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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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okazji omawiania etapów walki z ger-
manizacją ludności polskiej. Wydaje się, 
że przed ukończeniem wielu szczegóło-
wych badań nie będzie można naświetlić 
w sposób syntetyczny całokształtu spraw 
oświatowych. Przykładem, potwierdzają-
cym istniejące w tej dziedzinie braki, 
jest daleki od wyczerpania tematu spo-
sób przedstawienia tych kwestii w pier-
wszym tomie „Dziejów Warmii i Mazur" 
wydanym w 1981 r. 

Wstęp i przypisy stanowią integralną 
część całości i pomagają zrozumieć in-
tencje autora, gdy w monarchii Fryde-
ryka II pisał swój podręcznik. Wycho-
wany w murach Akademii Rycerskiej w 
Brandenburgu, reprezentował początko-
wo wszelkie typowe poglądy swej epoki. 
Z czasem jednak dzięki uważnej obser-
wacji realiów życia, głównie na wsi, ana-
lizie przyczyn nasilających się trudności 
i chęci określenia metod częściowej ich 
likwidacji, a także dzięki poznaniu no-
woczesnych koncepcji ekonomicznych i 
oświatowych doby Oświecenia F. E. von 
Rochow znacznie wzbogacił swoją wie-
dzę i potrafił pogodzić postulaty teore-
tyczne z przygotowaniem praktycznych 
wskazań dla ówczesnych placówek oś-
wiatowych, nowych wytycznych do pro-
gramu kształcenia nauczycieli dla szkół 
ludowych i podręcznika zawierającego 
zestaw czytanek propagujących nowe po- ' 
glądy. 

W kolejnych wydaniach warto by mo-
że zamieścić we wstępie szczegółowsze 
uwagi dotyczące polityki wychowawczej 
Prus w okresie rządów Fryderyka II, 
który —• o czym nie wolno zapominać — 
dążył w sposób świadomy do germaniza-
cji ludności na nowo przyłączonych zie-
miach i to przy użyciu wszelkich dostęp-
nych metod. Zagadnienie to omawia bli-
żej S. Salmonowicz w swojej monografii 
poświęconej Fryderykowi II (Ossolineum 
1981). Postulaty głoszone przez von Ro-
chowa były w znacznej mierze zgodne 
z potrzebami pruskiej monarchii, dlatego 
też jego działalność spotykała się z ży-
czliwym poparciem władzy. 

Interesujące są informacje M. Pawla-
ka o tłumaczu Przyjaciela dzieci ks. J. 
Olechu. Sądzę jednak, iż nie do końca 
zostały wyjaśnione wszystkie pobudki, 

które skłoniły żarliwego obrońcę polsko-
ści do przekładu właśnie pracy von Ro-
chowa. Wydał ją w 11795 г., gdy pełnił 
obowiązki proboszcza polsko-ewangelic-
kiej parafii w Królewcu i ubiegał się o 
otwarcie na tamtejszym uniwersytecie 
katedry języka polskiego zamiast Semi-
narium Polskiego, działającego od 1728 
r. Dlatego można przypuszczać, że na 
jego decyzji zaważyły zapewne oświece-
niowe inspiracje podręcznika, a nie pań-
stwowo-pruski duch wychowawczy prze-
bijający się z treści niektórych czyta-
nek, gdyż mógł on osłabić poczucie et-
nicznej odrębności Mazurów i Warmia-
ków. Wiadomo bowiem, iż od XVI w. 
drukowano w oficynach gdańskich, el-
bląskich i toruńskich znaczną liczbę pod-
ręczników do nauki języka polskiego. 
Warto wspomnieć m. in. M. Volckmara 
czy współczesne J. Olechowi prace K. 
C. Mrongowiusza. 

Tematyka czytanek napisanych przez 
von Rochowa jest różnorodna i może za-
interesować nawet wielu dzisiejszych 
nauczycieli oraz badaczy dziejów litera-
tury, nauki czy oświaty. Część porusza-
nych problemów nie utraciła bowiem 
aktualności w procesie wychowywania 
młodszych dzieci i jest charakterystycz-
nym dokumentem swej epoki. 

Podręcznik znakomicie ilustruje zasób 
wiedzy, którą osiemnastowieczny autor 
pragnął uwzględnić w programie naj-
lepszych placówek przeznaczonych dla 
młodzieży wiejskiej. Sporo miejsca prze-
znaczył on na opowiadania, które uza-
sadniały słuszność działań na rzecz pod-
niesienia gospodarki rolnej, ulepszenia 
metod uprawy ziemi, przeprowadzania 
żniw i omłotów, hodowli bydła i trzody 
chlewnej. Równie dużo wysiłku przykła-
dał do kształtowania pozytywnych cech 
charakteru u dzieci, a zwłaszcza wyro-
bienia sumienności i rzetelności w speł-
nianiu obowiązków na rzecz dworu. Kult 
armii, potęgi militarnej Prus przewijał 
się w treści wielu czytanek sławiących 
i idealizujących stosunki panujące w ów-
czesnym wojsku. 

Osobny krąg zagadnień dotyczył po-
szerzenia wiedzy o świecie. Naturalnie, 
jej podstawą pozostawała nadal zgod-
ność ze wskazaniami religii, ale równo-
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cześnie informowano o wielu zjawiskach 
fizycznych, atmosferycznych lub przy-
rodniczych występujących na kuli ziem-
skiej. W tej części kilka przypisów M. 
Pawlaka jest nieścisłych. Zagadnieniem 
magnetyzmu zajmował się już bowiem 
W. Gilbert na początku XVII w. (p. 15), 
zaś wiara w istnienie tzw. waporów była 
dość powszechna w nauce europejskiej 

'XVII i XVIII w. (p. 35). Intencję za-
pewnienia dzieciom wiejskim niezbędnej 
wiedzy praktycznej dostrzega się wyraź-
nie w czytankach poruszających kwestie 
medyczne, mówiących o pomocy w na-
głych wypadkach i stosowaniu różnych 
leków. Ostro zaś przeciwstawiał się 
autor — zgodnie z duchem epoki Oświe-
cenia — wierze w różne gusła i zabobo-
ny. Do podręcznika dołączył von Rochow 
osobne „Przydatki" odnoszące się do wy-
chowania religijnego, wiedzy przyrodni-

czej oraz położenia geograficznego i prze-
szłości Prus. Jeden z „Przydatków" za-
wierający zbiór modlitw i pieśni (nieste-
ty bez tekstu nutowego) został, chyba 
bez większej szkody dla całości, opusz-
czony przez wydawcę. 

Ciekawa i starannie przygotowana do 
druku przez M. Pawlaka książka F. E. 
von Rochowa spotka się z pewnością z 
zainteresowaniem wielu czytelników. Dla-
tego warto zaproponować, aby w na-
stępnych, wydaniach jeszcze bardziej roz-
szerzyć wstęp, charakteryzując w nim 
całokształt sytuacji oświatowej na tery-
torium Warmii i Mazur pod rządami 
Prus oraz miejsce tego podręcznika na 
tle innych podobnych publikacji. Rów-
nież zamieszczenie w spisie treści tytu-
łów wszystkich czytanek ułatwiłoby czy-
telnikom prawidłową segregację materia-
łu. 

Lech Mokrzecki 

DZIEJE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 1807—1915, pod redakcją Stefana 
Kieniewicza opracowali: Barbara Grochulska, Ireneusz Ihnatowicz, Stefan Kienie-
wicz, Halina Kiepurska, Jerzy Skowronek, Maria Wawrykowa, Warszawa 1981, 
PWN, ss. 605. «" 

Zespół historyków z Uniwersytetu War-
szawskiego, pod redakcją Stefana Kie-
niewicza, opracował książkę Dzieje Uni-
wersytetu Warszawskiego 1807—1915, wy-
daną przez Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe w. serii „Polska XIX 1 XX 
wieku. Dzieje społeczne". Sześć rozdzia-
łów-części: „Lata 1807—1815", „Uniwer-
sytet Warszawski w latach 1816—1831", 
„Od likwidacji Uniwersytetu do Akade-
mii Medyko-Chirurgicznej", „Akademia 
Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna", 

„Uniwersytet Warszawski w latach 1869— 
1839", „Uniwersytet Warszawski w la-
tach 1899—1915", opracowali kolejno: 
Barbara Grochulska, Maria Wawrykowa, 
Jerzy Skowronek, Stefan Kieniewicz, 
Ireneusz Ihnatowicz i Halina Kiepurska. 
Książka została bogato zilustrowana, 
opatrzona wieloma tablicami i zestawie-
niami, indeksem osób i streszczeniami 
w językach rosyjskim i francuskim. Każ-
da z części z osobna zawiera omówienie 
bazy źródłowej i stanu badań okresu, o 
którym traktuje. 

Poszczególne rozdziały — części zacho-
wują sporą odrębność. Wynikło to w 
sposób niejako naturalny z samego roz-
woju instytucji uniwersyteckiej w War-
szawie, cechującego się gwałtownymi 
zmianami, przerwami w działalności, 
odrębnością rozwiązań organizacyjnych i 
zadań w kolejnych okresach. Nałożyły 
się na to indywidualności autorskie osób 
opracowujących poszczególne części, zde-
cydowanie przejawiających i różne tem-
peramenty badawcze i różne koncepcje 
idei uniwersytetu. 

Autorzy książki są przede wszystkim 
historykami społecznymi i politycznymi, 
co nadało pewną charakterystyczną bar-
wę ich opracowaniu. Książka ma wy-
raźne nachylenie socjologiczne i silnie 
eksponowane wątki polityczne. Pierwsza 
z cech jest zresztą charakterystyczna dla 
całej nowszej historiografii dotyczącej 
dziejów uniwersytetów, druga jest od-
biciem szczególnego związku uniwersyte-
tu w Warszawie z perypetiami walk na-
rodowo-wyzwoleńczych Polaków w XIX 


