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STANISŁAW SZPILCZYŃSKI (WROCŁAW) 

JAN JONSTON Z SZAMOTUL. 

TYTANICZNY TRUD BAROKOWEGO ERUDYTY W SWIETLE 

WIELKIEJ DYDAKTYKI 

Trzysta lat upłynęło w bieżącym roku od zgonu jednego z najznako
mitszych w dobie polskiego Baroku „wolnych" uczonych „erudytów", 
jakim był Jan Jonston z Szamotuł (1603-1675), syn spolonizowanego 
szkockiego emigranta o szlacheckim pochodzeniu i Polki. Po ojcu był 
kalwinem i przez cale życie utrzymywał żywe kontakty z braćmi czes
kimi. Z wykształcenia lekarz (stopień doktora otrzymał w Lejdzie 1634), 
z zamiłowań kolekcjoner naukowej :książki 1, która służyła mu za war
sztat naukowy w przygotowaniu szeregu dzieł, przeważnie encyklope
dyczno-podręcznikowych, obejmujących medycynę, nauki przyrodnicze 
(botanikę, zoologię, mineralogię, geologię i in.), historię powszechną, 
historię Anglii (częściowo) obok dzieł filozoficznych, teologicznych, filo
logicznych. Był przy tym poliglotą znającym 15 języków (hebrajski, egip
ski, syryjski, chaldejski, etiopski, perski, grekę, łacinę, włos'ki, hiszpański, 
portugalski, francuski, niemiecki, angielski i polski). Żywe kontakty z uczo
nymi za granicą zjednywały mu popularność w wielu krajach środkowej 
i zachodniej Europy, pogłębianą licznymi dedykacjami dzieł, które - jak 
np. Idea doctrinae medicinae albo Thaumatographia naturalis - osiągnęły 
po kilkanaście wydań 2. W ciągu życia dwadzieścia kilka lat spędził w śro
dowisku leszczyńskim, po czym chroniąc się przed „potopem" szwedzkim 
przeniósł się do Składowic (Cibeniacum) w powiecie lubińskim, gdzie już 
pozostał do końca życia (19 lat). Twórczość J. Jonstona z tego okresu zrosła 
się z polskimi tradycjami naukowymi na Dolnym Śląsku, czego wyrazem 
są jego publikacje w wielu historycznych księgozlbiorach śląskich 3. 

1 Zob. H. S a <lo w sk a, Nieznany rękopis Jana Jonstona. Wykaz pozycji pod
ręcznego księgozbioru. W 300-ną rocznicę zgonu Jana Jonstona, Lubin 1975. 

• 2 S. Koś miński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 202; Nowy
Korbut. Bibliografia Literatury polskiej, t. Il, Warszawa 1964, s. 294; T. Bi 1 i kie

w i cz, Jan Jonstcm, żywot i działalność lekarska, Warszawa 1931, s. 99 i n. 
3 S. S z pi 1 cz yń ski, Jonst9niana w historycznych księgozbiorach na Dolnym 

Sląsku (Jan Jon ston (1603-1675). Symposium: Leszn o-Lubin 6-8 VI 1975 - Com
municat ion es ). 
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Wkład J. Jonstona w dzieło kultury naukowej w przeszłości nie osią

gnął po latach jednoznacznej oceny z uwagi na różne kryteria w niej 

przyjęte i odmienne punkty widzenia. Wyraz temu ostatnio dala dyskusja 
w czasie poświęconego jego działalności sympozjum naukowego, jakie 

miało miejsce w Lesznie i Lubinie 4
• Z tego to względu podejmiemy dalej 

próbę ujednolicenia tej oceny, wychodząc z innych założeń, które wydają 

się jednak najodpowiedniejsze: od źródeł i sił napędowych, jakie pokiero

wały twórczą działalnością J. Jonstona. 

Trzeba zaznaczyć na wstępie, iż postać J. Jonstona w Polsce długie 

lata pozostawała w cieniu. Dopiero z początkiem XIX w. wydobył ją na 

światło J. Arnold 5; za nim zwrócili na niego uwagę inni, jak F. Bentkow

ski 6, J. S. Bandtkie 7, M. Wiszniewskie, L. Gąsiorowski 9, ale nie przy

brało to większych rozmiarów. Kolejne ożywienie zainteresowań postacią 

J. Jonstona nastąpiło w latach międzywojennych; pisał o nim J. H. Rem
bowski 10, J. Myślicki 11, B. Namysłowski 12, A. Bednarski 1s, T. Grabow
ski 14, ale największą poczytnością cieszyła się monografia pióra T. Bilikie

wicza, poświęcona obok biografii specjalnie działalności lekarskiej J. Jon

stona 1s. Inne dziedziny jego zamiłowań pozostały tematami otwartymi do

analitycznych rozważań. Monografia T. Bilikiewicza przesądziła na szereg
lat opinię o stanowisku J. Jonstona w barokowej nauce. Jest ona bardzo

charakterystyczna, dlatego przytoczymy ją z drobnymi tyl,ko opuszcze
niami: ,,Pozbawiony twórczych zdolności, wyrównywał niesłychaną pra-

' Staraniem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Leszczyńskiego 

Towarzystwa Kultu ralnego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej odbyło się 

Sympozju m naukowe poświęcone J. Jonstonowi w 300 rocznicę zgonu, z u działem 

gości zagranicznych, na którym wygłoszono 31 referat ów. 

5 J. A r  n o Id, Wiadomości o życiu i dziełach Jana Jcmstona, ref. wygłoszony 

w 1805 r. na publicznym posiedzeniu TPN w Warszawie, druk. w „Rocz. TPNW", 

t. VII, Warszawa 1811, s. 132 i n. , 
G F. Be n t ko w ski, Historia literatury polskiej, t. II, Kraków 11814, s .  403 i n.

1 J. S. Ba n d t ki e, Historia drukarń w Król. Po·l. i W. Ks. Lit., t. I, Kraków

1826, s. 329.

s M. W i s  z n i e w  ski, Historia literatury polskiej, t. VIII, Kraków 1851, s. 78. 

9 L. Gąs i o r o w ski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce, 

t. II, Poznań 1853, s. 204-225.
10 J. H. R e mbo w ski, Jan z Szamotuł Jonston, przyrodnik XVII wieku

(Kosmos, t. L, 1925). 
11 J. M y  ś I i cki, Johnston et de Spinoza (Chronicon Spinozanum, t. I, Haga

1921). 
12 B. N a my slow ski, Nieznane listy Jonstona z Szamotuł, wielkiego przy

rodnika XVII w. (Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, t. VIII, Poznań 1928,

s. 250-254).

u A. B e d n a r s  ki, Historia okulistyki w Polsce w wieku XIII-XVII (Spra

wozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, t. VIII, Lw ów 1928, s. 20). · 

1, T. Gr a bo w s  k i, Literatura braci czeskich w Polsce XVII w. (P. L., R. 

XXXV, Warszawa 1938). 

15 B i } i ki e W i C z, op. cit.



Jan Jonston z SZ'amotuł 225 

cowitością to, czego mu poskąpiła matka-przyroda; umysł nieoryginalny 
i twórczo jałowy zwrócił wszystkie swe ambicje i mrówcze wysiłki w kie
runku odtwórczym; pozbawiony daru wynalazczości i indukcyjno-od
krywczych aspiracji, wszedł na · żmudną drogę pansofizmu, aby - jak 
wielu innych podobnych mu erudytów XVII stulecia- dojść do wawrzy
nów mędrca raczej poprzez ilość niż jakość podawanej czytelnikowi stra\vy. 
Dużej poczytności jego prac szły niewątpliwie na rękę pewna powierz
chowność i bezkrytyczność w przedstawianiu rzeczy, a zarazem dążność, 
widoczna zwłaszcza w dziełach wcześniejszych, do szukania sensacJi, przy 
lekkości i jasności stylu. Jako encyklopedysta i eklektyk kojarzy w swych 
pismach niemal wszystkie elementy minionych i współczesnych metod. 
Umiarkowany hipokratyk, z pewnym zacięciem humanistycznym, jest 
w sposobie ujmowania zagadnień, przedstawiania rzeczy i pod względem 
źródła swych wiadomości nadal przedstawicielem scholastycznej meto
dyki; wyznawca empiryzmu w teorii, praktycznie nie czyni z tego potęż
nego narzędzia wiedzy i poznania niemal żadnego użytku . . . eklektyk, 
głoszący to lub owo na stronie dziesiątej, nie bierze najmniejszej odpo
wiedzialności za to, co powie na stronie setnej; jednolitość konstrukcyj
no-logiczna jest czymś ponad jego siły i ponad zamiary. Dostarczone 
przez wieki i przez pokolenia materiały - wytwory jakże różnorodnych 
umysłów! - mają być wtłoczone przez jednego pansofistę w ramy jed
nego naukowego systemu i taką to tytaniczną rolę upodobał sobie Jon
ston" 16. ,,Spisać wydarte przyrodzie tajemnice od praczasów aż po dzień 
dzisiejszy - to uważał za zadanie męża nauki" 11. 

Bilikiewicz łagodzi następnie wyrażoną opinię w tych słowach: ,,Ktoś 
wreszcie musi się podjąć zadania streszczenia naukowych zdarzeń od 
dawien dawna aż po dziś dzień włącznie, w formie podręczni.tka czy ency
klopedii, choćby taki produkt miał nie wytrzymywać krytyki w obliczu 
surowych sprawdzianów twórczości i postępu". Monografia kończy się 
jeszcze dalszym złagodzeniem uprzednio wyrażonej opinii: ,,dzieła jego 
były poczytne, były czytane i uznawane, i cenione, liczne nakłady znikały 
szybko po ukazaniu się, wszak wydawano je częstokroć bez wiedzy au
tora; ,uczeni, jak Jan Michaelis, domagali się nowych wydań, pisali do 
nich komentarze; jeszcze w XVIII wieku dzieła Jonstona mają powodze
nie, skoro znajduje wydawców - fakty te stwierdzają, że osobistość ta 
nie była błahą, że był koniecznym i potrzebnym zjawiskiem, wykwitłym 
z wymagań i ducha epoki" 1s. 

Z przytoczonego tekstu nietrudno przyjść do przekonania, iż postać 
J. Jonstona nie zyskała zbyt pochlebnej opinii. Został bowiem zaliczony
do pośredników w przekazywaniu wiadomości o zdobyczach naukowych
na podobi€ństwo scholastycznych kompilatorów; zyskał jednakże uznanie
jako „tytan" pracy.

1& Tamże, s. 12-13. 
11 Tamże, s. 16.
1s Tamże. s. 225.
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Bardziej umiarkowaną, ale podobną do oceny Bilikiewicza opinię o roli 
J. Jonstona wydał H. Barycz: ,,Jedyny w ścisłym znaczeniu przedstawiciel
nauk przyrodniczych u nas, J. Jonston, reprezentował anachroniczny już
kierunek encyklopedyczno-ikompilacyjny z czasów Odrodzenia" 19.

Mało pochlebne sądy o działalności J. J onstona są zrozumiałe, jeśli za 
kryterium w nich przyjęto osiągnięcia, jakimi się wsławił Galileusz, 
J. Kepler, F. Bacon i R. Descartes, B. Spinoza czy T. Hobbes; ale nie są
to jedyne kryteria oceny walorów uczonego barokowego i nie ta ranga.
Choć J. Jonstona trudno zrównać z czołowymi przedstawicielami nauki
czy filozofii, to jednak byłoby błędem nie dostrzegać u niego twórczej
inwencji i oryginalności przez pryzmat jego traktatu De naturae constan

tia 20
, który przedstawia wysokiej klasy ogniwo w filozofii przyrody i ży

cia -człowieka. Logicznie i konstruktywnie zwrócił w nim uwagę, iż przy
roda nie dąży do zniszczenia świata, jak to utrzymywali chiliaści, ale
podtrzymuje swoją świetność; świat jako całość podlega ciągłemu rozwo
jowi i ·tak będzie w dowolnie odległej przyszłości. Podkreślił ponadto, iż
w porównaniu do starożytności świat dokonał wielkiego postępu, a do
wody tego daje rozwój literatury, architektury, malarstwa. Co dotyczy sa
mej przy.rody, to niezmiennie podtrzymuje ona stałość ruchów gwiazd, pór
roku. Świat zdobywa coraz to nowe, żyźniejsze tereny wraz ze znikaniem
uprawnych. Jonston traktatem De naturae constantia dowiódł, iż stać go
na myślicielskie wyobrażenia, które nie straciły jeszcze dzisiaj na aktu·
alności w perspektywie współcześnie rozwijającej się sozologii 21, ale nie
poszedł tą drogą ze względów praktycznych, utylitarystycznych. Jonston
był zapatrzony w ideał, który stał się udziałem filozofii Oświecenia -
uczynić wiedzę dostępną 22, zwłaszcza w zakresie przyrodoznawstwa, któ
rego metoda rozszerzała horyzonty poznania wszechświata i człowieka.
Wejście na tę drogę prowadziło przez opanowanie naprzód wiadomości
o zdobyczach naukowych z przeszłości, nie pomijając przy tym bieżących.
Eklektyczno-kompilacyjne dzieła Jonstona realizowały wprowadzenie do
przyrodoznawstwa, którego rozwój stanie się udziałem następnej epoki.
Logiczne niekonsekwencje w dziełach Jonstona, na które zwrócił uwagę
T. Bilikiewicz, są odzwierciedleniem przekazywania różnych zapatrywań
na te same zjawiska w przyrodzie, tak jak one miały miejsce w litera
turze. Okoliczność ta dlatego wcale nie obniża wartości opracowania dzie
ła o znamionach encyklopedyczno-podręcznikowych. J onston okazał się .

19 H. Ba r y c z, Barok (Historia nauki potskiej, praca zbiorowa, t. I_I, Wroc
ław - Warszawa - Kraków 1970, s. 131). 

20 J. J o n s t  o n, De naturae constantia, Amsterdam 11632 i 1634, Warszawa 
1960 (przekł. M. Stokowskiej). 

21 Zob. T. Ma r c i  n k o  ws k i, Przesłanki współczesnej sozologii w dziele

Jana Jonstona „O stałości natury" (Jan Jonston (1603-1675). Symposium: Leszno
Lubin 6-8 VI 1975 - Communicationes). 

tt Zob. W. S z u m o w s k i, Historia medycyny, Warszawa 1961, s. 284-285. 
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mistrzem w panowaniu nad kolosalnym materiałem źródłowym, w prze
kazywaniu go wtórnym, choć nie •był go w stanie wyczerpać ·bez reszty. 
Minęłoby się to zresztą z celem, który sobie założył: tworzył dzieła kom
pendialne, ale nie wtórne ich wydania. W przygotowaniu publikacji 
De festis Hebraeorum et Graecorum 23 oparł się pa pismach starożytnych 
poetów, historyków, filozofów retorów, geografów, autorów dzieł podróż
niczych, pisarzy wczesnochrześcijańskich i bizantyńskich, oryiginalnych 
i scholiów, _i to wszystko na 115 kartach. Przy takiej objętości nie był 
w stanie wyczerpać bez reszty źródeł, a i talk po latach dziełko jest pozy
cją dla dziejów kultury antycznej, historii religii i współczesnej filologii 
klasycznej 24. Podkreślić przy tym trzeba niezwykłą skirupulatność zebra
nych w publikacji wiadomości, jak i metodę ich podania dorosłemu czy
telnikowi. Kompendialność dzieł J. Jonstona wyszła też naprzeciw nie
bywałej eksplozji twórczości naukowej w epoce Renesansu, która poza 
wąskim gronem uczonych mało była dostępna szerszemu czytelnikowi. 
Jonston ją zebrał, ujął odpowiednio i udostępnił. Miał przy tym pamięć 
wyjątkową, fenomenalną, na co mało zwrócono uwagi. Wystairczy przej
rzeć jego „nieznany rękopis" zawierający przeszło 1600 pozycji, które 
musiał przynajmniej przeglądnąć przygotowując publikację i panować 
nad ich treścią 25• Tylko człowiek z taką pamięcią mógł tworzyć tyle dzieł 
co Jonston, podobnie jak A. Haller w XVIII w. 

Tytaniczny trud, jakiego dokonał J. Jonston, miał i dodatkowe bodźce, 
znamienne dla epoki Baroku. Na ten bowiem czas przypadają początki 
ekonomii nauczania, której czołowym reprezentantem był Jan Amos Ko
meński. J. J onston nie tylko go znał, ale prawdopodobnie przyjaźnił się

z nim jakiś -czas; niejednokrotnie też prowadzili naukowe dyskusje. Ko
meński pragnął ukazać, jak można nauczyć wszystkiego z mniejszym 
nakładem wysiłku i z większym pożytkiem niż dotychczas, tak 'by czło
wiek w krótszym czasie mógł więcej objąć umysłem i zrozumieć. Pod
kreślał też, że alfą i omegą dydaktyki winno być badanie i wynajdywanie 
sposobów, przy których nauczyciel mniej uczy, a uczący się więcej zys
kuje; uczniowie okazują mniej zniecierpliwienia i mają mniej niepotrzeb
nej pracy, wykazują natomiast więcej swobody, przyjemności, radości 
i gruntownego postępu w nauce. Takim rozważaniom poświęcił Komeński 
Informatorium (1633) 2s, a w dwadzieścia kilka lat później opublikował
dzieło Didactica magna (1657) 21, w którym wysunął osiem sławnych za-

2a J. J o  n s t  o n ,  De festis Hebraeorum et Graecorum schediasma, Wrocław

Jena 1660, Jena 1670 i 1688. 

2• Zob. D. Wie r z bi ck a, Jan Jonston jako znawca kuitury antycznej (Jan 

Jbnston (1603-1675). Symposium: Leszno-L u bi n  6-8 VI 1975 - Commu nica tiones). 
25 S a d o w s k a, op. cit. 

t& J. A. Come n i us, Informatorium, Leszno 1633, Z u ry ch 1943. 

27 J. A. Come n i us, Didactica magna, A msterdam 1657.
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sad łatwości w uczeniu się i nauczaniu. Jonston uległ urokowi poglądów 
Komeńskiego, praktycznie realizując pomoc w dydaktyce; stąd np. jego 
podręcznik historii wszedł do programu nauczania w szkołach innowier
czych, .a eklektyczno-kompilacyjne albo kompilacyjno-encyklopedyczne 
podręczniki służyły przede wszystkim dorosłemu czytelnikowi. Służyły 
świetnie kilku pokoleniom, o czym świadczy fakt, iż niektóre z nich miały 
po kilkanaście wydań, jak o tym wyżej nadmieniono. Charakterystycz
nymi cechami tych podręczników była metoda wykładu, definicja na po
czątku każdego rozdziału, następnie jasność myśli w samym wykładzie, 
by w mgnieniu oka zrozumieć sens i cel jego. Towarzyszyła temu zwięz
łość, rzeczowość i atrakcyjność tematyczna. 

J onston pod koniec swego życia zapragnął pójść dalej w poglądach od 
Komeńskiego. Nastąpiło to w okresie, kiedy przygasła już ich przyjaźń; 
postanowił mianowicie wprowadzić do nauczania swój własny system, 
czemu dał wyraz w obszernym dziele obejmującym wszechwiedzę Poly

mathiae philologicae adumbratio (1667). Opairł się w nim na analizie zna
czenia terminów i słów; miał to być wyższy etap procesu kształcenia od 
przedstawionego przez Komeńskiego w dziele Ianua linguarum. Przewle
kła choroba, która doprowadziła do przedwczesnego zgonu, uniemożliwiła 
Jonstonowi rozwinięcie tego systemu. 

Odrębny temat w twórczości J. Jonstona według wzorów J. A. Ko
meńskiego przedstawiają zręby wizualnych, a nawet audiowizualnych 
metod nauczania 2s. 

W świetle powyższych wywodów za kryteriut? w ocenie twórczego 
wkładu J. Jonstona w dzieło kultury naukowej w przeszłości słuszniej 
wydaje się przyjąć rangę nie tyle samej nauki, a więc odkryć, osiągnięć 
w nauce, ile rańgę postępu w nauczaniu, w produkcji podiręcznikowej 
o bardzo szerokim profilu, zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i dla do
rosłego czytelnika. To kryterium oceny J. Jonstona, niedocenione przez
jego 'biografów, pozwala inaczej spojrzeć na charakter eklektyczna-kom
pilacyjny czy kompendialna-encyklopedyczny jego dzieł, które w sumie
są podręcznikami, na jakie istniało zapotrzebowanie społeczne w wielu
krajach Europy. W tej perspektywie J. Jonston urasta do najznakomit
szych postaci XVII w. na wzór angielskiego Tomasza Sydenhama (1624-

1689), zwanego „angielskim Hipokratesem" 29, albo żyjącego nieco później
Hermana Boerhaave (1668-1838), uważanego za „nauczyciela całej Eu
ropy". J. Jonston nie uzyskał u potomności takiego przydomka, jak tamci,
ale nie dlatego, aby na to nie zasłużył, ale z tego względu, iż przez cale
życie mimo licznych propozycji nie chciał się związać z żadną z wyższych
uczelni (Deventer, Heidelberg, Frankfurt, Leyda), ,gdzie by zdołał wy-

!S M. KI i n g er, Audiowizualne metody nauczania w przeszłości od Comeniu

sza do telewizji (Inf. Nauk. ,,Roche", R. XXXIX, Bazylea 11971, s. 41--45). 

29 S z u m o ws ki, op. cit., s. 272. 
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kształcić uczruow, którzy by później rozsławiali jego talent dydaktyczny. 
J. Jonstona, wyibiegającego w epokę Oświecenia. w dziedzinie myśli dy
daktycznej, trzeba zaliczyć do koryfeuszy postępu so.

JAN JONSTON VON SZAMOTULY. TITANISCHE ARBEIT EINES BAROCKEN 

GELEHRTEN IM LICHTE DER „GROSSEN DIDAKTIK" 

Der Autor kni.ipft an die Ausfiihrungen T. Bilikiewicz's und H. Barycz's i.iber 

das enzyklopiidisch-eklektische Schaffen J. Jonstons an, urn nachzuweisen, dass 

diese Verfasser die vor allem didaktischen Werte des Schaffens von Jonston ausser 

Acht liessen, obwohl dieses fi.ir die Differenzierung der neuzeitlichen Didaktik 

(J. A. Komensky) markant ist. Schon damals schwebten ihm die iphilosoph'ischen 

Ideen der spateren Aufkliirung, ,,urn das Wissen zugiinglich zu machen". Die tita

nische Arbeit J. Jonstons bei der Vorbereitung immer besserer Handbi.icher natur

wissenschaftlichen und medizinischen Charakters diente der Befriedigung gesell

schaftlicher Bedi.irfnisse, daher die Vielzahl der Auflagen. J. Jonston kann mit den 

grossen Lehrern des 17. Jh., wie Thomas Sydenham, oder dem etwas spiiter le

benden Herman Boerhaave vergleichen werden. 

Dem Anschein zuwider war J. Jonston nicht frei vom schopferischen Ehrgeiz 

eines gelehrten Forschers. Dies bewies er in seiner philosophischen Abhandlung 

De naturae constantia, in der er auf empirisch-induktivem Wege zu den hervorr

agenden Schlussfolgerungen i.iber die Bestiindigkeit der Eigenschaften und der 

Geschichte der Menschheit gelangte. 

Der Artikel hat polemischen Charakter. Seine Aufgabe ist, auf die verkannten 

Werte des Schaffens von J. Jonston hinzuweisen. 

30 Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na rozwinięcie tematu. 




