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R ecenzje

Książka ma charakter kronikarski, aczkolwiek jest to niew ątpliw ie opraco
w anie naukowe. Autorzy korzystają z bogatego piśm iennictwa. D zięki zw ięzłości
ujęcia można było w publikacji pom ieścić tak w iele wiadomości. Obok dziejów
samego W ydziału Lekarskiego zarysowano tło polityczne, rozkładając stosunkowo
równom iernie akcenty na sprawy naukowe, polityczne, społeczne i bytowe.
Do dorobnych usterek należy zaliczyć pisanie im ienia Witołda Ziembickiego
jako Witold i podawanie przy nim roku habilitacji czasem jako 1929 (s. 41),
a czasem jako 1931 (s. 155). Szkoda też, że nie om ówiono w tej książce dziejów
Oddziału, potem W ydziału Farm aceutycznego.
Podsum owując należy stwierdzić jednak z pełnym przekonaniem, że jest to
praca wartościowa. Uczelnia, która w okresie sw ego 60-lecia w ykształciła 8755
lekarzy, zasługuje na upam iętnienie. Trzeba przyznać, że dużo prac historyczno-m edycznych w ychodzi w łaśnie z ośrodka poznańskiego i to prac pisanych nie
tylko przez zawodowych historyków m edycyny. Ośrodek poznański jest prężny.
Czekamy więc na jego now e wydaw nictw a.
Teresa O strowska
(Warszawa)

W ładysław Czapliński jako uczony i w ychowaw ca. Pod red. K. M atwijowskiego. Acta U niversitatis W ratislaviensis, Historia XLVIII. Wrocław 1984 129 ss.
Zmarły w 1981 r, profesor W ładysław Czapliński b y ł nie tylko w ybitnym
historykiem , znawcą dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej i historii nowożytnej,
ale także jednym z pionierów nauki polskiej w e W rocławiu, w ychow aw cą licz
nych pokoleń historyków.
0 dokonaniach profesora W ładysława Czaplińskiego mówiono na konferencji,
zorganizowanej w e W rocławiu w dniu 24 kw ietnia 1982 r., jej rezultaty naukowe
przynosi niniejszy tom.
Działalność naukowa W ładysława Czaplińskiego charakteryzuje się stosunko
wo dużym rozrzutem tem atycznym , jakkolw iek w aspekcie czasowym ogranicza
się w zasadzie do X V II—XVIII w ieku. Warto tutaj przypomnieć, że do niezapom 
nianych zasług prof. Czaplińskiego należy m. in. rozpoczęcie szerokich badań nad
historią nowożytnej Danii, czego dowodzą takie prace jak Polacy z Czarnieckim
w Danii 1658—59 (1937 r.) czy obszerna rozprawa, napisana razem z Karolem Gór
skim Historia Danii (1965 r.). W ładysław Cazpliński zajm ował się rolą m agnaterii
i szlachty w XVII w ieku, analizow ał politykę zagraniczą W ładysława IV Wazy,
pisał o stosunkach m iędzy Śląskiem a Rzecząpospolitą w pierwszych latach w oj
ny trzydziestoletniej, w reszcie zajm ował się historią Niem iec, czego w yrazem jest
współautorstwo w obszernej pracy Historia Niemiec, napisanej razem z A. Galosem i W. Kortą. Jego prace o polskiej polityce morskiej w XVII w ieku są
niezw ykle ważnym przyczynkiem do dziejów polskiego parlamentaryzmu. Zresz
tą — o czym wspom niano powyżej — twórczość naukowa Profesora charaktery
zowała się dużą rozpiętością tem atyczną. B ył przy tym W. Czapliński ciekaw ym
typem intelektualnym , pisał zarówno obszerne prace typu m onograficznego, jak
i krótkie artykuły oraz szkice publicystyczne, drukowane regularnie na łamach
tygodników czy m iesięczników; świadczy o tym bibliografia prac uczonego, obej
mująca lata 1975—1982, zestawiona przez Bogdana Roka
1 Bibliografie prac W. Czaplińskiego, obejm ujące lata 1929—1974, ukazały się
drukiem w tomach: O naprawę Rzeczypospolitej X V I—X V II w. W arszawa 1965;
O Rzeczypospolitej szlacheckiej X V I—XVII w. „Sobótka” 1975 nr 2.
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O
rozlicznych aspektach życia i działalności naukowej W ładysława Czapliń
skiego piszą w tom ie przyjaciele, koledzy, i uczniow ie w rocław skiego historyka.
I tak o jego drodze życiowej informują Adam Galos i K rystyn M atwijowski, kre
śląc obraz w ybitnego uczonego, człowieka o zdecydowanie dem okratycznych po
glądach, głęboko wierzącego, doskonałego nauczyciela i w ychow aw cy. Profesor
W ładysław Czapliński w yw odził się z krakowskiego ośrodka naukowego, rozprawę
doktorską napisał pod kierunkiem prof. W ładysława Konopczyńskiego, jego m i
strzami uniw ersyteckim i byli także Ignacy Chrzanowski oraz W acław Sobieski.
Szczególnie związany czuł się z W ładysławem Konopczyńskim, któremu pośw ięcił
kilka bardzo ciepłych, serdecznych wspom nień.
O
rozlicznych zainteresow aniach naukowych Profesora piszą w recenzow a
nej książce m. in. Adam Kersten, Kazimierz Orzechowski, Stefania Ochmann, Jan
Seredyka, Stanisław Gierszewski, Krystyn M atwijowski, Józef Długosz oraz J e
rzy Pietrzak. Są to w artościow e przyczynki naśw ietlające dorobek naukow y W ła
dysław a Czaplińskiego, a warto tutaj przypomnieć, że był on autorem około 500
publikacji, w tym w ielu monografii, w ydaw nictw źródłowych oraz obszernych roz
praw i studiów. Jak w spom inają A. Galos i K. M atw ijowski — cytując słowa
Stanisław a Herbsta, Jarem y M aciszewskiego oraz Janusza Tazbira — profesora
W ładysława Czaplińskiego cechowała zawsze „naukowa rzetelność oddana w służ
bie dobremu imieniu P olski”.
Szczególnie ważkie, jeśli chodzi o charakterystykę osobowości prof. W ładysła
w a Czaplińskiego, są wspom nienia o nim pióra Józefa Andrzeja Gierowskiego,
Mariana Jakóbca oraz Sybilli A. Hołdys. W bezpośredni, ciepły i osobisty sposób
ukazują oni Profesora przez pryzm at życia codziennego, pryw atnie, co staje się
ważkim komponentem w konterfekcie tego niecodziennego człowieka. Jak pisze
np. Józef Andrzej Gierowski „zadania uczonego, a zwłaszcza zadania profesora
uniw ersytetu nie ograniczały się dla Czaplińskiego ani tylko do now ych ustaleń
naukowych, ani do przekazywania ich studentom . Zdawał sobie bowiem sprawę,
jak silnie osobowość profesora oddziaływa na otoczenie, jak często bywa wzorem
i to n ie tylko pozytywnym . D otkliw ie w ięc odczuwał w szelkie fakty naruszania
godności akademickiej. Obawiał się, by nie zaczęły trzaskać te w ątłe bariery,
które chroniły jeszcze uniw ersytet przed falam i arywizm u, cw aniactw a i zakła
mania, zalew ającym i nasze społeczeństwo. W ierzył w młodzież, w nadchodzące
pokolenia i choćby z obowiązku historyka starał się przekazać jej coś z takich
postaw, jakie kiedyś m iały um ożliwić odrodzenie inarodu. Z tą sw oją w iarą
w stosunek mistrza i ucznia w ydaw ał się nieraz bardzo staroświecki. Dzisiaj w ie 
my, jak był nowoczesny”.
Publikacja ukazuje postać człowieka, który szedł świadom ie przez życie, był
jednostką odczuwającą odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas w każ
dej sytuacji i na każdym stanowisku. Był w ybitnym uczonym, utalentow anym
pedagogiem uniw ersyteckim i uczciwym człowiekiem . Te prawdy o prof. W łady
sław ie Czaplińskim przekazuje nam tom w ydany dla uczczenia pam ięci w ybitnego
historyka.
Na m arginesie dodajmy, iż publikację pokonferencyjną: W ładysław Czapliński
jako uczony i w y ch ow aw ca warto czytać jednocześnie z inną książką, a m iano
w icie z fragm entem pamiętnika Profesora pt. Szkoła w młodych oczach, opu
blikowanym już po śm ierci autora w roku 1982 2
K rzyszto f A. K uczyński
(Łódź)
2 W. C z a p l i ń s k i :
13

Szkoła w młodych oczach. Kraków 1982.

