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Streszczenie
Niniejszy rocznicowy tekst ma na celu ukazanie obrazu profesora Jana 

Szczepańskiego, jaki wyłania się z nadsyłanych do niego listów, przede 
wszystkim prywatnych. Korespondencja ta, znajdująca się w archiwum 
muzeum w Ustroniu, nie tylko pogłębia wizerunek wybitnego uczonego, 
lecz także uzupełnia wiedzę o jego nietuzinkowej osobowości. Dzięki temu 
możemy zdać sobie sprawę, w jak rozliczne inicjatywy społeczne był zaan-
gażowany, a także jakim cieszył się poważaniem u przedstawicieli najróżniej-
szych środowisk. Wielość kierowanych do niego próśb i podziękowań bardziej 
niż o jego wpływach czy otwartości świadczy o rzeczywistych działaniach, 
których nie wahał się podejmować w imię sprawiedliwości i własnego ideału 
człowieka rzetelnego. Omawiane listy, obejmujące głównie lata 1979–1982 
oraz 1989–2000, dotyczą m.in. sytuacji politycznej w Polsce na początku 
lat 80., wydawanych publikacji naukowych, wyjazdów zagranicznych, 
spraw związanych z działalnością różnych instytucji, bieżących zjawisk 
społecznych, wsparcia, jakiego udzielał Szczepański młodym naukowcom, 
a także jego publicznych wystąpień i funkcji. Wśród nadawców znajdziemy 
osoby ze świata nauki i kultury, duchownych katolickich i ewangelickich, 
polityków, działaczy społecznych, publicystów, ale również zwykłych lu-
dzi, zwracających się do niego ze swoimi problemami. Wszyscy oni tworzą 
wielogłosową opowieść o Szczepańskim, która prezentuje go nie tylko jako 
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socjologa przypisanego okresowi PRL-u; aktualnych wydaje się sporo jego 
koncepcji, bez wątpienia zaś za taki uznać można wyznawany przezeń etos.

Słowa kluczowe: Jan Szczepański, korespondencja

Dlaczego niejednokrotnie korespondencja znanych pisarzy i myślicieli bywa 
czytana znacznie chętniej niż ich właściwe dzieła? Nie chodzi przecież jedynie 
o pospolite wścibstwo (choć i ono niektórymi powoduje), ale o fakt, że prywatne 
listy ukazują nieoficjalną, nieskrywaną za społecznymi maskami twarz nadawcy – 
twarz, która okazuje się zwykle poorana zmarszczkami problemów identycznych 
jak te doskwierające „przeciętnym śmiertelnikom”. Z drugiej strony dokumenty 
tego rodzaju rzucają nowe światło na wyjątkowość owych eminentnych postaci, 
odsłaniają jej uwarunkowania i rozwój. Co zastanawiające, listy mogą powie-
dzieć sporo nie tylko o swych twórcach, lecz także o adresatach: od docelowego 
odbiorcy zależy wszak temat oraz jego werbalizacja; ponadto sam rodzaj relacji 
między korespondującymi pogłębia obraz obu osobowości. 

Nie inaczej jest w wypadku prof. Jana Szczepańskiego, pośród którego spu-
ścizny – przekazanej przez rodzinę do archiwum Muzeum Ustrońskiego w jego 
rodzinnym mieście – znajduje się również część przychodzącej doń poczty, 
zasadniczo obejmująca lata 1979–1982 i 1989–2000. Dysponujemy też kilkuna-
stoma listami Profesora, gdyż z uwagi na ilość owej korespondencji księgował 
ją niekiedy razem z kopiami pisanych na maszynie odpowiedzi. 

Jako osoba współpracująca z wymienioną placówką podjęłam się analizy tej 
schedy i pragnę niniejszym przedstawić jej ciekawsze pod kątem wszechstronnego 
portretu Profesora, reprezentatywne fragmenty1. Wśród pozostawionych mate-
riałów napotkać można oczywiście ogrom zaproszeń (na konferencje, sympozja, 
obrady różnorakich towarzystw), sprawozdania z działalności organizacji, do 
których należał, pisma urzędowe związane z posłowaniem na sejm, członko-
stwem w Polskiej Akademii Nauk itp. O nim samym mówią jednak naprawdę 
dopiero kierowane do niego listy prywatne, w których bezlikowi próśb rozmaitych 
nadawców towarzyszy ich niekłamany, żarliwy podziw.

1 Wszystkie opuszczenia w treści listów zaznaczam wielokropkiem w nawiasie, o ile znajdują 
się wewnątrz cytatu; dla zachowania przejrzystości tekstu nie zaznaczam opuszczeń na początku 
oraz na końcu przytaczanego fragmentu, gdyż zazwyczaj dotyczą one formuł powitalnych i poże-
gnalnych. Pionowe linie oddzielają partie listu w oryginale znajdujące się w osobnych akapitach.
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KOŚCIELNE MYSZY I SPRAWY LUDZKIE

I tak na przykład ks. Władysław Pilchowski, rówieśnik Szczepańskiego 
i jego kolega z cieszyńskiego gimnazjum, pisał 10 stycznia 1989 r. z Mikołajek, 
gdzie był długoletnim proboszczem parafii ewangelickiej: Kochany Profesorze, 
| za otrzymaną kartę serdecznie dziękuję. W załączeniu pozwoliłem sobie posłać 
Tobie skromną podomkę (może przyda się, gdy będzie zimno) z prośbą o przyjęcie. 
| Załączam również projekt scenariusza (...) Muzeum Reformacji Polskiej (...) 
z zapytaniem, czy byłbyś gotów przyjąć do korekty jego treść w szczegółach. | 
Gdybyś chciał i mógł, okazyjnie, udzielić moralnego poparcia dla mnie w spra-
wie zaproszenia do Szwecji od p. dyr. Siostrzonka, byłbym bardzo zobowiązany. | 
Gdy czytam Twoje dzieła, a tak chciałbym je mieć w bibliotece MRP, to czuję się 
w stosunku do Ciebie karzełkiem wobec olbrzyma. Serce mi rośnie, gdy widzę, 
jak najwyżsi dostojnicy w kraju darzą Cię największym szacunkiem. Tym więcej 
mnie zdumiewa, że potrafisz mówić ze mną, najmniejszą kościelną myszą.

Zdolność do rozmawiania zarówno z prostymi ludźmi, jak i „wielkimi tego 
świata” nie była pochodną wyłącznie pochodzenia Profesora z jednej strony, 
a jego wykształcenia z drugiej strony, lecz wynikała głównie z cennej umiejętności 
zachowania dystansu wobec własnej osoby. Oto, o czym informował Szczepański 
prof. R. Berdyczewskiego w Polessku (obwód kaliningradzki) 20 sierpnia 1982 r.: 
Paczka z produktami niestety nie doszła, ale niech się Pan nie martwi, żyjemy 
dobrze, jesteśmy zdrowi i pracujemy normalnie. (...) Piszę dużo, jak zawsze, gdyż 
grafomana nic nie może powstrzymać.

Żarty żartami, lecz Profesor należał wszak do ostatnich osób, którym zarzucić 
można by grafomaństwo. Jego teksty – czy to rozprawy, czy eseje – cechują się 
przejrzystością oraz (pozorną?) prostotą, a zarazem sięgają kwestii fundamen-
talnych; tak jak „Sprawy ludzkie”, których dotyczy list Miroslava Janka z Bra-
tysławy datowany na 24 października 1979 r. Nadawca, zapoznawszy się z tymi 
szkicami na łamach „Kultury”, zapragnął przetłumaczyć je na język słowacki, 
na co ochoczo zgodziło się pewne wydawnictwo – tymczasem całej książki nie 
udało się ani znaleźć w Bratysławie, ani nawet uzyskać wprost od „Czytelnika”. 
Wierzę – pisał Janek – że jakoś zdarzy się Panu w Warszawie wyszukać jeden 
egzemplarz i (...) będę mógł rozpocząć tłumaczenie Pańskich esejów, na co się 
szczerze cieszę – jako polonista i jako socjolog (...).
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KORZENIE I KOBIETY

Zdecydowanie częściej jednak do Profesora zwracano się w sprawie wła-
snych książek, pragnąc dodać im renomy jego autorytetem jako recenzenta lub 
autora wstępu czy posłowia. Warto przyjrzeć się motywacjom towarzyszącym 
tym prośbom. Leonard Sobierajski, przesyłając 8 listopada 1987 r. konspekt 
planowanego tomu „Wsi spokojna, wsi wesoła, jakiż głos...? – ale zbyt często 
pod wiatr”, dopisał w postscriptum: Prośbę swoją tłumaczę z jednej strony racją 
natury (...) psychologicznej: każde moje przedsięwzięcie edytorskie, któremu Pan 
patronował, dawało mi dużo satysfakcji, było szczęśliwe w zamyśle i realizacji. 
(...) | Z drugiej strony (...) wiem, że zawsze autor ślicznej książeczki „Korzenia-
mi wrosłem w ziemię” oraz głupio zablokowanej pracy o kulturze wiejskiej był 
i jest szczerze zaangażowany w „sprawę chłopską”, w sprawę, o którą (...) będą 
się biły wszystkie teksty zaprogramowanej książki. | Wyrażam więc nadzieję, że 
Szanowny Pan Profesor zechce (...) przyłożyć rękę do tej publicystycznej „bitwy”.

O ile powiązanie Szczepańskiego z problematyką wsi wydaje się zupełnie 
zasadne, o tyle jako ciekawostkę można wspomnieć, że był też opiniotwórcą 
w dziedzinach na pozór dla siebie nietypowych. Tak oto prof. Kazimierz Imie-
liński, seksuolog i psychiatra, w liście z 10 listopada 1980 r. odniósł się najpierw 
do jego zgody na sporządzenie wstępu do tomu zbiorowego pt. „Pedagogiczne 
aspekty seksuologii”, a zapytawszy o szczegóły terminowo-objętościowe, wyja-
śniał: Proszę wybaczyć, że zabieram Panu (...) cenny czas, lecz bardzo mi zależy 
na podniesieniu rangi i wartości wydawanego przez nas dzieła. | Proszę przyjąć 
(...) wyrazy głębokiego poważania – także i od Christiana, który z dumą wspo-
mina wizytę u Pana. | PS Osobną pocztą przesyłam (...) moją ostatnio wydaną 
książeczkę pt. „Miłość i seks” z prośbą o łaskawe przyjęcie. Na str. 50 cytuję 
w niej zdanie Pana Profesora dotyczące miłości i jej sensu.

Skoro pojawiła się miłość, nie może zabraknąć też kwestii kobiet. Zyg-
munt Kubisa ze Szczecina pisał 11 listopada 1980 r. przejęty: [B]yłbym bardzo 
wdzięczny za łaskawe potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (...) z króciutką 
wypowiedzią na temat celowości moich uporczywych usiłowań zmierzających 
do publicznego przeproszenia (w „Polityce”) kobiet polskich przez p. Jerzego 
Urbana i p. Mieczysława Rakowskiego za obrażenie ich w artykule „Siostra 
solitera” [chodzi m.in. o stwierdzenie, że kobieta, która „ulega tradycji” przybie-
rania nazwiska męża, „zachowuje się jak szmata” – przyp. K. Sz.]2. Poruszona 
przeze mnie sprawa mieści się w obrębie zainteresowań Pana jako socjologa, 

2 Wszystkie uzupełnienia w nawiasach kwadratowych pochodzą od autorki artykułu.
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toteż opinia Pana byłaby dla mnie wyjątkowo miarodajna i cenna. Jeżeli mamy 
być społeczeństwem nawzajem się wychowującym, to przecież trudno zgodzić się 
z wywodami (...) przewodniczącej Zarządu Głównego Ligi Kobiet (z racji swego 
stanowiska powołanej do obrony tych kobiet), że p. Jerzy Urban, dziennikarz czo-
łowego tygodnika w PRL, dobrze wywiązał się z tego obowiązku w omawianym 
felietonie. | Przykro mi jednak, że mój apel wypadł akurat w okresie odnowy i że 
być może podobny jestem do owego osła z bajki, który kopie zdychającego lwa. 
Proszę mi jednak wierzyć, że ten numer „Polityki” z dnia 15.03.1980 r. wpadł mi 
przypadkowo w ręce w połowie sierpnia [podkreślone słowo „sierpnia”]. A gdy 
przeczytałem ten felieton, wszystko we mnie zawrzało.

OPÓR I OPARCIE

Wrzało jednakże wówczas w całym kraju, co na swój sposób oddaje każdy 
z szeregu listów z 1980 r. Niektóre wprost odnoszą się do wydarzeń sierpniowych. 
29 września Kazimierz Rosadziński donosił z Sopotu: Jestem w trakcie pisania 
(...) rozprawki na temat koniecznych warunków „kultury politycznej”. (...) Aksjo-
matem tego pisania jest: ubi ius, ibi remedium. | (...) zająłem się już wypadkami 
„ostatnich miesięcy”, ale – w aspekcie jak najogólniejszym, i z nachyleniem 
politologicznym. | Co zaś tyczy się spraw ściśle wybrzeżowych, to uważam, iż 
jest to gigantyczne pole wielu penetracyj, szczególnie socjologów – hic et nunc 
ipsum, dopóki wszystko jeszcze gorące, kiedy pełno (...) dokumentów, kiedy na-
oczni świadkowie nie zaczęli jeszcze racjonalizować... Czyż to nie fantastyczna 
możliwość uchwycenia tej „ewolucyjnej rewolucji” in statu nascendi, a więc 
badań nie tylko teoretycznych, ale właśnie terenowych? | Byłaby to inicjatywa 
niespotykana w naszej nauce i jakże decydująca o dalszym procesie (bo ten ma 
już swoje ważne i charakterystyczne „przyczółki”). 

Tymczasem na tle przeobrażeń politycznych rozgrywały się osobiste tragedie 
ludzi różnorako w nie uwikłanych. W dramatycznym tonie 14 listopada 1980 r. 
pisał z Poznania prof. Bohdan Kiełczewski: [P]roszę mi raz jeszcze wybaczyć, że 
niepokoję sprawą doktoratu p. H. K.3, ale niestety odwołanie skierowane w maju 
br. do Ministra w ogóle nie dotarło, co można wnosić z pisma Departamentu (...). 
| Obecnie p. H. (ostatkiem sił) stara się o audiencję u Ministra, w nadziei, że 
może jeszcze uda się wycofać sprawę z CKK i zgodnie z przepisami skierować ją 
na właściwe tory, (...) do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawa jest o tyle pilna, 
że grozi jej w następnym roku rotacja, a przewód został przecież otwarty przed 

3 Ze względu na okoliczności powstania listu podaję jedynie inicjały osoby, której on dotyczy.
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czterema laty! | Oczywiście nie mam złudzeń, z czyjej to inspiracji sprawa przyjęła 
tak niekorzystny obrót dla doktorantki, ale nie mogę pogodzić się z faktem, że 
można z takim uporem łamać bariery zarówno formalne, jak i moralne i niszczyć 
człowieka tylko dlatego, że ośmielił się myśleć samodzielnie.

Ostatnie słowa apelu dowodzą, że Szczepański – naówczas bądź co bądź czło-
nek Rady Państwa PRL – bynajmniej nie był wyznawcą jedynych słusznych wtedy 
idei, lecz starał się, trochę niczym pozytywista, w ramach istniejącego systemu 
postulować oraz wcielać w życie inicjatywy, które przyniosłyby społeczeństwu 
długofalowy pożytek. O tym zaś, iż nie bał się nieprawomyślności, jeśli za taką 
władze uznawały wyrażanie własnych przekonań, świadczy też choćby fragment 
listu prof. Władysława Kwaśniewicza z 9 września 1980 r., przekazującego mu 
wyrazy uznania i sympatii z okazji nieszablonowego, odważnego wystąpienia 
podczas debaty sejmowej przed dymisją Edwarda Gierka. Natrafiamy tu rów-
nież na wzmiankę obrazującą oddźwięk rzeczonych wydarzeń: Sam odczuwam 
potrzebę (...) konstruktywnego włączenia się w toczące się dyskusje. (Nb. jest to 
rzeczywiście dyskusja o ogólnonarodowym zasięgu; toczy się nawet tutaj, w ro-
dzinach piwniczan, zwłaszcza (...) po dzienniku TV; także w zakładach przemysło-
wych Nowosądecczyzny, w takich ZNTK zgłoszono blisko 1700 wniosków... Część 
(...) idiotyczna i krańcowo partykularna, wiele jednak (...) jest poważnych i jest 
dobrym wskaźnikiem rewolucji edukacyjnej, jaka mimo wszystko dokonała się 
u nas). Wspomnianego przemówienia gratulował Szczepańskiemu również prof. 
Janusz Goćkowski z Wrocławia: Wprawdzie treść (...) znana jest mi tylko z gazet 
(wciąż jakże osobliwego źródła informacji), niemniej to, co tam zamieszczono, 
wystarczy mi do uznania, iż krąg społeczny socjologów nauki uzyskał dzięki temu 
wystąpieniu poważną pomoc moralną. 

Pomoc taka nieodzowna była nie tylko dla naukowców, a pośród osób kie-
rujących się do Szczepańskiego po wsparcie duchowe i wzmocnienie morale 
znalazła się też rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz, która 23 września 1980 r. 
pisała: Uważnie ze ściśniętym sercem słuchając myśli Pana – krótkiej wczorajszej 
rozmowy, doceniając tak bardzo czas, który był Pan łaskaw poświęcić, pozwalam 
sobie przesłać katalog, którego część druga jest moim rozmyślaniem o człowieku. 
| Zanim przewidywania staną się rzeczywistością, którą trzeba będzie przyjąć 
(...), pozostaje budowanie formą odczuć, żywienie się myślą, spotkaniami taki-
mi jak wczorajsze. | Dziękuję Panu za życzliwość tych paru chwil, dziękuję za 
serdeczną pomoc. 

Oczekiwano jednak od Profesora także konkretnych porad. Pisarz i działacz 
społeczny Wiktor Osiatyński 15 lipca 1982 r. przesyłał mu do autoryzacji zapis 
ich rozmowy sprzed paru lat, którą postanowił umieścić w trzecim tomie książki 
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„Zrozumieć świat”, zawierającym rozmowy z polskimi uczonymi. Umawiając się 
na odbiór tekstu, poprosił o dłuższe spotkanie w związku z zamiarem opuszczenia 
kraju na rok i zaczerpnięcia jego zdania odnośnie do swoich planów. 

W owych burzliwych czasach Szczepański był też zarówno dla obcokrajow-
ców, jak i rodaków przebywających za granicą wyrocznią w sprawie bieżącej 
sytuacji w PRL-u. 18 listopada 1979 r. András Szesztay donosił z Budapesztu 
(tłumaczenie z języka angielskiego): [P]olskie Ministerstwo Edukacji potwier-
dziło gotowość do przyjęcia mnie pomiędzy 3 a 16 grudnia. Stąd, gdyby Pan 
mógł i był ponownie tak uprzejmy, by spróbować znaleźć czas dla mnie, wkrótce 
będę mógł zreferować Panu szczegółowo perspektywy, które zdają się otwierać 
tu przede mną, podobnie jak problemy (...) do rozwiązania zgodnie z Pańską 
radą. (...) | W tym kluczowym momencie mojego życia (zbiegającym się w czasie 
z raczej przytłaczającym momentem historii) chciałbym poprosić Pana znowu (...) 
o spotkanie, na którym mógłbym przedstawić Panu w pełni dokładnie zarówno 
teoretyczne tło, jak i „program pracy” moich systematycznych „polskich badań” 
w najbliższym „planie pięcioletnim”, a także te części mojego szkicu napisane-
go w Zawoi, w których chciałbym wyraźnie odnieść się do pewnych Pańskich 
idei. Gdyby uznał to Pan za szansę na zaoszczędzenie swego czasu, to z wielką 
przyjemnością towarzyszyłbym Panu Posłowi Janowi Szczepańskiemu podczas 
odwiedzin jego okręgu wyborczego, rozmawiając z nim w drodze do Kalisza 
i z powrotem. Właśnie oglądamy teraz w węgierskiej TV wspaniały serial „Noce 
i dnie” i nawet czuję tęsknotę, żeby poznać Kaliniec, i, jeśli to możliwe, także 
Serbinów (...). Przy czym nadawca wspomniał, że byłby szczególnie wdzięcz-
ny, gdyby Szczepański zechciał przyjąć go również na samym początku wizyty 
w Polsce, by mógł zapytać o wskazówki, z kim się zapoznać tudzież nie spotkać. 

Podobnego rodzaju prośby kierował do niego prof. Adam Bromke 22 lutego 
1982 r.: Drogi Janie! | Chciałbym zasięgnąć Twojej – jak zwykle roztropnej – rady. 
W maju wybieram się do Europy. Czy sądzisz, że byłoby wskazane, abym wówczas 
wpadł i do Warszawy? Bardzo będę sobie cenił Twoje zdanie w tej kwestii. (...) 
W zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z Waszym Ambasadorem tutaj – sprawa 
więc wyląduje na biurku Józka W. z MSZ. | Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, 
to czy mógłbym zatrzymać się u Was? Nie chciałbym sprawiać Wam kłopotu, ale 
miałoby to chyba swoistą wymowę... Naturalnie chętnie zajmę się kotkiem. | Moc 
najlepszych myśli dla Ciebie i Nory.
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NADZIEJA I ZWIERZENIA

Napomknięcie o opiece nad kotem jako żartobliwej „rekompensacie” za po-
moc nieco rozładowuje niepokój bijący z reszty cytowanego listu. Aczkolwiek 
transformacja ustrojowa zmieniła wiele na lepsze w Polsce i Europie, sytuacja 
globalna w latach 90. wcale nie rysowała się idealnie. Przekonany był o tym 
także Witold Kuncewicz (syn pisarki Marii Kuncewiczowej), który na prywat-
nym papierze listowym pisał z farmy Old Kennels w stanie Wirginia 21 grudnia 
1992 r.: Kochany Profesorze, przez następne kilka dni będę starał się nie psioczyć 
(...). Oczywiście takie promesy są b. krępujące, bo ograniczają tematy do pisania 
i rozmów nad wyraz boleśnie! (...) | My cieszymy się z dobrego zdrowia, z tego, 
że Ojciec nie doczekał się tych czasów, że pod Clintonem będzie lepiej i bardziej 
przyzwoicie, że w Somalii (przez następne kilka tygodni/miesięcy) umrze mniej 
ludzi, że w Moskwie i Warszawie chociaż ci, co mają dużo pieniędzy, mogą kupić, 
co chcą, etc. | (...) ściskamy Was najserdeczniej i życzymy jak najmniej melan-
cholijnych Świąt i dobrego 1993.

Zbieżne duchem z powyższymi są życzenia wysłane przez Tomasza Sobań-
skiego (list bez daty): Czy w naszych domach, w naszych rodzinach, (...) w nas 
samych zostało jeszcze trochę miejsca na zwykłą ludzką serdeczność, na rodzinne 
ciepło, na środowiskową solidarność, na autentyczne przyjaźnie, także na najzwy-
klejszy w świecie szacunek dla drugiego człowieka? Z chorobliwym optymizmem 
twierdzę, że tak (z optymizmem typowym dla przedstawicieli pokolenia wojny). 
I dlatego między innymi pozwalam sobie przesłać do domu Pana Profesora tę 
symboliczną, noworoczną karteczkę.

O tym, że Szczepański reprezentował wymienione przymioty, zaświadcza-
ją oparcie i otucha, jakich dostarczał innym – nie tylko, jak już wspomniano, 
osobom z kręgu nauki czy sztuki, lecz także tym, które zdaniem wielu w ogóle 
na pomoc nie zasługiwały. Z.S.4 zwierzał się 6 marca 1982 r. z zakładu karnego 
w Barczewie: Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu za podjętą interwencję 
w mojej sprawie. Jest mi niezwykle przyjemnie odczuwać, iż realne jest istnienie 
ludzi dobrej woli. Łatwiej wówczas znosić tutejszy koszmar, żywiąc nadzieję, że 
krzywdy niezasłużone pozostaną w przyszłości tylko bladym wrażeniem złego snu. 
| (...) proszę wybaczyć ton osobisty zawarty w tym podziękowaniu. To naprawdę 
słowa dyktowane przez tę odrobinę nadziei wytworzoną przez Pańską wielce 
humanitarną postawę.

4 Ze względu na okoliczności powstania tego listu poprzestaję na podaniu inicjałów autora.
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Poruszających wyznań osobistych napotkamy wszakże w omawianym zbio-
rze więcej. Kiedy w 1994 r. Profesor na prośbę Wydziału Nauk Społecznych 
KUL-u zgodził się zostać recenzentem rozprawy habilitacyjnej Ireny Machaj, 
główna zainteresowana zwracała się doń następująco (9 listopada): Czuję się 
zaszczycona, tym bardziej że moja edukacja socjologiczna jest w dużej mierze 
oparta na lekturze prac Pana Profesora. W pracy dydaktycznej również często 
polecam je swoim studentom. | Proszę wybaczyć zwłokę w odpowiedzi, ale od-
kładałam podziękowania, licząc – z dnia na dzień – na wydrukowanie pracy. 
W ostatnich dniach ukazała się. Z prośbą o przyjęcie pozwalam sobie przesłać 
Panu Profesorowi (...) „gorący” egzemplarz. O dwa miesiące późniejszy list 
przybrał ton jeszcze bardziej intymny: [J]estem głęboko wdzięczna za pozytywną 
ocenę mojego dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej. Jestem świadoma tego, 
że Pan Profesor jest bardzo zajęty i intensywnie pracuje nad problemami dużo 
ważniejszymi dla nauki. Jednak (...) znalazł czas na przeczytanie i przemyślenie 
moich spraw. (...) Jestem szczęśliwa i czuję się zaszczycona podarowaną mi uwagą 
oraz pomocą, zwłaszcza że dotyczy ona problemów tak ważnych w moim życiu. | 
(...) Moja wdzięczność nie odnosi się tylko do pozytywnej recenzji i do pomocy, 
które od Pana bezinteresownie otrzymałam. Wychowano mnie w przekonaniu, że 
są Osoby bardzo ważne dla życia społecznego i bardzo ważne dla mnie osobiście. 
Pan Profesor należy od dawna do kręgu takich „moich osób”. Stąd wypływała 
moja pierwotna nieśmiałość oraz obecne zaniedbanie. Myślę, że Pan (...) nie 
wątpi w szczerość i rozumie motywy mojego postępowania. Może zabrzmi to 
patetycznie i pretensjonalnie, ale – proszę mi wierzyć – moje wdzięczne myśli 
wielokrotnie każdego dnia płyną do Pana Profesora.

Kolejny wart przytoczenia list do osobistego mentora wysłała z Sofii w kwiet-
niu 1980 r. Magda Karabełowa, dziś znana nie tylko w Bułgarii polonistka 
i komparatystka: Co do moich „polskich zainteresowań” problemami literatury, 
socjologii i muzyki, mogę bez wahania powiedzieć, że one są stałe i poważne. Je-
dyną małą tajemnicą w tym jest fakt, że ja od dawna mam „polskie nastawienie”, 
myślę i reaguję po polsku – co oczywiście sprawia mi pewne trudności u nas od 
czasu do czasu, ale ja uważam, że jest ważniejsze, żeby człowiek żył i pracował 
według swojego systemu wartości i sumienia naukowego, a nie według wymagań 
pewnych okoliczności pozanaukowych, (...) zapewniających karierę błyskawiczną. 
Wydaje mi się, że taki styl życia jest dobry dla młodych ludzi, którzy mogą szybko 
zmienić swoje zainteresowania naukowe, bo są modniejsze problemy, ale w końcu 
oni nigdy nie będą specjalistami [od] żadnych problemów, dlatego że nie mają 
czasu dokazać swojej własnej wartości, nie mają czasu napisać coś [!] poważnego. 
(...) | Boję się, że nie umiem pisać krótkich listów do Pana. Moje listy [to] nie są 
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normalne listy, to są rozmowy. | Teraz napiszę o mojej wielkiej tajemnicy, o czym 
marzę w swoim życiu zawodowym. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat będę już 
na Uniwersytet [!] i będę wykładała historię i teorię literatury polskiej. Z tego 
powodu czytam i przygotowuję się do tego trudnego zadania. (...) | Daję słowo 
honoru, że już kończę. Wysyłam najserdeczniejsze pozdrowienia od swojego syna. 
(...) powoli czyta po polsku i marzy, żebyśmy pojechali do Polski, bo tam dzieci 
chodzą tylko w sportowych butach adidas. | Całuję Pana Profesora | Magda

O ile powyższe wyznanie odzwierciedla autentyzm i idealizm młodego na-
ukowca, o tyle poniższe pochodzi od prof. Zdzisława Grzelaka, który 23 czerwca 
1999 r. w taki oto niesztampowy sposób zwracał się do 86-letniego wówczas 
Szczepańskiego: Wielce Szanowny Drogi Szefie, | Proszę wybaczyć ton, styl 
i treść może nazbyt buńczuczną. Odkryciem dla mnie było twierdzenie, że cen-
trum człowieka znalazło się w korpusie ciała (...). Stąd zdrowie krajów Trzeciego 
Świata, które wysilając się fizycznie każdego dnia, prezentują całkiem zgrabne 
sylwetki. | (...) [Moje] ćwiczenia wzmacniane bywają także codziennie mieszanką 
alchemiczną przed snem, który stanowi dla mnie serial bez scenariusza. Pan 
Profesor śni mi się także, i to bardzo często w scenach odbijających fragmenty 
naszych kontaktów. | Wspomniana wyżej mieszanka to zestaw ziół: melisy, róż-
nych gatunków miodu, (...) dżemów, czekolad i grapefruitów. (...) Efekt globalny: 
czuję się jak student, który z tobołkiem wyrusza na podbój świata. Dla zdrowia 
nie zapominam także o poezji, która potrącając znaczeniowe i muzyczne struny 
mojej duszy, wprawia mnie w dobry nastrój. (...) | To, co tu napiszę, zabrzmi 
paradoksalnie, ale uczonemu chorować nawet nie wypada, gdyż może to świad-
czyć o jakichś zaniedbaniach w analizach nakierowanych na własny organizm. 
Zrzuciłem to z siebie, zdając sobie sprawę z tego, jak to mówią Rosjanie, faux 
pas. Ale musiałem to zrobić, aby mieć czyste sumienie. Z okazji zbliżających się 
imienin serdeczne życzenia od Miszy zawsze wiernego i oddanego (...). Kolejne 
dwie strony zawierają zestaw ćwiczeń opisanych w następującym stylu: rycerz 
wręcza girlandę ukochanej, jednocześnie prawą lub lewą ręką trzyma miecz 
na biodrze, girlandę obraca w dłoniach, aby ukazać piękno kwiatu; Szymon 
Słupnik – ręce z dołu podnosimy w tym samym poziomie do góry tak, jakbyśmy 
robili z miękkiego materiału słup. Podpis pod całością: Tekst przygotował doc. 
fizykoterapii stosowanej Misza G. 
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DO KOLEGÓW-UCZONYCH

Więcej niż stricte zawodowe kontakty utrzymywał Profesor z naukowcami 
z całego świata. Zdają z nich sprawę szczęśliwie zachowane listy jego autor-
stwa (cytowane tu trzy pierwsze w oryginale po angielsku). Do inż. Mustafy Ali 
Chromińskiego w Trypolisie pisał krótko: Dziękuję bardzo za miły list z 3 lipca 
i za załączone piękne znaczki. | Z małżonką niestety nie udało mi się spotkać, 
ale czasy u nas są gorące i byłem trudno uchwytny. | W sierpniu mam trochę 
urlopu i zabieram się do załatwiania zaległej korespondencji. | (...) Oboje z żoną 
pracujemy normalnie, jesteśmy zdrowi i cieszymy się słoneczną pogodą. 

Istotnie nadrabiał wówczas zaległości, gdyż owego dnia – 20 sierpnia 1982 r. 
– skreślił co najmniej kilka listów, w tym do Josepha E. Slatera, przewodniczącego 
Aspen Institute for Humanistic Studies w Nowym Jorku: Drogi Jo, | Dziękuję 
Ci za list z 12 lipca. Bardzo mi przykro, że nie mogłem przybyć do Sztokholmu. 
| Następne spotkanie International Institute of Educational Planning odbędzie 
się w Paryżu od 8 do 11 listopada. Być może uda się nam przypadkiem tam spo-
tkać. Jim Perkins przekazał mi w swoich listach, że także będzie mógł przybyć 
do Paryża.

I wreszcie kilkanaście zdań do tegoż Perkinsa, przewodzącego International 
Council for Educational Development w Nowym Jorku; zdań, które ukazują 
jeszcze bardziej zażyłą znajomość: Drogi Jimie, | otrzymałem Twój telegram 
z wiadomością o kondolencjach, ale nie odpowiedziałem, czekając na obiecany 
list. (...) Nie wiem, w jaki sposób dowiedziałeś się, że moja córka nie żyje. Nie 
mogłem napisać Ci czegokolwiek w tym rodzaju, ponieważ moja córka, jej mąż 
i dzieci, tak jak reszta naszej rodziny, mają się wszyscy dobrze. W każdym razie 
Nora i ja byliśmy głęboko poruszeni współczuciem i przyjaźnią, jakie nam okazałeś 
przy okazji tego nieporozumienia. | Ponieważ pisałeś (...), że jesteś zmartwiony 
moją sytuacją, chciałbym Ci powiedzieć, co teraz robię. | Zrezygnowałem z Rady 
Państwa ostatniego maja i przyjąłem przewodniczenie Radzie Społeczno-Go-
spodarczej polskiego sejmu. Formalnie (...) jestem na emeryturze, ale ciągle 
pełnię osiem publicznych funkcji. Jestem przewodniczącym różnych komitetów 
i organizacji, m.in. Komitetu Odbudowy Szpitala Ewangelickiego w Warszawie. 
| Prowadzę swój zwyczajny tryb życia, wstaję wcześnie rano i piszę. Oddałem 
do redakcji książkę dla młodzieży – refleksje nad sensem życia – dla której Nora 
znalazła dobry tytuł: „Zapytaj samego siebie”. | Piszę także wiele esejów oraz 
szkiców politycznych, które czytają i omawiają moi przyjaciele i wrogowie. Repre-
zentuję, jak zwykle, linię zdrowego rozsądku i staram się uczyć swoich rodaków 
realistycznego myślenia politycznego, co jest raczej trudnym zadaniem w Polsce.
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O tym, jak trudne to zadanie, nie musiał przekonywać prof. Wacława Piotrow-
skiego. Jego dorobkowi Łódzkie Towarzystwo Naukowe poświęciło sympozjum, 
na które zaproszony został również Szczepański, w związku z czym 11 maja 
1995 r. pisał do przyjaciela: Drogi Wacku, | niestety nie mogę przyjechać do Łodzi 
(...), [c]hcę jednak dołączyć się do (...) przyjaciół, współpracowników, uczniów 
analizujących Twoje prace i zasługi. Czynię to, wspominając Twoje pierwsze 
prace nad zasięgiem terytorialnym instytucji łódzkich, kiedy marzyliśmy o tym, 
aby odbudowę (...) miasta dostosowywać do zbadanych tendencji spontanicznych 
rozwoju. Byliśmy pełni zapału i wierzyliśmy, że nauka będzie jedną z ważniejszych 
sił przebudowy ustroju. Los jest może tak łaskawy – a może przewrotny – że doży-
liśmy nowej przebudowy, której także oferujemy wiedzę naukową, wierząc, że może 
zracjonalizuje działania jednostek, instytucji i wielkich grup społecznych. (...) 
Wnosiłeś w życie uniwersytetu inicjatywy działań, koncepcje i hipotezy badawcze, 
bogate wyniki badań empirycznych, (...) doświadczenie i umiejętność pedagoga 
pociągającego studentów w surowy, lecz piękny świat rygorów logicznego my-
ślenia. | Życzę Ci, byś zachował na zawsze młodzieńczy entuzjazm, gotowość do 
podjęcia każdej pracy wymaganej przez Uniwersytet i Naukę (przez duże N), byś 
zachował trzeźwe spojrzenie na czasami szalony bieg dziejów. 

ROZSĄDEK I PRZENIKLIWOŚĆ

Sam Szczepański z biegiem lat ukształtował w sobie takie spojrzenie i wyrażał 
je nie tylko w pracach badawczych. Brudnopis jednego z listów (bez daty, znamy 
jedynie nazwisko adresata – Midgley) porusza problematykę żywo zajmującej 
Profesora edukacji wyższej: Wahałem się, czy przesłać Panu mój referat, będąc 
przekonanym, że nie zainteresuje on Pańskich czytelników. Mam nadzieję, że 
po Pańskim zredagowaniu będzie zrozumiały, ale nie zdziwię się, gdyby go Pan 
nie opublikował. Nie uważam problemu wolności akademickiej za naprawdę 
istotny, raczej ważne jest, co szkolnictwo wyższe robi z tą wolnością, jeśli jeszcze 
ją ma. Kiedy przejrzy Pan ostatnie doniesienia o szkolnictwie wyższym, będzie 
Pan zaskoczony, jak niewiele miejsca ten problem tam zajmuje, we wszystkich 
krajach. Szkolenie (praktyka), zatrudnienie, odpowiedzialność, efektywność – 
oto naczelne kwestie. Ale zgadzam się, że wolność jest niezbędna, by utrzymać 
„indywidualność uniwersytetu” (...).

Z kolei prof. Juliuszowi Goryńskiemu donosił 27 grudnia 1979 r.: Dziękuję 
bardzo za uwagi o systemie SPES. Przeczytałem to z zainteresowaniem, gdyż 
do niedawna też sądziłem, że politykę można uprawiać w sposób naukowy (...) 
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[na podstawie właściwego systemu] informacji i indykatorów. Może dlatego, że 
się starzeję, może dlatego, że mądrzeję, a może dlatego, że miałem w ostatnich 
latach lepszy wgląd w kuchnię robienia polityki, ogarnia mnie coraz więcej wąt-
pliwości, że (...) istnieje jakaś względnie prosta zależność między opracowaniami 
naukowymi tego rodzaju a efektywnością polityki. Wobec tego przyglądałem się 
sprawie bliżej. Niechęć polityków wywołują przede wszystkim poważne rozbież-
ności w informacjach, wskaźnikach, interpretacjach i zaleceniach wysuwanych 
przez różnych uczonych w tej samej sprawie. Dalej, wszystkie [one] (...) z reguły 
pomijają rzecz dla polityka najważniejszą, mianowicie polityczne konsekwencje 
takiej czy innej decyzji. A kiedy zajrzałem, jak to było w historii w ciągu tych 
5 tys. lat jako tako spisanych dziejów basenu Morza Śródziemnego, to mogłem 
przekonać się o wielkiej efektywności polityki wtedy, kiedy nauki społeczne jeszcze 
nie istniały lub występowały w postaci bardzo zaczątkowej filozofii. | Oczywiście 
rozumiem, że SPES może być bardzo użyteczne, ale tylko dla polityka obdarzone-
go silną wyobraźnią, dużym zasobem zdrowego rozsądku i chłopskiej mądrości. 
A jako zabawa dla uczonych to jest zabawa bardzo inteligentna i pouczająca. 

Chłodne spojrzenie na politykę zachował Szczepański do końca; jeszcze w la-
tach 90. występował jako wnikliwy obserwator społeczeństwa, krytyk zarówno 
hurraoptymizmu, jak i powracającego marazmu. Prof. Władysław Kwaśniewicz 
przyznawał w liście z 12 października 1994 r., że jest pod wrażeniem jego arty-
kułu „Twórcze własności polityki są ograniczone”: [D]awno nie miałem okazji 
zapoznania się z tekstem równie mądrym, co wyważonym, i to tak w jego warstwie 
analitycznej, jak i refleksyjnej. | Jest to ten rodzaj socjologicznego komentarza, 
którego mi od pewnego czasu brak w naszej publicystyce. (...) polscy socjologowie 
jakby się nieco dystansowali od prób publicznego ustosunkowywania się do tego, 
co się dzieje w naszym społeczeństwie. Cieszyłbym się, gdyby świeża wypowiedź 
Pana Profesora (...) zapowiadał[a] zmianę tego stanu rzeczy.

Wzmianka o świeżości analiz Szczepańskiego wskazuje, że nawet jako 
sędziwy człowiek nie zasklepił się w wypracowanych koleinach myślenia, lecz 
stale konfrontował swoje hipotezy z szybko przeobrażającą się rzeczywistością. 
O tym, iż zachowanie w takim wieku aktywności naukowej nie jest łatwe, przy-
pomina z kolei przygnębiający list prof. Mieczysława Choynowskiego, nadany 
w Meksyku 5 maja 1994 r.: Drogi Janie, nie pisałem do Ciebie od ’92 roku, bo 
zdawało mi się, że umyłeś ręce od mych spraw. Teraz jednak dowiedziałem się (...), 
że w „Nauce Polskiej” ukazał się ten mój artykuł. (...) cieszę się, że wszystko się 
wyjaśniło i że ukazał się dzięki Tobie. | (...) kilka miesięcy temu utraciłem wzrok 
nieodwołalnie; chociaż widzę moje otoczenie i mogę się w nim poruszać, już 
nigdy nie będę mógł przeczytać ani jednego słowa. Dolega mi także słaby słuch, 
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ale poza [tym] na ogół zdrowie mi dopisuje. Dokucza mi tylko coraz bardziej 
depresja wywołana moją sytuacją. A jeśli jakoś funkcjonuję, to dzięki pomocy 
mojej żony, która mi czyta nadchodzące listy i pisze moje. (...) Mimo mych 85 lat 
wciąż jestem na uniwersytecie, bo tu nie ma granicy wieku. Jednakże sądzę, że 
dłużej niż do końca roku nie da [się] tego utrzymać. | Prowadzę tu z zespołem 
sześciu osób badania nad osobowością. (...) Chętnie bym wrócił do Polski, ale ze 
ślepotą, bez rodziny i przyjaciół trudno byłoby urządzić [się] w Warszawie. | (...) 
Jak Twoje zdrowie, czy parkinson bardzo Ci dolega? Czy wyszła Twoja książka? 
Pewno dalej piszesz esseje [!]. Czy masz bliskich przyjaciół i czy utrzymujesz 
kontakt z ludźmi, czy wolisz go unikać, jak to często bywa w naszym wieku? 

TWORZYĆ, DOPÓKI MOŻNA

Nie jest tajemnicą, że Profesor, póki był w stanie, angażował się w najróż-
niejsze projekty społeczne, nawet związane z wizytą Jana Pawła II, którego 
dzieło pojednania – będąc przecież luteraninem – bardzo cenił. 13 lipca 1996 r. 
jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa wystosował do prezydenta 
Warszawy Marcina Święcickiego pismo w sprawie obchodów 400-lecia jej sto-
łeczności oraz 20. rocznicy wyboru Polaka na papieża: [W] imieniu inicjatorów 
zwracam się z serdeczną prośbą (...) o objęcie mecenatu nad nowym konkursem 
pamiętnikarskim o Warszawie, (...) monografią jubileuszową oraz nad istniejącym 
od lat Ośrodkiem Pamiętnikarstwa Warszawskiego (...). | Konferencja Episkopatu 
Polski zaakceptowała koncepcję apostolatu świeckich intelektualistów w godnym 
upamiętnieniu jubileuszu 20-lecia Pontyfikatu Papieża-Polaka oraz Jego 80-lecia 
i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa5. (...) Może nawet funkcjonalne byłoby odbycie 
(...) spotkania [z adresatem listu] w lokalu placówek pamiętnikarskich – dla 
ustalenia wymiany pokrycia dachowego i etapowego solidnego remontu (...). 
Zabiegamy o poświęcenie lokalu przez Papieża przy okazji wręczania na Zamku 
zainicjowanej przez nas Księgi. 

Udokumentowaniem inicjatyw Szczepańskiego z tego okresu są również 
pisma, które otrzymywał z wielu instytucji bądź urzędów. Jego spotkanie z premie-
rem Józefem Oleksym 16 listopada 1995 r. zostało podsumowane komunikatem 
głoszącym m.in.: W szczególności dotacja rządowa w wysokości do 100 tys. zł 
wesprze realizację w ramach serii „Żywy Pomnik Pamięci Narodu” – dwóch 

5 W zbiorach archiwum Muzeum Ustrońskiego znajduje się także pismo od bp. Tadeusza 
Pieronka z 6 listopada 1995 r., w którym bardzo serdecznie dziękuje on Szczepańskiemu za cenne 
pomysły dotyczące 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II i za inne proponowane inicjatywy.
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tomów dzieł pamiętnikarskich poświęconych tragedii katyńskiej oraz zbrodniom 
oświęcimskim i Holocaustu. | Premier udzielił również poparcia idei wydania 
(...) pierwszego tomu historii Polski w pamiętnikach, a także planom wydania – 
we współpracy z Komitetem Badań Naukowych – „Encyklopedii kultury wsi”. 

Sekretarz stanu Barbara Labuda w piśmie z 26 kwietnia 2000 r. oświadczała 
z kolei: [W] imieniu Prezydenta RP, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, uprzej-
mie dziękuję za list i materiały w przedstawionych przez Pana Profesora i pana 
docenta Jakubczaka kwestiach. | (...) to wielkie przedsięwzięcia, wymagające (...) 
ogromnych nakładów, a nade wszystko ogólnonarodowej zgody co do samych 
idei, a od strony praktycznej np. zgody konserwatora zabytków (...). | Dlatego 
pozwalam sobie zaproponować, by Panowie (...) [przekazali] Głowie Państwa 
już bardzo konkretny obraz sytuacji: które idee mają szanse realizacji, w jakim 
czasie i przy jakich nakładach, a także, jakie kroki zostały w tym celu już podjęte. | 
Przy tej okazji pragnę Panów poinformować, że Kancelaria Prezydenta dysponuje 
tylko środkami przeznaczonymi na własną działalność statutową. Natomiast (...) 
chętnie wspieramy starania organizatorów cennych przedsięwzięć u sponsorów. 

Osiemdziesięcioletni Profesor nie tylko nadal występował z propozycjami 
inicjatyw kulturalnych, lecz także kontynuował pracę naukową; nie odmówił 
chociażby włączenia się w przygotowywanie „Encyklopedii socjologii”, a jego 
uwagi zaważyły na koncepcji całości. Potwierdzając 25 stycznia 1995 r. odbiór 
kolejnego hasła („życie społeczne”), redaktor publikacji, prof. Kwaśniewicz 
zaznaczał: Tekstu tego jeszcze nie przestudiowałem, niemniej pierwsze wrażenie 
mam bardzo dobre, ponieważ doskonale trafił Pan Profesor w intencje redakcji. 
Dalsze jego słowa pokazują, że zaproszenie do współpracy nie było kurtuazją, 
lecz że zdanie Szczepańskiego wciąż uważał za istotne i przekonujące: 6 lutego br. 
będę w Warszawie i bardzo bym się cieszył, gdyby Pan Profesor znalazł chwilę 
czasu dla mnie. Chciałbym mianowicie poprosić o opinię (...) w dwu, stosunkowo 
drobnych, kwestiach, które nasunęły mi się w związku z przygotowywaną przeze 
mnie książką o polskiej socjologii w latach Polski Ludowej. Na aktualność myśli 
ustrońskiego socjologa wskazywał też na przykład prof. Zygmunt Łomny, który 
podkreślał wartość jego nowo wydanej książki „Wizje naszego życia” i jeszcze 
4 stycznia 2000 r. zapraszał go do odwiedzenia Uniwersytetu Opolskiego w cha-
rakterze gościa specjalnego organizowanego akurat sympozjum: Właśnie problem 
wizji, rozwoju indywidualności, perspektyw człowieka i jakości życia wspólnoto-
wego w nowym już wkrótce stuleciu – to fundamentalne troski o przyszłość świata. 
Będziemy oczekiwali autentycznego głosu Pana Profesora w tych sprawach.
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LEPIEJ ROZUMIEĆ OTACZAJĄCY ŚWIAT

Takiego głosu oczekiwali odeń również – nieprzerwanie przez wiele lat 
– rozmaici publicyści. Nie wszystkie życzenia zaspokajał, niekiedy z bardzo 
prozaicznego powodu. Otóż przywołana tu spora część owego ułamka korespon-
dencji Szczepańskiego, który mieści się w archiwum muzeum w Ustroniu, daje 
wyobrażenie (czy raczej potwierdza wiedzę Czytelników) o tym, jak pracowitym, 
aktywnym i zorganizowanym był człowiekiem. Niemniej przekroczenie pewnego 
limitu obowiązków okazywało się nawet dla niego fizyczną niemożliwością. 
Wśród przeróżnych zaproszeń, jakie dostawał, natrafimy też na wysłane przez 
redaktorów „Życia Literackiego” w 1979 r. Tłumaczyli w nim oni, że pragną 
w najbliższej przyszłości zastanowić się na łamach swego czasopisma nad pro-
blemem szeroko rozumianego honoru – głównie nad tym, czy owo pojęcie pasuje 
jeszcze do modelu współczesnego człowieka, Polaka i obywatela. Przekonywali, 
iż ogromnie zależy im, by właśnie Szczepański podzielił się z czytelnikami 
przemyśleniami na ten temat. Wypowiedzi takiej jednak nie uzyskali, czego 
przyczynę można poznać z zachowanej w omawianych zasobach jego dowcipnej 
odpowiedzi: Dziękuję bardzo za zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie „Ży-
cia Literackiego”, ale honor nie pozwala mi przyjmować nowych zobowiązań, 
dopóki nie wywiążę się z już przyjętych, a tych mam mnogość nieprzeliczalną.

Kolejny to dowód jego dystansu wobec siebie i niechęci do wielkich słów, 
choć przecież pisał o sprawach najważniejszych i o te sprawy wciąż chciano go 
pytać. 28 lutego 1996 r. także Józef Górdziałek poprosił 82-letniego już Szcze-
pańskiego o wywiad: Od dwóch lat na łamach śląskich pism (kwartalnik „Opcje” 
i miesięcznik „Śląsk”) prowadzę cykl rozmów o kulturze i świadomości pogra-
nicza. Rozmawiam przede wszystkim z ludźmi kultury, naukowcami i pisarzami 
o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, bo chodzi mi bardziej o sprecyzowa-
nie i zrozumienie pewnych złożonych i niełatwych problemów niż udowodnienie 
gazetowej czy politycznej racji (dlatego unikam polityków i dziennikarzy). (...) 
Bardzo mi zależy na rozmowie z Panem (...). Również tym razem dysponujemy 
odpowiedzią adresata, w której tłumaczył: Przepraszam, że odzywam się tak 
późno, ale pracuję na zwolnionych obrotach. Niestety w zasadzie nie udzielam już 
wywiadów. O zagadnieniach społeczności pogranicza pisywałem do publikacji 
polskich na Zaolziu. Przy okazji serdecznie polecał Zaolzianina prof. Daniela 
Kadłubca oraz młodych socjologów z Uniwersytetu Śląskiego jako znawców tej 
właśnie problematyki.

Szkoda, że do rozmowy nie doszło, warto wszakże zapoznać się przynajmniej 
z jednym zagadnieniem, jakie pod jej kątem przygotował redaktor Górdziałek: 
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Z mojego punktu widzenia jest Pan (...) symbolem intelektualisty między epokami, 
także między orientacjami, choć dalekim od klerkizmu, czyli inaczej mówiąc, 
wnikliwym komentatorem wielu zjawisk czy kwestii pogranicza. Stanowisko takie 
ujawniał Pan np. w esejach opublikowanych pt. „Rozważania o Rzeczypospoli-
tej” sygnalizujących kryzysowe przejawy socjalizmu, w książce „Polskie losy” 
analizującej przełom solidarnościowy, w odkrywczym szkicu o pierwszej wizycie 
Papieża („Polityka”), a także o społeczeństwie (i rodzinie) stanu przejściowego. 
Przyznam się, że większość Pańskich obserwacji i diagnoz trafiała mi do prze-
konania, odsłaniała nowe aspekty rzeczywistości, pozwalała lepiej rozumieć 
otaczający świat. Ciągle wracam do tomu „Sprawy ludzkie”. Chyba to niemało?

Końcowe pytanie wydaje się retoryczne. Co zresztą miałby odpowiedzieć 
Szczepański na taki ciąg pochwał? Czytelnicy jednak z czystym sumieniem 
mogą przytaknąć: „niemało” i znowu sięgnąć po książki i szkice nestora polskiej 
socjologii. Wszakże za tymi publikacjami naukowymi czy eseistycznymi stoi 
ponadprzeciętny intelektualista, który nie zamykał się w wieży ze słów ani nie 
schlebiał bieżącej polityce (aczkolwiek pomimo swego sceptycyzmu snuł daleko-
siężne wizje); przede wszystkim zaś działał w imię Tworzenia i robił wszystko, by 
także innym ludziom – innym indywidualnościom – taką wolną, konstruktywną 
twórczość umożliwiać. Najwymowniej bowiem charakteryzuje go dodany niby 
mimochodem dopisek w cytowanym liście prof. Łomnego, pragnącego jak naj-
lepiej zaprezentować się w oczach mistrza: Pozwalam sobie również dołączyć 
dwie pozycje [książkowe], które zaświadczają o moim zaangażowaniu na rzecz 
rozwoju w kierunku dobra. 

Komentarz odnośnie do wyboru prezentowanych fragmentów
Zbiór korespondencji prof. Szczepańskiego, którym dysponuje Muzeum 

Ustrońskie, nie jest zbyt obszerny, nawet pod względem zakresu czasowego 
(przełom lat 70. i 80. oraz lata 90.). Już ten fakt wstępnie determinuje porusza-
ną w niej problematykę. Przy selekcji materiału nie kierowałam się określoną 
metodą, była ona raczej zorientowana na oświetlenie rozmaitych oblicz Jana 
Szczepańskiego – socjologa, polityka, osoby zaangażowanej społecznie, także 
w pomoc różnym ludziom. Mając na uwadze ogólnopolski i środowiskowy zasięg 
niniejszego periodyku, uwypukliłam korespondencję z uczonymi, ograniczyłam 
natomiast związaną z rodzinnym Śląskiem Cieszyńskim. Za istotne i cenne uzna-
łam ukazanie Szczepańskiego jako mentora, „opiekuna spolegliwego” dla wielu 
osób uciekających się doń z prośbami o radę, nie tylko młodszych naukowców. 
Kilka listów pisanych przez niego samego daje przykład, w jaki sposób zwracał 
się do kolegów badaczy oraz jak wyrażał swoje poglądy poza forum publicznym. 
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Starałam się też przywołać zabawne bądź wzruszające epizody, których w tej 
korespondencji nie brakuje, z oczywistych względów pominęłam zaś sztampo-
we fragmenty dotyczące podziękowań za poprzednią wiadomość czy bieżącej 
pogody. Przytoczone listy potwierdzają to, że Szczepański mocno wykraczał 
poza polityczno-ustrojowe uwarunkowania swej działalności, o czym świadczy 
również waga przypisywana sądom i ocenom Profesora do ostatnich chwil jego 
życia. Na podstawie owej korespondencji możemy uzmysłowić sobie liczbę 
i zasięg wyzwań, którym przez całe życie starał się solidnie sprostać. Pośród 
listów pominiętych w prezentowanym tu wyborze nie znajdziemy takich, które 
zaprzeczałyby temu wizerunkowi.

Katarzyna Szkaradnik

„MAY YOU KEEP A SOBER VIEW OF THE MAD COURSE OF HISTORY”.  
JAN SZCZEPANSKI’S CORRESPONDENCE AS A CONTRIBUTION  

TO HIS PORTRAIT

Abstract

This anniversary text is meant to show the image of professor Jan Szczepański, which rise 
from the letters send to him, first of all the private ones. That correspondence, situated in the archive 
of museum in Ustroń, deepens our knowledge about him as a prominent scholar, but also reveals 
his extraordinary personality. We can realize in how various social initiatives he was engaged and 
how highly esteemed by the representatives of very different environments he was. The plurality 
of requests and thanks addressed to him more than about his influences or frankness tells us about 
real actions, which he did not hesitate to undertake in the name of justice and his own ideal of 
a reliable human. The letters presented in this sketch, including mainly the years 1979–1982 as 
well as 1989–2000, relate to i.a. political situation in Poland in early ‘80s, scientific publications, 
foreign departures, matters connected with the activity of different institutions, the current social 
phenomena, the support given to young scholars by the Professor, and also his public pronounce-
ments and functions. Among the senders we can find people from the world of science or culture, 
catholic and evangelical clergymen, politicians, social activists, journalists, but also the common 
men, turning to him with their problems. They all create a polyphonic tale about Szczepański, 
which presents him not only as a sociologist attributed to the period of the Polish People’s Re-
public. A lot of his conceptions seems to be still topical, doubtlessly we can consider as such the 
ethos confessed by him.

Key words: Jan Szczepański, exchange of letters.
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