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JERZY SLIZINSKI 

0 JANIE AMOSIE KOMENSKIM W POLSCE 

Jan Arnos Komensky - tw6rea nowoezesnej pedagogiki, wybitny teo
log, historyk, swietny znawea literatury, autor wybitnyeh dziel z najro
zmaitszyeh dziedzin nauki, wielki humanista i gon1ey patriota 
ezeski - to stanowezo jedna z najswiatlejszyeh postaci w Europie 
XVII w., jeden z najwi�kszyeh tw6re6w i myslieieli, jakieh wydal nar6d 
ezeski od zarania swoieh dziej6w. 

Komensky, kt6rego rozlegla tematyeznie tw6rezosc byla przedmiotem 
hiezliezonyeh prae analityeznyeh i syntetyeznyeh pedagog6w, historyk6w, 
teolog6w, historyk6w literatury zar6wno ezeskieh, polskieh, jak tez auto
r6w wszystkieh niemal narodowosci, zreszt& nie tylko europejskieh, prze
bywal w Polsee blisko trzydziesei lat, oezywiseie z przerwami spowodo
wanymi wyjazdami do r6znyeh kraj6w 6wezesnej Europy. W Polsee tei 

powstawaly jego areydziela, dzi�ki kt6rym nazwisko Komenskiego zyskalo 
slaw� swiatowq. Komensky dobrze wladal j�zykiem polskim, tlumaezyl 
nawet poezj� z polskiego na j�zyk ezeski. Dobrze tez znal histori� i kul
tur� naszego narodu, kt6ry stal mu si� bardzo bliski. Polsk� traktowal 
jako swq drugq ojezyzn�. Niemniej pozostal na zawsze gorqeym patriotq 
ezeskim i ehoeiaz iyl w Polsee, to sprawy ezeskie w jego posuni�eiaeh 
politycznyeh odgrywaly zawsze pierwszoplanowq rol�. Pod tym wzgl�
dem wlasnie r6znili si� braeia ezesey z pierwszej emigraeji z 1548 r. od 
2migrant6w pobialog6rskieh z 1628 r. ' 

0 ile emigranei z pierwszej fali w stosunkowo kr6tkim ezasie ealko
wieie si� spolonizowali i stali si� wsp61tw6rcami polskiej kultury naro
dowej, o tyle ezlonkowie Jednoty braei ezeskieh, i zresztq nie tylko oni, 
leez wszysey zreformowani, kt6rzy przybyli do Polski z drugq falq maso
wej emigraeji, wierzyli niezlomnie w powr6t do ojezyzny, gdy tylko 
znienawi-dzony Habsburg zrzucony zostanie z tronu ezeskieh Przemy-

1 Por. J. S 1 i z i 11 s k i, Z dzialalnoSci literackiej braci czeskich w Polsee; Wroc

law 1959. 



544 Jerzy Slizinski 

slid6w. Tak pewnie wierzyl i Komensky. Historia jedna\< inaczej si� 
potoczyla. Nadzieje czeskich emigrant6w spe!zly na niczym. 

Pobyt i dzialalnosc naukowa Komenskiego oraz jego stosunek do 

Polski i Polak6w by! przedmiotem niejednej pracy autor6w polskich 
i czeskich, mi�dzy innymi T. Grabowskiego, L. Kurdybachy, B. Suchodol
skiego, autora niniejszych sl6w, A. Skarki, J. Poli�enskiego i innych. Tu 

ograniczymy si� wi�c, w duzym zresztq skr6cie, do om6wienia recepcji 
tw6rczosci Komenskiego w latach mi�dzywojennych i po II wojnie 
swiatowej w Polsee. 

Prace Jana Amosa Komenskiego cieszyly si� w Polsee od dawna du
zym i szczerym uznaniem. Na postac tego wielkiego tw6rcy patrzono 
w r62>nych okresach z najrozmaitszych aspekt6w i nie zawsze obiektywnie. 
Stanowczo najwi�kszym zainteresowaniem od dawien dawna cieszyla si� 

u nas najslawniejsza bodaj praca Komenskiego Didactica magna - praca, 
kt6ra stanowi punkt przelomowy w dziejach rnysli pedagogicznej i oswia
towej. To w Polsee wlasnie powstala Dydaktyka napisana w j�zyku cze
skirn. Sluzyc rniala ona jako pot�zny or�z przy odbudowie zniszczonej 
ogniem i mieczem ojczyzny wielkiego Czecha. Kiedy jednak ut�skniony 
powr6t do kraju coraz bardziej si� oddalal, protektor uchodzc6w czeskich, 
Rafal Leszczynski, kt6rego dzieci uczyl wielki pedagog, nam6wil go, zeby 
swe dzieto udost�pnil wszystkim. I w ten spos6b Kornensky, przepraco
wujqc wersj� czeskq na j�zyk lacinski, rozszerzajqc i'l znacznie i przysto
sowujqc do potrzeb og6lnych, za narnowq Polaka stal si� nauczycielern 
nie tylko wlasnego narodu, lecz wychowawcq narod6w. 

W okresie rni�dzywojennym przeklad Didactica magna pi6ra H. Wer
nicy z 1883 r. okazal si� pod wzgl�dern j�zykowyrn bardzo juz przesta
rzaty. Przystqpiono wi�c do nowego t!umaczenia. W 1935 r. ukazala si� 
w Warszawie nowa, swietna translacja pi6ra Krystyny Rernerowej, spro
staj11ca wszelkim wymogorn stawianyrn pracorn tego typu. Dzielo Kornen
skiego zostato przyj�te z duzyrn uznaniem przez krytyk� fachow:. 2• 
Przychylnie odnotowano je takze w prasie codziennej. Wszyscy recen
zenci slusznie dostrzegali pionierskie cechy tego dziela, w kt6ryrn wielki 
Czech raz na zawsze obalit scholastyczne rnetody nauczania i na ich 
miejsce wprowadzil rnetod� poglqdowq, zalecajqc powszechnosc i powiqza
nie nauki z potrzebami zycia. Niejeden recenzent dostrzegl pewne zbiez

nosci mysli Komenskiego z polskim filozofem i pedagogiem z drugiej 
polowy XIX w. Bronislawem Ferdynandem Trentowskim. Nast�pnie gtosy 
polskiej krytyki podkreslaly jeszcze waznosc wlasciwych pornocy szkol
nych stosowanych w systemie dydaktycznym, a przede wszystkim t� zna-

2 Por. m. in . .,Ruch Pedagogiczny", 1935, nr 8, s. 317; "Przeglcid Pedagogiczny", 

1935, nr 9, s. 151, i inne. 
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mienrni tez<: o oparciu nauki o naturalny system rozwoju psyehieznego 
dziecka. 

Nie byty to jednak pierwsze bardziej wnikliwe glosy poswi<:eone temu 
areydzielu Komenskiego, jak.ie padly w Polsee w okresie mi<:dzywojen-' 
nym. Juz w lataeh dwudziestyeh powstalo studium komparatystyezne, 
w kt6rym por6wnano mysli Komenskiego zawarte w Didactica mag"a 

z systemem szkolnym Komisji Edukacji Narodowej '· Autor zestawil 
w nim obydwa systemy, poszukuj11e w nich wsp6lnych moment6w swiad
ez11cyeh o pewnyeh podobienstwaeh w zamierzeniaeh i eelaeh pedagogiez
nyeh. Doszedl on do wniosku, ze oba systemy maj11 wlasn11 konstrukej<:, 
wlasny punkt wyjseia i swoiste eele, a choc posluguj11 si<: podobnymi 
metodami, to powstaly niezaleznie od siebie, opieraj11e si<: na psyehiee 
dzieeka. W konkluzji swej rozprawy stwierdza, ze pedagogia kazdego 
z tyeh system6w jest wykladnikiem zyeia swojej epoki, przy czym autor 
zapomnial chyba dodaC, Ze znacznie wczeSniejszy system Komenskiego 

daleko wykraezal poza ezasy jemu wsp6lczesne. 

Warto wspomniec, ze w latach dwudziestych goseil w Warszawie naj
wybitniejszy bodaj komeniolog slowaeki, Jan Kvacala, kt6ry w dniaeh 
3 i 4 XI 1927 r. w auli Uniwersytetu Warszawskiego wyglosil dwa wy
klady poswi<:cone stosunkowi Komenskiego do braci polskieh. Temat ten 
zywo zainteresowal ezolowego naszego znawe<: dziej6w reformaeji w Pol
see, Ludwika Chmaja 4• Powr6eil on do niego w 1956 r. na zorganizowa
nej w Lesznie przez Wydzial Nauk Spoleeznyeh PAN Sesji Naukowej dla 
uczczenia czterechsetnej rocznicy powstania gimnazjum w Lesznie. 

Z lieznych prae poswi<:conyeh Komenskiemu oraz braeiom ezeskim, 
kt6re powstaly w okresie mi<:dzywojennym, wymienic nalezy jeszcze 
pioniersk11 rozpraw,: Tadeusza Grabowskiego ', gdzie z rzadko spotykarni 
erudyejq przedstawil autor tlo przybyeia Komenskiego do Leszna, zycie 
umyslowe tego gl6wnego osrodka braei czeskieh na emigraeji oraz roz
norakie prace naukowe i organizacyjne Jana Amosa. 

Do ogromnego wzrostu zainteresowania tw6rcz0Scüi Jana Amosa Ko

menskiego doszlo w Polsee Ludowej. Na rok przed uroezystoseiarni 
obehodzonymi na apel Swiatowej Rady Pokoju i na podstawie uehwaly 
podj<:tej na konfereneji generalnej Uneseo w New Delhi w trzeehsetrni 
roeznie,: wydania w Amsterdamie Opera didactica omnia - w Polsee 

3 M. W � g 1 e w i c z, Jana Amosa Komeftskiego Didactica magna i system 

szkolny Komisji Edukacji Narodowej (Przeglc\d Katolicki, 1926, nr 48-49, 1927, 

nr 1-23). 
4 Por. L. Ch m a j, J. K v a � a 1 a, Maria Habsburska i waika Komenskiego 

z braCmi potskimi (Reformacja w Polsee, 1928, nr 20, s. 125-126). 
5 T. Gr abow s k i, Literatura braci czeskich w Polsee XVII wieku (PamiE:tnik 

Literacki, 1938, s. 35-71). 
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wznowiono swietny przeklad Didactica magna pi6ra K. Remerowej • z ob
szernym wstf;pem i aparatem naukowym Bogdana Suehodolskiego. 
W 1964 r. ukazaly sif; we Wroclawiu, r6wniez w tlumaezeniu K. Re
merowej, ze wstf;pem i komentarzem B. Suehodolskiego, Pisma wybrane 

Komenskiego w jednym obszernym tomie. Wyboru dokonal autor wstf;pu. 
Jego zaslugq jest, ze udostf;pniono szerszemu gronu odbiore6w w Polsee 
r6wnie:i: i drobniejsze, malo na og61 znane praee i rozprawy, kt6re pozwa
lajq na ukazanie mysli wielkiego tw6rey w szerszym aspekeie. Pr6ez tyeh 
dw6eh pozyeji ksiqzkowyeh jedna jeszeze ukazala sif; w formie samo
dzielnej broszurki 7, szereg innyeh zas opublikowano na lamaeh ezasopism 
przede wszystkim o profilu pedagogieznym. W Polsee Ludowej Komensky 
doezekal sif; wnikliwej monografii, w kt6rej przedstawiono jego dzialal
nosc w Polsee - gl6wnie z punktu widzenia pedagogicznego. Jej autorem · 
jest zasluzony komeniolog Lukasz Kurdybaeha '· 

W dniaeh 28 i 29 IX 1956 r. Wydzial N.auk Spoleeznyeh PAN, jak 
JUZ wspomniano wyzej, zorganizowal w Lesznie Wielkopolskim Sesjf; Na
ukow'l, poswif;eonq eztereehsetnej roezniey powstania gimnazjum w Le
sznie, kt6rego rektorem byl takze Jan Arnos, oraz trzeehsetnej rocznicy 
wydania jego Opera didactiea omnia. 0 Komenskim m6wili wtedy w r6z
nyeh aspektaeh pedagodzy, historyey i historyey literatury r6znyeh 
narodowosei - Polaey, Czesi, We;grzy i inni 9• Kalo Leszna, w Domu Pra
cy Tw6rezej PÄN w Osieeznej, toezyly sif; w dniaeh 6-8 V 1957 r. 
obrady Prezydium Mie;dzynarodowego Komitetu dla Organizaeji Mie;dzy
narodowej Konfereneji Komeniolog6w w Pradze, kt6ryeh eelem by!o 
przedyskutowanie i ustaJenie szezeg6lowego programu kenfereneji pra
skiej. Ustalono tarn m. in., ze ze strony polskiej zostanq wygloszone 
w Pradze trzy referaty: J. A. Komenski a spo!eczeri.stwo europejskie tego 

okresu (L. Kurdybacha), Rozw6j mysli pedagogieznej Komenskiego do 

1654 roku�(B. Suehodolski) oraz Komensky a Po!ska (J. Siizinski). Po
stanowienie to zostalo wykonane. 

Z szeregu prae komeniologicznyeh, kt6re powstaly w Polsee Ludowej, 
na szezeg6lne wyr6znienie zas!uguje jeszeze artykul L. Chmaja pt. Ko
menski a bracia polscy '°· Powr6ei! on tu do zagadnienia, kt6re poruszyl 

6 J. A. K o m e n s k Y, WieZka dydaktyka, Wroclaw 1956. 
1 J. A. K o m e n s k i, Mowa o ksiqikach, czyli o sprawnym poslugiwaniu si� 

tym najprzedniejszym instrumentem ksztalcenia umyslow, tlum. I. Lichot'lska, War
szawa 1957. 

s L. Kur d y b a ch a, DzialalnoSC Jana Amosa Komenskiega w Polsee, War
szawa 1957. 

9 Calo.SC material6w z Sesji w Lesznie wydano w ksi�dze pt. Sesja Naukowa 

w Lesznie, Wroclaw 1957. 
10 

„Odrodzenie i Reformacja w Polsee", 1958, s. 133-156. 
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w dyskusji na Sesji w Lesznie
1 

i sformulowal wniosek, Ze wyraZna awer

sja Komenskiego do braci polskich jest wynikiem odn;bnej interpretacji 

pewnych doktryn teologicznych i konsekwentnej postawy Komenskiego 

wobec reprezentowanego przez niego kierunku. W tym samym czasie 

Chmaj wydal w „Pamü;tniku Slowiar\skim" studium podkreslaj,ic ogrom

ne zaslugi tw6rcy nowoczesnej pedagogiki i jeg0 niezwykle post"powe 

i demokratyczne pogl,idy 11• W ostatnim czasie powstalo tez kilka cennych 

prac komeniologicznych pi6ra Wandy Otwinowskiej 12. Na nazwisko Ko

menskiego natrafiamy takze w szeregu pracach typu historycznego r6z

nych autor6w polskich. 

W trzechsetlecie smierci Jana Amosa Komenskiego Po!ska Akademia 

Nauk przygotowuje Sesj" Naukow,i dla uczczenia tej rocznicy. 

Ale nie tylko prace naukowe poswi"cano wielkiemu Czechowi w Polsee 

Ludowej. Liczne artykuly typu popularnego wydawano po 1945 r. na 

tamach najrozmaitszych eo do profilu pism polskich. Nie jest rzeczq 

mozliw'l wspomniec o wszystkich pracach w niniejszym kr6tkim szkicu, 

kt6ry nie rosci sobie pretensji do podania ca!okszta!tu bibliografii na 

temat komenian6w polskich w obranym okresie. 

W roku jubileuszowym warto jeszcze wspomniec o powrocie do Pol

ski wywiezionego przez hitlerowc6w bezcennego archiwum braci czeskich 
z Leszna, w kt6rego zbiorach znajduj,i si<; liczne listy i inne manu

skrypty Komenskiego. Archiwum to udalo mi si<; odnalezc w Herrnhucie 

na Luzycach i rewindykowac 10 lat temu. Tak wi"c powr6cil Komensky 

po dlugiej tulaczce do Polski, kt6r,i nazwal SW<\ drug,i ojczyzn,i. 

tlBER JAN AMOS KOMENSKY IN POLEN 

Jan Arnos KomenskY - der grosse tschechische Pädago·ge, Theologe und Denker, 

der einen hervorragenden Platz in der europäischen Kultur und Wissenschaft des 

XVII. Jh. eingenommen hat, verbrachte einen beträchtlichen Teil seines Lebens 

in Polen. Hier sind seine bedeutendsten Werke entstanden, dank welchen er weit 

über die Grenzen der beiden ihm nahen Länder berühmt geworden ist. Komensk.Y 

ist zwar zeitlebens ein echter tschechischer Patriot gewesen, doch wurde er auch 

ein glühender Freund Polens und der Polen. Er lernte die polnische Sprache gut 

kennen, und die polnische Kultur und Literatur waren ihm besonders teuer. Kein 

Wunder also, dass die Gestalt des grossen Tschechen seit langem die polnischen 

Gelehrten verschiedener Disziplinen - Pädagogen, Literaturhistoriker, Wissen-

1i L. Ch m a j, J. A. KomenskY, pedagog demokracji (Pami�tnik Slowiarl.ski, 

1958, $. 3-18). 
12 Rola dydaktyki j�zykoznawczej Komenskiego w Polsee XVII w. (Studia 

z dawnej literatury c:zeskiej, slowackiej i polskiej, Warszawa 1963, s. 190-218) oraz 

J. A. Komenski w Polsee (Przegl&d krytyczny prac znajdujijcych si� w bibliote

kach polskich - w druku). 

10 - Sob6tka 4 ·71 
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schafts- und Bildungshistoriker u. a. lebhaft interessierte. Das wissenschaftliche 
Werk Komensk)'s wurde von den polnischen Forschern immer hoch geschätzt. 
Etwas anders sah die Beurteilung seiner politischen Tätigkeit aus. Hier sind grosse 
Meinun'gsverschiedenheiten entstanden; KomenskY wurde nicht selten subjektiv und 
ungerecht beurteilt, insbesondere in manchen Arbeiten aus der Zwischenkriegszeit.' 
Den Erwerb der polnischen Comeniologie, die sich besonders erfolgreich in Volks
polen entwickelte, bilden Ausgaben der Werke von J. A. KomenskY, ihm gewid
mete Bücher, Artikel und wissenschaftliche Beiträge.· Auf besonderen Tagungen, 
die die Polnische Akademie der Wissenschaften organisierte (Leszno 1956 und 
Warschau 1970) wurden die Ergebnisse der Forschungen über das Leben und Werk 
des grossen tschechischen Gelehrten präsentiert. Schliesslich soll noch envähnt wer
den

1 
dass das vom Verfasser dieses Artikels in Herrnhut (DDR) aufgefundene 

Archiv der Böhmischen Brüder aus Leszno nach Polen zurückgekehrt ist. Das 
Archiv enthält u. a. kostbare Handschriften von J. A. KomenskY. 




