co i polityczny tudzie  propagandowy charakter.

Odtwarzano oto dramatycznie zniszczony przez wojn  o rodek akademicki w ca -

kowicie odmiennym personalnie kszta cie, odcinaj c si  od jego habsburskich

i pruskich korzeni, a zarazem przenosz c w naturalny sposób nad Odr  ludzki po-

tencja  z zagrabionych przez sowieck  Rosj  wschodnich kresów Rzeczypospoli-

tej, przede wszystkim ze Lwowa. I cho  budowane od podstaw uniwersyteckie

struktury nawi zywa y do znanych, sprawdzonych mi dzywojennych wzorców i, co

wa niejsze, norm prawnych, których stosowanie gwarantowa o akademickie wol-

no ci tak na obszarze bada  naukowych, jak i procesu nauczania, uwa ny obser-

wator poczyna  nowej, komunistycznej w adzy nie móg  mie  z udze , e ten stan

rzeczy zdo a si  utrzyma . Szko y wy sze nie by y oto, tak jak przed rokiem 1939,

w a cicielami swego maj tku, ale jedynie jego u ytkownikami, zosta  on bowiem,

w my l nowych regulacji prawnych, znacjonalizowany. Niepraktykowanym dot d

elementem dydaktycznego procesu sta o si  pojawienie tzw. wst pnego roku stu-

diów, co wprawdzie racjonalnie t umaczono konieczno ci  wyrównania zaleg o ci

w nauce spowodowanych wojn , ale w nieco d u szej czasowej perspektywie by a
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to wyra na próba dokonania mechanicznej zmiany w „klasowych” proporcjach stu-

diuj cej m odzie y, przez wypracowanie systemu preferencji dla jej „robotniczo-

-ch opskiej” cz ci. Kolejnym krokiem w t  w a nie stron  by o pojawienie si  (we

Wroc awiu od kwietnia 1946 r.) Kursów Przygotowawczych do Roku Wst pnego,

na które rekrutowano m odzie  robotnicz  i ch opsk  mog c  wykaza  si  wia-

dectwem uko czenia szóstej lub siódmej klasy szko y powszechnej – w ci gu dzie-

wi ciu miesi cy uczestnicy kursu przerabiali pe ny, czteroletni program szko y red-

niej, a jego uko czenie dawa o przepustk  na studia. Uzupe nianie wiedzy zosta o

tu skorelowane z intensywn  indoktrynacj  – obok j zyka polskiego czy matema-

tyki równie wa na by a znajomo  metody materializmu dialektycznego i histo-

rycznego oraz demonstracyjne uto samianie si  z ideami internacjonalistycznymi.

O tym za , e nie podnoszenie intelektualnego poziomu by o w przyj tym syste-

mie najwa niejsze, dowodnie wiadczy  system ocen, w którym na pierwszym miej-

scu znajdowa  si  nie zasób pozyskanych wiadomo ci, lecz zgodna z „socjalistycz-

nymi zasadami wychowania” postawa, demonstrowana przez s uchaczy kursu.

Obserwacje te, obecne zreszt  w literaturze przedmiotu, wymagaj  gruntowne-

go poszerzenia umo liwiaj cego sformu owanie pe nej odpowiedzi na pytanie,

wykraczaj ce zreszt  poza wroc awski grunt, w jakim stopniu mechanizm stopnio-

wego osaczania akademickiego rodowiska na organizacyjnym i dydaktycznym polu

(pomijaj c sfer  bada  naukowych) w latach 1945–1947 zmieni  oblicze polskie-

go szkolnictwa wy szego, przybli aj c i umo liwiaj c niebawem podj cie próby

jego stalinizacji. Jego drug , równie wa n , a by  mo e i wa niejsz  cz ci  musi

wszak e sta  si  refleksja odnosz ca si  do ludzkich postaw i dokonywanych

w tamtym czasie yciowych wyborów.

Nie ulega w tpliwo ci, e proces adaptacji do nowej, powojennej rzeczywisto-

ci wi za  si  ci le z wojenn  traum , do wiadczeniami dwu okupacji, wiado-

mo ci  ogromu hekatomby czy pami ci o skali terroru. Nowy system, wprawdzie

narzucony si , dawa  – dla wielu realn , a dla równie wielu pozorn  – gwarancj

stabilizacji, cho  nie znano do ko ca jej ceny. Wprawdzie ci, którzy zetkn li si

z systemem sowieckim w latach 1939–1941 i ponownie w 1944 r., czy zdo ali po-

wróci  z „nieludzkiej ziemi”, w gruncie rzeczy nie ywili z udze , dodatkowo za

niejednokrotnie towarzyszy o im sk din d w pe ni zrozumia e uczucie strachu, nie-

mniej jednak gotowi byli si  udzi , e czy to przyj cie postawy neutralnej, czy

te  demonstrowanie werbalnej akceptacji pozwoli przynajmniej przetrwa . Inni, wy-

zwoleni spod grozy hitlerowskiego terroru, z nowymi realiami musieli si  dopiero

oswoi , nie zawsze przy tym wykazuj c gotowo  do akceptacji prawd oczywi-

stych dla tych, którzy nad Odr  trafili zza Buga. A przy tym, zw aszcza w okresie

„pionierskim”, nale a o po prostu odbudowywa  i materialn  substancj  nowej,

polskiej ju  uczelni, i naukowe warsztaty, i ca y obszar dydaktyki. St d ró norod-

no  i odmienno  postaw tak naukowej kadry, jak i wyj tkowo spragnionej wie-

dzy studenckiej m odzie y, postaw wyznaczonych z jednej strony kra cow  ne-

gacj , z drugiej bezkrytycznym entuzjazmem. Na obszarze tym mie ci  si  b dzie

równie  zwyk y oportunizm i yciowy realizm, cynizm i pragmatyzm, strach i bez-

silno , bezradno  i opór.
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Kwestie te, w wi kszo ci, cho  w nierównych proporcjach, badacze zajmuj cy

si  powojennymi latami, równie  w odniesieniu do Wroc awia, starali si  sygnali-

zowa . Tym elementem politycznego kontekstu, który w dotychczasowych bada-

niach jest w gruncie rzeczy nadal pomijany, s  z jednej strony skala i mechanizmy

nacisku wywieranego na uniwersyteckie rodowisko przez szeroko poj ty aparat

represji (cho  g ównie przez struktury UB), z drugiej rozmiary i konsekwencje in-

dywidualnych, ludzkich uwik a . Nie s  to kwestie ani proste, ani tym bardziej atwe

w badaniu. Z jednej strony wi e si  to ze stanem bazy ród owej, mocno prze-

trzebionej, aczkolwiek dla okresu do 1968 r. znacznie pe niejszej, ani eli dla lat

70. i 80. Z drugiej – ze szczególn  delikatno ci  samej materii. Historyk, podej-

muj cy badania na tym w a nie obszarze, w najmniejszym stopniu nie mo e ro-

ci  sobie prawa do si gania po jakiekolwiek atrybuty prokuratorskiej czy s dziow-

skiej natury. Musi te  w ka dym, z pozoru najoczywistszym przypadku, nie tylko

dostrzega , ale mo liwie wielostronnie stara  si  zrozumie  ówczesny kontekst,

nie tylko politycznej natury. I zawsze, zw aszcza w stalinowskiej dobie, przestrze-

ga  zasady, by w toku narracji na pierwszym planie znale li si  ci, którzy byli od-

powiedzialni za amanie ludzi, a nie ich ofiary.

Uniwersytet Wroc awski – od 1952 r. stygmatyzowany imieniem Boles awa

Bieruta – nigdy, podobnie zreszt  jak i inne uczelnie, nie by  wyizolowanym punk-

tem w politycznej, spo ecznej czy naukowej rzeczywisto ci swojego czasu. Trud-

no wszak e nie dostrzec, e tempo wpisywania uczelni w mechanizm zniewolenia

w pierwszej po owie lat 50., próby tworzenia enklaw dozwolonej swobody po pa -

dziernikowym prze omie, wreszcie czynne uczestnictwo tak w kontestowaniu, jak

i konserwowaniu systemu od ko ca lat 60. wi za o si  ci le z pogl dami i prak-

tycznymi poczynaniami reprezentantów tak naukowego, jak i studenckiego rodo-

wiska.

Pokolenie, które formowa o wroc awski o rodek naukowy, w tym jak e istotny

uniwersytecki segment, w swej znacz cej cz ci mog o odwo ywa  si  do kreso-

wych, lwowskich korzeni. Przyk adem bodaj najbardziej charakterystycznym jest

tu pierwszy rektor po czonych organizmów Uniwersytetu i Politechniki, prof. Sta-

nis aw Kulczy ski, przedwojenny w odarz UJK, a w czasie wojny delegat Rz du

RP na Okr g Lwów. To, e wzi  na swoje barki zadanie budowy polskiego o rod-

ka naukowego nad Odr , nie powinno budzi  zdziwienia, zw aszcza gdy dodatko-

wym rodkiem nacisku, którym mog y si  pos u y  komunistyczne w adze, by  los

ony, przymusowo przebywaj cej w ZSRR. Wybitny uczony i organizator nauki

z yciowych do wiadcze  wyci gn  jednak inne wnioski – stopniowe zaanga o-

wanie w fasadowe ycie polityczne zaprowadzi o go i na awy KRN, a potem sej-

mu, i na dekoracyjne stanowisko wiceprzewodnicz cego Rady Pa stwa, wreszcie

na kluczowe funkcje w „sojuszniczym” Stronnictwie Demokratycznym. Czy i z ja-

kich powodów przekroczy  cienk  granic  dopuszczalnego kompromisu? Co leg o

u podstaw owych, zapewne dramatycznych, wyborów? Czy stara  si  chroni  lu-

dzi, za których wzi  odpowiedzialno ? A mo e uzna , e los kraju zosta  przes -

dzony, powinien zatem zadba  o sw  dalsz  karier ? Takich i podobnych pyta  mo -

na sformu owa  znacznie, znacznie wi cej, ale odpowied  na nie przynie  mog
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jedynie pog bione, nie tylko monograficzne, badania. Zw aszcza gdy wnikliwy ba-

dacz zdecydowa by si  prze ledzi  ca  pl tanin  innych, indywidualnych losów,

uk adaj cych si  wspó cze nie w nie zawsze czyteln  mozaik .

S. Kulczy ski rozpoczyna  sw  powojenn  wspó prac  z narzuconym re imem

w momencie, gdy inteligencj , zw aszcza t , któr  mo na by o okre li  mianem

„post powej”, nowa w adza stara a si  pozyskiwa . Od prze omu lat 1948 i 1949

przestano o to dba , radykalnie zmieniaj c formu  na podporz dkowywanie. Za-

równo uczony, jak w wi kszym jeszcze stopniu student musia  bra  udzia  w pro-

pagandowym spektaklu, przy czym o ile w pierwszej z tych grup nacisk – o czym

wymownie wiadczy y procenty „upartyjnienia” – traci  swój impet w wypadku

werbalnej, deklaratywnej aprobaty, o tyle w drugim, poprzez wszechobecne ZMP,

zmierza  do rzeczywistego przej cia przys owiowego „rz du dusz”, zw aszcza e

pokolenie ówczesnych aktywistów (pomijaj c przypadki lepego, bezkrytycznego

zauroczenia) dostrzeg o wyrazi cie rysuj c  si  mo liwo  budowania swej tak

zawodowej, jak i politycznej kariery.

W stalinowskiej dobie od polityki, w jej wyj tkowo z owrogiej, totalitarnej wer-

sji, nie sposób by o si  separowa . Wprawdzie represje, które spada y na „reak-

cyjn ” profesur  (dodajmy, e prowadzone przez UB obserwowanie poczyna  ro-

dowiska uniwersyteckiego opatrzono w a nie kryptonimem „Reakcja”), trudno

uzna  za powszechne, ale mo na odnotowa  i przypadki zupe nego eliminowania

z zawodu, i dyscyplinarnego przenoszenia, i pozbawiania kontaktu ze studentami,

nie licz c drobnych, dotkliwych szykan. W sytuacjach skrajnych dochodzi o jed-

nak do zatrzyma , wielogodzinnych przes ucha , a nawet pokazowych procesów

(jak mia o to miejsce w odniesieniu do Adama Wankego, profesora antropologii,

wspó za o yciela wroc awskiej Akademii Rolniczej), aczkolwiek w adze, wyko-

rzystuj c aparat represji, stara y si  rodowisko z ama  i zastraszy . Ci, którzy nie

wytrzymywali presji, cz stokro  godzili si  na agenturaln  wspó prac , ci gn c

si  niekiedy przez nast pne dziesi ciolecia, aczkolwiek nie sposób nie odnotowa

wcale licznych przyk adów dzia a  na tym polu z pobudek zarówno ideowych, jak

i czysto utylitarnych. Sprawy te równie  wymagaj  szczegó owego zbadania, cho

ycie polityczne uczelni w latach 1950–1955 zosta o ju  w sposób niemal e pe ny

odtworzone i opisane.

Wydaje si , e bodaj najmniej obci ony politycznym serwitutem w powojen-

nej historii Uniwersytetu Wroc awskiego jest 10-letni okres po roku 1956. Poli-

tyczna kuratela, sprawowana przez PZPR, wprawdzie nie uleg a os abieniu, podob-

nie jak nie os ab o zainteresowanie ze strony SB, niemniej jednak kszta t bada

naukowych, w nieporównywalnie wi kszym stopniu ani eli w stalinowskiej dobie,

zale a  od decyzji uczonych, proces dydaktyczny za  nie by  rujnowany poprzez

ideologiczny nacisk ze strony organizacji m odzie owych. Czas owej wzgl dnej

stabilizacji w praktyce nie zosta  jednak w minimalnym bodaj stopniu rozpo-

znany, tote  przed badaczem, który podejmie si  zadania opisania zale no ci po-

mi dzy politycznymi realiami gomu kowskiej doby a niespiesznie tocz cym si

uczelnianym yciem, stoi wcale niema e zadanie.
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Nie ulega natomiast w tpliwo ci, e polityczne realia, w jakich Uniwersytet

Wroc awski funkcjonowa  na prze omie lat 60. i 70., podobnie zreszt  jak wszyst-

kie inne uczelnie w kraju, zosta y zdeterminowane przez wydarzenia z marca 1968 r.

Nigdy dot d polityka w równie brutalny sposób nie wdar a si  w mury uczelni,

konsekwencj  za  studenckiego protestu by y nie tylko decyzje wprowadzaj ce

nowy system organizacyjny wy szych uczelni (zespolenie katedr w instytuty), lecz

przede wszystkim wytworzenie wokó  rodowiska akademickiego atmosfery

podejrzliwo ci, co z kolei owocowa o zaostrzeniem ideologicznego nadzoru. Wi-

domym rezultatem owej zmiany sta y si  i personalne decyzje odnosz ce si  do

w adz uczelni (niepozostawienie na funkcji rektora prof. Alfreda Jahna, a na funk-

cji dziekana Wydzia u Matematyki-Fizyki-Chemii prof. Jana Rzewuskiego), i zna-

cz ce rozbudowanie przez SB agenturalnej sieci (co wi za o si  nawet z obsadza-

niem przez „TW” istotnych funkcji we w adzach uczelni). Wydaje si , e przysz y

badacz b dzie musia  zmierzy  si  w pierwszej kolejno ci z problemem systemo-

wego ograniczania, w t ej przecie , akademickiej autonomii. Od tego czasu, podob-

nie jak w latach 50., opinia rodowiska przy obsadzaniu kluczowych uczelnianych

stanowisk przestawa a si  liczy . Decydowa  minister, uwzgl dniaj c sugestie par-

tyjnych biurokratów, najcz ciej wojewódzkiego szczebla. Rektor z kolei, koordy-

nuj c swe poczynania z egzekutyw  KU PZPR, decydowa  o nominacjach wydzia-

owych oraz instytutowych. Trudno wprawdzie, zw aszcza bez szczegó owych

bada , orzec, w jakim stopniu Uniwersytet, w my l deklaracji partyjnego aktywu,

sta  si  w latach 70. rozsadnikiem „tre ci ideowo-politycznych, które potem przejd

do innych uczelni”, niemniej jednak wszelkie problemy natury organizacyjnej czy

te  dydaktycznej, w skali instytutu, wydzia u i ca ej uczelni, by y rozstrzygane

z regu y po uwzgl dnieniu opinii b d  formalnej aprobacie grupy partyjnej, OOP

i POP. W ka dym razie, o czym równie  nale y pami ta , miar  przyzwoito ci sta-

wa o si  wówczas niepisane prawo, by nie szkodzi , i z tej w a nie perspektywy

najsensowniej ocenia  mo na poczynania tych, którzy cho by z racji przynale -

no ci do PZPR byli w stanie skutecznie artyku owa  swe opinie nie tylko w perso-

nalnych czy organizacyjnych, ale i naukowych sprawach.

Polityczne spory, toczone wówczas na Uniwersytecie, mia y niekiedy charak-

ter personalnych rozgrywek, ale to, co w znacznym stopniu wp ywa o na panuj cy

klimat, okre li  mo na mianem sporu pomi dzy „ortodoksami” a „pragmatykami”,

toczonego w obr bie uczelnianej PZPR. Pierwsza z tych grup, staraj c si  dyskon-

towa  swe wp ywy po ród wojewódzkiego aparatu partyjnego, usi owa a, szermu-

j c ideologicznym frazesem, narzuci  uczelnianej spo eczno ci styl funkcjonowa-

nia wzorowany na pierwszej po owie lat 50. Druga, liczniejsza i silniejsza

intelektualnie, d y a do zapewnienia uczelni stabilizacji, do oddzielenia ideolo-

gicznych powinno ci i od procesu dydaktycznego, i przede wszystkim toku pracy

naukowej, staraj c si  przy tym w miar  mo liwo ci chroni  tych, którzy repre-

zentowali niezale ne i odmienne od marksistowskich wiatopogl dowe postawy.

Wydaje si , e sygnalizowany tu proces odnosi si  i do innych o rodków akade-
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mickich, niemniej jednak bez bada , i to o charakterze porównawczym, hipoteza

ta pozostanie niezweryfikowana.

Ferment widoczny w po owie lat 70. równie  w obr bie uczelnianego PZPR to

zarazem wiadectwo pojawienia si  politycznej alternatywy, wroc awskiego ro-

dowiska opozycji demokratycznej, obejmuj cego w pierwszym rz dzie studentów

(SKS), jak i w znacznie mniejszym stopniu pracowników nauki. Kwestie te s

w znacznym stopniu, g ównie dzi ki monograficznym i ród owym publikacjom

IPN, obecne w naukowym obiegu, niemniej jednak i to pole wymaga systematycz-

nej, gruntownej eksploracji. W podobnym stopniu dotyczy to i okresu 16 miesi cy

„Solidarno ci”, czasu stanu wojennego i okresu wiod cego do „okr g ego sto u”.

Warto przy tym pami ta , e uniwersytecka „Solidarno ” nale a a do najsilniej-

szych ogniw zwi zkowych na Dolnym l sku (w pa dzierniku 1980 r. liczy a ju

blisko 2500 cz onków), e w formowaniu struktur nowego zwi zku znacz c  rol

odegrali pracownicy uczelni (by wymieni  profesorów Mieczys awa Zlata, Adama

Galosa, Czes awa Hernasa czy ma e stwo Labudów), organizuj cy te  zwi zkowe

szkolenia, wszechnic  czy wspó tworz c O rodek Prac Spo eczno-Zawodowych.

W posierpniowy i pogrudniowy polityczny kontekst wpisane s  i najrozmaitsze re-

presje (internowania, zatrzymania, wyroki skazuj ce, w po owie lat 80. odwo ywa-

nie z uczelnianych funkcji), i czynny udzia  w solidarno ciowej konspiracji, i orga-

nizowanie spo ecznego oporu. Tu lista zagadnie , które nale a oby ród owo

udokumentowa  i naukowo opisa , jest szczególnie d uga i wci  otwarta.

Postawione pytania i przywo ane przyk ady s  zaledwie wst pn  prób  zaryso-

wania tytu owego zagadnienia. Wymagaj cego ród owych bada  i poznawczego

namys u. I, z perspektywy dnia dzisiejszego, wywa onej, rzetelnej refleksji.
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