
W wydanej w 2013 r. autobiografii pt. „Zajeździmy 
kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” 
napisał: „Z zawodu jestem historykiem wyspecja-
lizowanym w badaniach nad średniowieczem, czyli 
mediewistą. Obok odległych czasów, które badam, 
[…] jestem jednak uczestnikiem tej historii, która 
dzieje się na naszych oczach”. Rzeczywiście nie ma 
w tym przesady… 

Jego życiorys nie należał do najprostszych. 
W przeciwieństwie do wielu spośród swoich 
późniejszych kolegów-opozycjonistów walczą-
cych o wolną i suwerenną Polskę, jemu nie było 
dane wychowywać się w rodzinie, w której pielę-
gnowano polskie tradycje patriotyczne i niepod-
ległościowe. Urodził się w Moskwie 23 listopada 
1937 r. jako Kirył, czyli Cyryl. Po ojcu, słucha-
czu sowieckiej szkoły oficerskiej, którego tuż po 
jego urodzeniu zesłano do łagru w ramach tzw. 
wielkich czystek, otrzymał nazwisko Budniewicz. 
Gdy jego matka związała się z polskim komuni-
stą Zygmuntem Modzelewskim, ten nie tylko 
zajął się wychowaniem pasierba, ale i nadał mu 
swoje nazwisko. Mały Cyryl, który później przyjął 
imię Karol, od najmłodszych lat obserwował, jak 
ojczym angażuje się w politykę, od 1943 r. dzia-
łając w powstałym pod sowieckim patronatem 
Związku Patriotów Polskich, od 1944 r. w PPR, 
a później w PZPR. W czasie wojny uczęszczał 
do rosyjskojęzycznej szkoły, a w 1945 r. wraz 
z rodziną przeniósł się do Polski. Wszystko za 
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Uczony, działacz społeczny i polityk. Wrocławianin z wyboru i honorowy obywatel 
Wrocławia. Był jednym z inicjatorów akcji protestacyjnej, która zapoczątkowała 
wydarzenia Marca ’68. Później od samego początku związany był z „Solidarnością”. 
To on był pomysłodawcą nazwy związku, współautorem pomysłu jednej reprezentacji 
związkowej i wspólnej rejestracji. Współtworzył struktury dolnośląskiej „Solidarności”. 
Nie doczekał, niestety, tegorocznych obchodów 40-lecia „Solidarności”, zmarł bowiem 

przed rokiem, 28 kwietnia 2019 r. Karol Cyryl Modzelewski. Z okazji pierwszej 
rocznicy śmierci przypominamy sylwetkę człowieka, którego życiorys stanowi 

kronikę splątanych losów Polski w XX w.

21 KWIETNIA 
Karol Cyryl Modzelewski 

– obserwator czy kreator historii?

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Karol Modzelewski podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami 
Wrocławia na Uniwersytecie Wrocławskim, ok. 1980/1981 

fot. Janusz Wolniak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

sprawą ojczyma, który po złożeniu funkcji amba-
sadora PKWN w ZSRR, czynnie zaangażował się 
w tworzenie komunistycznego obozu władzy, 
będąc podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej. 



Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” popierani przez 
Lecha Wałęsę w wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. 

il. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Po zdaniu matury w 1954 r. Karol Modzelewski 
rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, a po nich zdecydował się na pod-
jęcie pracy naukowej. Jako potomek partyjnego 
prominenta obracał się w środowisku zwolenni-
ków PZPR i początkowo sam również akcepto-
wał działania władz państwowych. Dość szybko 
zaczął jednak krytykować nie tylko stosunki 
panujące w kraju, ale także władzę za ignorowa-
nie przez nią realnych problemów i postulatów 
klasy robotniczej. W 1964 r. wspólnie z Jackiem 
Kuroniem wystosował memoriał będący kry-
tyczną analizą ustroju PRL, w którym pisał m.in. 
„My nie stoimy ponad historią, my podlegamy 
jej prawom”. Takie działanie nie mogło spodo-
bać się rządzącym, dlatego został usunięty ze 
studiów doktoranckich, zwolniony z pracy na 
uczelni i na krótko aresztowany.  Nie zaprze-
stał jednak działalności i rok później na bazie 
memoriału wystosował, ponownie z Jackiem 
Kuroniem, „List otwarty do członków POP 
[Podstawowej Organizacji Partyjnej] PZPR i do 
członków uczelnianej organizacji ZMS [Związku 
Młodzieży Socjalistycznej] przy Uniwersytecie 
Warszawskim”. Tym razem skazano go na karę 
3,5 roku pozbawienia wolności, z których w wię-
zieniu spędził 2,5, zwolniono go bowiem warun-
kowo rok wcześniej.

Niespełna pół roku później w Warszawie roz-
gorzały wydarzenia, które zapoczątkowały ciąg 
zdarzeń określanych jako Marzec ’68. Po tym, 
gdy „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii 
Kazimierza Dejmka zostały zdjęte z repertuaru 
Teatru Narodowego, to właśnie Modzelewski 
był jednym z inicjatorów studenckich akcji pro-
testacyjnych, jakie z czasem rozlały się na cały 
kraj. Także i tym razem nie obyło się bez aresztu 
– 8 marca został zatrzymany i ponownie ukarano 
go 3,5-letnim pobytem w więzieniu.

Krótko po wyjściu z więzienia przeniósł się do 
Wrocławia i w 1972 r. podjął pracę w Instytucie 
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu, gdzie pracował do 1983 r., 
kończąc tu w 1974 r. studia doktoranckie i uzy-
skując w 1978 r. stopień doktora habilitowanego. 

Już w połowie lat 70. zaangażował się w walkę 
z systemem politycznym, ale okres najbar-
dziej intensywnej działalności nadszedł wraz 
z rokiem 1980 r., gdy powstała „Solidarność”, 
z którą związał się już na samym początku. 
To on był pomysłodawcą nazwy związku, jakiej 
używano już w pierwszych biuletynach infor-
macyjnych strajku gdańskiego. On też uważał, 
że należy dążyć do jednej reprezentacji związ-
kowej i wspólnej rejestracji, gdyż tylko taka 
postawa może być gwarancją powodzenia. 
Od samego początku zasiadał w strukturach 
dolnośląskich władz „Solidarności” jako czło-
nek prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk, 
a struktury związku tworzył m.in. we wrocław-
skich placówkach PAN. Jako członek prezydium 
wrocławskiego Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego we wrześniu 1980 r. repre-
zentował Wrocław na ogólnopolskiej konfe-
rencji przedstawicieli Międzyzakładowych 
Komitetów Strajkowych w Gdańsku, uczestni-
czył też w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 
„Solidarność”. Od listopada 1980 r. do kwietnia 
1981 r. był pierwszym rzecznikiem prasowym 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP).

13 grudnia 1981 r. został internowany i osa-
dzony w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, 
a później w Warszawie-Białołęce. Rok później, 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1982 r., 



Plakaty zachęcające do głosowania na Karola Modzelewskiego, 1989 r. 
il. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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aresztowano go pod zarzutem „próby obalenia 
ustroju PRL”, a dodatkową represją – podob-
nie jak przed laty – było zwolnienie go z pracy. 
Więzienie opuścił w lipcu 1984 r. na mocy 
amnestii. 

Do pracy mógł powrócić dopiero w 1987 r. – 
najpierw był pracownikiem naukowym PAN, 
a w 1992 r., już jako profesor, na dwa lata zwią-
zał się z Instytutem Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W 1994 r., po blisko 22 latach 
spędzonych we Wrocławiu,  zdecydował się na 
powrót do Warszawy, gdzie podjął pracę na swo-
jej macierzystej uczelni, czyli Uniwersytecie 
Warszawskim. Prowadził też gościnne wykłady 
na uczelniach we Francji i Włoszech. Od 2006 r. 
pełnił obowiązki wiceprezesa PAN.

Równolegle do pracy w placówkach naukowych 
w okresie III RP prowadził także działalność 
polityczną. W latach 1989–1991 był senato-
rem wybranym w okręgu wrocławskim z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

W 1992 r. był jednym ze współzałożycieli Unii 
Pracy, w której władzach zasiadał do 1995 r.

W dniu święta niepodległości 1990 r. prezydent 
RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, odzna-
czył Karola Modzelewskiego Krzyżem Kawaler- 
skim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r., 
wraz z Jackiem Kuroniem, trzymał Order Orła 
Białego. Jako autor licznych prac z zakresu 
powszechnej i polskiej historii okresu średnio-
wiecza wielokrotnie był laureatem nagród 
naukowych, m.in. nagrody Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej, którą w 2007 r. otrzymał za swoją 
najbardziej cenioną książkę pt. „Barbarzyńska 
Europa”. W 2009 r. został uhonorowany tytu-
łem doktora honoris causa Uniwersytetu 
w Bydgoszczy. W 2014 r. otrzymał Nagrodę 
Znaku i Hestii im. Księdza Józefa Tischnera, 
a także Nagrodę Literacką „Nike” i Nagrodę 
Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego 
przyznane za autobiograficzną książkę pt. 
„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobija-
nego jeźdźca”. 
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W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia przy-
znała Karolowi Modzelewskiemu tytuł Civitate 
Wratislaviensi Donatus, czyli honorowe obywa-
telstwo Wrocławia. Otrzymał je za „zaangażo-
wanie w walkę o wolność i prawa człowieka”, jak 
zapisano w uchwale. Podobnie jak uhonoro-
wani w ten sam sposób Adolf Juzwenko i Kornel 
Morawiecki, odebrał je 24 czerwca 2016 r. pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej zorganizo-
wanej z okazji Święta Wrocławia. 

Profesor Karol Modzelewski zmarł w Warszawie 
28 kwietnia 2019 r. w wieku niespełna 82 lat. 
8 maja został pochowany w Alei Zasłużonych 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 
w pobliżu grobów Jacka Kuronia i Zbigniewa 
Romaszewskiego. Niespełna trzy miesiące póź-
niej, decyzją Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

Marek Mutor
Dyrektor 
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

4 lipca 2019 r. został patronem ronda u zbiegu 
al. Śląskiej i ul. Królewieckiej przy wrocławskim 
stadionie.

W swojej autobiografii napisał to samo, co nie-
jednokrotnie powtarzał za życia: „Urodziłem 
się w Moskwie, wychowałem w Warszawie, ale 
zapytany, skąd jestem, odpowiadam odruchowo: 
»z Wrocławia«. Bo moim miastem jest Wrocław. 
To kwestia uczuć, czyli patriotyzmu lokalnego”. 
Słowa te dowodzą, że stolica Dolnego Śląska, 
która przez ponad dwie dekady była fizycznym 
domem jednego z najważniejszych działaczy 
opozycji demokratycznej czasów PRL, na zawsze 
pozostała jego domem duchowym.

Karol Modzelewski odbiera dyplom Civitate Wratislaviensi Donatus, po lewej Rafał Dutkiewicz, ówczesny prezydent Wrocławia; 
po prawej Jacek Ossowski, ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, 24 czerwca 2016 r., 

fot. Tomasz Hołod, za: www.gazetawroclawska.pl 


