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!» 
Temat „Komeński a Polska" wzbogacił 

się znowu o świeżą publikację. Marta 
Beékovâ znana czeska badaczka związ-
ków Komeńskiego z naszym krajem 
ogłosiła w serii rozpraw Czechosłowac-
kiej Akademii Nauk książkę, która za-
sługuje na uwagę historyków oświaty. 

Wymieniony temat ma dwa zakresy. 
Pierwszy zakres obejmuje działalność 
wielkiego pedagoga na ziemiach pol-
skich od momentu jego przybycia do 
Leszna w 1628 r. az do ostatecznego 
opuszczenia Polski w roku 1656. Drugi 
zakres tego tematu to znajomość i re-
cepcja dzieł i poglądów Komeńskiego 
w Polsce od połowy wieku XVII aż do 
czasów obecnych. Dotychczas uwagę 
większości badaczy przyciągał zakres 
pierwszy. Pobytowi Komeńskiego w 
Polsce poświęcona była pionierska roz-
prawa Antoniego Danysza z 1898 r. i ob-
szerna książka Łukasza Kurdybachy 
z 1957 r. Również Befikovâ zajmuje się 
tym zakresem tematu i jej rozprawa 
omawia okoliczności polityczne, wyzna-
niowe i społeczne, jakie skłoniły Ko-
meńskiego do przybycia do Polski oraz 
przynosi nowe źródła dotyczące przede 
wszystkim jego pobytu w Lesznie i póź-
niejszych związków 3, tym miastem. 

Praca Beëkovej jest skromna objęto-
ściowo, lecz jej wartość polega nie na 
ilości zapisanych stron, a na stwierdze-
niach i dokumentacji źródłowej. Praca 
obejmuje właściwie dwa rozdziały, jeśli 
nie liczyć krótkiego rozdziału wstępnego, 
charakteryzującego problematykę i za-
dania pracy na tle dotychczasowego do-
robku badawczego. Rozdział drugi opar-
ty na doskonałej znajomości najnowszej 

literatury historycznej dotyczy sytuacji 
politycznej i wyznaniowej w Czechach 
i Polsce na przełomie XVI i XVII w. 
Tolerancja panująca ówcześnie w Pol-
sce sprawiała, że kierowały się tu róż-
ne grupy wyznaniowe prześladowane za 
wiarę w swej ojczyźnie. Tak było i z 
Braćmi Czeskimi, których pierwsza fala 
uchodźcza przybyła do Polski i Prus je-
szcze w połowie XVI w. 

Komeński wraz z dużą grupą swych 
współwyznawców przybył do Leszna w 
ramach drugiej fali uchodźców, która 
nastąpiła po klęsce białogórskiej i re-
presjach wobec innowierców na terenach 
Czech. Pobyt Komeńskiego w Lesznie 
dzielący się na trzy okresy, przedzielone 
wyjazdami z tego miasta, był niezmier-
nie owocny dla twórczości samego Ko-
meńskiego, dla rozwoju gimnazjum i sta-
nu kultury miejscowej społeczności. Ta-
kie stwierdzenia wypowiadali badacze 
od dawna, posługując się różnymi źród-
łami i rozpatrując zagadnienie z róż-
nych punktów widzenia. Obecnie Beć-
kovâ sumuje te wypowiedzi i podkreśla 
znaczenie tak długiego pobytu Komeń-
skiego w Polsce i właśnie w Lesznie. 

Najważniejszym i zarazem najciekaw-
szym rozdziałem książki BeSkovej jest 
rozdział trzeci. Mówi w nim autorka o 
źródłach archiwalnych (dotychczas mało 
albo wcale nie wykorzystywanych) doty-
czących działalności Komeńskiego w Pol-
sce, a zwłaszcza w Lesznie, jak również 
późniejszych, już po opuszczeniu Polski 
związków Komeńskiego z tym miastem. 
Źródła te należą do tzw. Archiwum Jed1-
noty Braci Czeskich w Lesznie oraz do 
korespondencji Komeńskiego, a przecho-
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wywane są głównie w Wojewódzkim Ar-
chiwum Państwowym w Poznaniu. Za-
pisy znajdujące się w Archiwum Jedno-
ty dokumentują udział Komeńskiego w 
pracach szkolnych i organizacyjnych spo-
łeczności Braci Czeskich. Z koresponden-
cji wyziera pamięć i troska o Leszno na-
wet wówczas, gdy Komeński musiał na 
zawsze opuścić to miasto pozostawiając 
w nim księgozbiór i wiele niespełnionych 
zamierzeń. 

Marta Beökovä należy do grona czoło-
wych komeniologów czechosłowackich, 
którzy cenią sobie wielce zasoby źródło-
we archiwów i bibliotek polskich i spo-
dziewają się po nich dalszych nowych 
i zaskakujących znalezisk. Naukowe pe-
netracje zasobów polskich prowadzone 
przez komeniologów od dłuższego czasu 
7. wielkim powodzeniem (ich wymownym 

owocem jest także i książka Beèkovej) 
nie są bynajmniej zakończone. Polska, 
jak żaden inny kraj, jest nasycona XVII 
i XVIII-wiecznymi „komenianami", czy-
li źródłami dotyczącymi osoby Komeń-
skiego i jego pism. W latach poprzedza-
jących jubileusz 400-lecia urodzin wiel-
kiego pedagoga (1992) poszukiwania no-
wych materiałów będą nadal prowadzo-
ne 

Historyczno-źródłoznawcza książka Beć-
kovej przeznaczona jest przede wszyst-
kim dla specjalistów-komeniolągów. Za-
prezentowała wszelako autorka w niej 
cechy warsztatu wysoce poważane przez 
historyków wychowania — doskonałą 
znajomość opracowań oraz wzorową me-
todę poszukiwań i opisu źródeł. 

f I - w . i 5L- .. 
Tadeusz Bieńkowski 

Fryderyk Eberhard von Rochow: PRZYJACIEL DZIECI, opracowanie i wstęp Ma-
rian Pawlak, Olsztyn 1982, „Pojezierze", ss. 355. 

Zasłużone olsztyńskie wydawnictwo 
„Pojezierze" podjęło przed laty godną 
szerokiego upowszechnienia inicjatywę 
powołania osobnej serii pod nazwą „Li-
teratura Warmii i Mazur w Dawnych 
Wickach". Opublikowano już w niej pis-
ma Jana Dantyszka, Marcina Kromera, 
Jana Seklucjana, Stanisława Hozjusza, a 
z nowszych Stanisława Murzynowskiego, 
Wojciecha Kętrzyńskiego, Karola Małłka 
i kilku innych. Każdy tom został staran-
nie opracowany pod względem edytors-
kim, poprzedzony wstępem charakteryzu-
jącym epokę i sylwetkę autora; obcoję-
zyczne teksty drukowano w przekładzie 
na polski i uzupełniano odpowiednimi 
przypisami wyjaśniającymi kwestie szcze-
gółowe. 

U schyłku 1982 r. ukazała się kolejna 
pozycja/ Jest nią praca F. E. von Ro-
chowa pt. Przyjaciel dzieci w dawnym 
przekładzie na język polski ks. Jerzego 
Olecha, całość zaś przygotował do dru-
ku i poprzedził dość obszernym wstę-
pem M. Pawlak. 

Niemiecki oryginał Przyjaciela dzieci 
wyszedł w 1776 r. spod pióra reprezen-
tanta starej szlacheckiej pruskiej rodzi-
ny, związanej z panującym domem Ho-

henzollernów. Intencją von Rochowa by-
ło przygotowanie podręcznika do szkół 
ludowych, który będzie propagował idea-
ły myśli oświeceniowej w powiązaniu z 
założeniami pruskiej polityki wychowaw-
cze]. Gwarantowała to osoba autora, któ-
ry dążąc do podniesienia dochodowości 
majątków na terenie b. Prus Królew-
skich i Prus Książęcych proponował, 
zgodnie z postulatami francuskiego f i -
zjokratyzmu, wiele zmian w dotychcza-
sowym systemie gospodarowania. Istot-
tne, że zamierzał osiągnąć to nie drogą 
nakazów, lecz starając się przede wszy-
stkim przekonać ówczesnych chłopów o 
wyższości prezentowanych rozwiązań. 
Miała mu w tym dopomóc gruntowna 
reforma szkolnictwa ludowego i zmiana 
realizowanego wtedy programu naucza-
nia. 

M. Pawlak we wstępie poświęcił tym 
zagadnieniom sporo miejsca, charaktery-
zując z dużym znawstwem stosunki oś-
wiatowe istniejące na terytorium daw-
nej Warmii i Mazur. Słusznie zresztą 
podkreślił, że zagadnienia związane ze 
szkolnictwem nie doczekały się dotąd 
należytego opracowania. Były bowiem 
zwykle traktowane marginesowo przy 
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