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Publicznego (KOP), kierowana w Kra-
kowie przez Włodzimierza Gałeckiego. 

Zabrakło również informacji o 
związkach UJ z innymi tajnymi uczel-
niami w Krakowie i innych miastach. 
Ze wspomnień W. Gałeckiego wiadomo 
na przykład, że jeżdżąc do Warszawy 
kontaktował się na prośbę Władysława 
Szafera z rektorem Uniwersytetu War-
szawskiego prof. Stefanem Pieńkowskim 
i rektorem Politechniki Warszawskiej 
prof. Kazimierzem Drewnowskim. Na 
jednym z posiedzeń Miejskiej Komisji 
Oświaty i Kultury w Krakowie, kierują-
cej z ramienia OBSz tajnym szkolnic-
twem na terenie miasta, rektor S. Pień-
kowski referował sytuację podziemnych 
studiów w okupowanym kraju. 

Autor, koncentrując się głównie na 
sprawach Uniwersytetu, nie rozwinął 
szerzej powiązań jego pracowników z 
innymi organizacjami konspiracji, prze-
de wszystkim z podziemiem politycznym 
i wojskowym. Poważnym brakiem jest 
pominięcie udziału pracowników nauko-
wych w tajnym nauczaniu w zakresie 
gimnazjum i liceum. Brali w nim udział, 
często równolegle z zajęciami w kom-
pletach uniwersyteckich, m. in. profeso-
rowie i docenci: Aleksander Birkenma-
jer, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Li-
tyński, Kazimierz Piwarski, Karol Star-
mach (który był też działaczem OBSz, 
gdzie opiekował się szkolnictwem za-
wodowym), Jan Zaćwilichowski, oraz 
asystenci: Aniela Kozłowska (po po-
wstaniu warszawskim), Maria Malkie-
wicz-Strzałkowa, Tadeusz Piech, Jerzy 
Schnayder, Józef Spytkowski, Lidia 
Stankiewicz, Leszek Staronka, Józef Sza-
flarski, Stanisław Trojanowski. Nie jest 
to pełna lista, lecz tylko kilka przykła-
dowo dobranych nazwisk. Spośród pra-
cowników Biblioteki Jagiellońskiej po-

minięto zasłużonego dla tajnego nau-
czania dr. Adama Bara, który wypoży-
czał książki dla kompletów szkół śred-
nich i zespołów UJ, a także kierował 
„Iskrą" — Wydziałem Informacji i Pro-
pagandy Okręgowej Delegatury, był re-
daktorem konspiracyjnego „Kuriera Po-
wszechnego" — dziennika Delegatury — 
oraz współpracował z pismami Stron-
nictwa Demokratycznego. 

Na osobne podkreślenie zasługuje 
włączenie się do pracy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego uczonych z Warszawy, 
przybyłych do Krakowa po powstaniu 
(byli wśród nich: prof. Julian Krzyża-
nowski, prof. Kazimierz Kumaniecki, 
doc. Antoni Łaszkiewicz, doc. Jakub Sa-
wicki, dr Kazimierz Tarwid), a także 
uczestnictwo warszawskich studentów, 
którzy bardzo ożywili niektóre krakow-
skie komplety w ostatnich miesiącach 
okupacji. 

Na zakończenie warto zwrócić uwa-
gę na kilka drobnych błędów. Na str. 
123 i 160 przekręcone zostało nazwisko 
doc. Arnolda Bollanda. S. Pieńkowski 
na str. 106 i 150—151 to nie Stanisław, 
jak napisano w indeksie nazwisk, ale 
oczywiście rektor Stefan Pieńkowski. Na 
str. 69 nieściśle podano funkcję Tade-
usza Seweryna, ps. „Socha", który był 
szefem krakowskiego Kierownictwa Wal-
ki Cywilnej, pracował w Sądzie Specjal-
nym i wielu podziemnych instytucjach, 
a pod koniec okupacji został mianowany 
dyrektorem Biura Delegatury (podczas 
gdy kierownikiem Delegatury, czyli De-
legatem Okręgowym, był przez cały czas 
jej istnienia dr Jan Jakóbiec). 

Książka Stanisława Gawędy zasłu-
guje na to, aby Autorowi i czytelnikom 
życzyć jej szybkiego wznowienia. 

Ryszard Terlecki 

Józef Mâtej, PORTRETY SLOVENSKYCH PEDAGÖGOV A VLASTENECKYCH 
UClTELOV, Bratislava 1977 

Nakładem Slovenské Pedagogické 
Nakladatelstwo w Bratysławie ukazała 
się książka profesora tamtejszego Uni-
wersytetu dr. Jozefa Mateja na temat 

zasłużonych pedagogów i nauczycieli 
słowackich. Książka ta adresowana jest 
do młodzieży słowackiej i ma na celu 
przybliżenie jej tych, którzy piórem 



R E C E N Z J E 245 

i czynem przyczyniali się do rozwoju 
słowackiej społeczności na przestrzeni 
kilku wieków, którzy żyli i pracowali 
„dla dobra swojego ludu i swojego so-
cjalistycznego państwa". 

W zbiorze Portretów ukazano syl-
wetki 35 postaci zasłużonych nauczycieli 
słowackich, zapisanych złotymi zgłoska-
mi na kartach historii narodu słowac-
kiego od początku XVII w. aż do dziś. 
Wśród nich są nauczyciele zasłużeni na 
polu rozwoju słoweńskiej literatury, jak 
Vavrinec Benedikt z Nedoźier, Samuel 
Teśedik, Ludov.it Stur, August Horislav 
Skultéty, Samuel Ormis, Ivan Bronislav 
Zoch, Peter Jilemnicky i inni. W dzie-
dzinie pedagogiki i jej historii wybili 
się np. Matej Bel-Funtik, prof. Jan Kva-
ëala, prof. Jura j Hronec i Vladislav Ru-
źicka. Jako zasłużeni bojownicy na polu 
walki zginęli w czasie okupacji między 
innymi Jan Nalepka, Aleksander Mar-
kus, Alźbeta Gwerkova-Gôllnerovâ, Ru-
dolf S'ulovsky, Vojtech Masaryk, Ladi-
slav Sâra. 

Listę tych postaci otwiera z doby 
humanizmu Vavrinec Benedikt z Nedo-
źier (1555—1615), zasłużony na polu li-
teratury i pedagogiki profesor sławnego 
Uniwersytetu Karola w Pradze, długo-
letni nauczyciel w Morawskich Budzie-
jowicach i Uherjkim Brodzie. Był on w 
1611 r. prorektorem wspomnianego Uni-
wersytetu w Pradze, a następnie dzieka-
nem Wydziału Sztuk Wyzwolonych. 
V. Benedikt z Nedoźier był autorem 
gramatyki języka czeskiego Grammati-
cae Bohemicae (1603), wydanej w Pra-
dze, w której zachęcał swoich rodaków 
Słowaków do pisania i czytania w języ-
ku ojczystym, oraz tomiku poezji po-
święconej baśniom carmina gratulatoria. 
Swoje poglądy na reformę szkolnictwa 
czeskiego wraz z Uniwersytetem w Pra-
dze zawarł w pracach Penitioris scholae 
structura (1607) oraz Oratio therapeutica 
(1612). Jego głos na temat dróg popra-
wy Uniwersytetu Praskiego, a przede 
wszystkim potrzeby podbudowy ma-
terialnej i obowiązkowego wypełniania 
swych zadań przez grono profesorskie, 
przyczynił się do uzyskania pomocy fi-
nansowej na rozwój tej uczelni. 

Ponadto V. Benedikt z Nedoźier był 
autorem Elementa arithmeticae (1612), 
nowoczesnego podręcznika dla naucza-
nia matematyki w szkołach miejskich. 

Z XVIII w. na kartach Portretów 
pomieszczony został Matej Bel-Funtik 
(1684—1749), uczeń A. H. Francka, profe-
sor bratysławskiego gimnazjum, w któ-
rym realizował postulaty dydaktyczne 
i wychowawcze Jana Amosa Komeń-
skiego. Szczególnie kładł nacisk, by w 
nauczaniu wychodzić od języka ojczys-
tego, a więc słowackiego, i dobrej znajo-
mości swego kraju. Dla tych celów na-
pisał Compendium Hungariae geogra-
phicum, wydane pośmiertnie w 1753 r . 
w czterech częściach. Ponadto był on 
autorem szeregu innych prac z zakresu 
gramatyki łacińskiej, retoryki oraz oso-
bowości nauczyciela. 

Do osiemnastowiecznych zasłużo-
nych słowackich pedagogów zaliczył 
J. Mätej również Adama Franciszka Ko-
llâra i Samuela Teśadika. Zarówno ich 
życiorysy, jak i następnych nauczycieli 
oraz teoretyków i praktyków-pedagogów 
z XIX w. odtwarzają historię szkolnic-
twa i wychowania młodzieży w duchu 
narodowosłowackim. Pedagogowie ci po-
dejmowali dążenia do wyzwolenia spo-
łecznego i kulturalnego ludności wiej-
skiej Słowacji, by z pomocą szkoły sięg-
nęła „po lepsi źivot" i wzniosła na wyż-
szy poziom gospodarczy i kulturalny 
społeczeństwo słowackie. Pracując za-
zwyczaj w charakterze profesora gimna-
zujm czy liceum, częściowo po odbyciu 
dodatkowych studiów zagranicznych się-
gali po katedry uniwersyteckie. Zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim przypad-
ku stawali się bojownikami słowackiej 
szkoły z ojczystym językiem nauczania. 
Wspomnieć chociażby Ludvita Stûra czy 
A. Horislava Skultétygo. Obejmując ka-
tedry historii literatury i publikując 
prace w zakresie tej specjalizacji 
uwzględniali w nich język słowacki i je-
go gramatykę. W tym również języku 
drukowali drobne wiersze czy ody, jak 
to widzimy np. u prof. Skultétygo w 
jego pracach : Studànka tripramenna, 
Slovâk V cizine, Odu na Jana Volkay 
(1837), Odu na MickiewiÈe (1838) czy 
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Basne. Przedmiotem głównych zaintere-
sowań pedagogicznych staje się {»stać 
Jana Amosa Komeńskiego i jego dzieła, 
a zwłaszcza Wielka dydaktyka, która 
staje się podstawowym podręcznikiem w 
wychowaniu młodego Słowaka. 

J. Mätej wskazał jeszcze na jedną 
formę kształtowania świadomości naro-
dowej, tj . na czasopisma i prasę, pisane 
w języku słowackim: „Slovenskje Na-
rodnje Novini", „Orol Tatranski", „Zo-
ra", „Narodna Skola", „Dom a Skola", 
„Priatel Skoly a Literatury" i inne. God-
ne podkreślenia jest to, że nauczyciele 
ci, nawet wtedy kiedy opuścili ojczyznę, 
kiedy znaleźli się na emigracji w Ame-
ryce, kontynuowali wydawanie czaso-
pism w języku słowackim, np. „Sloven-
ski Dennik" czy humorystyczne „Ra-
vaska". 

Spośród zasłużonych dla sprawy na-
rodowej Słowaków z okresu XX w., uję-
tych opracowaniem J. Mateja, wybijają 
się postacie profesorów wyższych uczel-
ni oraz nauczycieli-komunistów. Do gru-
py pierwszej należałoby zaliczyć profe-
sorów: dr. Jana Kvaćalę (1862—1931), 
dr. Juraja Hroncę (1881—1959), dr. Vla-
dislava Ruźićkę (1894—1973) oraz dr. 
Viliama Gańo (1893—1966), reprezentan-
ta pedagogiki specjalnej z zakresu de-
fektologii. J. Kvaćala to pierwszy bio-
graf Jana Amosa Komeńskiego, autor 
pracy Johann Amos Comenius, sein Le-
ben und seine Schriften, Komensky, 
jeho osobnost i jeho sustava vedy peda-
gogickey, redaktor czasopisma „Archiv 
pro Badâni о Zivoté a Spisech J. A. Ko-
menského". Juraj Hronec to profesor 
matematyki na Uniwersytecie Karola w 
Pradze, a następnie profesor Wyższej 
Szkoły Technicznej w Brnie, później w 
analogicznej w Bratysławie i w Uniwer-

sytecie J. A. Komeńskiego w Bratysła-
wie, autor pracy o wychowaniu i kształ-
ceniu osobowości Ućitelova osobnost. 
V. Ruźićka to już wychowanek i dokto-
rant Uniwersytetu J. A. Komeńskiego 
w Bratysławie, tłumacz szeregu prac z 
języka łacińskiego na słowacki, autor 
bibliografii, książek i czasopism litera-
tury pedagogicznej na Słowacji od lat 
najdawniejszych do 1955 r. 

Do zasłużonych dla Słowacji nau-
czycieli-komunistów J. Mâtej zaliczył: 
Arpada Felcana, Petera Jilemnickiego, 
Frańo Kräla, Ladislava Novomeskiego, 
dr Alźbete Gwerkovą-G011nerovą, Ru-
dolfa Sûlovskiego, Vojtecha Masaryka 
i in., którzy bądź to zginęli w ciężkich 
latach okupacji, bądź przeżyli w party-
zantce czy słowackim, powstaniu i po 
wyzwoleniu podjęli pracę wychowawczą 
w szkole. 

Portrety J. Mateja poprzez encyklo-
pedyczne ujęcie sylwetek nauczycieli od 
XVII w. po dziś mają na celu ukazanie 
zasłużonych bojowników dla sprawy sło-
wackiej, dla rozwoju świadomości na-
rodowej i politycznej społeczności sło-
wackiej. Myśl ta przewija się również 
w Epilogu, w którym Autor zwraca się 
do młodzieży słowackiej, zachęcając ją 
do zapoznania się z życiem słowackich 
pedagogów i „vlasten^kych uCitelôv", 
dzięki któremu wzrośnie powołanie do 
zawodu nauczycielskiego. Wezwanie swe 
do tej młodzieży kończy Autor zapew-
nieniem, że „naśa socialistickä spoloć-
nost je takou — se nemusi bât o svoju 
buducnost". 

Kilkadziesiąt ilustracji ściśle zwią-
zanych z tematem uzupełnia problema-
tykę poruszoną w omawianym opraco-
waniu. 

Kazimierz Kubik 

.HISTOIRE DE L'fDUCATIÖN" [Paryż], nr 1 — décembre 1978; nr 2—3 — avril 
1979, ss. 64, 112, Institut Natianal de Recherche Pédagogique. 

W historiografii światowej daje się 
zauważyć ostatnimi czasy zwiększenie 
zainteresowań zagadnieniami historii 
wychowania. Odczuwa się też potrzebę 
konfrontacji poglądów co do samego 

przedmiotu i metod badawczych tej dys-
cypliny. Wśród badaczy wyraźne są dą-
żenia do rozszerzania i pogłębiania kon-
taktów i współpracy. W tej sytuacji 
warto zaprezentować czytelnikowi pol-


