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Wroc aw

„ABY  MIA  PRZEKONANIE, E JESTE
NAJBARDZIEJ PO YTECZNY W TYM, CO ROBISZ,

ZARÓWNO W NAUCE, JAK I NA UNIWERSYTECIE”1.
PROF. W ADYS AW CZAPLI SKI

O POSTAWIE UCZONEGO W CZASACH PRL

Atmosfera pracy na uniwersytetach w Polsce w latach 60. i 70. XX w. stawia a

przed uczonymi wyzwania, które dobrze zna prof. Adam Galos, zwi zany z Insty-

tutem Historycznym Uniwersytetu Wroc awskiego od lat 40.2 Pracownik nauki,

który nie chcia  sprzeniewierza  si  swoim przekonaniom, ale chcia  bra  aktyw-

ny udzia  w yciu rodowiska akademickiego, musia  ostro nie porusza  si

w ówczesnych realiach. Prób  odtworzenia wyzwa  etycznych, przed którymi

w tamtych czasach stawali uczeni, podj am na podstawie Dziennika i korespon-

dencji prof. dr. hab. W adys awa Czapli skiego, kierownika Katedry Historii No-

wo ytnej Powszechnej, w której podówczas mgr A. Galos pracowa 3. Wielu pra-

cowników nauki w okresie PRL w adze traktowa y podejrzliwie. Prof. W. Czapli ski
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1 Tekst ycze  z o onych prof. W adys awowi Czapli skiemu przez przyjaciela prof. Henryka

Wereszyckiego, zob. Korespondencja H. Wereszyckiego z W. Czapli skim, ZNiO, sygn. 18608 (da-

lej: Korespondencja H. Wereszyckiego z W. Czapli skim), t. 1, s. 121, 25 VI 1959.
2 W. Czap l i sk i, Polska nauka historyczna – problemy odbudowy, KH 86 (1979), z. 3, s. 616;

T.P. Ru tkowsk i, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne,

Warszawa 2007, s. 55, 199.
3 W archiwum, które przez rodzin  zosta o przekazane ZNiO, s  wprawdzie dokumenty odno-

sz ce si  do lat 40. i 50., ale poza kilkoma prywatnymi listami to przede wszystkim kopie artyku ów

autorstwa W. Czapli skiego i pisma urz dowe. Dla okresu po II wojnie wiatowej W. Czapli ski roz-

poczyna zapiski w Dzienniku 22 IV 1960 r. Wcze niejsze materia y dotycz  pojedynczych spraw,

wa nych zebra  i zawieraj  charakterystyki naukowców spisane bezpo rednio po ich mierci. Od

1960 r. notatki s  robione kilka razy w miesi cu. Dziennik ko czy si  w 1981 r. Informacje zawarte

w Dzienniku uzupe ni am wiadomo ciami z korespondencji z H. Wereszyckim, która zaczyna si  1 III

1959 r. i trwa z ró nym nasileniem do 1981 r., a tak e z Adamem Kerstenem. W. Czapli ski, Dzien-

nik, ZNiO, sygn. 18485 (dalej: Dziennik), t. 1, s. 348; t. 2, s. 412; kopie listów W. Czapli skiego do

H. Wereszyckiego, ZNiO, sygn. 18629 (dalej: Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim),

t. 1, s. 364; t. 2, s. 396; Korespondencja H. Wereszyckiego z W. Czapli skim, t. 1, s. 468; t. 2, s. 488;

Korespondencja A. Kerstena z W. Czapli skim, ZNiO, sygn. 18580, t. 1, s. 434; t. 2, s. 420; Kore-

spondencja W. Czapli skiego z A. Kerstenem, ZNiO, sygn. 18621, t. 1 , s. 416; t. 2, s. 372.
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pracowa  na Uniwersytecie Wroc awskim w latach 1946–1975 i przez ca y ten okres

podkre la  konsekwentnie swoje przywi zanie do Ko cio a katolickiego i otwar-

cie krytyczny stosunek wobec PZPR, dlatego te  w adze utrudnia y mu dzia alno

na rzecz rodowiska akademickiego.

Nauczyciel akademicki, zdaniem prof. W. Czapli skiego, powinien si  anga-

owa  w ycie uczelni, mimo e by o ono zdominowane przez organizacj  par-

tyjn . Bardzo chcia , by szko y wy sze by y zarz dzane demokratycznie, czyli by

decyzje by y podejmowane drog  g osowania, i co wi cej, g osowania tajnego, a nie,

jak wówczas by o w modzie, przez aklamacj  lub jawnie4. Z niech ci  odnosi  si

do nacisków partyjnych, by oddawano g osy jednomy lnie. Podkre la  znaczenie

identyfikowania si  z mniejszo ci : „Coraz bardziej si  przekonuj , e prawie za-

wsze tam, gdzie znaczna cz  ludzi decyduj cych opowiada si  po jakiej  stro-

nie, dla bezpiecze stwa, dla uratowania swego sumienia i dla obrony sprawiedli-

wo ci trzeba by  przeciw”5. Je eli uwa a , e nie jest wystarczaj co poinformowany,

by podj  decyzj , bra  pod uwag  g osowanie bia  kartk , wzgl dnie opuszcza-

nie zebrania, by g osuj c przeciw, nie uczyni  komu  krzywdy6. Sprzeciwia  si

traktowaniu g osowa  jako miernika zaufania danej osoby do partii. W konkret-

nym przypadku za da  od jednego z profesorów, „by cofn  swój list z zarzutem,

e wynik g osowania rzuca wiat o na polityczne nastawienie g osuj cych”, gdy

jest to rodzaj przymusu (kilka dni pó niej pisa  wprost o szanta u)7.

Mierzi o go tak e zbyt d ugie sprawowanie urz dów uniwersyteckich przez po-

szczególnych uczonych8. W innym miejscu pisa : „Zasadniczo pogl d mój jest ten,

e wszelka w adza winna ulega  zmianie, e nale y d y  do wprowadzenia m o-

dych ludzi do zarz du, by zwalcza  pogl d panuj cy w pewnych ko ach wroc aw-

skich, e [...] to grupa starszych panów prawi cych sobie wzajemne grzeczno ci”9.

Wielokrotnie w Dzienniku znajdujemy informacje o proponowanych przez Czapli -

skiego rozwi zaniach ugodowych w formie komisji rozjemczych z udzia em pro-

fesorów w roli superarbitrów, ró nych sporach i zatargach wewn trz Instytutu,

a tak e na Uniwersytecie10. Cz sto przez niego powtarzane przekonanie, e nie ma

instytucji i ustrojów doskona ych, „które by po pewnym czasie, w miar  zmienia-

j cych si  warunków nie wymaga y naprawy i przebudowy”11, by o wielokrotnie

u ywane jako dowód na jego niech  do partii i systemu, mimo e by  to racjonal-

ny komentarz odnosz cy si  do ka dej organizacji.

Anga owanie si  w ycie Uniwersytetu oznacza o, e trzeba by o przemy le

i wypracowa  swój stosunek do wszechobecnej partii i jej cz onków. Prof. W. Cza-
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4 Dziennik, t. 2, s. 57, 25 II 1969; s. 136, 24 III 1971.
5 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 1, s. 33, 19 I 1961.
6 Dziennik, t. 1, s. 239, 29 VI 1964; t. 2, s. 209, 9 X 1973.
7 Ibidem, t. 1, s. 260, 6 I 1965; s. 261, 10 I 1965.
8 „By nie stwarza  urz du do ywotniego”, ibidem, t. 2, s.131, 4 III 1971.
9 Ibidem, s. 166, 7 III 1972.
10 Ibidem, s. 184, 6 XII 1972; s. 27, 24 V 1968.
11 Ibidem, s. 179, 1 X 1972, cyt. za: Inauguracja roku akademickiego 1972/1973, Uniwersytet

Wroc awski, Wroc aw 1973, s. 33.
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pli ski nieetyczne posuni cia PZPR, o ile by o to tylko mo liwe, wytyka  publicz-

nie. Za przyk ad pos u y  mo e cofni cie jednemu z dziennikarzy poparcia partii

do Nagrody Miasta Wroc awia, które Profesor na posiedzeniu jury nazwa  „nie-

przyzwoitym”, po czym zag osowa  bia  kartk 12. Zwraca  uwag  cz onkom par-

tii, e takie posuni cia nie przysporz  im popularno ci. W prywatnych rozmowach

z wysokimi urz dnikami partyjnymi na Uniwersytecie si ga  do wiedzy historyka,

gdy mówi : „kiedy  o to b dziecie s dzeni przez potomno ”13.

Oceniaj c post powanie pracowników Uniwersytetu, bra  pod uwag  kontekst

sytuacji, w której si  znale li. W 1964 r. zanotowa  o jednym z akademików:

„W latach minionych troch  irytowa a mnie jego uk adno , gotowo  ulegania

pewnym naciskom, nie wiem jednak, w jakich warunkach si  znajdowa , czy nie

zmusi y go okoliczno ci do tego”14. Pod koniec ycia pisa  o innym uczonym, który

w latach 50. by  lojalnym cz onkiem partii, ale pó niej z niej wyst pi  i b d c ak-

tywny w opozycji, dowiód , e „zaryzykowa  [...] wszystko, by si  wydoby  z wi -

zów, które bezwiednie sobie za o y ”15. Podobne kryteria stosowa  jego przyjaciel

Henryk Wereszycki, pisz c: wprawdzie „wyg osi  wznios y toast na Nowy Rok 1952

na cze  Stalina [...], ale dzi ki temu ile ludzi w Instytucie, [którym kierowa  –

A.S. B.] znalaz o przytu ek”16. W 1980 r. prof. W. Czapli ski tak skomentowa  w a-

sny wie o opublikowany w „Kwartalniku Historycznym” artyku : „Czytaj c obe-

cnie to sprawozdanie mo e troch  i a uj , e w poszczególnych punktach po-

wstrzyma em maszyn  [...], ale kr powa a mnie do pewnego stopnia wiadomo ,

e w wielu wypadkach pisa em niejako nad grobami ludzi, którzy przecie  przy-

czynili si  do zatrucia rodowiska, a którzy dzi  broni  si  nie mog ”17. Tak wi c

nie tylko podkre la  konieczno  zrozumienia sytuacji, w jakiej konkretne osoby

podejmowa  musia y decyzje, ale tak e powstrzymywania si  od oskar ania tych,

którzy ju  sami broni  si  nie mog .

Poniewa  autor Dziennika cieszy  si  w swoim rodowisku du ym autorytetem,

zwracano si  do niego po rad  przed podj ciem tak powa nej decyzji, jak wst pie-

nie do partii. Jeden z interlokutorów pod koniec rozmowy zapyta  „czy nie strac

do niego zaufania [...], stara em si  go przekona , e b d  nadal mu ufa ”18. Dla

prof. W. Czapli skiego wa niejsza w ocenie osoby od jej przynale no ci partyjnej

by a wiadomo , e: „nie s ysza em, by komukolwiek szkodzi ”19. Gdy w 1974 r.

jeden z m odych uczestników seminarium prowadzonego dla asystentów „zasta-

nawia  si , czy w a ciwie nie powinien zwróci  legitymacji partyjnej”, prof. Cza-

pli ski zdecydowanie mu odradzi , „zdaj c sobie spraw  z tego, jak powa ne kon-

sekwencje poci gn oby to za sob ”. Sw  argumentacj  uzupe ni : „to mo na by

Prof. W adys aw Czapli ski o postawie uczonego w czasach PRL

12 Ibidem, t. 1. s. 139, 3 V 1962.
13 Ibidem, t. 2, s. 69, 2 VII 1969.
14 Ibidem, t. 1, s. 250, 30 X 1964.
15 Ibidem, t. 2, s. 401, 22 I 1981.
16 Korespondencja H. Wereszyckiego z W. Czapli skim, t. 1, s. 405, 9 I 1968.
17 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 367, 13 VII 1980.
18 Dziennik, t. 1, s. 253, 24 XI 1964; t. 2, s. 379, 31 X 1979.
19 Ibidem, t. 2, s. 37, 23 VII 1968.
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zrobi  dopiero, gdyby mu nakazano co , czego jego sumienie nie pozwala mu zro-

bi . Nie nale y podejmowa  decyzji bohaterskich, skoro nie wiadomo, jak by si

to znios o, chyba w momentach zasadniczych”20. Pisz c o tym samym asystencie

do prof. H. Wereszyckiego, tak go charakteryzuje: „ch opak bardzo uczciwy, p.g.

[czyli partyjny – A.S. B.], któremu jednak ten fakt nie odebra  zdolno ci szczere-

go uczciwego dyskutowania z lud mi”21.

Wysoce krytyczny stosunek prof. W. Czapli skiego do PZPR nie oznacza  ograni-

czania kontaktów z cz onkami partii. Do partii nale a o wiele szlachetnych osób.

W przemówieniu Profesora do uczniów, gdy dzi kowa  za uhonorowanie jego 65.

urodzin, znalaz  si  wysoce symptomatyczny fragment: „Pierwej ni  pad o s owo

o koegzystencji, udowodnili cie mi, e mo na z cz owiekiem innych pogl dów nie tylko

nawi za  poprawne stosunki, ale nawet i przyja . Pokazali cie i przypomnieli cie mi,

e przyja  wyrasta nawet w rezultacie star ”22. Fragment ten by  mi dzy innymi ad-

resowany do podówczas cz onków PZPR: Adama Kerstena i Jaremy Maciszewskie-

go, uczniów i przyjació  prof. W. Czapli skiego. Obaj panowie, gdy tylko by a taka

potrzeba, udzielali mu swego poparcia. Natomiast prof. Czapli ski szczególnie cz sto

musia  broni  J. Maciszewskiego. „W gruncie rzeczy mog em powiedzie , e nie jest

wi cej ani mniej cynikiem ni  wszyscy niemal inteligentni politycy”23, ripostuje, gdy

w rozmowie zaatakowano jego ucznia. Wspierany przez A. Kerstena cz sto doradza

J. Maciszewskiemu wybór takich urz dów, które pozostawi yby mu czas na prac  na-

ukow 24. Ten jednak w 1969 r. zosta  pierwszym sekretarzem partii na Uniwersytecie

Warszawskim, a potem pos em do Sejmu. W 1971 r., zapisuj c rozmow  na temat sy-

tuacji w kraju, dodawa : „przy tym wszystkim Jarema pozostaje niepoprawnym opty-

mist ”25. Od czasu do czasu prof. W. Czapli ski prosi  prof. J. Maciszewskiego o wsta-

wiennictwo, a to w sprawie przywrócenia WTN-owi prawa do wydawania ksi ek, a to

w rozwi zywaniu problemów wywo anych partyjnymi decyzjami w Instytucie Histo-

rycznym. Przed mianowaniem rektora Uniwersytetu Wroc awskiego w 1975 r. obaj

panowie dyskutowali o mo liwych kandydatach26. W trakcie innej rozmowy prof.

W. Czapli ski przypomnia  swemu uczniowi, e wkrótce b dzie obchodzi  jubileusz

pracy naukowej. Jednak J. Maciszewski podkre li , e ze wzgl du na sprawowane funk-

cje nie powinien tej rocznicy wi towa . „Zaproponowa em mu, by ust pi  ze stano-

wiska, [...] pochyli  si  wówczas ku mnie i powiedzia , e by oby nie adnie, gdyby opu-

szcza  zagro ony okr t”27. W kilka miesi cy pó niej, relacjonuj c kolejn  rozmow ,

napisa : „powiedzia em mu otwarcie, e nie aprobuj  ich [partii – A.S. B.] post powa-

nia i ich sposobu propagandy”28.
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20 Ibidem, s. 215, 1 I 1974.
21 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 173; 15 IV 1976.
22 Dziennik, t. 1, s. 310, 5 II 1966.
23 Ibidem, s. 338, 3 III 1967.
24 Ibidem, t. 2, s. 39, 5 X 1968.
25 Ibidem, s. 140, 9 IV 1971.
26 Ibidem, s. 240, 1 III 1975; s. 245, 18 V 1975.
27 Ibidem, s. 283, 7 X 1976.
28 Ibidem, s. 290, 5 II 1977.



623

W kwietniu 1977 r. prof. Czapli ski odebra  medal zas u onego dla Gda ska.

Ponownie by  podejmowany w tym mie cie z okazji nadania doktoratu honoris cau-

sa w 1978 r. W trakcie obu wizyt dobre wra enie zrobi  na nim stosunek w adz

partyjnych do rodowiska naukowego. Ale za pozytywne komentarze o Tadeuszu

Fiszbachu, wówczas pierwszym sekretarzu KW w Gda sku, zosta  skrytykowany

przez H. Wereszyckiego. Odpowiadaj c na listowne zarzuty, podkre li , e ceni go

sobie: „za rozumny liberalizm. Zreszt  dla mnie pan Fiszbach, to przede wszyst-

kim cz owiek maj cy w r ku w adz  i operuj cy ni  wed ug mego rozeznania roz-

s dnie”29. Ewidentnie nie fakt przynale no ci partyjnej by  miar , wed ug której

ocenia  ludzi.

Szczególnie ciekawe wiat o na silny zwi zek Profesora z Uniwersytetem Wro-

c awskim rzuca replika na pismo, które wp yn o do Rady Naukowej Ministerstwa

O wiaty i Szkolnictwa Wy szego w 1970 r., a które zapewne zosta o przekazane

Senatowi Uniwersytetu Wroc awskiego. Celem, jaki postawili sobie jego autorzy,

by a zmiana nazwy Auli Leopoldy skiej. Warto przyjrze  si  argumentom i termi-

nologii, któr  si  pos u yli. Przes ank  wyj ciow  sta a si  walka z „reliktami po

dawnych oraz rozbiorczych zarz dach Habsburskich i Hohenzollernowskich, które

nie reprezentuj  z punktu widzenia interesów kulturalnych i politycznych polskich

[...] jakichkolwiek warto ci kulturalnych”30. Do tych „reliktów” zosta a zaliczona

Aula Leopoldy ska. Jednocze nie zmiana nazwy mia a by  kar  za niedocenianie

przez historiografi  austriack  zas ug po o onych przez Jana III Sobieskiego w trak-

cie kampanii wiede skiej. Zamiast honorowania fundatora – cesarza Leopolda, au-

torzy owego listu proponowali nazwa  Aul  imieniem „polskich postaci historycz-

nych zwi zanych z o wiat  i nauk ”31. Na to pismo, które – jak sami autorzy

zapowiadali – by o tylko pierwszym z wielu, jakie zamierzaj  do Ministerstwa skie-

rowa , by walczy  z „reliktami”32, odpowiedzia  prof. W. Czapli ski. Sw  obron

nazwy i wystroju Auli zacz  od przypomnienia, e po wojnie, mimo akcji likwi-

dowania pozosta o ci po jawnych wrogach polsko ci: Fryderyku II czy Bismarc-

ku, nikomu nie przysz o na my l zmienia  nazwy Auli33. Nawi zuj c do wielo-

krotnie stosowanego przez autorów listu terminu „okupacja”, przypomnia , e

przodkowie Leopolda weszli w posiadanie l ska nie drog  podboju, ale w wyni-

ku formalnej elekcji. Co wi cej, cesarz Leopold pochodzi  z rodu spokrewnionego

z polskimi monarchami. Profesor podkre la , e nazwa ta przesz a ju  do historii

Prof. W adys aw Czapli ski o postawie uczonego w czasach PRL

29 Ibidem, s. 298, 18 IV 1977; s. 324, 30 VI 1978; Korespondencja W. Czapli skiego z H. Were-

szyckim, t. 2, s. 291, 6 VII 1978; s. 295, 25 VII 1978.
30 Polszczyzna oryginalna, autorka nic nie poprawia a!
31 Papiery W. Czapli skiego, ZNiO, sygn. 18494, s.139–140.
32 O pó niejszych podobnych poczynaniach jednego z autorów tego listu pisze A. Krzemi -

sk i, Prusy to my, „Polityka” nr 9 z 2 II 2002.
33 Zapewne odwo uje si  do pisma od lokalnych dzia aczy partyjnych, które rektor odczyta  na

posiedzeniu Senatu w 1950 r., daj cego usuni cia portretu Fryderyka II, zob. T. Ku la k, M. Pa -

te r, W. Wrzes i sk i, Historia Uniwersytetu Wroc awskiego 1702–2002, (AUWr, No 2402), Wro-

c aw 2002, s. 241.
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i historii sztuki, a jej zmiana musia aby prowadzi  do zmiany wystroju sali stano-

wi cej jako ca o  nieprzeci tne dzie o sztuki34.

Identyfikacja z uczelni  nie oznacza a bezkrytycznego stosunku do rodowiska

akademickiego. Cz sto ubolewa , e pracownicy zapominaj , i : „G owa, nie tytu ,

czyni uczonego”35. Dyskusj  wokó  etyki pracowników uczelni wywo a  film Barwy

ochronne36. Jednak na d ugo, zanim film ten wszed  na ekrany, problemy w nim

poruszone Czapli ski odnotowywa  w swym Dzienniku: „Istotnie profesorowie to

nie atwa grupa ludzi. Stare zagadnienie znajduje tu swoj  ilustracj . Nauka, nawet

du y talent, wielka wiedza nie zawsze id  w parze z warto ci  moraln . Przy tym

tak atwo o deformacj  psychiczn  dzi ki temu, e w zasadzie przeci tny profesor

zawsze chce mie  racj , a wobec studentów mo e t  racj  przeprze . [...] Rzadko

istotnie zdarza si  profesor, który rozumie, e nie zawsze musi mie  racj . Obser-

wowa em przy tym charakterystyczne zjawisko. Im czasem s abszy jest uczony,

tym wi ksze wymagania, tym wy ej si  ceni, tym bardziej chce by  nieomylny [...].

Nie domagam si  wi to ci od profesora, jednak w czasie mej kariery walczy em

cz sto o to, by nie dopuszcza  do uniwersytetu ludzi o lichej moralnej postawie”.

Dalej podkre la : „nie chodzi mi o moralno  drobiazgow , ale przede wszystkim

o jak  moralno  w sprawach nauki”37. Szczególnie szokowa o go wykorzysty-

wanie przez profesorów prac m odszych pracowników bez uszanowania autorstwa.

Bulwersowa a go informacja o wymuszeniu na rzeczywistych redaktorach tomu

róde , by dopisali nazwisko profesora, który decydowa  o przyj ciu pracy do dru-

ku, mimo e adnego wk adu naukowego nie mia 38. A w innym miejscu pisa , e

na „uniwersytecie istnieje tendencja, niestety, do tuszowania wi stw poszczegól-

nych profesorów”39. Jednocze nie artowa  z „krakauerów”, którzy s  przekonani,

i  „profesura to ma e wszelkie niedoci gni cia, jak woda przy chrzcie. Nie mo na

mówi  le o cz owieku, który jest profesorem UJ”40. Ceni  sobie u naukowców nie

tylko umi owanie wiedzy, ale tak e wysokie poj cie godno ci uczonego i obowi -

zuj ce go dobre obyczaje. Kontempluj c zagadnienie, czy W adys aw Konopczy ski

móg by „spokojnie bytowa  w naszej rzeczywisto ci”, odpowiada , e móg by by

wprawdzie „odsuni ty nieco na bok, jednak szanowany i kochany jak np. [Stani-

s aw] Pigo , Konrad Górski, [Kazimierz] Tymieniecki [...], móg by by  po ytecz-

ny, chocia by dlatego, e przecie  zna  dobrze j zyk i kultur  rosyjsk , e przy tym

wszystkim na pewno by si  nie zeszmaci , zachowa by sw  godno ”41.

Obowi zki dydaktyczne pracowników naukowych Uniwersytetu traktowa  bar-

dzo powa nie. Wielokrotnie powtarza , e dobry dydaktyk akademicki musi by
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34 Papiery W. Czapli skiego, ZNiO, sygn. 18494, s. 141–142.
35 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 262, 9 XII 1977.
36 Film polski, re yseria K. Zanussi, wszed  na ekrany w 1976 r.
37 Dziennik, t. 1, s. 180, 25 XII 1962.
38 Ibidem, s. 137, 29 IV 1962; s. 260, 6 I 1965.
39 Ibidem, s. 137, 29 IV 1962.
40 Ibidem, s. 119, 28 X 1961.
41 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 230, 14 IV 1977.
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jednocze nie dobrym naukowcem42. Szczególne w tpliwo ci budzili w nim pra-

cownicy atwo zmieniaj cy zdanie pod wp ywem czynników politycznych: „Czy

cz owiek, który [...] gotowy jest zmieni  pogl dy wed ug tego, jakie one s  ofi-

cjalnie, mo e by  wychowawc  m odzie y?”43 Obserwuj c koniunkturalno  nau-

kowców, próbowa  ich zrozumie , nie szcz dz c z o liwo ci: „Wa ne, e zgodne

to [interpretacja – A.S.B.] z ogóln  tendencj  dzisiejszej historiografii nastawio-

nej raczej nacjonalistycznie. Tote  nie mo na [autorowi – A.S.B.] odmówi  by-

stro ci orientacji”44. Zauwa a, e dla niektórych profesorów „nauka by a przede

wszystkim narz dziem do kariery”. Nic w tym z ego nie widzia , cho  ewidentnie

by  zdziwiony takim podej ciem. Wi kszy krytycyzm wyra a  wobec osób, które

„da y si  u y  czynnikom partyjnym jako narz dzie”45. Szokowa o go, gdy kie-

rownik jednego z instytutów Uniwersytetu nie chcia  zwróci  uwagi na niedoci -

gni cia w pracy dydaktycznej podw adnego nale cego do partii, gdy  „nie zamie-

rza si  nara a ”46. Poniewa  podobne sytuacje zosta y przedstawione w Barwach

ochronnych, obejrza  ten film z du  uwag  i tak w korespondencji z H. Wereszyc-

kim, jak w Dzienniku znajdujemy przemy lenia z tym zwi zane: „Podoba  mi si

bardzo i cho  uwa am, e to atak jednostronny, to po pierwsze nie paszkwil, po

drugie po yteczny”47. W korespondencji wyra a  si  ostrzej: „Film jest niew tpli-

wym pamfletem [...], jest ostr  do  jednostronn  napa ci  na uniwersytety. Nie-

stety fakty przytoczone s  prawdziwe, to znaczy mog y si  sta ”. A w kolejnym

li cie: „Mym zdaniem czas by , aby wskaza  na ropiej ce rany wy szych uczelni,

aby si  te rany nie zaros y blizn  pod o ci, nie zanurzy y w morzu g upoty” 48. Na-

tomiast prof. H. Wereszycki uzna  film za nazbyt krzywdz cy uniwersytety. Takie

stanowisko zaj  te  inny jego interlokutor, W odzimierz Suleja49. Czapli ski bro-

ni  swego stanowiska, przytaczaj c ko cowe sekwencje filmu jako odautorski os d

postawy bohatera, gdy docent mówi: „By by  mnie prawie zabi ”, i dodaje „mo e

by to i lepiej dla mnie by o”50.

Dziennik i korespondencja prof. W. Czapli skiego s  wietnym ród em do ana-

lizowania sposobu, w jaki radzi y sobie osoby niech tne systemowi obowi zuj -

cemu w PRL, ale pragn ce bra  czynny udzia  w yciu rodowiska akademickie-

go. Podobnie jak wielu pracowników nauki w Polsce, mimo krytycznego stosunku

Prof. W adys aw Czapli ski o postawie uczonego w czasach PRL

42 Dziennik, t. 2, s. 257, 3 X 1975.
43 Ibidem, t. 1, s. 181, 25 XII 1962.
44 Ibidem, s. 326, 15 IX 1966.
45 Ibidem, s. 288, 26 VII 1965.
46 Ibidem, t. 2, s. 217, 29 I 1974.
47 Ibidem, s. 295, 5 III 1977.
48 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 222, 3 III 1977; s. 223, 14 III

1977.
49 Dziennik, t. 2, s. 295, 5 III 1977. Ten obecny profesor by  jednym z uczestników spotka  i dys-

kusji organizowanych przez prof. W. Czapli skiego dla m odych pracowników Instytutu Historycz-

nego Uniwersytetu Wroc awskiego, na których omawiano wszystkie sprawy: od ycia codziennego

po najnowsze prace historyczne – dopisek Redakcji.
50 Korespondencja W. Czapli skiego z H. Wereszyckim, t. 2, s. 227, 30 III 1977.
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do ówczesnych w adz, jednoznacznie identyfikowa  si  ze swoj  uczelni , i dzia-

a  na rzecz jej rozwoju na tyle, na ile sytuacja pozwala a. Spotykam si  z wyraza-

mi zdziwienia, e wówczas tak silnie mo na by o si  identyfikowa  z instytucj ,

w której niemal o wszystkim decydowa y instancje partyjne. Jednak warto mie

na uwadze, e pracownicy naukowi, którzy chcieli, by Uniwersytet Wroc awski

wzmacnia  sw  pozycj  na naukowej mapie Polski, nie mieli innego wyj cia. Nie

przynale no  partyjna ró nych osób by a miernikiem ich warto ci, lecz sposób,

w jaki traktowali uczelni  i pracuj cych w niej ludzi. Jednocze nie nale a o na swój

u ytek wypracowa  i przestrzega  jasno zdefiniowanych zasad.


