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Nieliczne pozycje z zakresu problematyki braci czeskich w Polsce powiększyły 
się obecnie o jedną, wymienioną w tytule monografię. Jak zaznacza Autor w przed
mowie, celem Jego było przedstawić czytelnikowi zarys twórczości literackiej człon
ków Jednoty na terenach polskich w okresie XVI i XVII w. Mamy więc naszkico
wane dzieje tej twórczości na tle trzech wielkich wydarzeń historycznych w życiu 
Jednoty brackiej, a więc pierwszego ich wychodźstwa z ojczyzny w 1548 r., drugiej 
emigracji po klęsce pod Białą Górą i trzeciej już po 1740 r. Dla pełniejszego zro
zumienia działalności literackiej braci czeskich na obczyźnie Autor daje czytelnikowi 
krótkie wprowadzenie, omawiając ukształtowanie organizacyjne Jednoty i jej ideo
logię, przed omówieniem osiągnięć literackich braci w każdym z poszczególnych 
etapów podaje zarys ich dziejów na danym odcinku czasowym. Większość danych 
na temat twórczości literackiej członków Jednoty odnosić się będzie, oczywiście, 
do terytorium Wielkopolski, gdzie, jak wiadomo, bracia czescy osiedlili się w znacznej 
liczbie i gdzie rozwinęli żywą działalność. Niemniej jednak w monografii Śliziń- 
skiego znajdziemy wiele danych dotyczących bezpośrednio ziem śląskich odnośnie 
do dziejów czy działalności literackiej ewentualnie wydawniczej braci czeskich, 
co jest zupełnie zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że Śląsk był zawsze 
terenem przemarszu wychodźców czeskich, a ponadto po Wielkopolsce obszarem, 
gdzie emigranci najchętniej się osiedlali.

Wiadomości dotyczące Śląska, jak zaznacza Autor, zostały przez Niego opraco
wane na podstawie śląskich materiałów archiwalnych, starych legend pisanych oraz 
tradycji przechowanej w pamięci żyjących po dzień dzisiejszy na terenie śląskim 
potomków dawnej wspólnoty brackiej.

Z okresu pierwszego wychodźstwa braci Autor wymienia znaną już czytelnikowi 
z Jego poprzednich artykułów pieśń bracką, powstałą na ziemiach śląskich w czasie 
przemarszu braci do Wielkopolski i Prus. Mamy podany również (ale bez bliższej 
analizy) ciekawy fakt opracowania przez Macieja Cervenkę opisu podróży braci 
czeskich do wrocławskiego reformatora Jana Hessa w 1540 r. Z tego okresu datuje 
się powstanie kilku interesujących silesiaków, a wśród nich zasługujące na specjalną 
uwagę historyka wiersz Vratislavia metropolis Silesiae, zawierający na końcu szereg 
danych o szalejącej we Wrocławiu w 1599 r. zarazie.

Druga fala emigracyjna, rozpoczynająca się na Śląsku po 1628 r., sprowadziła, 
jak wiadomo, wielu członków Jednoty, którzy osiedlili się na ziemi śląskiej, 
zwłaszcza w mieście Brzegu, gdzie znaleźli wyjątkowo życzliwe przyjęcie. Tutaj 
sprowadzono słynną drukarnię bracką, wywiezioną potem przez braci do Amster
damu. Autor nie podejmuje interesującego historyka śląskiego problemu produkcji 
owej drukarni. Za to wymienia szereg nazwisk członków Jednoty, związanych 
z działalnością w Brzegu oraz z Wrocławiem, gdzie w, tym czasie osiedlił się znany 
morawski mąż stanu, a zarazem pisarz Karol z Zerotina. Niestety, w monografii 
nie znajdziemy wiadomości związanych z osobą Zerotina, poza wzmianką o bogatych 
zbiorach bibliotecznych, przywiezionych przez niego do Wrocławia, ponieważ Zerotin 
po przyjeździe na Śląsk zaprzestał działalności literackiej.

Najwięcej danych dotyczących Śląska odnosi się w pracy Ślizińskiego do okresu 
trzeciej emigracji brackiej. W grę rozważań Autora wchodzą przede wszystkim 
miejscowości takie, jak Ziębice, Strzelin z kilku podmiejskimi okolicami, Pstrążna 
i Czermna pod Kudową, Tabor Mały i Wielki w pow. Kępno oraz kilka miejscowości 
z terenu Opolszczyzny, gdzie Autor znalazł ślady pobytu braci czeskich oraz ich 
działalności literacko-wydawniczej. Nawet po dzień dzisiejszy istnieją u poszczegól



nych potomków Jednoty kancjonały brackie i inne starodruki. Jak wynika jednak 
z opracowania Ślizińskiego, śladów tej działalności literacko-wydawniczej na Śląsku 
badacz nie znajdzie w zasadzie wiele. Prawdopodobnie też temu należy przypisać, 
że rozprawa Ślizińskiego w tej ostatniej części, dotyczącej emigracji po 1740 r., 
jest raczej krótkim zarysem dziejów członków Jednoty w danych miejscowościach 
niż omówieniem wkładu ich pracy do literatury brackiej w Polsce. Mimo to w sumie 
czytelnik znajdzie w monografii Ślizińskiego sporo ciekawych szczegółów śląskich, 
rozrzuconych na wielu stronicach książki. Będą to dane odnoszące się do pobytu 
niektórych członków Jednoty na ziemi śląskiej lub do kontaktów ich ze Śląskiem 
ewentualnie o wydaniu niektórych prac brackich w drukarniach śląskich. Niektóre 
jednak dane dotyczące Śląska Autor pominął, jakkolwiek wprowadzenie ich było 
pożądane. Chodzi mi przede wszystkim o śpiewnik Michała Weissego, Ślązaka z Nysy, 
wydany w 1531 r. w Mladým Bolesławcu, który, jak powszechnie wiadomo, wywarł 
duży wpływ na następne wydania śpiewników brackich, zwłaszcza na wydanie 
śpiewnika Jana Roha (inaczej Horna) .w 1541 r. Ostatnie jest zaś o tyle ważne, 
że śpiewnik Roha odegrał pewną rolę w wydaniu kancjonału szamotulskiego 
z 1561 r. Warto też zwrócić uwagę, że pismo Komeńskiego o zachowaniu się ludzi 
w czasie zarazy1 zawiera wypowiedź Lutra do wrocławskiego reformatora Jana 
Hessa, którego problem ten interesował szczególnie w okresie zarazy panującej 
w 1527 r. Hess zaś, jak wiemy, cieszył się u braci wyjątkowym uznaniem. Wy
mieniony znów przez Autora1 2 Jan Gyrck jest synem Ślązaka ze Strzelina, Jana 
Gyrcka, człowieka, który do końca swego życia pozostał wiernym członkiem Jednoty, 
dla której pracował nie tylko praktycznie (jako duchowny), ale i literacko.

W większości wypadków dane o Śląsku w pracy Ślizińskiego są jednak znane 
z dawniejszej literatury brackiej w ogólności, a w szczególności z kilku innych 
pozycji samego Autora na temat braci czeskich w Polsce. Nowymi względnie 
zapoznawczymi są wiadomości dotyczące kilku silesiaków XVI w. Należy jednak 
żałować, że nie mamy bliższej charakterystyki treści danych pozycji. Znaczenie 
książki osłabia jeszcze jedna okoliczność. Autor w swej monografii nie daje pełnego 
zarysu twórczości literackiej braci czeskich w Rzeczypospolitej Polskiej XVI— 
XVII W., a tym bardziej na Śląsku, a planowo omawia tylko twórczość członków 
Jednoty pochodzenia czeskiego lub narodowości czeskiej, osiadłych na omawianych 
terenach; natomiast twórczość braci pochodzenia polskiego lub niemieckiego została 
pominięta. To także przyczyniło się w pewnym stopniu do tego, że czytelnik czuje 
się nieco zawiedziony po przeczytaniu monografii Ślizińskiego. Z drugiej zaś strony 
należy podkreślić, że monografia ta w postaci takiej, w jakiej się ukazała, wnosi 
nowe wartości. Przede wszystkim daje nam krótką syntezę wybranego zagadnienia, 
jakkolwiek — jak na syntezę — odczuwa się bark podkreślenia różnic między 
kierunkiem rozwojowym w twórczości literackiej braci czeskich w Polsce XVI 
i XVII w. Tym więcej, że daje się zauważyć wyraźną różnicę w jednym i drugim 
stuleciu.

Mimo tych zastrzeżeń w monografii Ślizińskiego czytelnik znajdzie wiele po
żytecznego materiału i wiadomości literacko-historycznych, co w konsekwencji 
ostatecznie zadecyduje o tym, że wartością swoją przerasta ona pozycje swoich 
poprzedników 3.
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1 Cytowane przez Autora na s. 112, przyp. 138.
2 Ibid., s. 8 6 .
3 Zwłaszcza wydaną przed wojną na obrany przez Autora temat, a mianowicie 
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