
Byłem i będę… 
o historyku, który tworzył historię

Aleksander Gieysztor 

czas próby,  
czas kompromisów

N.N., Ballada o wojnie, ok. 1980, Materiały Aleksandra Gieysztora, 
APAN, III–352, j. 1483

Lata 1980–1981 to bardzo trudny okres w życiu Aleksandra Gieysztora 
— sprawował bowiem w tym czasie dwie funkcje, wymagające 
odrębnego zaangażowania i przygotowania — był dyrektorem Zamku 
Królewskiego w Warszawie i prezesem Polskiej Akademii Nauk.

Spotkania Aleksandra Gieysztora z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” i strony rządowej, lata 80., APAN, ZF, b.p.

„Aleksander Gieysztor nie uchylał się od zaangażowania w sprawy kraju. Dlatego też podpisał List 34, brał udział w Radzie 
Konsultacyjnej i obradach Okrągłego Stołu.” 

Poręczenie Aleksandra Gieysztora za studenta Jana Żaryna, 
1982, Materiały Aleksandra Gieysztora, APAN, III–352, j. 1060

Pierwsza karta listy internowanych do 17 grudnia 
godz. 13.00, 1981, Materiały Aleksandra Gieysztora, APAN, 
III–352, j. 1060

Przepustka nr 113 dla 
prezesa PAN Aleksandra 
Gieysztora, 1981, Materiały 
Aleksandra Gieysztora, 
APAN, III–352, j. 1099

Jedna z wielu próśb o interwencję do Aleksandra 
Gieysztora, prezesa PAN, 1982, Materiały Aleksandra 
Gieysztora, APAN, III–352, j. 1060

Prezes PAN Aleksander Gieysztor miał na swym 
biurku telefon, jeden z nielicznych czynnych w czasie 
stanu wojennego, z którego profesor korzystał głównie 
w sprawach interwencyjnych na rzecz internowanych.

Obrady Okrągłego Stołu, 1989, APAN, ZF, b.p.

„Bronisław Geremek powiedział, że w trakcie zebrań oficjalnych i nieoficjalnych Okrągłego Stołu profesor Gieysztor występował jako osoba niezależna. I wnosił doświadczenie historyka, człowieka umiaru. Strona rządowa liczyła 
na jego zdolności mediacyjne, cierpliwość i umiar, strona opozycyjna widziała w nim osobę, której autorytet i osobista postawa może być cenna w toku obrad, także tych nieoficjalnych, kuluarowych. Również Karol Modzelewski 
uważał, że Gieysztor brał udział w Okrągłym Stole jako osoba niezależna i że chciał pomóc w osiągnięciu jakiegoś zdrowego kompromisu.”

„Nie jestem zwierzęciem politycznym. Polityka jako dziedzina działalności mnie nie pociąga,  
nie szukałem w niej możliwości zaznaczenia się, choć przyznam, że lubię być poinformowany,  
lubię wiedzieć... I bywały takie momenty w mym życiu, że polityka nieproszona sama się do  
mnie wciskała.”

„Są to dni, tygodnie i miesiące ciągłych jego starań interwencyjnych na rzecz pracowników 
naukowych z instytutów i zakładów PAN oraz środowisk uniwersyteckich w całym kraju, 
internowanych, uwięzionych, wyrzucanych z pracy, nękanych przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa.”

Aleksander Gieysztor, karykatury Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy i Wojciecha Jaruzelskiego, lata 80., Materiały Aleksandra Gieysztora, APAN, III–352, j. 1061


