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WIEKI XVI—XVII

W przeciwieństwie do ożywionych badań nad stosunkami polsko-czes
kimi i słowackimi w epoce średniowiecza i renesansu okres od 1572 r. 
do końca XVII w. jest w historiografii polskiej stosunkowo mało zbadany. 
Nie mamy ani takiej ilości monografii, jakie dzięki zasługom Józef Ma- 
cůrka posiada historiografia czeska, ani wydawnictw źródłowych w re
dakcji Josefa Macůrka i Miloša Rejmuša, Č eské zem é a Slovensko ve 
století před Bílou Horou (1958), lub zamierzonego wydawnictwa pod re
dakcją Macůrka o stosunkach polsko-czeskich w XVI i XV II stuleciu.

Na ogół rezultaty nowszych badań polskich mieszczą się albo w więk
szych syntetycznych pracach, albo w szeregu rozpraw i przyczynków 
drobniejszych. Daje się zauważyć szczególny brak prac z dziedziny 
związków gospodarczych, stosunków socjalnych i studiów nad analogiami 
procesu historycznego w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego; 
lepiej zapowiadają się prace z zakresu dziejów politycznych i kultural
nych. Podkreślić wszakże wypada, że słabsze tempo badań polskich nad 
XVII w. jest zjawiskiem ogólniejszym, na które zwróciło już uwagę 
kierownictwo naszej nauki.

Niewątpliwe luki badawcze będą jednak teraz nadrabiane i wolno 
mniemać, że wzmogą one także zainteresowania studiami nad związkami 
Polski z Czechami i Słowakami w czasach przed i po Białej Górze.

Stosunki Polski z Czechami i Słowaczyzną znalazły odbicie w 2 cz. 
I tomu Historii Polski IH PAN (1957). Nie sądzę, aby były one wystar
czająco przedstawione. Tak np. żywa wymiana handlowa, ideowa i arty
styczna między Słowaczyzną a Małopolską nie znalazła wyrazu w Histo
rii, to samo dotyczy przykładowo handlu Czech i Moraw z Małopolską 
i Śląskiem, do którego bogate materiały znajdują się zarówno w Pradze, 
Ołomuńcu, Trzeboni, jak i w Krakowie. Doniosła była wymiana kultu
ralna, tylko zaznaczona w Historii, choć w niej się mieszczą tak głośne



nazwiska polskie, jak Bartosz Paprocki, pisarz polsko-czeski, o którym 
pisali Karol Krejči czy Krzysztof Warszewicki.

Jeśli pominąć prace zupełnie przestarzałe z X IX  w., całokształt sto
sunków polsko-czeskich przedstawili Tadeusz Lehr-Spławiński, Kazi
mierz Piwarski i Zygmunt Wojciechowski w książce Polska  — Czechy. 
Dziesięć w ieków  sąsiedztwa (pod red. Z. Wojciechowskiego, wyd. In
stytutu Śląskiego, Katowice—Wrocław 1947, s. 315). Trzy rozdziałki 
(XI—XIII) tej książki poświęcone są politycznym stosunkom i kultural
nym wpływom w XVI i XV II w. Wartościowe są uwagi poświęcone 
wzajemnym wpływom językowym i piśmienniczym, ale ani proble
matyka gospodarcza, ani społeczna nie została w tej książce poruszona. 
W tej sytuacji powstaje pilna potrzeba podjęcia, może zbiorowymi siła
mi badaczy obu stron, nowej syntezy stosunków bratnich narodów: pol
skiego, czeskiego i słowackiego.

Z natury rzeczy wiele przyczynków do historii naszych krajów wno
szą bardzo ożywione w Polsce studia nad historią Śląska, przy czym 
w miarę rozwoju marksistowskiej historiografii polskiej prace te uwzględ
niają coraz równomierniej wszystkie aspekty stosunku dziejowego zarów
no problematyki bazy, jak i nadbudowy.

Przypomnijmy więc na tym miejscu, 'pozycje następujące: Kazimierz 
Piwarski, Historia Śląska w zarysie (Instytut Śląski, Katowice—Wrocław 
1947, s. 448), Dzieje Śląska  pod red. Ewy Maleczyńskiej i Karola Male- 
czyńskiego (Warszawa 1955, s. 367), Szkice z dziejów  Śląska  pod red. 
Ewy Maleczyńskiej (wyd. 2, Warszawa 1955, s. 426), Studia Śląskie 
(zbiorowe, Instytut Zachodni, Poznań 1952, s. 492).

Specjalnie zapładniającą rolę dla badań śląskich odegrała urządzona 
we Wrocławiu w dniach od 28 VI do 1 VII 1953 r. Konferencja Śląska 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk IH PAN (Wrocław 1954, 
t. I—II). Referat prof. Karola Maleczyńskiego pt. Rola mas ludowych 
w dziejach Śląska w epoce feudalnej zawierał wiele uwag mających 
znaczenie dla stosunków polsko-czeskich. Szereg nowych szczegółów do
rzuciła dyskusja, również ogłoszona w powyżej cytowanym wydawnic
twie.

W tym zestawieniu nie można pominąć milczeniem pracy zbiorowej 
pod red. Władysława Semkowicza pt. Słow acja i Słowacy  (Kraków 1937 
i 1938), obejmująca w tomie I część geograficzno-opisową i etnograficz
ną, a w tomie II historię i literaturę. Dzisiejszego badacza razić może 
nie tylko tradycyjne ujęcie tej pracy i braki metodologiczne, ale je j 
polityczne zamiary. Przy całej błędności ujęcia można w tej pracy zna
leźć materiał faktograficzny,, choć w swoim wyborze uproszczony. Wy
różnia się natomiast wśród wielu rozdziałów pierwszy zarys rozwoju 
literatury słowackiej od je j początków w okresie reforonacyjnym do Jana



Kollara i Paiwła Józefa Šafaříka, opracowany przez przedwcześnie zmar
łego doc. Wacława Bobka.

W przeciwieństwie do Słow acji i S łow aków  trwałą wartość historycz
ną zachowały wydane przez tegoż W. Semkowicza M ateriały źródłowe 
do dziejów  osadnictwa Górnej Orawy (cz. 1: Dokumenty, s. 199; cz. 2: 
Listy, s. 480, Zakopane 1932— 1939), zawierające podstawowe dokumen
ty do osadnictwa, stosunków gospodarczych i społecznych, ucisku feu
dalnego i walki klasowej na terenie Polski i Słowaczyzny w rejonie Czar
nej Orawy z lat 1359— 1708. Ileż tam na przykład kapitalnego materiału 
do zbiegostwa polskiego na Słowaczyznę! Wzorowe to wydawnictwo 
powinno być rychło poszerzone na całe pogranicze polsko-słowackie 
i polsko-czeskie i chronologicznie objąć przynajmniej XV III i pierwszą 
połowę X IX  w.

Historii wsi dotyczy drobna praca Franciszka Popiołka pt. Szkice 
z dziejów  chłopów w Beskidzie Śląskim  (Sobótka, 1954, nr 1— 2, s. 591— 
601). Więcej uwagi badaczy zwróciły związki agrarne Polski z Opaw- 
szczyzną i Morawami. Pisali o tym Stanisław Szczotka w artykule Z dzie
jów  stosunków polsko-m oraw skich  (Gronie, 1939, z. 1, s. 27— 41) i Adolf 
Turek w rozprawie Przybysze z Polski w Opawskiem, Karniow skiem  
i m oraw skich enklaw ach w XVI i XVII w. (Sobótka, 1951, s. 232— 244). 
Dziejów walki klasowej dotyczą dwie pozycje. Jedna odnosi się do za
gadnienia zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim, tzn. Władysława 
Ochmańskiego Zbójnictwo góralskie. Z dziejów  w alki klasow ej na wsi 
góralskiej (Warszawa 1950, s. 251). Wprawdzie słusznie zwracał uwagę 
Juliusz Bardach w dyskusji nad tą książką, że nie wszystkie wypadki 
zbójnictwa na Podtatrzu dadzą się sklasyfikować jako formy walki kla
sowej, a książka Ochmańskiego dokładnej granicy pomiędzy walką feu
dalną a rozbojem nie przeprowadza, ale daje dużo materiału, który na
leżycie zinterpretowany i uzupełniony materiałami archiwów słowac
kich może stanowić studium wstępne do gruntownego opracowania zbój
nictwa polsko-słowackiego.

Ciekawe skądinąd prace Ladensberger a, Vielrosego, Kuli, Dziewul
skiego i innych nad demografią historyczną w Polsce tylko w małej 
mierze dotykają pogranicza polsko-czeskiego.

Problematyką ściśle czeską zajmuje się z powodzeniem mgr Miro
sław Francie. Napisał on w oparciu o źródła czeskie gruntowną rozpra
wę pt. W alka klasow a chłopów czeskich w XVII w. (Sobótka, 1952— 
1953, cz. I—II) oraz przedstawił Genezę tereziańskich i józefińskich  r e 
form  agrarnych w Czechach w XVIII w. (Przegl. Zach., 1954). Należy 
powitać z dużym uznaniem pojawienie się prac polskich traktujących 
nie tylko o problematyce stykowej, ale 'podejmujących studia z historii 
Czech z tego okresu. Ogółem biorąc, można stwierdzić, że ilość prac poi-



skich z zakresu stosunków polsko-czesko-słowackich w zakresie historii 
wsi w XVI—X V III w. jest stanowczo za mała. Może jeszcze bardziej 
rzucają się w oczy braki w dziedzinie historii miast i stosunków handlo
wych. Oczywiście, iż w pracach dotyczących miasta Krakowa, Wrocławia 
czy Poznania (S. Kutrzeby, J . Ptaśnika, K. Maleczyńskiego —  tu wymie
nić należy nową gruntowną pracę Historia W rocławia, Wrocław 1958 — 
czy L. Koczego) lub też w ogólnych pracach w rodzaju R. Rybarskiego 
Handel i polityka handlowa Polski w XVI i XVII w. (nowe wyd. War
szawa 1958) mamy wiele cennego materiału do historii handlu z Czecha
mi, Morawami i Słowacją, ale żadna specjalna rozprawa się nie ukazała. 
Tak np. w skądinąd gruntownych studiach A. Mączaka o sukiennictwie 
polskim XV—XV II w. znajdujemy tylko drobne wzmianki o handlu 
suknem z Czechami, które nie mogą równać się z pracami A. Florov- 
skiego i Janaćka.

Znacznie bardziej ożywione są badania polskie nad historią związków 
politycznych Polski z Czechami z końcem XVI i w XV II w. Wypadki 
w czasie długiego bezkrólewia po ucieczce Henryka III Valois z Polski 
i sprawę kandydatury Wilhelma z Rožmberka omówili dwaj historycy, 
a to Wincenty Zakrzewski w klasycznej już dziś monografii Po ucieczce 
Henryka. Dzieje bezkrólew ia 1574—5 (Kraków 1878), a zwłaszcza Teodor 
Wierzbowski w książce Dwie kandidatury na polskij priestoł W ilgielma 
z Rozienbierka i ercgiercoga Fierdinanda g. 1574/5 (Warszawa 1889).

Były to cenne monografie, ale sprzed 70— 80 lat. Toteż jest wielką 
zasługą J . Macůrka, iż w swej monografii Čechově a Połaci w 2. poi. 
XVI stoi. (1573— 1589). Tri kapitoly z dějin  česko-polske politické vzá
jem nosti (Praha 1948) zagadnienie czeskiej 'kandydatury Rožmberka 
w sposób ostateczny rozwiązał.

Dużo szczęścia miały czasy trzeciej elekcji jagiellońskiej, którą z cze
skiej strony opracował J . Macůrek w dwóch gruntownych pracach: Do
zvuky polského bezkralovi z roku 1587 (Praha 1929) i Zapas Polska  
a H absburku o přistup k  Cernemu Mori na sklonku 16. stol. (Praha 1931), 
a z polskiej Kazimierz Lepszy również w dwóch książkach: W alka stron- 
nictw w pierw szych latach panowania Zygmunta III (Kraków 1929) 
i Rzeczpospolita Polska w dobie sejm u inkwizycyjnego  (Kraków 1939). 
Szczególnie w tej drugiej książce, poświęconej w dużej mierze stosunkom 
polsko-habsburskim w latach 1589— 1592, sprawy czesko'-polskie nieraz 
dochodziły do głosu. Należy na tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo 
cenną rozprawę Wacława Sobieskiego drukowaną w r. 1928 w „Sborní
ku věnovaný Jaroslavu Bidloví“ pt. Vilem  z Rožm berka a Jan  Zamoyski 
(Praha 1928), w której autor zwrócił uwagę na rozmowy Zamoyskiego 
z Rožmberkiem prowadzone w r. 1589, w czasie kongresu pokojowego



polsko-habsburskiego, w sprawie ścisłej współpracy politycznej Czech 
i Polski, zagrożonych przez Habsburgów.

Tematem, który zasługuje na opracowanie, są dzieje emigracji pol
skiej w Czechach za rządów Batorego i w początkach panowania Zyg
munta III. Była to nie tylko warcholska emigracja polska, której prze
wodził Krzysztof Zborowski, ale również bardzo ciekawa emigracja 
literacka i naukowa, choćby tylko wymienić nazwiska Bartosza Paproc
kiego, którego niedawne opracował Karol Rrejći, czy Krzysztofa Wamsze- 
wickiego, 'któremu 70 lat temu Teodor Wierzbowski 'poświęcił monogra
fię pt. Krzysztof W arszewicki 1543— 1603 i jego dzieła  (Warszawa 1887). 
Tematem, który opracowuje teraz prof. Hubicki z Lublina, jest dzia
łalność praska polskiego alchemika Sędziwoja na dworze Rudolfa II.

Czasy powstania czeskiego' skupiły, jako wielkie wydarzenie międzyna
rodowe, ogromną uwagę historyków polskich. Na pierwszym planie na
leży tu wymienić pionierską monografię Adama Szelągowskiego Śląsk  
i Polska w obec powstania czeskiego  (Lwów 1904, s. 423), który pierwszy 
na szerokim tle międzynarodowym postawił sprawę błędnej polityki 
Zygmunta III wobec walki narodu czeskiego z Habsburgami. Wprawdzie 
J . Macůrek swoją gruntowną rozprawą Č eské povstání r. 1618—1660 
a Polsko  (Brno 1937) w znacznej mierze sprawił, iż książka Szelągow
skiego jest już przestarzała, ale Szelągowskiemu pozostawimy pierw
szeństwo w pod jęciu tego niezwykle ważnego zagadnienia z dziejów pol
sko-czeskich. Odkrywczy charakter ma też rozprawa Franciszka Suwary 
Przyczyny i skutki k lęski cecorskiej 1620 r. (Kraków 1930), w której 
autor stawia interesującą tezę, iż interwencja lisowczyków przeciw Beth- 
lenowi Gaborowi pod Humiennem na Słowaczyźnie, wywoławszy inter
wencję turecką, przyczyniła się do klęski Czechów pod Białą Górą, 
a Polaków pod Ceoorą.

Tematykę Śląska w dobie powstania czeskiego podjął ostatnio W. Cza
pliński w rozprawie Śląsk a Polska w pierw szych latach wojny trzydzie
stoletniej (1618—1620) (Sobótka, 1947). Do stosunków polsko-czeskich 
odnosi się też ciekawe studium Zdzisława Grota o roli lisowczyków 
w bitwie pod Białą Górą pt. Ferdynand K u delka i jego badania nad 
rolą lisowczyków w bitwie pod Białą Górą (Życie i Myśl, 1951, nr 11— 
12). Końcową fazę wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej Polski 
opracował po dawniejszej pracy A. Szelągowskiego — Rozkład Rzeszy 
i Polska za panowania W ładysława IV  (Kraków 1907) ostatnio W. Czap
liński w rozprawie W ładysław IV w obec wojny 30-letniej (1637—1645) 
(Rozpr. Pol. Ak. Urn., Wydz. Hist.-Filoz., t. 70, Kraków 1937), która 
jednakże do stosunków polsko-czeskich przynosi jedynie informacje ra
czej przypadkowe. W sumie biorąc, stosunki polityczne polsko-czeskie
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końca XVI i XV II w. stanowią wcale pomyślnie rozwijające się pole 
badań historiografii polskiej.

Stosunki kulturalne polsko-czeskie należą do zagadnień szczególnie 
wdzięcznych. Związki ideowe, kontakty husyckie i reformacyjne, wpływy 
językowe i literackie, oddziaływania wychowawcze, a wreszcie stosunki 
artystyczne —  to wszystko zachęcało do badań historyków, badaczy 
dziejów kultury i wychowania oraz reformacji, slawistów, językoznaw
ców i wreszcie historyków sztuki. Mimo obfitych badań brak nam do
tychczas pełnego, syntetycznego zarysu wzajemnych związków kultural
nych.

Jedynie znany poznański slawista Stefan Vrtel-Wierczyński przed
stawił pierwszy plan takiego zarysu na VIII Powszechnym Zjeździe Hi
storyków Polskich we Wrocławiu pt. Stosunki kulturalne polsko-czeskie. 
Czasy dawne (Pamiętnik VIII Powsz. Zj., t. I, Warszawa 1948), a nieco 
szerzej opisał je Stanisław Kolbuszewski w rozprawie Polska a Czechy. 
Zarys zagadnień kulturalnych  (Poznań 1939, s. 184). I w tym wypadku 
jest to raczej program badań wskazujący problematykę, braki i postu
laty.

Najpełniej opracowano stosunki językowe dzięki licznym studiom 
Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Witolda Taszyckiego, Jana Łosia i Kazi
mierza Nitscha. Zagadnienia językowe uchylają się jednakże od naszej 
kompetencji i dlatego będą tu pominięte.

Ogromnie żywe badania nad ideologią społeczną, polityczną i wy
znaniową dla X V  i początku XVI w. z natury rzeczy są znacznie skrom
niejsze dla końca XVI i XV II w. Mamy tu wszelako także poważne osiąg
nięcia. Do nich zaliczam książkę pod redakcją Ewy Maleczyńskiej Z dzie
jów  postępow ej ideologii na Śląsku w XIV—XVI w. (Warszawa 1956, 
s. 336) i Je j obszerne studium pt. Ruch husycki w Czechach i w Polsce 
(Warszawa 1959), które dotyczy nie tylko różnych skrzydeł husytyzmu 
i anabaptyzmu, ale również zajmuje się braćmi czeskimi, a choćby z tego 
tytułu ma także duże znaczenie dla późnego renesansu polskiego. Oczy
wiście, iż w polskich ‘badaniach nad braćmi czeskimi przytoczoną rolę ode
gra tu trzy tomowa czeska monografia Jednoty pióra prof. Bidly i pol
ska Józefa Łukaszewicza, historyka wielkopolskiego sprzed 100 lat.

Pocieszającą jest rzeczą, iż prace Bidly i Łukaszewicza ostatnio zna
lazły w Polsce swoich kontynuatorów. Zwłaszcza historyk kultury Jerzy 
Sliziński poświęcił Jednocie brackiej szereg studiów. Warto wymienić 
przede wszystkim jego wydawnictwo źródłowe pt. Rękopisy braci czes
kich  — Rukopisy česk ý ch  bratři (Wrocław 1958, s. XVI, 298), którego 
wydawcami byli Polska i Czechosłowacka Akademia Nauk, Instytut Ba
dań Literackich i Ustav pro Českou Literaturu.



Jakże to piękny przykład współpracy nauki polskiej i czechosło
wackiej. Sliziński opracował ponadto studia pod tytułem Śladam i braci 
czeskich na Śląsku i M alopolsce (Przegl. Hist., 1957, z. 2); Z dziejów  
stosunku śląskich mas ludowych do braci czeskich w dniach ich prze
śladowania  (Sobótka, 1953); Śladam i braci czeskich w W ielkopólsce, W ar
m ii i na Mazurach (Pamiętnik Literacki, 1954, z. 2) oraz Z dziejów  poby
tu braci czeskich w Polsce (Przegl. Zach., 1954, nr 5— 6). Tak więc ba
daniami zostały objęte Wielkopolska, Pomorze, Śląsk i Małopolska.

Zainteresowania w Polsce doktryną braci morawskich są ze zrozu
miałych powodów niezwykle żywe. Wszak doktryna ta umocniła program 
społeczny lewego, radykalnego, skrzydła arianizmu polskiego. Stąd cie
szyć się należy, że w tej chwili temat ten stał się przedmiotem grun
townych badań Wacława Urbana, który przeszukał archiwa i biblio
teki czechosłowackie. Pożytecznej pracy dokonali też Lech Szczucki 
i Janusz Tasbir, publikując w t. III „Odrodzenia i Reformacji w Polsce“ 
(1958) K orespondencję anabaptystów m oraw skich z arianami polskim i.

Wielką postacią kultury czeskiej, która przez swą znakomitą działal
ność pedagogiczną w Lesznie Wielkopolskim przynależy także do dzie
jów kultury Polski, jest Jan Amos Komeński, znakomity czeski my
śliciel, filozof, pedagog i racjonalista. Jego wszechstronnej działalno
ści lub tylko różnym je j fragmentom poświęcono wcale obfitą lite
raturę, zwłaszcza pedagogiczną. Wypadnie tedy pominąć różne drobne 
przyczynki, a przypomnieć tu w układzie chronologicznym rozprawy 
ważniejsze. W dawniejszej historiografii interesował przede wszystkim 
u Komeńskiego problem powszechności nauczania, jednolitej nauki dla 
wszystkich warstw społecznych i nowy program, obejmujący całokształt 
wiedzy potrzebnej człowiekowi oświeconemu XV II w. Stąd przede 
wszystkim studia nad W ielką dydaktyką. Zajmowali się nią kolejno: 
Antoni Bądzłdewicz w rozprawie K om eński i znaczenie jego systemu  
wychowania  (Szkoła, 1874, i odbitka, Lwów 1875, s. 30), Henryk Biegelei- 
sen w artykule o całej twórczości Jana Amosa (Muzeum, 1892) oraz 
S. Parasiewicz w dwóch studiach: W ielka dydaktyka Kom eńskiego  
(Szkoła, 1883) i K rótki przegląd myśli pedagogicznych zawartych w dzie
le Kom eńskiego pt. „W ielka dydaktyka“ (Szkoła, 1884, i odbitka). Zain
teresowanie wywołane trzechsetletnią rocznicą urodzin Komeńskiego 
(1592— 1892) trwało dalej, a zaznaczyło się przede wszystkim w pracach 
polskiego historyka wychowania, Antoniego Danysza, który ogłosił szkice: 
K om eński nauczył się po polsku  (Szkoła, 1898), Kom eński. Przyczynek  
do jego działalności w Polsce (Roczniki Poznańskiego Tow. Przyj. Nauk. 
1899, s. 107—202) oraz Dwa drobne przyczynki do pobytu Kom eńskiego  
w Polsce (Muzeum, 1911).



Po drugiej wojnie światowej ■ przybyły nowe aspekty badawcze 
w studiach nad Komeńskim. Chodzi nie tylko o problemy wychowawcze, 
ale o światopogląd racjonalistyczny Komeńskiego, jego walkę ze scholas
tyką i prześladowanie ze strony kościoła i feudałów. Zapoczątkowała 
w tym kierunku studia polskie Maria Lutman w treściwym komunika
cie pt. Jan  Amos K om eński (Comenius) (Instytut Śląski, Komunikat 
nr 9, Sprawy czechosłowackie, 1947). Rocznica 400-lecia powstania pod 
kierunkiem Komeńskiego gimnazjum w Lesznie i uroczystości na jego 
cześć w Polsce i w Czechosłowacji dały nowy bodziec do badań nad po
stępową treścią ideologii wielkiego Czecha. Odbyła się pod patronatem 
Polskiej Akademii Nauk sesja naukowa w Lesznie w dniach 28—29 IX  
1956 r., której owoce w postaci referatów opublikowano w wydawnic
twie Sesja naukow a w Lesznie w czterechsetną rocznicę powstania Gim
nazjum... A. K om eńskiego  (Wrocław 1957, s. 278). Polski przekład K. Re- 
merowej W ielkiej dydaktyki ukazał się jeszcze w r. 1935 staraniem Na
ukowego Towarzystwa Pedagogicznego. Ostatnio wydał ponownie W iel
ką  dydaktykę, wstępem i komentarzem zaopatrzył B. Suchodolski (Wro
cław 1956, s. 370). Obok Suchodolskiego należy zanotować pracę Łu
kasza Kurdybachy pt. Działalność Jan a  Amosa K om eńskiego w Polsce 
(Warszawa 1957, s. 274). Obok tej monografii zajął się też Kurdybacha 
stosunkiem pedagogiki słynnej ariańskiej szkoły rakowskiej do poglądów 
Komeńskiego w książce Z dziejów  pedagogiki ariańskiej (Warszawa 
1958, s. 212).

Do szczególnie cennych pozycji należy wreszcie artykuł niedawno 
zmarłego prof. L. Chmaja K om eński a bracia polscy  (Odrodzenie i Re
formacja w Polsce, t. III, 1958). W sumie należy podkreślić poważny 
rozwój badań nad Komeńskim, choć nie są one bynajmniej ukończone. 
Zwłaszcza poglądy Komeńskiego na społeczeństwo i państwo czekają 
jeszcze w Polsce na swego historyka.

Z dziejów wychowania zasługuje wreszcie na uwagę zainteresowanie 
nauki polskiej historią Uniwersytetu Karola w Pradze, zwłaszcza jego 
600-letnią rocznicą. Okres regresu tego uniwersytetu w XVI i XV II w. 
oświetlił jeden rozdział rozprawy H. Barycza pt. D ziejowe związki Pol
ski z U niwersytetem  K arola w Pradze (Przegl. Zach., 1948). W czasie 
najazdu szwedzkiego na Polskę w r. 1655 skupił koło siebie kilkunastu 
studentów polskich prof. Uniwersytetu Karola Bohuslav Balbin. Wy
chowanek Polaka Mikołaja z Łęczycy był jednym z pierwszych propa
gatorów idei słowiańskiej i  gorącym polonofilem. Znał on, jak się zdaje, 
język polski, lubował się w poezjach Jana Kochanowskiego i Macieja 
Sarbiewskiego oraz w historiografii polskiej XVI w. Pełen szacunku dla 
Bartosza Paprockiego poszedł za jego heraldyczno-genealogicznym kie
runkiem badań. Stąd zainteresował on szczególnie slawistów polskich,



a zwłaszcza Władysława Bobka, który poświęcił mu naprzód w „Ruchu 
Słowiańskim“ (1930, t. III) rozprawę Bohuslava Balbina związki z Pol
ską, a następnie wydaną w Bratislavie w r. 1932 monografię pt. Bohu
slav Balbin  (s. 104). Ostatnio pisał o nim w Polsce Stefan Vrtel-Wier- 
czyński.

Na zakończenie parę słów o pracach historyków sztuki nad tematy
ką polsko-czeską w XVI i XV II w. Wybija się tu na czoło szkoła kra
kowska. Tadeusz Dobrowolski w Sztuce na Śląsku  (Katowice 1948, 
s. 392) wskazywał na związki sztuki śląskiej z Pragą i Morawami. Roz
wijali te badania prof. Jerzy Szabłowski, Ze studiów nad związkam i arty
stycznymi polsko-czeskim i w epoce renesansu i renesansem  zachodnio- 
slowiańskim  (Prace Komisji Historii Sztuki PAU, t. IX , 1948), oraz 
Juliusz Ross, Z dziejów  związków artystycznych polsko-czeskich  i po l
sko-słow ackich w epoce odrodzenia (Biuletyn Historii Sztuki, 1953, 
nr 3— 4).

Oczywiście, że studia te wymagają kontynuacji, zwłaszcza nad związ
kami baroku polskiego i czeskiego, podobnie jak renesansu słowackiego 
z renesansem krakowskim, Szczególnie te ostatnie związki artystyczne, 
oparte na wzajemnej migracji artystów i wymianie handlowej miast sło
wackich z Krakowem, były bardzo bliskie, o czym świadczy architek
tura miast spiskich, związana najściślej z Krakowem.

Jesteśmy u końca naszych rozważań. Wskazują one na poważne osiąg
nięcia, ale też i na niewątpliwe braki w badaniach nad w. XV I i XVII. 
Uświadomienie sobie wzajemne tego bilansu powinno pomóc w rozwi
nięciu koniecznych badań przez każdą ze stron i zacieśnić niezbędną 
współpracę między nimi.


