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W dniu 17 VIII 1981 r. zmarł nagle we Wrocławiu dr Władysław Eugeniusz 
Cz a p  1 i ń s k i, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, członek Królewskiej Duńskiej Aka
demii Nauk, były członek-korespondent PAU, członek honorowy PTH, były członek 
Senatu i komisji senackich UWr., współorganizator i były prodziekan Wydziału 
Filoz.-Hist. UWr., współorganizator Instytuitu Historii UWr., były wieloletni kie
rownik katedry historii powszechnej, nastc;pnie kierownik katedry, a później za
kładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. IH UWr., członek i były prze
wodniczący Wydziału II oraz wiceprezes WTN, były członek ZG PTH, były wice
prezes WTMH, były wieloletni członek komitetu redakcyjnego SL Kw. Hist. 
,,Sobótka", członek ZG PEN-Clubu polskiego, członek wielu rad instytutów i kole
giów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych, członek Komitetu Nauk Histo
rycznych PAN i były rzeczoznawca naukowy Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 
dla Pracowników Nauki. 

Prof. Władysław Czapliński urodził się 3 X 1905 r. w Tuchowie koło Tarnowa 
w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, Józef, był sędzią, a matka Janina z Kaliszów 
zaJmowala się domC?m. Ze względu na zawód ojca rodzina często się przeprowadzała, 
mieszkając kolejno w Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Jaśle i od r. 1915 w Tar
nowie. Stąd przyszły profesor pierwsze nauki pobierał w domu. W r. 1916 zdał 
egzamin wstępny do gimnazfom klasycznego im. hetmana Jana Tarnowskiego 
w Tarnowie. W 7 lat później opuścił jego mury z celującą maturą. Atmosfera 
rodzinnego domu, pierwsze lata niepodległego bytu państwowego, wpływ gimnazjum 
i może pierwszego nauczyciela historii sprawiły, iż udał się na studia do pobliskiej 
wszechnicy jagiellońskiej i wybrał dwa kierunki: historię i historię literatury. 
Dzieje ojczyste i powszechne wykładali wówczas m. in. uczeni tej miary, jak 
J. Dąbrowski, R. Grodecki, W. Konopczyński, S. Kutrzeba, W. Sobieski i W. Sem
kowicz, a historię literatury m. in. I. Chrzanowski. Wybór seminariów był w tej
sytuacji na pewno bardzo trudny. Wszystko jednak wskazuje, że nic był on przy
padkowy. Nie spotkałem bowiem nigdy nikogo, kto tak jak Profesor znałby Try

logię Henry:ka Sienkiewicza. Wychowany na niej chciał zapewne poznać te czasy
burzliwe, pełne ciężkich zmagań z różnymi nieprzyjaciółmi, z których Rzeczypo
spolita potrafiła jednak wyjść obronną .ręką, a pod koniec tego wieku wydala
jeszcze tak świetnego wodza, choć mniej szczęśliwego polityka, jakim był Jan III
Sobieski. Do tego doszło na pewno zafascynowanie osobowością i autorytetem nau
kowym profesorów i w ten sposób począł uczęszczać na seminaria W. Konopczyń
skiego, W. Sobieskiego i I. Chrzanowskiego. W r. 1927 otrzymał absolutorium,
a na jesieni tegoż roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy magisterskiej
pod kierunkiem prof. W. Konopczyńskiego pt. Opozycja wielkopolska po krwawym

„potopie" (1660-1668). Jej szybkie wydanie w r. 1930, świadczy, że została wysoko
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oceniona przez recenzentów. Wkrótce doczekała się zresztą trzech bardzo ciepłyc.h 
i życzliwych omówień. 

Dalsza droga do kariery univ.rersyteckiej nie była usłana różami. Mogli ją 
zrobić tylko Judzie zdecydowani, uparci i pracujący z wielkim samozaparciem. 
Tylko nielicmym udawało siQ wówczas osiągnąć zatrudnienie na Uniwersytecie 
bezpośrednio po studiach. Profesor podjął pracę jako nauczyciel kontraktowy 

w „swoim" gimnazjum w Tarnowie. Uczył tu przez 2 lata. \V 1929 r. otrzymał 

bowiem stypendium z Funduszu Kultury Narodowej i udał się na studia archi
walne do Beri ina, Paryża i Wiednia. Powrócił do kraju jesienią 1930 r. Przeniósł 
Się wówczas do KrakO\va i podjął pracę w V Gimnazjum. Decyzja ta na pewno 
nie była przypadkową. Chciał być bliżej zasobnych bibliotek i archiwów krakow

skich. Godzenie zajęć w szkole z pracą badawczą nie było łatwe, tym bardziej że 

po zmianie programów nauczania i zmniejszeniu ilości godzin z historii musiał 
pracować w kilku gimnazjach. Na ulubioną kwerendc;: archiwalną i biblioteczną 

pczostawał t�·lko czas wolny i wakacje. I tak lato 1935 r. poświęci! na studia 
archiwalne w Danii, a wakacje w 1937 i w 1939 r. na pracę w archiwach i biblio
tekach szwedzkich. Studia te zaczęły owocować. Po pienvszej recenzji, opubliko
wanej w 1929 r. na łamach „K\varta1nika Historycznego", co roku poczQły się uka
zywać obszerniejsze artykuły i recenzje. W 1935 r. Profesor nawiązał ścisłą współ
pracę z PSB (5 życiorysów) i nic przerwał jej do ostatnich dni swojego życia. 
W tym też roku na posiedzeniu PAU przedstawił swoją pracę Władysław IV wo

bec wojny 30-letniej w latach 1637-1645 (wydrukowana w 1937), któi·a przy jęta 

została jako rozprawa habilitacyjna i 2 XII 1938 odbyło się kolokwium (zatwier
dzone przez Senat UJ 3 XII, a przez Ministra WiOP 20 IV 1939 r.). 1 V 1939 r. 
ówczesny prorektor UJ prof. Dziurzyński przyjął ślubO\vanie od nowego docenta. 

Był wtedy już pracownikiem Paiistwowcgo Pedagogium w Krakowie. 
Pierwsze 10-lecie swojej pracy naukowej Prof. Czaplii'iski zamknął ponad 

50 pracami; były wśród nich 2 monografie, 21 biogramów w PSE i wiele artykułów. 
Przyszła wojna. Profesor zaczął pracować jako „piszący na maszynie" w fir

rnie „Sol vay" (od 1940 r.). Podjęcie pracy było niezbędne - jak wspominał nie

jednokrotnie - nic tylko ze względu na konieczno�ć posiadania „dobrych doku
mentów", by uchronić się przed aresztowaniem lub przypadkową wywózką na 
roboty do Niemiec, ale także w celu zdobycia środków na utrzymanie rodziny. 

27 XII 1939 r. zawarł bo\vicm związek malżeóski z Zofią Chrzanowską, córką 
Aleksego i Zofii Szeliska. W rok później na świat przyszedł syn Marek. 

W tym samym czasie (od 1940 r.) ro1.począł zajęcia na tajnych kompletach 
gimnazjalnych i uniwersyteckich. Przypuszczalnie pierwsze lekcje odbył z klasą, 
której do wojny był wychowawcą. Później spadły na Niego obowiązki związane 
z organizacją kierunku historii. Kierownictwo naukowe spoczywało bowiem w rę
kach Jego mistrza, prof. W. Konopczyt'1skiego, a młody docent go zastępowa!. 
Trzeba było zapewnić lokale, uzgodnić godziny zajęć, powiadomić wykładowców 

i chociaż wicie osób było przy tym zaangażowanych, On zapewne nad tym wszyst
kim czu ,va!. Dodajmy, że \vyklady z historii odbywały się nic tylko na macierzy
stym kierunku. Profesor provv·adził tzw. wykłady kursowe z no,vożytnej historii 
Polski (XVI-XVIII w.). Równolegle na innych zajęciach omawiał sprawc; polską 
w okresie I wojny 5wiatowcj, której zamierzał \V przyszłości poświQcić odrębną 
pracę monograficzną. Od planu tego odstąpi! w późniejszych latach. Było to wy
raźne przychylci1ie się do zai11tcrcsov,:a1� słuchaczy. Na zajqciuch v;ychodzil nawet 

dalej, podejmując dyskusję nad okresem mic;:dzywojennyrn. 
Po wojnic Profesor od razu przystąpił do pracy. Zaczął uczyć w V Gimnazjum 

w Krakowie. Pod koniec 1945 r. przyszła propozycja z Uniwersytetu Wrocławskiego 
objęcia funk ej i profesora nadzwyczajnego w katedrze historii powszechnej. W po
rozumieniu ze s\voim mistrzem Profesor ją przyjął. Zatrudniony został na tym 
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stanowisku od 15 II 1946 r. Wkrótce Uniwersytet wystąpił z wnioskiem o nadanie 
tytułu profesora nadzwyczajnego. Został on zatwierdzony dekretem Prezydium 
KRN z 20 XII 1946 r. Równocześnie powierzono Mu kierownictwo katedry. Funk
cję te;, a później kierownika zakładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. 
pełnił aż do przejścia na emeryturę (1 X 1976). Był wó\vczas od 20 lat profesorem 
zwyczajnym (od 28 VI 1956 r.). Na tytuł ten, mimo spełnienia wszystkich warun
ków naukowych, czekał długich 6 lat. Naraził się bowiem m. in. przez opublikowa
nie w ,,Tygodniku Powszechnym" wspomnienia o prof. W. Konopczyńskim, a także 
przez nieukrywanie swoich przekonań religijnych. 

Dorobek uczonego to przede wszystkim jego dzieła. Dwie bibliografie Jego 
prac za lata 1929-1974 obejmują ponad 350 pozycji, w tym 13 monografii, wiele 
wydawnictw źródłowych, obszerniejszych studiów, biogramów, recenzji, polemik 
i prac popularnonaukowych. Ostatnich 7 lat życia wzbogaciło ten dorobek o dal

szych kilkadziesiąt prac, w tym także monograficznych. 
Za:nteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół nastc;pujących 

zagadnień XVII w.: polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, dziejów państw skan
dynawskich i problemów Morza Bałtyckiego, historii parlamentaryzmu, dziejów 
kultury, historii ruchów społecznych oraz przeszłości Niemiec i Sląska. Zajmował 
się też edytorstwem. 

\V każdym z tych działów pozostawił swój trwały ślad. Omówienie tego ba
gactwa myśli, koncepcji czy też ustalei1 jest rzeczą niezmiernie trudną i dlatego 
ograniczymy się tylko do egzemplifikacji. 

Politykę zagraniczną Rzeczypospolitej \V. Czaplit"iski począł badać już przed 
wojną. Oprócz rozprawy habilitacyjnej wskazać można artykuły o ostatnim hoł
dzie pruskim i rokowaniach sztumdorfskich. Rok 1947 przyniósł książkę Polska 
a Prusy i Brandenburgia za Wlaclyslawa IV. W recenzjach z niej zwracano m. in.
uwagc; na przewartościowanie sądów o Władysławie IV, a także skorygowanie 
poglądu, że głównym źródłem nieporozumie1't mic;dzy obu państwami był nie tyle 
„antagonizm narodowy", ile różnice religijne. Swego rodzaju podsumowaniem tych 

bada11 było studium Dyplomacja polska w latach 1605-1648, w którym zaowoco
woły nic tylko długoletnie prace nad zachodnim kierunkiem polityki polskiej, ale 
t«kże nad uwarunkowaniami eksponsji wschodniej. 

Punktem wyjścia do bliższego poznania dziejów państw skandynawskich, szcze
gólnie Danii, było zapewne zafascynowanie postacią Stefana Czarnieckiego (Polacy 
z Czarnieckim w Danii). Później przyszły recenzje, wydawnictwa źródłowe (dziennik
K. Ogiera i 2 tomy „Acta Poloniae Maritima"), bardzo wysoko ocenione przez kry

tykę, i monografia wydana w 1952 r. Poiska a Bałtyk w łatach 1632-1648. Po kilku

zaś latach ukazała się napisana wspólnie z K. Górskim pierwsza w jc;zyku polskim 
Historia Danii. Recenzje; z niej G. Labuda zakończył stwierdzeniem: ,,Syntezę 
dziejów Danii pióra W. Czaplińskiego i K. Górskiego może określić jako w pełni 
udaną". W 1973 r. wyszedł Ruch oporu w Danii 1940-1945. W monografii tej, jak
w żadnej innej pracy, uzewnętrzniły się długoletnie, może nawet świadomie nie 
przytłumiane zainteresowania czasami najnowszymi. 

Kolejny nurt w badaniach reprezentują prace traktujące o dziejach polskiego 
parlamentaryzmu. W 1955 r. ukazała się monografia Dwa sejmy w r. 1652. Studium 
z dziejów rozkladit Rzeczypospolitej szlacheckiej. Praca ta stała się wzorem dla
młodych historyków, którzy chcieli zająć się dziejami sejmu. Takie badania Pro
fesor potrafił zainspirować. Podjęli je uczniowie i współpracownicy. Ich zasadni

czym celem było przygotowanie gruntu poci przyszłą syntezę historii polskiego 

parlamentaryzmu. Inicjator tego kierunku prac zdążył przygottiwać tylko popular
nonaukowy zarys dziejów sejmu w XVII w. (znajdujący się w druku). 

Z tą problematyką wiąże się ściśle polemika z dominującymi po wojnic po
glądami na temat rządów oligarchii magnackiej w XVII w. w Polsce. Profesor 

10 - Su bótka 1-2/82 
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uzasadnił, że „rządy oligarchii magnackiej nie stanowią jakiejś anomalii w dzie
jach Europy w tym czasie. Anomalią jest jedynie to, że ten system rządów trwał 
w Polsce wyjątkowo długo", oraz, iż „przejście od rządów szlacheckich do rządów 
magnaterii pod pokrywką demokracji szlacheckiej dokonało się w II poł. XVII w." 
Te tezy dosyć powszechnie przyjęte zostały przez historyków oraz historyków pań
stwa i prawa. 

Pewne rozwinięcie tych myśli znajdujemy w pracach, które pokazują rolę 
monarchy w państwie. 

Nieobce były W. Czaplińskiemu zainteresowania dziejami kultury polskiej 
w srebrnym wieku. Na pierwszym miejscu wymienić należy prace traktujące 
o przeszłości Kościoła. Starał się przedstawić ją możliwie najobiektywniej. Rów
nocześnie z całą mocą polemizując z tendencją do przejaskrawiania polskiej kontr

reformacji. Ukazywał ją na tle zaburzeń religijnych w innych krajach i wskazywał
na polityczne uwarunkowania niektórych przejawów nietolerancji. W ten sposób
wraz z innymi historykami torował drogę zapoznanej wizji Polski jako państw'.l
bez stosów.

Z szeregu prac poświęconych różnym aspektom kultury XVII w. należy wy
mienić przede wszystkim napisane razem z J. Długoszem Podróż młodego magnata 

do szkól oraz Zycie codzienne magnaterii polskiej w XVII w. Obie pokazują, jak 

wielka może być inspiracja nowego źródła lub nieznanego zespołu rachunków 
magnackich. 

Problemy społeczne rzadziej trafiały na warsztat Profesora. Nie pozostawał 
jednak obojętny, gdy wokół nich toczyła się w środowisku historyków dyskusja. 

Tak było np. w okresie rocznicy powstania Bohdana Chmielnickiego i ruchów 
chłopskich w Polsce. Wydaje się, że Jego polemiczny artykuł nie tylko odegrał 
znaczną rolr, w stonowaniu niektórych poglądów, ale stał sic: inspiracją dla póź

niejszych prac A. Kerstena. 
Stosunki polsko-niemieckie i dzieje naszego zachodniego sąsiada nie schodziły 

nigdy z pola widzenia W. Czaplińskiego. Dostrzec to można w pracy habilita
cyjnej, licznych recenzjach, artykułach, w tym dokonujących przeglądu badań, 

i wreszcie w wydanej już po śmierci wspólnie z A. Galasem i W. Kortą Historii 

Niemiec. 
Po przybyciu po wojnie do Wrocławia Profesor w pełni zdawał sobie sprawę 

,: zadań, jakie stoją na tych ziemiach przed historią. Dal temu wyraz w referacie 
na konferencji zorganizowanej przez Instytut Śląski we Wrocławiu (6 IV 1946). 

Uważał, że spod „niemieckiego pokostu" trzeba wydobyć polską przeszłość Śląska 
i „węzły łączące go z Polską", ale równocześnie zaznaczał, że nie może to spro
wadzać się „do powtarzania w kółko w publikacjach i prasie sloganu o ziemi pia

stowskiej". 
W zarysowanym programie badań starał się sam uczestniczyć, przypominając 

pobyt i rolę Polaków na Śląsku. Najistotniejsze swoje ustalenia zawarł jednak 
w referacie na VII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu 

pt. Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na S!qsku, 
w którym udowodnił, że oddziaływanie reformacji było uzależnione od siły ży
wiołu polskiego i niemieckiego, a kontrreformacja przyczyniła się raczej do po
stępu niemczyzny. 

Z różnych przyczyn na początku lat pięćdziesiątych zainteresowania proble
matyką Śląska raczej wygasają. Z biegiem czasu Profesor stanął wyraźnie na 
stanowisku, i.e skupienie uwagi na badaniach śląskoznawczych może grozić ośrod

kowi wrocławskiemu pewnym prowincjonalizmem. Taka była geneza forsowania 
tematyki ogólnopolskiej. Nie oznacza to, że zagadnienia z przeszłości ziem zachod
nich znikły całkowicie z kart prac W. Czaplióskiego. Rozważał je jednak z punktu 
widzenia ówczesnej polityki pa11stwa polskiego. 
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Nie można wreszcie nie wspomnieć, że obok tych nurtów dużo swojego czasu 
poświęcał Profesor biografistyce. Nie ma prawie zeszytu PSB, w którym nie byłoby � 
biogramu Jego pióra. Jako członek Rady Redakcyjnej skłaniał też innych do po
większania kręgu stałych współpracowników PSB. SzczytoWYm jednak osiągnię-
ciem w tej dziedzinie była praca Władysław IV i jego czasy. 

Zajmował się też edytorstwem. Wydal lub współuczestniczył w opublikowaniu 
wielu pamiętników. Najwięcej jednak serca włożył w spopularyzowanie najwspa
nialszego dzieła: Pamiętników Paska. Należał z pewnością do najlepszych znaw
ców tego pamiętnika. 

Trudno byłoby znaleźć lepsze podsumowanie twórczości Prof. W. Czaplińskie
go, niż to, które wyszło spod pióra trzech wybitnych historyków S. Herbsta, J. Ma
ciszewskiego i J. Ta.zbira: 

,,Studia Czaplińskiego posunęły naprzód wiedzę o wieku XVII w Polsce. 
Przyczyniły się walnie do przywrócenia równowagi w ocenie tego stulecia spa
czonej tendencjami panującymi w historiografii przed r. 1956, zrywając z uzależ
nieniem jego oceny od sympatii lub antypatii wyznaniowych. Wydobyły na jaw 
szereg wartości życia polskiego w tej epoce, nie tuszując zjawisk negatywnych. 
Są ważkim głosem w trwającej ponad 100 lat dyskusji między »pesymistycznym« 
i »optymistycznym« spojrzeniem na dzieje Polski. Cechuje Go naukowa rzetelność 
oddana w służbie dobremu imieniu Polski". 

Myśli Mistrza żyją też w umysłach, sercach i pracach naukowych, w codzien
nej działalności Jego uczniów, studentów i współpracowników. Profesor zawsze 
wielką wagę przykładał do dydaktyki. Jego wykłady przyciągały rzesze studen
tów nie tylko ze względu na ich piękną, dzisiaj coraz rzadziej spotykaną formę, 
ale przede wszystkim bogactwo myśli w nich zawartych, nietrzymanie się utartych 
ścieżek, polemikę z wydawałoby się niepodważalnymi twierdzeniami, bo kiedyś 
przecież poparte zostały przez klasyków. Nic dziwnego, że na seminarium Profesora 
zapisać się było bardzo trudno. Przewinęło się przez nie blisko 200 magistrów 
(m. in. zmarły w r. 1975 prof. J. Leszczyński, dr. dr. J. Pietrzak i red. J. Wojtal). 
Wielu z nich, zachęconych przykładem Mistrza, podjęło bądź pracę w szkole, bądź 
też wybrało nie mniej trudną pracę badawczą. Nie brak wśród nich działaczy 
partyjnych i państwowych, księży, wojskowych oraz pracowników kultury. Pod 
kierunkiem Profesora kilkanaście osób obroniło prace doktorskie (m. in. J. Dłu
gosz, S. Hołdys, płk R. Majewski, F. Mincer, K. Szuster, J. Szwagrzyk), a kilku 
jest samodzielnymi pracownikami nauki (m. in. prof. J. Maciszewski, docenci 
S. Ochmann-Staniszewska i J. Seredyka).

Nie sposób tu nie wspomnieć, że niezależnie od seminarzystów od blisko
10 lat wokół Profesora skupiła się grupa miodych pracowników Instytutu Historii 
UWr. Przyciągała ich głęboka wiedza Profesora, Jego autorytet naukowy i moral
ny. Na spotkaniach w Jego gabinecie lub w mieszkaniu na Oporowie dyskutowano 
najnowsze prace, dzielono się wątpliwościami, przedstawiano własne artykuły, 
recenzje lub fragmenty rozpraw doktorskich. O atmosferze, która na tych spot
kaniach panowała, trudno jest mi mówić, gdyż tylko w jednym uczestniczyłem. 
Chciałbym tylko wskazać na umiejętność wytworzenia wielkiej swobody w toczo
nych dysputach, przy równoczesnym wielkim szacunku, jakim darzono „swojego 
Mistrza". To byli bowiem także Jego uczniowie. 

Sylwetka Prof. W. Czaplińskiego byłaby dalece niepełna, gdyby pominąć Jego 
wkład w organizację nauki i zaangażowanie w działalność społeczną. 

Był jednym z współtwórców WTN. Jego członkowie powierzali mu szereg 
funkcji od przewodniczącego Wydziału II -do wiceprezesa. Podobnie było w WTMH, 
gdzie był kolejno wiceprezesem, członkiem ZG PTH, a następnie wybrano Go na 
członka honorowego. 

Kilka towarzystw naukowych i twórczych powołało Go na swojego członka, 
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dając w ter. sposób wyraz swojego uznania dla Jego działalności badawczej i pi
sarskiej (m. in. Toruńskie TN, Polski PEN-Club). 

Był członkiem wielu rad naukowych i redakcji fachowych czasopism, a wśród 
nich Śl. Kw. Hist. ,,Sobótka". 

Nie było po wojnie prawie żadnego Zjazdu Powszechnego Historyków Pol
skich, w którym nie uczestniczyłby w. Czapliński, zwykle przygotowując referat 
i wyjątkowo tylko ograniczając się do zabrania głosu w dyskusji. 

Często też reprezentował naukę historyczną na zjazdach (np. na Międzyna
rodowym Kongresie Historyków w Sztokholmie), konferencjach i sympozjach. Co 
roku gościł wreszcie z referatami przynajmniej w kilku ośrodkach uniwersytec
kich. Nie pomijał też mniejszych miejscowości, by w nich popularyzować wiedzę 
historyczną. 

W Uniwersytecie Wrocławskim nieczęsto obarczano Go obowiązkami i funk
cjami. Choć pracy administracyjnej nie cierpiał i bronił się przed nią, zdawał sobie 
w pełni sprawę, iż istnieje po prostu moralny obowiązek poświęcenia jej trochę 
czasu, by innych kolegów od niej uwalniać. 

W latach pionierskich był współorganizatorem Instytutu Historii, a następnie 
zastępcą organizatora Wydz. Filoz.-Hist. i prodziekanem (lata 1950-1952). Powie
rzano Mu zaszczyt reprezentowania Wydziału w Senacie. Nigdy w tym ciele, jak 
zresztą w Radzie Wydziału i Instytutu, nie należał do grupy milczącej, która często 
z powodów asekuranckich wolała trzymać język za zębami. 

Nie stronił także od innych obowiązków społecznych. Bezpośrednio po wojnie 
był członkiem Klubu Demokratycznej Profesury. Przed blisko 30 laty aktywnie 
uczestniczył w ruchu obrońców pokoju. Był przewodniczącym Miejskiego KOP 
i członkiem Prezydium WKOP. W 1951 r. brał udział w pracach Komitetu Orga
nizacyjnego manifestacji duchowieństwa i katolików świeckich przeciwko remili
Utryzacji i rewizjonizmowi w Niemczech Zachodnich. Był współorganizatorem zbiór
ki darów dla sierot koreańskich. 

Innym przejawem zaangażowania społecznego była popularyzacja wiedzy hi
storycznej. Wygłaszał odczyty z ramienia różnych organizacji oświatowo-kultu
ralnych, miewał pogadanki radiowe i telewizyjne, pisał na lamach czasopism spo
łeczno-kulturalnych, dzienników, a takzc wydawał książki popularnonaukowe (np. 
Glosa do trylogii, Na dworze Władysława IV). 

Jakim był człowiekiem Profesor Czapliński? Na to pytanie trudno jest dać 
krótką odpowiedź. Każdy z przyjaciół, uczniów, studentów i współpracowników 
wydobyłby inną cechę. Wierny w przyjaźni, choć nie przechodzący obojętnie wo
bec popełnianych błędów. Potrafił je wytknąć każdemu. Wymagający w stosunku 
do studentów, choć sprawiedliwy i wyrozumiały. Chciałbym zwrócić jednak uwagę 
przede wszystkim na jedną cechę. Był człowiekiem tolerancyjnym. On, człowiek 
głęboko wierzący, bardzo często miał na swoich seminariach studentów niewierzą
cych. Nigdy to nie rzutowało na ocenę ich pracy. Nie cierpiał tylko poglądów 
skrajnych niezależnie od tego, jaką miały podbudowę światopoglądową czy ideową. 

Polska nauka historyczna, Uniwersytet Wrocławski, wrocławskie środowisko 
historyczne poniosły wielką stratę. Zmarł wybitny uczony, zasłużony wychowawca 
młodzieży, człowiek o dużym autorytecie naukowym i moralnym, przyjaciel wielu 
historyków, a także opiekun studentów, uczniów i współpracowników. 

Jego dzieło żyć jednak będzie w sercach i umysłach Jego przyjaciół, studentów, 
uczniów i współpracowników, a ci z uczniów Profesora, którzy wybrali pracę 
naukową, na pewno dołożą starań, by dzieło Jego kontynuować i rozwijać. 

Krystyn Matwijowski 



PROFESOR ZBIGNIEW HORNUNG 

UCZONY LWOWSKI I WROCŁAWSKI 

W sierpniu 1981 r. zmarł we Wrocławiu profesor Zbigniew Hornung. Życie 
tego uczonego, wybitnego znawcy sztuki czasów nowożytnych, tak jak wielu jego 
rówieśników, łatwo podzielić na dwie połowy. Cezurę stanowi wojna, okupacja 
i transport repatriacyjny. 

Dzieciństwo, młodość i początki działalności zawodowej upłynęły Zbigniewowi 
Hornungowi we Lwowie, gdzie urodził się w 1903 r. w rodzinie nauczyciela szkoły 
realnej, późniejszego lekarza-pułkownika WP. Z miastem tym łączyły go wielo
rakie więzy. Bronił go dwukrotnie z bronią w ręku jako ochotnik, tutaj też na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza odbył w latach 1921-1927 studia w zakresie hi
storii sztuki i pracował później jako asystent świetnego mediewisty i metodologa, 
prof. Władysława Podlachy. Po doktoracie, uzyskanym w 1929 r. na podstawie 
rozprawy o Stanisławie Stroińskim, prawie nie znanym dotąd malarzu fresków 
z XVIII w., rozpoczął tu praktyczną działalność zawodową, powołany - mimo 
młodego wieku - na stanowisko konserwatora zabytków na terenie trzech woje
wództw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Nie oznaczało to jednak 
rezygnacji z badań naukowych. Idąc śladem Władysława Łozii1skiego, znakomi
tego znawcy i popularyzatora dawnej sztuki lwowskiej, koncentruje się przede 
wszystkim na problemach miejscowej rzeźby i architektury barokowej. Ukazują 
się odkrywcze opracowania poświęcone lwowskim rzeźbiarzom XVIII w., z najwy
bitniejszym spośród nich Antonim Osińskim, któremu poświęcił monografię wydaną 
w 1937 r. Rozpoczynał również studia nad wyróżniającymi się architektami Lwowa 
tego okresu: Bernardem Meretyncm i Janem de Witte. Zapewne pod wpływem 
tych poszukiwań rodzi się teoretyczna potrzeba lepszego zdefiniowania pojęcia ro
koka, jako kategorii pozwalającej właściwie ocenić niedocenianą dotąd sztukę tych 
artystów. 

Równolegle, pod wpływem podróży do Włoch � 1931 i 1933 r., w badaniach 
Zbigniewa Hornunga zjawia się drugi ważki wątek studiów nad rzeźbą renesan
sową, jakby kontynuacja klasyczna-włoskich zainteresowań dwóch innych kory
feuszy lwowskiej historii S2ituki, profesorów Jana Boloz-Antoniewicza i Władysława 
Kozickiego. Wątek ten przyniósł w efekcie m. in. wnikliwe studia nad stylem Jana 
Marii Padovano i Jana Ciniego ze Sieny, rzeźbiarskim wyposażeniem Kaplicy Zyg
nmntowskiej, a także nie drukowaną syntezq polskiej rzeź"oy renesansowej. Po
łączenie obydwu pozornie przeciwstawnych sobie kierunków badań; rokokowego 
i renesansowego, odzwierciedla dobrze podstawową cechę metodologiczną warszta
tu Profesora, jaką było zawsze widzenie indywidualnych zjawisk artystycznych 
w kontekście ponadregionalnych powiązań. 

Lata wojny, aż do wyjazdu w 1946 r., spędził także we Lwowie jako pracow
nik Państwowej Galerii Obrazów. Gdy w 1944 r. zbliżał się front, uczestniczył 
w ratowaniu Panoramy Racławickiej oraz organizował ewakuację bezcennego wy
posażenia zamku w Podhorcach. 

Druga CZGŚĆ życia Profesora Hornunga związana jest mocno z Dolnym Slą-
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skiem. Pierwsze dwa lata po wojnie spędza wprawdzie w Warszawie jako kie
rownik Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków, ale już pod koniec tego 
okresu nawiązuje kontakt ze swym dawnym nauczycielem Władysławem Podlachą, 
który od 1946 r. tworzy na Uniwersytecie Wrocławskim zręby pod polskie studium 
historii sztuki. Tutaj w 1950 r., na ówczesnym Wydziale Humanistycznym, uzyskuje 
habilitację na podstawie rozprawy o Antonim Osińskim z 1937 r. Nowo miano
wany docent Hornung prowadzi zajęcia ze studentami uniwersytetu, pełniąc jedno
cześnie obowiązki zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego. Nie ma bowiem szans 
na utworzenie II Katedry Historii Sztuki we Wrocławiu. Przychodzą ciężkie czasy 
dla polskiej kultury i humanistyki, dla Dolnego Sląska i jego zabytków. Pomyślnie 
rozwijający się kierunek historii sztuki zostaje zlikwidowany, katedra przekształ
cona w usługową, a wielu zdolnych, młodych ludzi opuszcza Wrocław. Także 
i docent Hornung w 1952 r. przenosi się na Uniwersytet Toruński, ale odmiennie 
niż inni, gdy tylko nadarzyła się okazja, powrócił - już jako profesor - na Dolny 
Śląsk. Objął tutaj Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej na restytuowanym po prze
mianach października 1956 r. kierunku, pozostając z nim związany aż do przejścia 
na emeryturę w r. 1973. W latach 1959-1962 podejmuje także pracę w Muzeum 
śląskim, teraz już jako dyrektor. 

Warsztat naukowy historyka sztuki powstaje w mozolnym trudzie w ciągu 
wielu lat. Składają się nań rezultaty ekspedycji terenowych, zdjęcia fotograficzne 
i pomiarowe, wykonywane często w niekorzystnych warunkach, oraz żmudnie gro
madzone efekty kwerend archiwalnych i bibliograficznych, które często profitują 
dopiero po upływie dłuższego czasu. Faza poszukiwań materiałowych w życiu pro
fesora Hornunga przypada na lata spędzone w rodzinnym Lwowie. Po wojnie, nie 
chciał i nie powinien był rezygnować z dorobku tamtego okresu. We Wrocławiu 
więc przygotowywane są i referowane na posiedzeniach WTN uzupełnione studia

o katedrze �w. Jura i ko�cicle Dominikanów ,,n.: Lwowie, tutaj ież w r. 1976 uka
zuje się obszerna książka o lwowskim snycerzu Pinslu, efekt badań rozpoczętych
przed 40 laty. W powojennej fazie swej działalności nie rezygnuje także ze swych
dawnych zainteresowań rzeżbą renesansową.

Nie oznacza to jednak wcale, że sprawy sztuki śląskiej pozostają dlań obo
jętne. Nową problematykę sygnalizuje praca z 1956 r. pt. Materiały do dziejów

stosunków artystycznych polsko-śląskich w XVI i XVII w. Zawiera ona obszerne 
podsumowanie badań oraz szereg własnych spostrzeżeń autora na temat wzajem
nych relacji warsztatów rzeźbiarskich Sląska, Krakowa i Lwowa oraz nieco uwag 
o architekturze. Szczególnemu uwypukleniu uległy wpływy Padovana w rzeźbi�
wrocławskiej, a także działalność wrocławianina Jana Pfistera we Lwowie. Ostat
nie słowa tego studium stwierdzają istnienie podobnych relacji w innych dziedzi
nach artystycznych w okresie baroku i rokoka. W 1966 r. ukazuje się streszczenie
referatu na temat związków polsko-śląskich w malarstwie freskowym, w którym
autor wskazuje na luki w niemieckich badaniach Hansa Tintelnota nad wcześniej
szą fazą jego dziejów. Zwraca przede wszystkim uwagę na działalność Giacoma
Scianziego, twórcy fresków w kaplicy św. Elżbiety przy Katedrze Wrocławskiej
oraz Karola Dankwarta czynnego na Śląsku i w Polsce. W następnym roku, w po
dobnej formie opublikowane zostają rozważania o ikonologii i autorstwie baro
kowego sanktuarium maryjnego w Wambierzycach.

Jako wychowawca kilkunastu pokoleń historyków sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim, inspirował ich prawie z reguły do badań nad rzeźbą i architekturą 
baroku na Sląsku. Powstawały więc obszerne prace poświęcone śląskim pałacom 
i kościołom tego okresu, rzeźbiarzowi Mangoldtowi, mauzoleum Piastów w Legnicy 
i św. Jadwigi w Trzebnicy oraz inne, do których przygotowania wkładał Profesor 
wiele osobistego zaangażowania, ubolewając długo, iż wiele spośród nich nie wy
szło poza zalążkową re.zę opracowania naukowego. Troszcząc się o organizację, 
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właściwą obsadę kadrową i należyte wyposażenie uniwersyteckiego ośrodka badań 
z zakresu historii sztuki, spełniającego pionierską rolę na Dolnym Śląsku, jako 
dyrektor przyczynił się także prof. Hornung do rozwoju Muzeum śląskiego. Utwo
rzył tutaj dział sztuki nowożytnej, który ocalił wiele narażonych na zniszczenie, 
bezcennych elementów wystroju śląskich pałaców i kościołów. 

Zainteresowania Śląskiem u prof. Hornunga nie miały charakteru koniunktu
ralnego, lecz wynikały z najbardziej fundamentalnych założeń metodologicznych. 
Posługując się zasadami stworzonymi przez wiedeńską szkolę historii sztuki i gło
szonymi przez swego mistrza Władysława Podlachę, szczegółowe problemy sztuki 
polskiej analizował on zawsze w kontekście związanego z nimi kręgu kultury za
chodnioeuropejskiej. Dla rzeźby i architektury rokokowej Lwowa owym kręgiem 
była sztuka Europy środkowej, ta sama, od której zależały także najważniejsze 
dzieła późnego baroku na śląsku. Oby<iwa środowiska artystycme na antypodach 
dawnej Rzeczypospolitej miały charakter wielokulturowy, wynikły z mieszanego 
etnicznie składu ludności i obydwa - w taki lub inny .sposób - pozostawały 
w relacjach z monarchią habsburską. Przyjechał więc prof. Hornung na Śląsk 
nieprzypadkowo i dobrze przygotowany do rozwiązywania tutejszych problemów. 
Nie był zresztą pierwszym z uczonych lwowskich zajmujących się sztuką śląską, 
gdyż już przed wojną ten szlak przecierali w zakresie mediewistyki profesorowie 
Podlacha i Gębarowicz. Być może ten właśnie europejski punkt widzenia pozwolił 
prof. Hornungowi na właściwe, ,pozbawione narodowościowych uprzedzeń podejście 
do barokowej sztuki śląskiej, deprecjonowanej po wojnie niekiedy jako niemiecka. 
Postawa Profesora kształtowała w jego uczniach poczucie europejskiego dziedzic
twa kulturalnego, jakie otrzymała Polska wraz z przywróconymi jej po wiekach 
ziemiami. 

Najokazalszym przejawem tej postawy jest książka profesora Hornunga pt. 
Problem rokoka w architekturze sakralnej XVIII wieku, wydana we Wrocławiu 
w 1972 r. - owoc zapoczątkowanych we Lwowie, wieloletnich dociekań nad do
skonalszym zdefiniowaniem tego stylu, który - odmiennie od wielu badaczy -
określał jako „samoistny i pełnowartościowy". W precyzyjnym wywodzie doku
mentującym tezę, że wyróżnikiem formalnym rokoka jest wysubtelnienie i wyra
finowanie oraz lekko:ść i wdzic:k, w łańcuch powiązanych logicznie zjawisk łączą 

się dzieła architektury sakralnej wzniesione w Piemoncie i Austrii, w Czechach 
i na śląsku, na Litwie i w Małopolsce Wschodniej. W tym właśnie artystycznym 
kontekście b!yszczą pełnym blaskiem kościoły Lwowa i Wilna, ukazuje się też 
prawdziwe znaczenie zabytków śląskich, takich jak w Legnickim Polu, Krzeszowie, 
Legnicy, Lubomierzu i innych. Jest to historia sztuki bez kompleksów, ale i zara
zem bez narodowej megalomanii, która podejmuje dyskusję na tematy o znaczeniu 
europejskim. Szkoda że nie wywołała właściwego oddźwięku. 

Pokój w Muzeum Narodowym, który tak lubił Profesor - opustoszał. Jego 
ulubione obrazy i część rękopisów - zgodnie z wolą Zmarłego - przekazano do 
wiernie strzegącego lwowskiej tradycji Ossolineum. Pozostaną więc nadal w jego 
drugiej ojczyźnie. 

Jan Wrabec 



FRANCISZEK HA WRANEK (1919-1981) 

W dniu 17 IX 1981 r. zmarł tragicznie w Opolu, w wieku 62 lat, prof. dr hab. 
Franciszek Hawranek - wybitny znawca najnowszych dziejów Sląska, wicedy
rektor Instytutu Sląskiego w Opolu, kierownik Zakładu Historii w tej placówce. 

Franciszek Hawranek urodził się 9 III 1919 r. w Tychach, w robotniczej ro
dzinie Józefa i Anny z d. Wanke. Uczył się w szkole ludowej w Szopienicach 
i Gimnazjum w Mysłowicach, a w 1936 r. zdał maturę w gimnazjum w Tarnow
skich Górach. Przez rok poszukiwał pracy, utrzymując się z dorywczych zajęć 
i wspomagając rodzinę po śmierci ojca w 1937 r. Podjął wówczas społeczną dzia
łalność w Ochotniczych Oddziałach Powstańczych, próbował sił w zawodzie dzien� 
nikarskim. 

W 1937 r. zapisał się na wydział humanistyczny Państwowego Pedagogium 
w Katowicach, kończąc je w 1939 r. jako prymus. Skierowanie do pracy nauczy
cielskiej otrzymał bezpośrednio od wojewody dra Michała Grażyńskiego, lecz jej 
podj�cic 1.miemoż.liwił wybuch II wojny światowej. Przeżywając dramat tysięcy 
górnośląskich Polaków, F. Hawranek wpisany został na niemiecką listę narodową 
(III grupa) i w lutym 1941 r. zmobilizowano go do Wehrmachtu i wysłano na 
front wschodni. Pod koniec wojny dostał się do niewoli amerykańskiej w Czecho� 
słowacji i po krótkim pobycie w obozie jenieckim, w lipcu 1945 r. powrócił na 
Sląsk. 

Osiadł w Uszycach, w pow. oleskim, obejmując 1 IX 1945 r. posadę nauczyciela 
w tamtejszej szkole podstawowej. W latach 1949-1951 był jej kierownikiem. 
W 1948 r. F. Hawranek podjął korespondencyjne studia w sekcji historyczno-polo� 
nistycznej Instytutu Pedagogicznego ZNP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1951 r. 
i wkrótce przeniósł się na stałe do Gorzowa Sląskiego, gdzie uzyskał zatrudnienie 
jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. 

W latach 1958-1961 studiował historię jako eksternista na Wydziale Filolo
giczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując tam 
magisterium. Jeszcze w czasie studiów skrystalizowały się badawcze zaintereso
wania F. Hawranka, gdyż w 1959 r. zadebiutował na łamach „Kwartalnika Opol
skiego" (nr 2, s. 50-57) skromnym przyczynkiem naukowym pt. Z badań nad 
ideologią Komunistycznej Partii Górnego Sląska. Zapisał się na seminarium dokto
ranckie prof. dra Kazimierza Popiołka i pod jego kierunkiem przygotował wartoś
ciową rozprawę pt. Ruch komunistyczny na Górnym Sląsku w latach 1919-1921

(Katowice 1966, ss. 270). Na jej podstawie uzyskał 18 III 1964 r. doktorat na Wy
dziale Filozoficz.no,-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieru
ta we Wrocławiu. 

Pracując nadal jako nauczyciel dzielił swój czas na pracę pedagogiczną, ba
dania naukowe i działalność społeczną. Doskonalił się w zawodzie, studiował polską 
i obcojęzyczną literaturę naukową z zakresu najnowszej historii Polski i powszech
nej. Podjął ożywioną współpracę z redakcjami fachowych czasopism pedagogicz-
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nych i PZWS. W latach 1956-1958 w konkursach PZWS na podręczniki historii 
dla szkół podstawowych zdobył za projekty podręczników dla klas IV, V i VII 
odpowiednio: wyróżnienie, I i II nagrodę. W okresie 1957-1962 uzyskał nagrody 
i wyróżnienia w kilku innych konkursach organizowanych przez tę oficynę wy
dawniczą, wydawnictwo MON, redakcje „Nowej Szkoły" i „Głosu Naucz:,,:cielskie
go" oraz przez Ministerstwo Oświaty. W 1967 r. redakcja „Polityki" wyróżniła Jego 
rozprawę doktorską. 

Równocześnie F. Hawranek związał się z regionalnym ruchem społeczno-kul-
turalnym w województwie opolskim. W 1959 r. był współzałożycielem Stowarzysze
nia Miłośników Ziemi Oleskiej, a w latach następnych - głównym jego filarem. 
Z inicjatywy F. Hawranka SMZO zaczęło wydawać od 1966 r. rocznik „Głos Ole
sna", którego był długoletnim redaktorem, stymulując badania nad dziejami ziemi 
oleskiej. 

W 1967 r. Hawranek ogłosił drukiem cenione wśród nauczycieli Wypisy do

dziejów Opoiszczyzny. W 1968 r. dokooptowany został w skład Kolegium Redak
cyjnego wydawanych przez Instytut Śląski wspólnie z KW PZPR w Opolu „Ze
szytów Naukowych. Ruch robotniczy na Sląsku Opolskim". 

Nowy etap w życiu F. Hawranka �astąpił z dniem 1 IX 1970 r., tj. od mo
mentu podjęcia przezeń pracy w Instytucie Śląskim, początkowo w charakterze 
adiunkta naukowo-badawczego i kierownika Pracowni Historii Politycznej śląska 
Opolskiego. Od 1 III 1972 r. kierował Zakładem Historii. W dniu 3 XI 1971 r., 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskał sto
pień doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej na podstawie obrony 
monografii pt. Niemiecka socjaldemokracja w prowincji górnośiąskiej w iatach 

1929-1933 (wyd. 1971). 
Intensywnie rozwijając własne badania, F. Hawranek z ogromnym zaangażo

waniem, energicznie konsolidował zespół młodych historyków w kierowanym przez 
siebie zakładzie. Poświęcając mu wiele czasu i nie szczędząc pomocy warsztatowej 
był zarazem bardzo wymagającym przełożonym. Dwóch swych podopiecznych wy
promował na doktorów, a w awansie naukowym kilku innych uczestniczył jako 
recenzent. Trafnie uznał za skuteczną metodę doskonalenia zespołu prace zbiorowe,

angażujące cały Zakład Historii. 
Od 1971 r. współpracował z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Powstańców Śląskich w Opolu, wykładając do 1977 r. historię Sląska. 
W dniu 1 VII 1972 r. uzyskał status samodzielnego pracownika nauki jako 

docent w Instytucie śląskim w Opolu. W okresie od 13 XII 1973 r. do 30 IV 
1974 r. pełnił w tej placówce obowiązki wicedyrektora; na stałe stanowisko to 
objął 1 VII 1975 r., zajmując się organizacją i kierownictwem pionu naukowo-ba
dawczego i wydawniczego. Wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu śląskiego, 
a ostatnio - także jego Kuratorium. Od 1973 r. był członkiem Kolegium Redakcyj
nego głównego organu Instytutu śląskiego - ,,Studiów śląskich" i przez kilka 
lat spraW1)wał :funkcję sekretarza w tej redakcji. Po zakończeniu edycji „Zeszy
tów Naukowych ... " stanął w 1974 r. na czele Kolegium Redakcyjnego rocznika 
,,Klasa robotnicza na śląsku", obliczonego na uzupełnienie badai1 koniecznych do· 
syntetycznego opracowania historii ruchu robotniczego na Górnym $ląsku. 

Wykazywał dużą aktywność naukową i społeczną poza Instytutem. Współpra
cował wydajnie z Opolskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym, a od 1971 r .. 

· przez kilka lat redagował jego kwartalnik „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro". Działał w Opol
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, kierował opolskim Oddziałem PTH i uczestni
czył w pracy Komisji Historii Regionalnej ZG PTH w Warszawie. Od 1977 r. był
członkiem Komisji Historycznej przy Oddziale PAN w Katowicach, a ostatnio
wiceprezesem tego Oddziału. W tym samym czasie powołany został w skład Rady
Regionalnych Towarzystw Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1981 r.
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został członkiem nowo powstałej Wojewódzkiej Rady Kultury i Sztuki przy wo
jewodzie opolskim. Wchodził w skład Rady Dydaktyczno-Naukowej WSP w Opolu. 
Był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Z pola walki" i rad redakcyjnych „Za
rania śląskiego" oraz śląskiego słownika biograficznego. 

F. Hawranek intensywnie zajmował się także popularyzacją historii regional
nej. Wystąpił z referatami, komunikatami lub jako dyskutant na kilkunastu po
ważnych sesjach naukowych i kilkudziesięciu sympozjach popularnonaukowych. 
Doceniając rolę historii regionalnej w wychowaniu patriotycznym młodego poko
lenia zainicjował wypisy do dziejów subregionu Opolszczyzny i ogłosił pod swą 
redakcją naukową kilkanaście tomików z tej serii. Uczestniczył też autorsko lub 
redakcyjnie w edycji kilku zbiorowych monografii miast i regionów Śląska; przy
gotował do druku popularną zbiorową syntezę Dzieje Górnego Stqska w latach 
1816-1947 (Opole 1981). 

W dniu 5 X 1978 r. Rada Paóstwa nadała F. Hawrankowi ttytuł naukowy pro
fesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Wkrótce też ogłosił On ostatnią 
swą autorską książkę pt. Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym SZąsku 
w latach 1890-1914 (Opole 1978). 

W z.wiąz.ku z przypadającą w 1981 r. 60 rocznicą wybuchu III powstania ślą
skiego, a w 1982 r. - 100 rocznicą polskiego ruchu robotniczego zmobilizował 
zespół pracowników i współpracowników Instytutu śląskiego do godnego uczczenia 
tych doniosłych jubileuszów. Był pomysłodawcą, koordynatorem, redaktorem 
i współautorem 140-arkuszowej Encyklopedii powstań Sląskich, a takźe 35-arku
szowej historii ruchu robotniczego na Górnym S!ąsku do 1948 r. Publikacji tych 
dzieł juź nie doczekał. Zamierzał w najbliźszej przyszłości zająć się związkami 
Górnego Sląska z Wielkopolską; planował przygotowanie encyklopedii śląskiej 
i encyklopedii ruchu polskiego na Górnym Śląsku do 1945 r. 

Prof. dr hab. F. Hawranck ogłosił łącznie drukiem ok. 300 prac, w tym 9 
książek i 30 zwartych opracowań przezeń redagowanych. Ma w swym bogatym 
dorobku encyklopedię, syntezy i monografie, hasła słown�kowe i edycje źródeł, 
rozprawy i artykuły naukowe, liczne przyczynki i wiele opracowań popularnonau
kowych. Często publikował w języku niemieckim w zagranicznych czasopismach 
naukowych. Z zamiłowaniem zajmował się biografistyką i krytyką naukową. Miał 
zacięcie polemisty. Prace prof. F. Hawranka zajmują ważne miejsce w historio
grafii śląskoznawczej. Jego badania nad ruchem robotniczym i narodowowyzwo
leńczym na Górnym Śląsku w zasadniczy sposób poszerzyły i pogłębiły naszą wie
dzę o dziejach tego regionu .. Był promotorem pięciu doktorantów w zakresie nauk 
humanistycznych i jako recenzent uczestniczył w 12 przewodach doktorskich. 

Droga prof. F. Hawranka do działalności naukowej była długa i trudna. Z opol
ską placówką naukową związany był zaledwie 11 lat. Mimo jednak tak późnego 
startu osiągnął On wyniki nieprzeciętne. Były one efektem talentu, ogromnej pra
cowitości i dyscypliny wewnętrznej, pasji w poszukiwaniach archiwalnych, nie
pospolitej erudycji, ustawicznego głodu poznania. 

Nie sposób w krótkim szkicu biograficznym wyczerpująco przedstawić osobo
wość człowieka o tak rozległych zainteresowaniach, tak intensywnie pracującego 
zawodowo i społecznie. Wyrazem wysokiej Jego oceny ze strony władz i dużego 
autorytetu Profesora Franciszka Hawranka były przyznane mu liczne nagrody 
i wyróżnienia: m. in. nagrody wojewódzkie w Opolu i Częstochowie, nagroda mia
sta Opola, nagrody „Trybuny Ludu" i miesięcznika „Opole" (dwukrotnie). Odzna
czony był m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

We wspomnieniach potomnych prof. dr hab. Franciszek Hawranek pozostanie 
duźej klasy uczonym, rzetelnym historykiem, wybitnym popularyzatorem dziejów 
śląska, ofiarnym nauczycielem szkolnym i akademickim, wychowawcą młodych 
kadr naukowych, człowiekiem prawym i skromnym. 

Wiesław Lesiuk 



ANTONI KNOT 

(20 V 1904 - 2 I 1982) 

W dniu 2 I 1982 r. zmarł we Wrocławiu dr Antoni Knot, emerytowany profesor 

zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk kultury i nauki polskiej, biblio

tekarz, wybitny bibliotekoznawca, archiwista, edytor, pionier i organizator życia 

naukowego w powojennym Wrocławiu, organizator wrocławskich bibliotek nauko
wych: Uniwersyteckiej i Ossolineum, twórca wrocławskiego bibliotekarstwa i bi
bliotekoznawstwa, utalentowany nauczyciel i wychowawca licznego grona biblio
tekarzy i bibliotekoznawców, działacz społeczny i polityczny. 

Urodził się 20 V 1904 r. w Kołomyi jako syn urzędnika Jana Knota i Janiny 
z d. Sylwester. Studia wyższe w zakresie historii i polonistyki odbył v.: latach 
1922-1926 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1 IX 1925 do 31 III 
1927 r. był stypendystą w Polskim Muzeum Szkolnym we Lwowie. Od 1 IV 1927 
do 31 III l932 r. był asystentem prof. Stanisława Łempickiego w Katedrze Historii 
Oświaty i Szkolnictwa Uniwersytetu Lwowskiego. W 1929 r. uzyskał stopień nau
kowy doktora filozofii na podstawie rozprawy Studia nad kulturalną działalnością 
króla Stefana Batorego. W 1932 r. złożył egzamin państwowy na nauczyciela szkół 
średnich i przeszedł do zajęć pedagogicznych. Do 1939 r. uczył w Państwowej Szkole 
Ekonomiczno-Handlowej (późniejszym Państwowym Męskim Gimnazjum Kupiec
kim) i Liceum Handlowym we Lwowie. W latach 1932-1936 pracował także jako 
archiwista w Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Czasy II v.,ojny światowej

przeżył we Lwowie, pracując kolejno jako nauczyciel szkół średnich, bibliotekarz 
i archiwista. Brał czynny udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej 
oraz jako wykładowca historii wychowania na tajnym Uniwersytecie Lwowskim. 
17 I 1945 r. wyjechał jako repatriant do Polski. Po kilkutygodniowym pobycie 
w Przeworsku przyjechał do Krakowa, gdzie 2 III 1945 r. rozpoczął pracę w Bi
bliotece Jagiellońskiej jako kierownik referatu zabezpieczania księgozbiorów po
dworskich na obszarze województw: krakowskiego, rzeszowskiego i kieleckiego. 

9 V 1945 r. przyjechał do Wrocławia jako kierownik czołówki pierwszej grupy 
naukowo-kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Już następnego dnia objął 
tutaj w Delegaturze Ministerstwa Oświaty ogólne kierownictwo nad zabezpiecza
niem bibliotek i księgozbiorów poniemieckich z terenu Wrocławia i całego Dolnego 
Sląska. Równocześnie organizował wrocławską Bibliotekę Uniwersytecką. 1 IX 
1946 r. został jej pierwszym kierownikiem {dyrektorem). Od lutego 1947 do 30 VI 
1949 r. był także współorganizatorem i dyrektorem Biblioteki i Wydawnictwa Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Prowadził też nieprzerwanie 
badania naukowe, prace redaktorskie i wykłady uniwersyteckie z historii oświaty 
i szkolnictwa oraz nauki o książce. 1 IV 1955 r. został profesorem nadzwyczajnym. 
Jako kierownik Biblioteki Uniwersyteckiej szczególnie troszczył się o stale pod
noszenie fachowych kwalifikacji kadry bibliotekarskiej. W tym także celu był 
inicjatorem, organizatorem oraz pierwszym kierownikiem i wykładowcą powoła
nego do życia w 1956 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
pierwszego w Polsce Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa, umożliwiającego pra-
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cującym bibliotekarzom z całego kraju odbycie wyższych studiów i uzyskanie 

tytułu magistra bibliotekoznawstwa. W 1957 r. doprowadził do utworzenia na 

tymże Wydziale Katedry Bibliotekoznawstwa dla studiów stacjonarnych. Nadmiar 
zajęć administracyjnych skłonił Profesora do odejścia z dniem 30 IX 1963 r. ze 

stanowiska dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i skupienia się na pracy nauko

wej i dydaktycznej. Zachowując kierownictwo (z przerwami do 31 VIII 1969 r.} 
Studium Zaocznego przeszedł do Katedry Bibliotekoznawstwa, gdzie od 4 II 1966 r. 

objął kierownictwo Zakładu Czytelnictwa i Organizacji Bibliotek. 18 XII 1964 r. 

został profesorem zwyczajnym. Gdy w 1969 r. Katedra przekształciła się w Instytut 

Bibliotekoznawstwa, został jego pierwszym dyrektorem (do 31 VIII 1972 r.) i jed

nocześnie na krótko kierownikiem Zakładu Nauki o Książce. Ze względu na po

garszający się ciągle stan zdrowia został w 1972 r. zwolniony z obowiązku wyko
nywania zajęć dydaktycznych i organizacyjnych na Uniwersytecie. Z dniem 1 X 

1974 r. przeszedł na emeryturę. 
Dorobek naukowy prof. A. Knota liczy ponad 200 pozycji i obejmuje wiele 

zagadnień (zob.: Bibliografia prac Antoniego Knota, zestawił S. J. Gruczyński, 

„Roczniki Biblioteczne", r. XIV: 1970, z. 1-2, s. 7-26). Początkowo zainteresowania 
naukowe skierował na czasy panowania króla Stefana Batorego. Kierunkom i prą

dom umysłowym owych czasów poświęcił pracę doktorską i kilka zwi<1zanych 
z nią artykułów. Znacznie pogłębił w nich dotychczasową wiedzę na temat życia 
umysłowego epoki batoriańskiej i roli w nim dworu królewskiego. Wówczas też 

podjął badania nad niektórymi nowymi dziedzinami polskiej przeszłości, miano
wicie nad mecenatem kulturalnym, nad ciekawszymi zjawiskami życia literackiego 

i zwłaszcza nad historią szkolnictwa, która wnet stała się Jego ulubionym przez 

długie Iata tematem badawczym i wcześnie zaowocowała w postaci książki Dzieje 
szkolnictwa wojskowego w Polsce (Kraków 1938). Równolegle zajmował się życiem 
umysło=ym Galicji w XIX w. Prace te, oparte na bogatych materiałach z gali

cyjskiego Archiwum Namiestnictwa, przerwane zostały wskutek wybuchu II wojny 

światowej. Ich powojenna kontynuacja przyniosła cenne wyniki. Tak więc w 1953 r. 
Profesor wskazał na nieznane pamiętniki F. Ziemiałkowskiego, przedstawił postać 
A. Bielawskiego na tle jego działalności spiskowej i naukowej, wydobył z zapom
nienia ciekawą powieść J. Rogosza Dla idei, osnutą na tle życia E. Dembowskiego.

Wydał też i opracował pamiqtniki K. Mochnackiego (1950), K. Chłędowskicgo (Wro
cław 1951, wyd. II Wrocław 1957), M. Bogdanowicza (Kraków 1959), W. Zawadz
kiego (Kraków 1961) i H. Bogdańskiego (Kraków 1970). Ponadto zebrał i wydał
najciekawsze wspomnienia szkolne z terenu Galicji (Galicyjskie wspomnienia szkol
ne, Kraków 1955). Dzięki opublikowaniu materiałów pamiętnikarskich wielu zna
nych postaci życia galicyjskiego udostępnił szerokim kręgom czytelniczym inte

resujące dane do poznania różnych etapów galicyjskiej historii, a zatem epoki

spisków, kształtowania się życia parlamentarnego oraz przemian społecznych, go
spodarczych i kulturalnych. Przy okazji rzucił też niemało świa'tła na ogólne dzieje
Austro-Węgier. Z kolei w rozprawie Dqżenia oświatowe młodzie.iy galicyjskiej
w latach 1815-1830 (Wrocław 1959) rozwiał mit o rzekomej bezsilności i bezideo
wości intelektualnej młodych Polaków w zaborze austriackim po kongresie wiedeń

skim. Ważne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmowały badania nad
historiografią XIX w., głównie zaś nad formowaniem się nowoczesnego, krytycz
m,go dziejopisarstwa. Wymienić tu należy przede wszystkim rozprawę o R. Roe
pellu i jego wrocławskiej katedrze historii (1953). Zajmował się też zagadnieniem

oddziaływania Śpiewów historycznych J. U. Niemcewicza na formowanie się pol

skiej świadomości narodowej i na rozwój twórczości poetyckiej w Polsce i na
Słowiańszczyźnie (1948). Inną dziedziną bada11 były studia nad kształtowaniem -się
legendy kościuszkowskiej na ziemiach polskich oraz w innych krajach, zwłaszcza.
w Niemczech (1946).
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Prof. A. Knot położył wielkie zasługi dla rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa. 
Współpracował z „Minerwą Polską" (1927-1929) i „Kwartalnikiem Historycznym", 
w którym zasilał dział „Przeglądu czasopism". W latach 1937-1939 był współre
daktorem „Wiadomości Historyczno-Dydaktycznych". Po przybyciu do Wrocławia 
był współzałożycielem i przez kilka lat (1946-1950) redaktorem „Sobótki". Był 
inicjatorem wydawania i redagował w latach 1955-1968 serię wydawniczą 
„Sląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze", wydawane przez WTN. Był 
założycielem i długoletnim (1957-1969) redaktorem „Roczników Bibliotecznych", 
organu naukowego bibliotek szkól wyższych. Należał Profesor do grupy założy
cielskiej WTN, w którym w latach 1946-1947 pełni! funkcję sekretarza Wydzia
łu II, a od 1953 r. przewodniczącego Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa. 
Był także członkiem-założycielem Instytutu Śląskiego w Opolu oraz członkiem 
Rady Naukowej ZN im. Ossolióskich. Przez kilka kadencji przewodniczył Komisji 
do Spraw Bibliotek Szkół Wyższych oraz był członkiem Zespołu Rzeczoznawców 
Bibliotekoznawstwa Sekcji Studiów Uniwersyteckich Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego. Wykształcił ponad 200 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Od 1945 r. 
należał do Stronnictwa Demokratycznego. W Jatach 1961-1971 był przewodniczą
cym vVK SD we Wrocławiu. Posiadał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy oraz Medal KEN. 

Stanisław Soiicki 

•




