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Odesz³o czterech uczniów

Prof. dr. hab. W³adys³awa Czapliñskiego

Gdy organizowali�my wieczór po�wiêcony pamiêci Profesora 20 X 2005 r. w 100. rocznicê Jego
urodzin, by³ jeszcze w�ród nas Prof. dr hab. Jarema Maciszewski, który mimo choroby napisa³ arty-
ku³ pt. O Polsce siedemnastowiecznej do okoliczno�ciowej ksiêgi, charakteryzuj¹c w nim fragment
badañ swojego Mistrza. Obiecywa³ przyjechaæ do Wroc³awia, ale z winy Poczty Polskiej, która nie
dostarczy³a zaproszenia na czas, nie móg³ spe³niæ przyrzeczenia. Podobnie chcia³ wyraziæ swoj¹
wdziêczno�æ P³k prof. dr hab. Ryszard Majewski, dedykuj¹c Prof. W. Czapliñskiemu swoj¹ pracê
Z dziejów tradycji ko�ciuszkowskich w Polsce. Ciê¿ka choroba nie pozwoli³a natomiast napisaæ oko-
liczno�ciowego artyku³u najm³odszemu z tej czwórki � Prof. dr. hab. Franciszkowi Mincerowi. W li�cie
skierowanym do mnie zapewnia³ jednak, ¿e bêdzie z nami my�lami. Da³ zreszt¹ wyraz swojego sto-
sunku do Mistrza, uczestnicz¹c we wszystkich poprzednich jubileuszach Profesora i w wydawnic-
twach Jemu dedykowanych. By³ te¿ obecny ciê¿ko schorowany, jeden z najstarszych uczniów Prof.
Czapliñskiego, twórca �opolskiej szko³y� badania dziejów parlamentaryzmu Prof. dr hab. Jan Sere-
dyka.

Tym uczniom z racji pe³nienia przez wiele lat funkcji kierownika Zak³adu Historii Polski i Po-
wszechnej XVI�XVIII wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego, którym uprzednio kie-
rowa³ �p. Prof. dr hab. W³adys³aw E. Czapliñski, zamierzam po�wiêciæ ten krótki, zbiorowy nekro-
log. Pomijam w nim ocenê ich dzia³alno�ci politycznej, ograniczaj¹c siê do wymienienia pe³nionych
funkcji. Zwracam uwagê przede wszystkim na wk³ad w rozwój badañ naukowych.

JAREMA MACISZEWSKI (24 VI 1930�24 X 2006)

By³ pierwszym, który na seminarium Prof. W³adys³awa Czapliñskiego po II wojnie �wiatowej na
Uniwersytecie Wroc³awskim przedstawi³ pracê magistersk¹ pt. Pamiêtnik Jerzego Ossoliñskiego na
tle pamiêtnikarstwa. Obrona odby³a siê 13 IX 1952 r. Zakoñczy³ w ten sposób swoje studia histo-
ryczne, które rozpocz¹³ w 1948 r. Nic nie wskazywa³o, ¿e wybierze to seminarium. Pocz¹tkowo inte-
resowa³ siê bowiem XIX stuleciem, przygotowuj¹c pracê pod kierunkiem prof. dr. H. Wereszyckiego
O Kulturkampfie na �l¹sku. Co sk³oni³o Go do przeniesienia siê do przysz³ego Mistrza, nie jestem
w stanie powiedzieæ. Przypuszczalnie by³o to zafascynowanie czasami nowo¿ytnymi i osobowo�ci¹
Profesora. Nie bez wp³ywu by³o te¿ zauroczenie Jego ojca Trylogi¹ Henryka Sienkiewicza. Studia
³¹czy³ z prac¹ w M³odzie¿owym Domu Kultury i dzia³alno�ci¹ w organizacjach m³odzie¿owych. O tym,
do czego wówczas przyk³ada³ wiêksz¹ wagê, �wiadczy fakt, ¿e tu¿ po obronie pracy magisterskiej
wspólnie z Janem Kolas¹, pó�niejszym profesorem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, przygotowa³ do druku Pamiêtnik Jerzego Ossoliñskiego (1595�1621) pod red. W.E. Cza-
pliñskiego (Wroc³aw 1952). Od dwóch lat by³ ju¿ ossoliñczykiem, pe³ni¹c obowi¹zki asystenta bi-
bliotecznego. Pod koniec roku przeszed³ na aspiranturê, otwart¹ wówczas na Uniwersytecie
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Wroc³awskim. Przypomnijmy jednak podstawowe informacje o drodze, która doprowadzi³a Go do
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

J. Maciszewski urodzi³ siê 24 VI 1930 r. w Araucarii w Brazylii, gdzie jego ojciec Seweryn, �wietny
polonista, by³ pracownikiem Konsulatu RP w Kurytybie, pe³ni¹c funkcjê instruktora szkó³ polskich.
Do szko³y powszechnej uczêszcza³ ju¿ w kraju od 1936 r. Ukoñczy³ j¹ w 1942 r., a pó�niej uczestni-
czy³ w tajnym nauczaniu. Okres wojny zakoñczy³ udzia³em w powstaniu warszawskim, �bior¹c czynny
udzia³ w s³u¿bie ³¹cznikowej Szarych Szeregów�. Po wojnie rodzina pocz¹tkowo zatrzyma³a siê
w Warszawie i m³ody Jarema chodzi³ do Gimnazjum Batorego, a nastêpnie przenios³a siê do Wroc³a-
wia, gdzie ojciec zosta³ profesorem w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W tym mie�cie jego syn zda³
maturê. Po studiach historycznych, �epizodzie ossoliñskim�, aspiranturze zakoñczonej obron¹ pracy
doktorskiej w 1957 r., a w zasadzie kandydackiej, przygotowanej pod kierunkiem Prof. Czapliñskie-
go, postanowi³ przerwaæ sw¹ pracê naukowo-badawcz¹ i po�wiêciæ siê dzia³alno�ci politycznej,
pe³ni¹c jedn¹ z kierowniczych funkcji w ZMS. Przedtem da³ wyra�ny sygna³, ¿e przyby³ powa¿ny
badacz XVII stulecia. W swej tezie doktorskiej zaj¹³ siê bowiem trudnym okresem rokoszu Zebrzy-
dowskiego. W 1960 r. zosta³a ona opublikowana przez WTN pt. Wojna domowa w Polsce 1606�1609.
Cz. 1. Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji. Od Stê¿ycy do Janowca. Wywo³a³a ona ¿ywe
zainteresowanie w�ród historyków dziejów nowo¿ytnych, zwracaj¹c uwagê �opanowaniem materia-
³ów �ród³owych, jasno�ci¹ wyk³adu, umiejêtno�ci¹ postawienia i rozwi¹zania problemu� (W. Cza-
pliñski).

Po trzech latach powróci³ do pracy na uczelni, przenosz¹c siê na Uniwersytet Warszawski. Zaj¹³
siê stosunkami polsko-rosyjskimi w pierwszym dwudziestoleciu XVII w., k³ad¹c nacisk, czy raczej
skupiaj¹c uwagê na stanowisku szlacheckiej opinii wobec tego kierunku polskiej polityki. W ramach
tej problematyki wyda³ te¿ Pocz¹tek i progres Wojny Moskiewskiej Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Nie-
obca mu by³a tak¿e przesz³o�æ Francji.

W 1965 r. przed³o¿y³ pracê habilitacyjn¹ pt. Polska a Moskwa 1603�1618. Opinie i stanowiska
szlachty polskiej. Rok pó�niej habilitowa³ siê. Recenzentami dorobku i wspomnianej pracy byli tej
klasy uczeni, co prof. prof. B. Baranowski, W. Czapliñski i Stanis³aw Herbst. Podkre�lali oni dobr¹
podstawê �ród³ow¹ rozprawy, choæ niektórzy z nich wskazywali na pewne braki (np. B. Baranowski
� akta sejmikowe). Inni zauwa¿yli jego osi¹gniêcia w zakresie edytorstwa, dobr¹ krytykê �róde³ czy
te¿ wk³ad w poznanie czasów Zygmunta III Wazy (W. Czapliñski). Jednym s³owem, by³y to bardzo
dobre, choæ krytyczne opinie. Recenzenci podkre�lali te¿ �wie¿o�æ spojrzenia, choæ mo¿e nie dostrzega-
no rozwiniêcia badañ nad opini¹ publiczn¹, które rz¹dz¹ siê swoimi prawami. Warto zwróciæ uwagê na
konkluzjê prof. S. Herbsta, �i¿ ca³y dorobek drukowany [...], jego udzia³ w wa¿nych dyskusjach nau-
kowych, a zw³aszcza dwie obszerne, dotycz¹ce istotnych zagadnieñ, dobrze udokumentowane, do-
brze napisane, a oryginalne w s¹dach ksi¹¿ki, przynosz¹ wa¿ny wk³ad do znajomo�ci wewnêtrznych
dziejów dawnej Rzeczypospolitej, �wiadcz¹ o pe³nej dojrza³o�ci naukowej badacza i kwalifikuj¹ go
do stopnia docenta�.

Piêæ lat pó�niej Rada Wydzia³u Historycznego UW wyst¹pi³a z wnioskiem o tytu³ profesora nad-
zwyczajnego. Ocenê dorobku powierzono prof. prof. W. Czapliñskiemu (UWr), J. Tazbirowi (IH PAN),
J. Gierowskiemu (UJ) i S. Herbstowi (UW). Podstaw¹ by³a ksi¹¿ka Szlachta polska i jej pañstwo
i dorobek po habilitacji, a w nim w szczególno�ci Historia powszechna 1648�1789, napisana wspól-
nie z prof. A. Kerstenem, w której czê�æ po�wiêcona XVIII stuleciu by³a Jego autorstwa. Pozwolê
sobie przytoczyæ fragment opinii prof. J. Gierowskiego: �Esej ten [Szlachta polska...] przeciwstawia-
j¹c siê ³atwym schematom lat 50. by³ ksi¹¿k¹ potrzebn¹, która odegra³a istotn¹ rolê w kszta³towaniu
siê nowych pogl¹dów na Rzeczpospolit¹ szlacheck¹. Je¿eli nawet s¹ w nim twierdzenia budz¹ce w¹t-
pliwo�ci specjalistów, czy nie zawsze dok³adne dane faktograficzne, nie umniejsza to w niczym jego
warto�ci jako próby nowego syntetycznego spojrzenia na dzieje warstwy, która odegra³a przemo¿n¹
rolê w dziejach dawnej Rzeczpospolitej�. W 1972 r. wniosek zosta³ zatwierdzony. Po kilku latach
podobnie przychylnie rozpatrzono propozycjê Rady Wydzia³u o uzwyczajnienie.

Zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ nie mogê pomin¹æ faktu, ¿e by³ cz³owiekiem zaanga¿owanym politycz-
nie. By³ cz³onkiem partii. Z jej rekomendacji zosta³ sekretarzem ZG ZMS, a potem pe³ni³ ró¿ne funk-
cje � od sekretarza Komitetu Zak³adowego PZPR na UW do zastêpcy kierownika i kierownika Wy-
dzia³u Nauki i O�wiaty KC PZPR, a tak¿e rektora Akademii Nauk Spo³ecznych KC PZPR. By³ na
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pewno wspó³odpowiedzialny za dzia³alno�æ informacyjno-propagandow¹, za sukcesy i s³abo�ci sy-
stemu o�wiatowego, ale jednocze�nie walczy³ z ró¿nymi nonsensami, których nie brakowa³o w cza-
sach PRL. Kilkakrotnie wystêpowa³ publicznie w obronie Prof. W. Czapliñskiego (razem z prof. prof.
S. Herbstem i J. Tazbirem), którego regionalne w³adze partyjne dyskryminowa³y, nie zezwalaj¹c na
wyjazdy zagraniczne, powstrzymuj¹c awanse naukowe, a nawet nie dopuszczaj¹c do pe³nienia ró¿-
nych funkcji spo³ecznych, a wszystko dlatego, ¿e by³ g³êboko wierz¹cym katolikiem. Podobnie za-
chowywa³ siê wobec innych pracowników naukowych z macierzystej Uczelni czy te¿ z Uniwersytetu
Warszawskiego. Dwa �wiadectwa bêd¹ tu wymowne. Jedno z Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego, gdy przyjecha³ na spotkanie z kierownictwem Wydzia³u i Instytutu, by nie dopu�ciæ
do zwolnienia z pracy m³odych pracowników, czy te¿ pozytywna ocena prof. Andrzeja Zahorskiego
postawy etycznej Prof. dr. hab. J. Maciszewskiego, wystawiona w latach 90., gdy nie by³o ju¿ auto-
cenzury.

Prof. Jarema Maciszewski zmar³ 24 X 2006 r. w Warszawie i pochowany zosta³ na ma³ym cmen-
tarzu pod Warszaw¹. Odprowadzali Go uczniowie, a pozostawi³ ich wielu, profesorowie UW
i niektórych uczelni w kraju oraz lewicowi dzia³acze polityczni z b. premierem Mieczys³awem Ra-
kowskim na czele.

RYSZARD WIKTOR MAJEWSKI (8 I 1931�26 III 2007)

W�ród uczniów Prof. W. Czapliñskiego jedn¹ z najtrudniejszych dróg prowadz¹cych do pracy
na wy¿szej uczelni mia³ przed sob¹ P³k prof. dr hab. Ryszard Wiktor Majewski.

Urodzi³ siê 8 I 1931 r. w Radomiu, w rodzinie inteligenckiej. Przed wybuchem wojny rozpocz¹³
naukê w szkole powszechnej. Nie spodziewa³ siê wówczas, ¿e dzia³ania wojenne i okupacja niemiec-
ka bêd¹ dla Niego takim trudnym sprawdzianem. Na pocz¹tku kampanii wrze�niowej zgin¹³ Jego oj-
ciec. Matka nie tylko przejê³a trudy utrzymania rodziny, ale zaanga¿owa³a siê tak¿e w dzia³alno�æ
ruchu oporu, podejmuj¹c s³u¿bê w Armii Krajowej. W 1942 r. zosta³a aresztowana, a nastêpnie wy-
wieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku. St¹d z kolei wys³ana zosta³a do Ravensbrück.
Z tego obozu powróci³a dopiero po kapitulacji Niemiec. M³ody Ryszard nie zmieni³ w tym czasie swego
trybu ¿ycia. Chodzi³ do szko³y, ale tak¿e stara³ siê pomagaæ pocz¹tkowo matce, a gdy jej zabrak³o,
dalszej rodzinie, która roztoczy³a nad nim swoj¹ pieczê. Jak pisa³ w swoim ¿yciorysie, �dorywczo
zarabia³, zajmuj¹c siê sprzeda¿¹ gazet i papierosów�. Tak czêsto postêpowali jego rówie�nicy. W 1944 r.
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Naukê kontynuowa³ po wojnie. Pocz¹tkowo uczêszcza³ do Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego, a potem do liceum dla pracuj¹cych. Wci¹¿ musia³ godziæ pracê z nauk¹.
W tym ostatnim zda³ w 1951 r. maturê. Po otrzymaniu �wiadectwa dojrza³o�ci postanowi³ wst¹piæ do
wojska. 1 pa�dziernika tego¿ roku rozpocz¹³ naukê w Szkole Oficerskiej w £odzi. Ukoñczy³ j¹
w nastêpnym roku w stopniu podporucznika. Pocz¹tkowo pracowa³ w bibliotece, a nastêpnie zosta³
wyk³adowc¹ historii. Podj¹³ wtedy (1954 r.) zaoczne studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-
-Historycznym Uniwersytetu £ódzkiego. Nie przerwa³ ich po przeniesieniu Go do Wroc³awia, gdzie
po paromiesiêcznej s³u¿bie w jednostce liniowej zosta³ skierowany na stanowisko wyk³adowcy histo-
rii w Oficerskiej Szkole Piechoty. Razem z t¹ Szko³¹ przechodzi³ wszystkie jej reorganizacje (od Ofi-
cerskiej Szko³y Piechoty, poprzez Oficersk¹ Szko³ê Wojsk Zmechanizowanych � w 1962 r., do Wy-
¿szej Szko³y Wojsk Zmechanizowanych � w 1967 r.) i jednocze�nie sam awansowa³ nie tylko po linii
wojskowej (do stopnia pu³kownika, gdy przechodzi³ na emeryturê), ale tak¿e zdobywaj¹c kolejne stop-
nie i tytu³y naukowe. W tym ostatnim wypadku zaczê³o siê to, jak ju¿ wspomnieli�my, w £odzi. Na
trzecim roku wybra³ seminarium prowadzone przez prof. dr. B. Baranowskiego. Do tego mistrza przy-
ci¹gn¹³ go zapewne fakt, ¿e najbli¿sza Mu by³a problematyka dziejów polskiej wojskowo�ci, któr¹
sam uprawia³. Pod jego kierunkiem przygotowa³ pracê magistersk¹ pt. Polski wysi³ek obronny przed
wojn¹ chocimsk¹ 1621 r., któr¹ obroni³ w maju 1960 r. O jej ocenie najlepiej �wiadczy fakt, ¿e zosta-
³a ona szybko wydrukowana w �Materia³ach i studiach do historii wojskowo�ci� (t. VII, cz. 1, rok po
otrzymaniu magisterium). Po krótkim odpoczynku i skoncentrowaniu siê na sprawach domowych
(w czerwcu 1955 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Sylwi¹ Ku�miñsk¹, w 1956 r. urodzi³ siê syn S³a-
wek, pó�niej znany pi³karz, a w 1961 r. na �wiat przysz³a oczekiwana córka Marzena) postanowi³


