
MICHAŁ WEISSE

Pośród szeregu Ślązaków odgrywających w historii XVI w. znaczniejszą 
rolę należy bez wątpienia wymienić Michała Weissego. Na uwagę historyka 
śląskiego Weisse zasługuje z dwóch względów. Po pierwsze, jako jeden 
z nielicznych znanych nam z imienia śląskich wyznawców ideologii braci 
czeskich z połowy XVI w., w dodatku posiadający dla dziejów Jednoty 
brackiej niemałe znaczenie, a po drugie, jako zasłużony poeta religijny 
okresu reformacyjnego. Znaczenie Weissego zadecydowało o tym, że 
wzmianki o nim oraz charakterystykę jego osobowości spotykamy zarówno 
we wszystkich syntetycznych opracowaniach dotyczących historii braci 
czeskich 1, jak i w literaturze poświęconej pieśniom kościelnym, w szcze
gólności pieśniom ewangelickim1 2. Weisse był także tematem drobnych 
artykułów w piśmiennictwie niemieckim 3. Natomiast w polskiej historio
grafii postać Weissego do dnia dzisiejszego pozostaje prawie nie znana.

1 Porównaj A. G i n d e 1 y, Geschichte der Böhmischen Brüder, t. I, Prag 
1857—1858, s. 192; J. J i r e č e k, Hymnologia Bohemica (Dějiny církevního básnictví 
českého až do XVIII století, Praha 1878); J. C i h u l a ,  Poměr Jednoty Bratři českých 
k Martinovi Luterovi (Věstník Královské České společnosti nauk, 1897); J. M ü l l e r ,  
Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeide, Herrnhut 1916; 
t e n ż e ,  On the Bohemian Brethren’s Hymnody in Julian (Dictionary of Hymnology, 
London, 2nd ed. 1925); t e n ż e ,  Geschichte der Böhmischen Brüder, t. I, II, Herrnhut 
1922, 1931.

2 Tutaj należy wymienić przede wszystkim: P. W a c k e r n a g e l ,  Lieder der 
Böhmischen Brüder. Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther auf Nikolaus 
Herman und Ambrosius Blawer, Stuttgart 1841; t e n ż e ,  Bibliographie zur Geschichte 
des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1855; t e n ż e ,  
Das deutsche Kirchenlied von ältesten Zeit bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, 
1. III, Leipzig 1870; R. W o l k a n ,  Das deutsche Kirchenlied der Böhmischen Anteil 
an der deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts (część I: Bibliographie, Prag 
1890; część III: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen bis zum Ausgange 
des XVI. Jahrhunderts, Prag 1894).

3 Allgemeine deutsche Biographie, t. XLI, Leipzig 1896, s. 597—600; E. L e h 
m a n n ,  Michael Weisse, Landskron 1922; W. T h o m a s ,  Deutscher Brüdergesang 
in Böhmen vor 400 Jahren, in „Musik und Kirche“, Kassel 1930; S. F o r n a ę o n ,  
Michael Weisse (Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchengeschichte, t. XXXIII, 
Düsseldorf 1954).



O życiu Michała Weissego przed wstąpieniem w szeregi Jednoty brac
kiej wiemy bardzo niewiele. Nie posiadamy żadnej, pośredniej nawet 
wiadomości źródłowej, pozwalającej określić w przybliżeniu datę urodzenia 
Weissego. Pewne supozycje w tym kierunku wysunął Fornaęon r\  wy
chodząc z założenia, że Weisse rozpoczął studia na Uniwersytecie Kra
kowskim w r. 1509, z czego wysnuł wniosek, że musiał urodzić się w latach 
dziewięćdziesiątych XV stulecia. Pewne jest natomiast miejsce pochodzenia 
Weissego. Podaje je nam sam Weisse na końcowej stronie wydanego przez 
siebie w r. 1531 śpiewnika, tytułując się jako Michał Weisse z Nysy’*. 
Tak też będą go do końca wymieniały źródła brackie. W Nysie spędził 
więc zapewne Weisse najmłodsze lata swego życia i tam też chyba 
uczęszczał do miejscowej szkoły. Nysa, własność biskupów wrocławskich 
i częste miejsce ich pobytu, stanowiła na początku XVI w. poważny 
ośrodek kulturalny. Na specjalną uwagę zasługuje szkoła parafialna przy 
kościele Św. Jakuba, słynąca z wysokiego poziomu nauczania, a co cie
kawsze — pozostająca pod silnym wpływem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od r. 1509, kiedy rektorem jej został znany humanista śląski rodem z Ny
sy, Walenty Krautwald, stała się szkołą przygotowawczą dla większości 
młodzieży śląskiej studiującej na uczelni krakowskiej 4 5 6 7. Przez szkołę nyską 
przeszło wielu wybitnych Ślązaków, jak humanista Franciszek Faber, 
poeta renesansowy Jerzy Logus, grecysta Jan Lang oraz wrocławski 
reformator Ambroży Moiban.

Mimo wielkiego wrpływu biskupów wrocławskich pod względem re
ligijnym atmosfera w Nysie nie była bynajmniej jednolita. Reformacja 
pozyskała wielu jej mieszkańców; w okresie kontrreformacji biskup musiał 
czynić wiele starań, aby pozyskać ich na powrót dla katolicyzmu '. Ruchy 
religijne docierały tu także wcześniej. Jest rzeczą bardzo znamienną, że 
w okolicach Nysy (prope Nissam) w latach osiemdziesiątych XV w. znaj
dować się mieli zwolennicy wyznania brackiego 8. Może już z okresu spę
dzonego w Nysie datuje się u Weissego znajomość języka czeskiego. Śro
dowisko nyskie mogło również wywrzeć duży wpływ na przyszłe jego

4 F o r n a ę o n ,  op. cit., s. 35.
5 Michał Weisse, bärtig von Nysse. Zapis w księdze zmarłych podaje: B. Michał 

Wegs, Nemec, z Nysy rodem... Por. J. F i e d l e r ,  Totenbuch der Geistlichkeit der 
Böhmischen Brüder (Fontes Rerum Austriacarum, I, Scriptores 5, Wien 1863, s. 227).

8 H. B a r y c z ,  Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV—XVII w., Kato
wice 1935, s. 19.

7 J. S o f f n e r ,  Geschichte der Reformation in Schlesien, Breslau 1887. s. 443; 
F. A n d e r s ,  Historische Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien, Breslau 
1867, s. 26, 697—698.

8 Jak wynika z korespondencji kacerza Jakuba Železe ze Sternberga z magistrem 
Jakubem Weydenerem z Nysy. Por. rkps Bibl. Uniw. we Wrocławiu, sygn. C 560 
(akcesja 1948). 1048, s. 51.



poglądy religijne i decydująco zaważyć na późniejszym przystąpieniu 
do Jednoty brackiej. Fakt urodzenia się Weissego w Nysie wskazuje, 
że wywodził się on prawdopodobnie ze stanu mieszczańskiego; trzeba też 
przyjąć, że pochodził raczej z warstw niezamożnych. Członkowie Jednoty 
bowiem rekrutowali się w swej podstawowej masie z elementów chłopsko- 
rzemieślniczych czy nawet plebejskich.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Weisse należał do ludzi posiada
jących wyższe wykształcenie. Świadczy o tym znajomość języków, 
zwłaszcza łaciny, dzięki czemu powierzano mu z ramienia Jednoty tłuma
czenia. W okresie, w którym przebywał w Unii brackiej, pod względem 
wykształcenia mógł być porównywany do najbardziej wykształconych 
braci, jak do Krasonickiego, Prokopa, Horna!). Szeregi Jednoty składały 
się w tym czasie w przeważnej mierze z ludzi prostych i jakkolwiek 
od końcowych lat XV w. datuje się silniejszy przypływ jednostek wykształ
conych, to jednak liczba tych ostatnich była bardzo znikoma w stosunku 
do ogółu wyznawców. Nic więc dziwnego, że osoby posiadające uniwersy
teckie wykształcenie były otoczone w Jednocie pewnym szacunkiem. 
Z pewnością też uniwersyteckie wykształcenie Weissego było w nie
małym stopniu przyczyną wybrania go przez starszyznę bracką cło repre
zentowania Jednoty na zewnątrz w kontaktach z innymi wyznaniami. 
Jeżeli jednak posiadanie studiów uniwersyteckich przez Weissego nie 
budzi żadnych zastrzeżeń, to nie mamy natomiast pewnych danych 
pozwalających określić miejsce kontynuowania nauki. Istnieje przy
puszczenie, że Weisse studiował na Uczelni Jagiellońskiej 9 10 11. Opiera się 
ono na notatce w metryce uniwersyteckiej 11 podającej, że w semestrze 
letnim r. 1509 zapisuje się na studia krakowskie niejaki Michał z Nysy, 
syn Jerzego. Jednakże na przestrzeni lat 1480—1490 spotykamy w tejże 
metryce zapisy innych Michałów z Nysy 12. Przy żadnym z nich nie 
podano nazwiska, zarówno więc każdy z nich mógł być naszym Michałem 
z Nysy, jak i żaden. Wysunięte przez Fornaęona nastawienie słowiano- 
filskie Weissego, jako ważny argument za podtrzymaniem hipotezy do
tyczącej jego studiów w Krakowie, również nie przesądza sprawy, gdyż 
sympatie Weissego do elementów słowiańskich mogły mieć zupełnie inne 
podłoże. Wprawdzie Weisse określany jest jako Niemiec i sam siebie 
uważa za Niemca, niemniej jednak nie należy zapominać, że pochodził on 
ze Śląska, gdzie stykał się z ludnością polską, i nie ma konieczności

9 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 504, przyp. 536.
10 F o r n a ę o n ,  op. cit., s. 35.
11 A. C h m i e l ,  Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I, Kraków 

1892, s. 89.
12 Ibid., s. 247, 274.



przyjmować, że dopiero studia w kręgu krakowskim mogły przyczynić się 
do rozbudzenia w nim sympatii słowiańskich.

Mimo zastrzeżeń do hipotezy Fornaęona należy zaznaczyć, że aczkol
wiek studia krakowskie Weissego nie znajdują pewnego potwierdzenia 
w źródłach, są jednak realne przesłanki przyjęcia takiej ewentualności 
za możliwą. Przez cały w. XV i początek XVI na uczelni krakowskiej 
znajdowało się dużo Ślązaków, zwłaszcza na lata 1480—1525 przypada 
szczególne ich nasilenie. Ślązacy stanowili wówczas 14°/o w ogólnej sumie 
wszystkich scholarów krakowskich. Alma Mater miała kontakt z młodzieżą 
śląską nawet wtedy, gdy już zaczęła tracić swoje międzynarodowe zna 
czenie. Spośród zaś Siązaków studiujących w Krakowie młodzież nyska 
zajmowała wyjątkowe miejsce, nie tylko pod względem ilości, ale i jakości. 
W ciągu XV stulecia do dużego znaczenia na Uniwersytecie Krakowskim 
dochodzą Bernard Mikisz z Nysy (Krotinpal) oraz Mikołaj Mergus, jeden 
z pierwszych zwolenników humanizmu, pozostający w bliskich kontaktach 
z Kallimachem. W Krakowie studiowali także Walenty Krautwald, Do
minik Schleupner i inni. Dla większości młodzieży nyskiej Kraków był 
długo głównym centrum, do którego dążyli po naukę nawet wtedy, gdy 
większość Siązaków wybierała studia niemieckie 13. Mógł więc z innymi 
podążyć i Weisse.

Jeżeli chodzi o dalsze szczegóły biograficzne, to wiemy, że przed 
związaniem się z braćmi Weisse był mnichem we Wrocławiu. Historia 
fratrum , podstawowe źródło do dziejów braci, podaje krótką wiadomość 
o przybyciu do gminy brackiej w Litomyślu trzech mnichów zbiegłych 
z klasztoru wrocławskiego w okresie zu der Zeit, als Luther auf tra t14. Jakc 
jednego spośród trzech uciekinierów źródło wymienia Weissego. Co do 
daty wstąpienia do zakonu należy przypuścić, że Weisse uczynił to po 
ukończeniu uniwersytetu. Nie wiemy, czy Weisse był mnichem ju ż . 
w rodzinnym mieście, Nysie, czy też wstąpił od razu do klasztoru we Wro
cławiu. Jeśliby Weisse był mnichem nyskim, to nasuwałby się pod uwagę 
przede wszystkim klasztor franciszkański ewentualnie można by brać 
pod uwagę bernardynów osadzonych w Nysie od czasów Capistrana15. 
Prawdopodobniejsze jednak wydaje się, że Weisse od początku przebywał 
w jednym z klasztorów wrocławskich. Wysunięte przez Fornaęona argu-

13 H. B a r y c z ,  op. cit., s. 22. Na temat studiów Siązaków na Uniwersytecie 
Jagiellońskim porównaj także pracę G. ''B a u c h a, Deutsche Scholaren in Krakau 
in der Zeit der Renaissance, Breslau 1901, s. 29, 34—35, 54.

14 Wiadomość z Historia fratrum  cytowana za M ü l l e r e m ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 401, przyp. 301. Porównaj także G i n d e 1 y, op. cit., t. I, s. 192.

15 J. H e y n e ,  Dokumentierte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. III, Breslau 1868, s. 1216—1217; Almanach sämtlicher Kloster- und Ritter- 
Orden, Breslau 1844, s. 462. Wysunięty przez Fornaęona klasztor kapucynów nie 
wchodzi w rachubę, gdyż kapucyni nyscy pochodzą z późniejszego okresu.



menty, mające świadczyć o przynależności Weissego do bernardynów 
wrocławskich 16 (także sympatie słowianofilskie Weissego), są nieprzekony- 
wające. Ponadto przeciwko tej hipotezie przemawia okoliczność, że wy
stąpienia z klasztorów bernardyńskich były na Śląsku stosunkowo rzadkie, 
przeciwnie niż u franciszkanów, gdzie ucieczki mnichów w okresie refor- 
macyjnym były stosunkowo częstsze. Jeżeli przyjmiemy, że Weisse wstąpił 
do Jednoty z przekonania (a na to wiele wskazuje, o czym jeszcze będzie 
mowa), to zamiar porzucenia klasztoru mógł łatwiej dojrzeć w warunkach, 
które zaprzeczały pojęciom naszego Ślązaka o prawdziwym życiu zakon
nym. Ze wszystkich zaś klasztorów wrocławskich żaden nie przedstawiał 
takiego stanu rozprzężenia w stosunkach moralno-obyczajowych w okresie 
przedreformacyjnym we Wrocławiu, jak klasztor franciszkański. Oczy
wiście, nie może to być konkretnym dowodem potwierdzającym przy
należność Weissego do zakonu franciszkańskiego, niemniej jednak częściowo 
za tym przemawia. Z pozostałych klasztorów wrocławskich w zakres roz
ważań autora mogą wchodzić jeszcze augustianie, do których bardziej 
niż do innych garnęli się ludzie wykształceni.

Do najbardziej interesujących zagadnień należy zbadanie przyczyn 
ucieczki Weissego właśnie do braci czeskich w~ Litomyślu, gdyż to od 
razu rzuca pewne światło na jego osobowość. Ogólnie przyjmowano 
w literaturze przedmiotu !/, że główną przyczyną skłaniającą Weissego 
do ucieczki z klasztoru do Jednoty było wystąpienie Lutra, które miało 
decydująco zaważyć na jego postanowieniu. Utożsamiano poza tym czas 
ucieczki („kiedy Luter wystąpił“) z faktycznymi powodami. Istotnie, 
ucieczka Weissego z towarzyszami miała miejsce we wspomnianym czasie, 
ponieważ nastąpiła przy końcu 1517 r. albo w połowie 1518 r., najdalej 
jednak do 15 VIII 1518 r. Ostatnią datę wyznacza ściśle okoliczność, że 
Weisse przybył do Litomyśla wtedy, gdy był tani jeszcze . diakonem 
Jan Horn. Ten zaś po otrzymaniu święceń kapłańskich w wymienionym 
dniu przeszedł do Bilej Vody 18.

Trzeba podkreślić, że znajomość ideologii Lutra na Śląsku do po
łowy 1518 r. była nieznaczna. Entuzjazm dla niemieckiego reformatora 
i napływ jego pism datuje się dopiero od dysputy lipskiej, czyli od 
1519 r . 19 Zwolennikiem poglądów luterańskich Weisse nie był nigdy 10

10 F o r n a ę o n ,  op. ciť., s. 36.
17 W o 1 k a n, Geschichte d. deut. Literatur in Böhmen, s. 252; M ü l l e r ,  Ge

schichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 401. Zasadniczo do chwili obecnej w całej litera
turze brackiej, a nawet ogólnoczeskiej przyjmuje się jako jedyny powód ucieczki 
Weissego z Wrocławia wystąpienie i wpływ Lutra. Por. F. H r e j s a, Dějiny Tcre- 
stanství v Českoslensku, t. IV, Praha 1948, s. 287.

1H M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 401.
19 Por. A. K ä s t n e r ,  Archiv für d. Geschichte d. Bisthums Breslau, t. I, Breslau 

1863 (wiadomość zanotowana pod datą 4 VII 1522); D. E r d m a n n, Luther und seine



w życiu, a nawet, jak później zobaczymy, zajmował wręcz odmienne 
stanowisko w niektórych kwestiach dogmatycznych. Poważnym argumen
tem przeciwko tezie, że ucieczka Weissego nastąpiła pod wpływem Lutra, 
są też duże różnice w poglądach Lutra i braci czeskich. Pomijając już 
różnice w kwestiach dogmatycznych, należy wziąć pod uwagę oblicze 
społeczne obu wyznań. Weisse wybrał Jednotę, gdzie życie duchownych 
nie należało do łatwych. Duchowni w Jednocie zmuszeni byli utrzymywać 
się z pracy własnych rąk względnie z małych dobrowolnych datków 
gminy, stawiano im zaś bardzo wysokie wymagania pod względem 
moralno-obyczajowym, nie mówiąc już o tym, że z zasady musieli 
wówczas pozostawać w celibacie, co przecież w wyznaniu luterańskim 
nie obowiązywało. Jeżeli zaś Weisse do końca swego życia pozostał w sze
regach Jednoty jako duchowny bracki i kierownik gmin, to już sam ten 
fakt świadczy o trwałości jego poglądów. Nawet samo miejsce ucieczki 
właśnie do Litomyśla, jednego z najgłówniejszych ośrodków życia Jednoty, 
może w pewnym stopniu świadczyć o świadomej decyzji przejścia na 
wyznanie brackie. Dlatego przypadkiem jest raczej fakt, że ucieczka 
nastąpiła w początkowym okresie reformacji luterańskiej. Ostatnio 
zresztą nawet wśród historyków niemieckich 20 zaczęto wątpić w rzekomy 
wpływ Lutra na Weissego. Natomiast istnieje wiele danych przemawiają
cych za tym, że wyznanie brackie było Weissemu dość dawno znane. 
W okolicach Nysy byli, jak wiemy, zwolennicy Jednoty. Czas ucieczki 
Weissego z klasztoru wrocławskiego zbiega się z widocznym na Śląsku 
zainteresowaniem religią braci czeskich. Wyraźnym tego przejawem jest 
poselstwo miasta Żagania wysłane w r. 1518 do biskupa brackiego Łukasza 
w celu bliższego zapoznania się z zasadami wyznania brackiego 21. Mniej 
więcej w tym czasie przez ziemie śląskie przechodziła grupa braci czeskich 
ze swej ojczyzny do Leszna wielkopolskiego 22, aby się tam osiedlić.

Okres ucieczki Weissego i jego pobyt u braci przypada na czas bardzo 
niespokojny dla Jednoty zarówno w Czechach, jak i na Morawach. Od 
szeregu lat zasady wyznania brackiego zostały oficjalnie potępione 
zarówno przez Kościół katolicki, jak i utrakwistyczny oraz władzę kró
lewską, pomimo że wyznanie brackie już dawno cofnęło się ze swego 
radykalnego stanowiska społeczno-religijnego na pozycje ugodowe wobec 
panujących stosunków. Trwające od lat 1490—1499 wewnątrz Unii spory

Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau (Schriften des Vereins für Refor
mationsgeschichte, t. XIX, Halle 1887, s. 1—10); P. K o n r a d ,  Die Einführung 
der Reformation in Breslau und Schlesien (Darstellungen und Quellen zur Schlesien 
Geschichte, t. XXIV, Breslau 1917, s. 13).

a  F o r n a ę o n ,  op. dt., s. 36—37.
21 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 388, przyp. 271.
22 H. W u t t k e ,  Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 355.



o złagodzenie wielu zasad w wyznaniu brackim zakończyły się ostatecznie 
zwycięstwem partii umiarkowanej, a przeprowadzona do r. 1502 reorgani
zacja Jednoty brackiej ostatecznie przypieczętowała zwycięstwo. Mimo to 
od ostatnich lat XV stulecia wzmogły się ataki na braci czeskich i roz
poczęto na nowo prześladowania, których poprzednio przez lat kilkanaście 
nie było. Ataki na członków Jednoty związane były z ewentualnością 
pogodzenia utrakwistów z Rzymem, w latach 1502—1504 specjalnie 
aktualnym. Aby „wykazać swoją solidarność z papieżem, utrakwiści 
atakowali braci jako istotnych kacerzy“. Równocześnie i wśród katolików 
zarysowała się większa niż uprzednio nienawiść do członków Jednoty. 
Wybitni humaniści katoliccy (jak dr Augustyn czy Bohuslav z Lobkovic 
Hasišteinský) piastujący wysokie stanowiska państwowe dołożyli wszel
kich starań, aby pognębić braci, dla których czuli niechęć nie tylko jako 
do odstępców od Kościoła, ale również jako prostych i nieuczonych 
ludzi, pozostających z dala od wszelkiej kultury. Pod ich wpływem 
wychodzi 5 VII 1503 edykt królewski piętnujący „Pikardów“ za wyszydza
nie przez nich sakramentów i określający ich jako nieprzyjaciół gorszych 
od Turków. Edykt nakazywał bezwzględne obchodzenie się z nimi, 
kcnfiskowańie majątków i karanie więzieniem każdego, kogo by przy
łapano na odprawianiu praktyk religijnych według zwyczajów brackich. 
Wprawdzie rozporządzenie to odnosiło się do miast królewskich, ale co 
gorliwsi panowie utrakwistyczni i katoliccy stosowali jego zalecenia do 
poddanych w swoich dobrach. Bracia nie pozostawali bierni wobec ataków. 
Od r. 1502 zaczęła się ich wzmożona działalność piśmiennicza w celu 
udowodnienia, że nie są „Pikardami“ i nie popełniają grzechów, które im 
zarzucano. Niektóre pisma trafiały nawet do króla dzięki staraniom moż
nych, życzliwych braciom, jak np. Wilhelmowi v. Pernstein czy Janowi 
v. Schellenberg. Nie zapobiegło to jednak katastrofie, która spadła na 
braci w 1508 r. Zapowiedź jej mieli bracia już rok wcześniej ze strony 
Kanclerza Kolovrata, który w imieniu króla wydał nowy dekret przeciw 
Jednocie, zaostrzający poprzednie kary. Wreszcie 25 VII 1508 r. w dzień 
św. Jakuba na sejmie czeskim ostatecznie zatwierdzono mandat potępia
jący zdecydowanie „Pikardów“ w Czechach i na Morawach. Mandat ten, 
zwany później mandatem św. Jakuba, nakazywał bezwzględne rozwiązanie 
wszystkich gmin brackich, zabraniał ustnego lub pisemnego propagowa
nia wyznania brackiego, praktykowania ich obrządków religijnych, polecał 
aresztowanie wszystkich kapłanów brackich i rozkazywał wszystkim człon
kom Jednoty przystąpienie do jednego z dwu oficjalnych wyznań w, Cze
chach. Od 1508 r. nasiliły się więc prześladowania braci, i to nieraz nawet 
na terenach należących do magnatów brackich, jak to miało miejsce 
w Litomyślu ze strony Jana Kostki. Wprawdzie około lat dwudziestych 
XVI w. sytuacja dla braci nieco się poprawiła, gdyż wymarli ich zawzięci



przeciwnicy, miejsce dawnego kanclerza zajął Władysław v. Sternberg, 
przyjaciel Wilhelma v. Pernstein, a ponadto między utrakwistami a kato
likami zaostrzyły się spory, co odwracało uwagę od Jednoty. Mimo wszyst
ko jednak nabożeństwa musieli bracia odprawiać w tajemnicy, a duchowni 
ich musieli się ukrywać.

Jak więc widzimy, sytuacja w okresie wstąpienia Weissego w szeregi 
brackie była napięta i niebezpieczna, o czym z pewnością wiedział i z czym 
musiał się liczyć. Potwierdzałoby to raz jeszcze domysł, że decyzja 
ucieczki nie była przypadkowa. Litomyšl, gdzie znalazł się Weisse z to
warzyszami, stanowił wówczas dla Jednoty bardzo ważny ośrodek. Tutaj 
przez cały XV w. znajdowała się siedziba starszyzny brackiej, tutaj też 
przebywali Jan Taborski, a od 1495 r. Wacław Krasonicki. Gmina bracka 
w Litomyślu straciła dopiero na znaczeniu, kiedy głowa Jednoty biskup 
Łukasz osiedlił się w Mladým Bolesławcu, który stał się przez to centrum 
organizacyjnego życia brackiego. Mimo to Litomyšl był nadal po Mladým 
Bolesławcu najważniejszym centrum brackim, gdzie nawet znajdowało 
się pierwsze archiwum brackie, spalone podczas pożaru miasta w r. 1546. 
O ile sytuacja braci w Litomyślu w XV w. układała się bardzo pomyślnie 
z uwagi na przynależność rodu Kostków z Postupic do Jednoty, to już 
w okresie Weissego mocno się pogorszyła. Właścicielem Litomyśla był 
Jan Kostka, wprawdzie członek Unii, ale bardzo lojalny wobec władzy 
królewskiej i jej rozporządzeń, przez co bracia me czuli się tutaj tak 
bezpiecznie, jak poprzednio.

Prawdopodobnie już z Litomyśla nawiązał Weisse bliższe kontakty 
z gminą braci czeskich w Lanśkrounie, oddalonym zaledwie dwadzieścia 
parę kilometrów od Litomyśla. Gmina w Lanśkrounie składała się z człon
ków pochodzenia niemieckiego i wywodziła się jeszcze z XV w., a założona 
była przez waldensów niemieckich. Kierownikiem gminy braci był do 
r. 1522 Tomasz, zwany także „Niemcem“, znany z dysputy braci czeskich 
z augustianami kłodzkimi w r. 1480. Samo miasto należało kiedyś do 
korony królewskiej, potem do biskupstwa litomyślickiego, w czasie walk 
husyckich przypadło Kostce z Postupic, a w obchodzącym nas okresie 
przez małżeństwo jedynej jego córki przeszło w posiadanie Wojciecha 
Pernsteina. Pernstein zasługuje na uwagę nie tylko z powodu życzliwości, 
jaką otaczał członków Jednoty, ale także jako człowiek miłujący wiedzę, 
czego dowodem jest zgromadzenie w jego zamku pięknej biblioteki oraz 
założenie archiwum. Jak wynika z zapiski o śmierci Weissego 23, musiał 
on utrzymywać bliższe stosunki z tymże Pernsteinem.

Gmina bracka w Lanśkrounie po śmierci Tomasza w 1522 r. na stano
wisko duchownego i organizacyjnego kierownika wybrała Weissego24.

23 F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.
24 Konkretną wiadomość o tym, że Weisse był naczelnikiem obu gmin, znaj-



Na stanowisku tym pozostał Weisse do końca swego życia. Był także 
równocześnie naczelnikiem gminy niemieckiej w niedalekim Fulneku, 
który stanowił także ważny ośrodek życia brackiego Niemców. Powierzenie 
Weissemu kierownictwa obu gmin w tak krótkim czasie od jego przybycia 
do Czech świadczy o dużym zaufaniu, jakie musieli żywić do niego człon
kowie tych gmin. Pewną, ale raczej uboczną rolę odegrać mogły takie 
okoliczności, jak niemiecka narodowość Weissego, posiadanie przez niego 
wykształcenia i ślubów zakonnych, co mogło go także predestynować na 
stanowisko naczelnika. W wyznaniu brackim najważniejszą jednak rolę 
odgrywało moralne oblicze członka Jednoty, co rzuca na Weissego cha
rakterystyczne światło.

Czas, w którym powierzono Weissemu kierownictwo niemieckich gmin 
brackich w Lanśkrounie i Fulneku, zbiega się z jego podróżami do Witten- 
bergi, gdzie udał się jako członek delegacji brackiej z wizytą do Lutra. 
Na temat pobytu delegacji brackiej u Lutra istnieje bardzo obszerna 
literatura 25, zawierająca jednak sporo nieścisłości. Wystąpienie Lutra mu
siało od początku spotkać się z zainteresowaniem braci chociażby z tego 
samego powodu, że Luter głosił oderwanie od Rzymu i był zawsze zde
cydowanym przeciwnikiem papiestwa. Zresztą stanowisko Lutra w kwe
stiach dogmatycznych w tych latach nie było jeszcze ściśle sprecyzowane, 
co w dużym stopniu łagodziło różnice. Solidarność ze zwolennikami 
luterańskimi w Czechach i na Morawach bracia mogli odczuć tym silniej, 
że sytuacja obu wyznań zaczęła się kształtować podobnie. Luteranie 
wkrótce zaczęli być wyznaniem prześladowanym i w takiej sytuacii byli 
braciom bliżsi niż inni. Dobro samych braci nakazywało im zwrócić się 
do Lutra i pozyskać jego aprobatę. Jednak już w latach 1522—1524 
zaczęły rysować się duże różnice zdań między Lutrem a braćmi, toteż ich 
kontakty z tvch lat nie będą miały poważniejszego woływu na Jednotę. 
Wiele przy tym zapisać należy na karb niechęci bisVuoa ? ukąszą do 
jakichkolwiek wpływów zewnętrznych na Unie. Dopóki Łukasz żvł. me 
mogło bvć mowv o žadnvch usteo^twach w «rew ach wyznaniowych. Stan 
ten uległ dopiero zmianie po jepo śmierci (1523 r.).

Lakoniczność wzmianek źródłowych odnośnie do pobytu braci u Lutra

dujemy w przedmowie do śpiewnika z r. 1531. Za tym zaś, że stanowisko kierownika 
gmin musiał objąć w 1522 r., wkrótce po śmierci Tomasza Niemieckiego, prze
mawiałby fakt, że w gminach tych na przestrzeni lat 1522—1534 nie spotykamy 
innego nazwiska naczelnika.

25 Najdawniejsze dane do kontaktów braci z reformatorem wnieśli C i h u 1 a, 
op. cit.; J. K ö s t i n, Martin Luther. Sein Lehen und seine Schriften, t. I, Eberfeld 
1875, s. 664—674. Z nowszej literatury por. M ü l l e r ,  Geschichte d. B hm. Brüder, 
t. I, s. 400—417; F. B a r t o š ,  Lutherovo vystupění a Jednota bratrská (Reformační 
sborník, t. III, 1929).



powoduje, że nie możemy mieć dokładnego wyobrażenia o roli, jaką 
w pertraktacjach z Lutrem spełnił Weisse. Wszystkie podróże odbył w to
warzystwie drugiego członka Jednoty, Jana Horna (inaczej Roha), mło
dego wówczas i wykształconego duchownego Unii, którego poznał jeszcze 
w czasie swego pobytu w Litomyślu.

W świetle zapisek o wizytach Weissego i Horna w Wittenberdze wy
nika, że czołową rolę w tych rokowaniach odegrał Horn. Na podstawie 
wypowiedzi biskupa Łukasza z r. 1526 26 stwierdzić by nawet można, 
że tylko Horn był wytypowany do tej misji. Towarzystwo zaś Weissego 
tłumaczyć by można zabraniem go przez Horna ze względu na jego 
znajomość języka niemieckiego i łaciny. Nic natomiast nie upoważnia 
nas do wysunięcia hipotezy, że zbliżenie braci z Lutrem nastąpić miało 
dzięki agitacji i propagandzie proluterańskiej Weissego, jak to przyj
mowano 27. Ani przed r. 1522, ani po nim nie znajdujemy śladu takiej 
działalności Weissego, nie ma także podstawy do twierdzenia, że Weisse 
był do r. 1526 zwolennikiem Lutra, a potem poglądy jego uległy zmianie 28. 
Zupełnie bezpodstawne jest również twierdzenie, jakoby Weisse był 
sprawcą zainteresowania się Horna pismami L utra29. Nie tylko brak 
danych źródłowych świadczących o tym, ale mamy dowód, że to właśnie 
Horn, nie Weisse. okazał się długoletnim i gorliwym zwolennikiem Lutra 30. 
Zwłaszcza odkąd Horn zaczął piastować urząd biskupa brackiego, ze wszech 
sił dążył do nawiązania przyjacielskich stosunków z Lutrem, on też 
z obawy przed niezadowoleniem Lutra będzie tłumaczył poglądy Weissego 
na sakrament ołtarza jako zapatrywania prywatne, nie uznawane przez 
Jednotę 31.

26 W piśmie z r. 1526 do starszyzny brackiej (wyjątek z oryginału Acta Unitatis 
Fratrum, przedrukowany w języku niemieckim przez J. M ü 11 e r a, Die Böhmische 
Brüderunität und Zwingli — „Zwingliana“, Mitteilungen zur Geschichte Zwinglis 
und der Reformation, Zürich 1920, nr 2, s. 514—524) biskup Łukasz wyraża się 
o Weissem: „Denn den Mönch habe ich niemals kennen gelernt bis erst vor kurzem, 
gesprochen habe ich nie mit ihm...“. O roli Horna świadczą także słowa Łukasza 
do Krasonickiego: „Die Artikel, die du mir geschrieben hast, sind schon zuvor durch 
deinen Johannes von Luther mir gebracht und zugesandt worden“ ( Mü l l e r .  
Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 402, przyp. 306).

27 C i h u 1 a, op. cit., s. 9, przyp. 26, pisze: „Snad je to vliv Weisuv, že Roh 
pilně se zabýval německou literaturou a pozorně sledoval nove hnuti v Německu...“.

28 W o 1 k a n, Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 250—252.
29 Por. przyp. 27.
30 Horn był zwolennikem Lutra aż do r. 1544. Od tego roku datuje się bowiem 

u niego odwrót od nauki luterańskiej. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, 
t. II, s. 194.

31 Por. wypowiedź Horna w przedmowie do wydanego ponownie w 1544 r. 
śpiewnika Weissego: ,.Ich solte diss Cancional (freundlicher lieber Leser) vor langest 
für mich genommen, übersehen und gebessert haben, sintemal nicht kleine mangel



Po raz pierwszy Weisse i Horn bawili w Wittenberdze w maju 1522 r. 
Wobec faktu, że zasadniczo historycy nigdzie w źródłach nie spotkali 
danych świadczących o sprawowaniu tego poselstwa z ramienia starszyzny 
brackiej, przypuszczano, iż podróż ta była podjęta zupełnie prywatnie32. 
Wydaje się jednak być więcej niż wątpliwe, aby tak istotnie było. 
W Jednocie zawsze panowało dość duże ograniczenie swobody poruszania 
się. Zasadniczo gmina była zawsze poinformowana o zamierzeniach 
swoich członków. Jeżeli chodzi o podróże, to stawiano nawet warunek, aby 
odbywano je zawsze w towarzystwie drugiego brata. W związku z po
wyższym jest raczej mało prawdopodobne, aby wizytę u Lutra zarówno 
Weisse, jak i Horn podjęli bez wiedzy i zezwolenia (choćby cichego) star
szyzny brackiej. Trudno sobie po prostu wyobrazić, aby przedsięwzięcie 
tak ważne dla żyjących w zupełnej izolacji od innych wyznań braci, jak 
pierwsze nawiązanie kontaktów z innym odłamem „herezji“, członkowie 
Jednoty mogli podjąć bez porozumienia z kierownictwem Unii.

Przybywszy w maju 1522 r. do Wittenbergi, Horn i Weisse 'spotkali 
się od razu z dość zawikłaną sprawą. Nie wiadomo, przez kogo wręczono 
Pawłowi Speratowi, przebywającemu wtedy w Igławie, Conclusiones 
Beghardorum et Bohemorum, zawierające zapytania w sprawie jedenastu 
artykułów wiary „Pikardów“ i czterech artykułów utrakwistów (Bohemo
rum), z prośbą o wydanie oceny. Sperat, zdecydowany i gorący zwolennik 
Lutra, nie chciał sam rozstrzygać kwestii, tym bardziej że sami luteranie 
mieli wtedy jeszcze wiele nie ustalonych poglądów dogmatycznych, nie
długo przed podróżą braci przesłał powyższe Conclusiones Lutrowi do za
opiniowania. Horn i Weisse po przybyciu wyjaśnili Lutrowi, że przedłożo
na przez wysłanników Sperata charakterystyka wyznania' brackiego nie

und fehl darinnen befunden.... inn Sonderheit aber, haben mich die Geseng vom 
Sacrament des Nachtsmals des Herrn, fross bewegt, welche Michel Weyss, unser 
Mitbruder, ohne meinen, und anderer Eltisten Bewust und Willen, unter andere 
Gesang gemengt und also hat lassen ausgehen, darob ich nicht ein klein Verdruss 
und Beschwernitz getragen, jedoch mir selbst zuletzt die Schuld gegeben. Denn 
dieweil ich die andern Gesang, so Michel Weyss aus dem böhmischen ins teutsch 
transferirt, den meisten Theil übersah und corrigirte, sollte ich billig den andern 
auch also gethan haben... Da nun solch Cantional, im Druck ausgangen, mir unter 
Händen kam, fand ich am Sacrament des Nachtmals des Herrn einen sonderlichen
Sinn, dem unsern fast unhleichen...... Darum wir auch obgedachten Michel Weyssen
gar ernstlich strafeten und hart zuredeten, ihn auch dazu hielten, solchen zu bessern, 
welches er denn von uns Allen willig aufnahm und solches zu bessern war gesinnet... 
Nun ist solche Mühe wieder auf mich gekommen, das ich dieses Cantinal mit hülf 
zweier obgedachter brüder hab bessern müssen und andere an die Stelle gesetzt 
und dasselbe also in ein Ordnung gefasset und gestellet...“. E. K o c h ,  Geschichte 
des Kirchenliedes II, t. II, Stuttgart 1886, s. 122—123.

33 Ci h u l a ,  op. cit., s. 9; M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I.



odpowiada prawdzie Odjeżdżając, zabrali z sobą odpisy pism Sperata, 
jak i uwagi Lutra, aby doręczyć je biskupowi Łukaszowi. Ostatni czuł się 
w obowiązku przygotować pisemne wyjaśnienie co do zasad wyznania 
brackiego. Prawie równocześnie z ukończeniem przez niego pisma (za
ledwie w miesiąc po wysłaniu Lutrowi Conclusiones) Paweł Sperat został 
zainteresowany nową kwestią. Tym razem katolicki ksiądz Benedykt Optat 
z Telc, świeżo pozyskany dla luteranizmu, przedłożył mu cztery pytania 
w sprawie komunii.

W krótkim więc czasie po powrocie do Czech Horn i Weisse ruszyli 
po raz drugi do Wittenbergi, niosąc z sobą pismo Łukasza, a równocześnie 
także pytania Optata •i4. Podczas drugiej bytności nasi bracia dyskutowali 
z Lutrem o kwestiach ich wiary, w szczególności roztrząsano postulaty 
dotyczące chrztu dzieci i dorosłych, celibatu kapłanów, komunii, czjdi 
najbardziej różniące oba wyznania punkty. W wyniku rozmów z braćmi 
oraz pisma Łukasza i katechizmu brackiego (który właśnie w tym roku 
został wydrukowany) Luter doszedł do przekonania, że poglądy Jednoty

33 Komeński pisze o bytności braci u Lutra bardzo ogólnie: „Laetati maiorem 
in modum Fratres (audito Lutheri ortu et in Ecclesia repurganda progressu) mi
serunt ad eum anno 1522 Johannem Cornu et Michaelem Album gratulatum iri 
agnitae veritatis l u m e n . ( J .  C o m e n  i us,  Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici 
in Unitate Fratrum Bohemorum, Amsterdam 1660, s. 29). Co do czasu pierwszej 
wizyty szczegółowszych danych dostarcza wypowiedź Lutra w liście do Sperata 
z 16 V 1522: „Item ich acht der Piccardten articel sind dir nicht lautter unnd rein 
furkommen. Denn ich hab alle Ding aus ihnen selber erforschet, aber nicht erfun
den...“ (W. M. L. de W e t t e ,  Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken, 
t. IV, Berlin 1858, nr MMCCCXLV, s. 33; E. L. E n d e r s ,  Dr. Martin Luthers Brief
wechsel, t. III, Calw u. Stuttgart 1889, nr 526, s. 363). Węgierski podaje: „Fratres 
igitur, nulla ratione praetermittendum dilatandae Christianae charitatis occasionem 
arbitrati, ablegarunt ad Lutherum anno 1522 Johannem Cornu Domazlicensem 
et Michaelem Album; qui ipsi gratularentur lunien agnitae veritatis et apprecaren
tur, ut ea sese ipsius opera in orbem terraiVim quam latissime effunderet. Qui legati 
addiderunt ipsi, licet satis animoso, animum et de sua Unitate ignatarum erudierunt 
conciliataque tunc fuit ipsis benevolentiae eius atque amicitia. Cuius Fratrum 
legationis Lutherus ipse in scriptis suis ad Spalatinum et Paulum Speratum Theo
logum mentionem facit...“ (A. W e n g e r s c i i  Libri quatuor Slavoniae reformatae, 
t. I. Amsterdam 1679, s. 55).

34 W liście do Sperata z 13 VI 1522 r. Luter wyraża się: „Ad questiones autem 
Waldensium, quas ad me per eorum legatos dedisti, ita respondeo...“ (de W e t t e ,  
nr CCCCVIII, s. 208; E n d e r s ,  III, nr 546, s. 397—398). Potwierdzenie tegoż znaj
dujemy w liście Lutra do Spalatina z 4 VII 1522: „Picardi apud me legatos habuerunt 
de fide sua consulentes; inveni ferme omnia sana, nisi quod obscura phrasi 
et barbara utuntur pro scripturae phrasi. Deinde, quae me movent, sunt, quod 
parvulorum baptismum nullius fidei et fructus asserunt et tamen eos baptisant et re- 
baptisant ad se venientes ex nostris, deinde septem sacramenta ponunt.,.“ (de 
W e t t e ,  II, nr CCCCXII, s. 217; E n d e r s ,  III, nr 553, s. 426).



raczej zasługują na przychylną ocenę. Nie był jednak przekonany o słusz
ności wszystkich zasad braci i w związku z tym zwrócił się do delegatów 
brackich z prośbą, aby kierownictwo Jednoty w specjalnym piśmie wy
jaśniło mu jeszcze raz swoje poglądy odnośnie do sakramentu ołtarza. Po 
powrocie Horna i Weissego Łukasz zdecydował się tym razem wejść 
w oficjalny kontakt z niemieckim reformatorem już w imieniu całej 
Jednoty. Do tej bowiem pory, pomimo że o podróżach obu braci wiedział, 
nie traktował tego jako rzeczy obchodzącej wszystkich członków Jednoty, 
a nawet początkowo uważał, że cała sprawa Conclusiones nie obchodzi 
Unii. Widząc jednak, że stanowisko Lutra w wielu kwestiach jest błędne, 
zmienił swoje uprzednie zdanie i postanowił bronić poglądów brackich. 
Po raz trzeci przeto, prawdopodobnie gdzieś przy końcu r. 1522, Horn 
i Weisse udali się do Niemiec, aby doręczyć Lutrowi rękopis pisma 
Łukasza O pravdě vitežně z prośbą o aprobatę ich zasad wyznaniowych 35. 
Łukaszowi i starszyźnie brackiej zależało także na tym, aby uzyskać zgodę 
Lutra na przetłumaczenie powyższego pisma na język niemiecki i opubliko
wanie go. Luter nie wyraził zgody ani na jedno, ani na drugie. Drażnił go 
szczególnie bracki sposób pojmowania eucharystii. Jeszcze raz spróbował 
im wyjaśnić swój punkt widzenia w piśmie Von Anbeten des Sakramentes. 
Inne poglądy braci, jak pojęcie Boga i Trójcy Sw., nieuznawanie hierarchii 
kościelnej, nieoddawanie czci Matce Boskiej i świętym, podobały mu się, 
natomiast nie godził się z dwukrotnym chrztem, stosowanym przez braci, 
przenoszeniem wartości uczynków nad samą wiarę oraz z bezżeństwem 
księży. Zarzuty Lutra, powtórzone przez obu braci, spowodowały, że 
Łukasz odpowiedział na nie w obszernym piśmie przetłumaczonym na 
niemiecki i wydanym drukiem w październiku 1523 r. Ono też stało się przy

35 Węgierski trzecie poselstwo brackie zamieszcza pod datą 1523 r., notując 
przy tym: „Ediderunt Fratres Germanice Catechesin puerilem a Luthero visam; 
in qua cum scriptum legerentur, adorationem a Sacramento Ćoenae Dominicae 
abesse debere, propterea, quod in eo corpus Christi natura sua minime clausum 
esset, rogavit, ut hac de re aliquid apertius conscriberet... Miserunt igitur Fratres 
alium eiusdem argumenti libellum ad Lutherum, quis rescripsit eis Germanice...“; 
(A. W e n g e r s c i i  Libri quatuor, t. I, s. 55—56). O tym, że pismo Łukasza nie 
zadowoliło Lutra, świadczy jego wypowiedź w przedmowie do sporządzonego przez 
siebie wyznania zasad wiary ewangelickiej: „Von Anbeten des Sacraments des 
heyligen leychnams Christ, Wittemberg MDXXIII... wie ich ewr geschickten tzu 
inyr euch bitten lies, das yhr diesen artickel eygentlich klar machter, durch eyn 
szonderlich büehlin, denn ich mündlich ich höret von yhn bekenen, wie yhr 
eyntrechtlich halten...“ a następnie... „Nu ist myr dasselb büehlin von Luca tzu 
geschickt auff lateinisch, aber noch nicht sa lautter und klar gemacht yn diesem 
artickel als ich gerne gesehen hatte. Darumss ichs Widder verdeutschen noch drucke 
habe lassen, wie ich verliess besorget, ich macht die tunckel wort nicht recht 
treffe...“.



czyną nowego, z kolei czwartego, poselstwa braci do reformatora 3(\ Tym 
razem Luter nie dał już delegatom brackim pisemnej odpowiedzi, uznając 
widocznie dalszą polemikę za zbyteczną. Jaka zaś była ustna jego wy
powiedź, nie wiemy. W następnym roku, 1524, Horn i Weisse jeszcze raz 
podążyli do Wittenbergi 36 37. Tym razem nie chodziło już o kwestie wiary, 
ale o zapoznanie się ze stanem nauki i zwyczajami panującymi na tam
tejszym uniwersytecie. Związane to było z okolicznością, że w tym czasie 
starszyzna bracka miała zamiar wysłać na studia do Wittenbergi zdol
niejszą swoją młodzież. Dokładnego sądu braci o powierzonej im misji 
nie znamy. Prawdopodobnie jednak brzmiał on nieprzychylnie dla uniwer
sytetu wittenberskiego.

W niedługim czasie po ostatniej' podróży do Lutra Weisse daje się 
poznać jako obrońca Jednoty na większą skalę. Jego wystąpienie związane 
było z ogólną sytuacją braci, wyraźnie pogorszoną w tym czasie. Już 
od sejmu lipcowego 1524 r. wysuwano coraz śmielsze żądania stosowania 
wobec „Pikardów“ nowych, ostrzejszych środków. Dochodzi do dużych 
represjii w stosunku do członków Jednoty. Ofiarą jej padli najpierw 
bracia „Małej Partii“ z przedmieścia Pragi, a następnie bracia z innych 
części kraju. Posunięto się nawet do tego, że wydano zarządzenie, na mocy 
którego każdy mieszkaniec, który chciał wstąpić do cechu, zmuszony był 
udowodnić, że jego rodzice zawierali małżeństwo w legalnym Kościele, 
a on sam nie był chrzczony przez duchownego brackiego. Wiadomo było

36 Było to pismo Łukasza Odpowed Bratrzie na spis Martina Lutera. Luter 
w liście do Hausmanna z października 1523 r. nadmienia: „De Picardis iam non 
male sentio, audita eorum praesentibus ipsis circa sacramentum Eucharistiae...“ 
(de W e t t e ,  II, nr DXLVI, s. 428; E n d e r s, IV, nr 727, s. 253), a Węgierski zazna
cza: „Atque Fratres rursus anno eodem Luthero lingua Germanicae rescripserunt, 
ab ipso rogati, ut suam quoque de eius scripto ferrent sententiam... quibus ille tum 
acquievit nihilque contra ea reposuit. In illis litteris suis Lutherus inter alia haec 
scribit de Fratribus: Testimonium vobis perhibere volui, quod proprius accedatis 
ad puritatem Evangelii quam alii, quos ego cognoverim...“ ( W e n g i r s c i i  Libri 
quatuor, t. I, s. 56).

37 Na temat ostatniego poselstwa znajdujemy u Komeńskiego taką wypowiedź: 
„Secunda legatio, per eosdem duos, fuit anno 1524, disciplinae in renascente 
ecclesia plenius cagnoscendae causa. Verum disciplinae nullam adeo rationem 
habueri cognito, commercium cum Luthero intermiserunt, toto octennio; ille etiam 
sinistra de iis suspicatus, liberius quedam illorum instituta carpere coepit, libellis 
quibusdam tunc scriptis sermonibusque convivalibus, ut apellantur...“ (C o m e n i u s, 
Ratio disciplinae, s. 29—30). Węgierski podaje: „Anno 1524 missus est rursum a Fra
tribus Vitebergam, idem, qui ante, Joh. Cornu, vir dictus, tam colloquii cum 
Luthero, quam disciplinae in renascenti ecclesia cognoscendae causa. Quae cum 
illic non ex voto succederet, Fratres cum Luthero toto decennio commercium inter- 
misserunt. Is vero tum propterea, tum ex malevolorum obtrectationibus de Fratribus 
suspicari et liberius quaedam eorum instituta carpere, in primis suis lucubrationis 
et sermonibus convivalibus...“



powszechnie, że oba odłamy stanów czeskich (utrakwiści i katolicy) 
przygotowywały nowy atak na Jednotę. Na zwołanym na 25 1 1525 r. 
do Pragi sejmie zamierzano włączyć do postanowień sejmowych uchwały 
przynoszące radykalne zniszczenie braci. Zagrożona Jednota wytężyła 
siły, aby temu zapobiec. Ponieważ we wszystkich rozporządzeniach skie
rowanych przeciwko braciom określano ich jako „Pikardów“, przeto 
najpilniejszą w ich pojęciu sprawą było udowodnić, że „Pikardami” nie są 
i nigdy nimi nie byli, a zasady ich wiary zgodne są z Pismem św. i przy
kazaniami bożymi. W takiej sytuacji Weisse prawdopodobnie otrzymał 
polecenie od starszyzny brackiej, aby sporządzić odpowiednie pismo58. 
Miano je bowiem wysłać na sejm styczniowy. Istotnie wysłano je razem 
z drugim pismem o podobnej treści, ale nie uratowały one braci przed 
wstawieniem do uchwał sejmowych postanowienia dotyczącego prześlado
wań ,,Pikardów“. Położenie braci złagodził natomiast w niedługim czasie 
fakt, że prowadzone układy utrakwistyczno-katolickie nie zakończyły się 
porozumieniem, a zagrażające niebezpieczeństwo ze strony Turków 
i wreszcie śmierć króla skierowały na pewien czas uwagę stanów w inną 
stronę. Pismo Weissego skierowane było do szerokiego kręgu społeczeń
stwa czeskiego, do wszystkich, którzy będą mieli możność je czytać. Treść 
obracała się wokół kluczowego dla Jednoty w tym czasie zagadnienia, 
a mianowicie udowodnienia, że nie są ,,Pikardami“ ani waldensami, 
z którymi ich powszechnie utożsamiano, i co było przyczyną nienawiści 
oraz prześladowań Unii. W piśmie swym Weisse zebrał wszystkie argu
menty Jednoty, od dawna przez nich powtarzane, aby przekonać ogół, 
że oni naprawdę nie wywodzą się ani aus eym sonderlichen volek odder 
lant Pickartey odder Beghardey i że bracia w ogóle nie keyn gemeyn- 
schaft mit yhnen gehat auch noch nicht haben. To samo odnosi się do sekty 
waldensów. Prawdziwe natomiast jest tylko to, że wszyscy członkowie 
Jednoty pochodzą aus denn perschonen der Behmischen gemeyn, dis sich 
der Römischen hat abgesondert. W dalszym toku Weisse szczegółowo

30 Pełny tytuł brzmiał: Eyn kurtz unterricht von dcm ursprunck der Brüder yn 
Behmen, und desselben ursach, daryn sie auch beweysen das sie nicht aus der 
Waldense oder Pickarten rotten kommen, wie sie danne aus neyt und bossheyt des 
Widerchrist unnd seynes anhangs, mit dere namen felschlich bekleydet gewest. 
Gesant auff den lant tag ken Praga. Na końcu: Ende ym iar dem lant tag zu Prag 
Auff Pauli bekerung (26. Jan.). Gedruckt yn der churfurstlichen Stat Zwickaw, 
durch Jorg Gastei X 1525. Na autorstwo Weissego zwrócił po raz pierwszy uwagę 
W o l k a n  (Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen. s. 252; Por. także Allge
meine deut. Biographie, l. XLI, s. 598). Natomiast M ü l l e r  uważał je za pismo 
Łukasza (Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 561, nr 89), co już sprostował B a r t o š  
w czeskim tłumaczeniu pracy Müllera (Dějiny bratřskí, t. I, Praha 1923, s. 334), 
a ostatnio Z. T o b o l k a  (Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší 
až do konce XVIII. století, Praha 1948, Dil II, část IV, s. 341).



przedstawił historię początków braci, od chwili pojawienia się aż do 
okresu bieżącego. Znajdziemy więc w nim zobrazowanie stosunków 
pierwszycłi braci czeskich z Rokiczaną i Piotrem Chelczyckim, poszukiwa
nia przez braci idealnego wzoru prawdziwego kapłana i ich usiłowania zor
ganizowania kościoła na zasadach pierwszych chrześcijan. Weisse skreślił 
przyczyny skłaniające braci do odłączenia się od Kościoła rzymskiego, 
potem od utrakwistycznego, a wreszcie wyłuszczył powody, dla których 
zmuszeni byli stworzyć własny kościół z nieco innymi obrzędami niż 
w poprzednich i zorganizować własny stan kapłański. Nie omieszkał przy 
tym w drugiej części swego pisma wyrazić swego zdania na temat toczo
nych w tym okresie pertraktacji katolików z utrakwistami w celu 
pojednania się z Rzymem. Już to samo według niego było dostateczną 
podstawą, dla której bracia nie mogliby przystąpić do Kościoła utra
kwistycznego. Całe to bowiem porozumienie kojarzone było ze względów 
politycznych i nie miało nic wspólnego z prawdziwą wiarą i miłością 
Boga oraz bliźniego39. Najważniejsza w piśmie Weissego była jednak 
część poświęcona wywodom na temat pochodzenia braci. Pokrywała się 
ona z ich rzeczywistą historią, jedynie tylko zaprzeczenie Weissego, jakoby 
bracia nigdy nic wspólnego nie mieli z waldensami, nie odpowiadało 
prawdzie. Było rzeczą przecież wiadomą, że waldensi w początkowym 
okresie istnienia Jednoty wywarli na nią pewien wpływ40, a nawet od 
waldenskiego kapłana Stefana przyjęli święcenia duchownych. Zaprzecze
nie to ze strony Weissego było zupełnie świadome. Nie wolno nam 
bowiem zapominać, że zadaniem Weissego było obronić swoim pismem 
Jednotę przed zarzutami katolików i utrakwistów. W świetle wspomnia
nego pisma Weisse ukazuje się nam jako człowiek, który podejmuje się 
bronić zasad wyznania brackiego przed atakami nieprzyjaciół, jako zde
cydowany zwolennik Jednoty. Toteż w pierwszej chwili dziwna wydać się 
nam może wiadomość, że w r. 1526 Weisse ma wyznawać i w dodatku roz
powszechniać publicznie poglądy niezgodne z ogólnie przyjętymi w Unii. 
Mianowicie Weisse oraz dawny jego współtowarzysz ucieczki z klasztoru 
wrocławskiego, Jan Čižek (inaczej zwany także Zeissingiem), głosili wśród 
braci poglądy Zwinglego, zawarte w piśmie Subsidium sive coronis eucha
ristia, na sakrament ołtarza 41.

Poglądy Weissego na eucharystię są dla nas bardzo interesujące z uwagi

39 Por. wypowiedź Weissego zamieszczona u M ü l l e r  a, Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 426.

4U J. G o l i ,  Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhmischen Brüder, 
t. I, Prag 1878; F. B a r t o š ,  Valdenský biskoup Stepán z Basileje a jeho účast při 
ustavení Jednoty bratrské, 1916.

41 Całe to zajście z lat 1525—1526 zanotowane jest w Historia fratrum, f. 400 579. 
Odnośnie do poglądów na eucharystię obu Ślązaków patrz przyp. 43.



na fakt, że odzwierciedlają jego własny punkt widzenia w tej materii, 
ukazują nam różnicę między nim a braćmi w pojmowaniu sakramentu 
ołtarza i dają nam obraz jego indywidualności w kwestiach dogmatycz
nych. Oficjalny punkt widzenia braci w sprawie eucharystii sprecyzował 
biskup Łukasz jeszcze w 1520 r. 42 Według niego słuszne było przyjmowa
nie komunii pod dwiema postaciami, ale ani chleb, ani wino nie zawierały 
„ciała i krwi Pańskiej“ w sensie dosłownym. Chrystus fizycznie bowiem 
nie mógł znajdować się na ziemi pod żadną postacią, skoro przebywał 
w niebie po prawicy Boga Ojca, a przyjść miał na ziemię dopiero na dzień 
Sądu Ostatecznego. Łukasz wychodził z założenia, że w sakramencie ołta
rza znajduje się Chrystus tylko w sposób duchowy. Kładł duży nacisk 
na różnicę między duchową obecnością Chrystusa (spiritualis) a osobową 
(personalis). Taki punkt widzenia zasadniczo zaprzeczał rzymskiej nauce 
o transsubstancjacji i musiał być uznawany przez Kościół za herezję. 
Z drugiej strony pogląd bracki był nieraz atakowany przez tych reforma
torów, którzy odrzucali wszelką obecność Chrystusa w sakramencie 
ołtarza, zarówno fizyczną, jak i duchową, traktując spożywanie komunii 
tylko jako symbol i pamiątkę ostatniej wieczerzy. Otóż Weisse i Čižek 
stanęli zdecydowanie właśnie na stanowisku wyłącznie symbolicznego poj
mowania sakramentu ołtarza43. Wyznawanie takich poglądów, a w do
datku publiczne ich głoszenie wśród braci na Morawach, od razu zwróciło 
uwagę biskupa Łukasza i spowodowało wystąpienie przeciwko obu Ślą
zakom. Początkowe jednakowoż wystąpienie Łukasza nosiło wszakże 
charakter bardzo łagodny. W specjalnie sporządzonym przez siebie piśmie 
starał się tylko przekonać obu o niesłuszności zajmowanego przez nich 
stanowiska. Pismo to nie zachowało się, wiemy o nim tylko z pośrednich 
wzmianek źródłowych44. Już na najbliższym synodzie brackim w r. 1526 
starszyzna bracka wydała uchwałę potępiającą każdego, kto by ośmielił się

42 A. G i n d e 1 y, Über die dogmatischen Ansichten der Böhm.-Mähr. Brüder 
(Sitzungsber. d. Wiener Akad. Phil. Hist., Bd. XIII); M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Bruder, t. I, s. 456—516; F. H r e j s a, Zasady Jednoty českých bratři, Praha 1939.

43 Charakterystykę poglądów Weissego i Čižka w tych latach podaje nam pismo 
Łukasza do starszyzny brackiej na Morawach (przedrukowane u M ü l l e r  a, Die 
Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 521—523), gdzie biskup bracki wyraził się 
o nich: „Da sie unter dem Schein einer deutlichen Erklärung der Lehre, von der 
Abendmahlslehre an bis zu den andern Wahrheiten, um sie zu zerstören und ver
ächtlich zu machen, mit fremden Lehren auftreten, welche die Unität niemals 
angenommen hat... Denn hauptsächlich müht er sich darum festzustellen, dass 
►►Zeichen« und »sacramentlich« oder »bezeichnenderweise« ein und desselbe sei, 
während für die erste Bezeichnung kein Wort, noch der Sinn und die Absicht und 
die von Christus gemeinte Wahrheit beigebracht werden kann, wie für die zweite...“

44 O tym, że pismo Łukasza pojawiło się w druku, świadczy notatka Blahoslawa 
w Acta Unitatis Fratrum IX. 103. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, 
s. 443, przyp. 391.



w kwestii eucharystii ą zająć inne stanowisko niż naszkicowane przez 
Łukasza. Teraz biskup Łukasz wydał z kolei nowe pismo 45 46, w którym raz 
jeszcze przypomniał Weissemu i Čižkowi, aby powrócili do zapatrywań 
brackich. Na powyższe obaj Ślązacy nie pozostali bierni, ale każdy z osob
na sporządził w języku łacińskim własną odpowiedź 'l6, którą przesłał 
Łukaszowi. Niestety i to pismo nie zachowało się. Z późniejszej relacji 
Łukasza o całym zajściu dowiadujemy się, że Weisse i Čižek w formie 
uwłaczającej godności Łukasza47 sprzeciwiali się nadal jego poglądom 
na eucharystię, nazwali go wstecznikiem i ostro potępili. Na taką śmiałą 
replikę Łukasz odpowiedział pisemnie, ostrzegając przed konsekwencjami.
0 ile nie zaprzestaną wygłaszać twierdzeń, których Jednota nie akceptuje. 
Równocześnie pismo to przesłał do wglądu i ustosunkowania się starszyźnie 
brackiej na Morawach 48. W liście załączonym do pisma wyraźnie ostrzegał 
starszyznę bracką przed niebezpieczeństwem, jakie może wyniknąć z pro
pagandy Weissego i Čižka. Zaznaczał przy tym, że nie zwraca uwagi 
na osobiste obelgi, jakimi obaj Ślązacy obrzucili go w swoich pismach, 
a pragnie tylko w dalszym ciągu przekonać ich o prawdzie. Prosił przy 
tym starszyznę morawską, aby stanowczo wpłynęła na Weissego i Čižka
1 pod groźbą wykluczenia ich z Jednoty zmusiła do zaprzestania agitacji 
za nowym poglądem na eucharystię. Po tym wystąpieniu Łukasza nie 
słyszymy już, aby Weisse nadal publicznie obstawał przy swoich prze
konaniach. Widocznie obawiał się, że upieranie się wobec takiej indywi
dualności, jaką był Łukasz, nie doprowadzi do niczego innego, jak tylko 
do usunięcia go z Jednoty. O tym zaś, że ustąpienie Weissego i jego 
milczenie było jedynie tylko pozorne, świadczą okoliczności, jakie zaszły 
w kilka lat później, ale już po śmierci Łukasza. Mimo wszystko zachowa-

45 Był to Spis proti w nowe powstałym odporuom, že by swatost těla a krwe 
paaně znamenijm toliko a neprawdau była. Tytuł tego pisma znajdował się w piśmie 
Łukasza z r. 1527 do starszyzny Lultscher. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 562, nr 96.

46 O pismach Weissego i Čižka wiemy tylko z listu Łukasza do starszyzny brac
kiej w 1526 r., gdzie pisze: „Ich tue euch kund, das von zwei Personen aus dem 
Hause des Br. Laurentius, nämlich von dem Mönch Michael und von dem Deutschen 
Johann, zwei Briefe, beide in lateinischer Sprache, an mich gelenkgt sind...“ 
( M ü l l e r ,  Die Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 521).

47 Ibid.: „Obgleich beide gegen meine Person tadeln und verächtlich schreiben, 
■würde ich das meinerseits für etwas Geringes halten, wenn sie auch, wie mir 
scheint, um ihres eigenen Bestenwillen gegen meine Person, die ihnen nichts getan 
hat, das nicht hätten tun sollen...“

48 Jedynie to ostatnie pismo Łukasza zachowało się i jest nam znane z cytowanej’ 
wyżej kilkakrotnie publikacji M ü l l e r  a, Die Böhmische Brüderunität und Zwingli. 
Tytuł oryginału brzmiał: Psáni bratřim na Moravu z přiciny psáni k němu učiněného 
od Michala Weysa a Jana Němce.



nie Weissego było w tym wypadku inne niż Čížka, który w rezultacie 
musiał z Jednoty odejść 4y.

O stałości poglądów Weissego w kwestiach dogmatycznych, przy za
chowaniu całej odrębności od zasad wyznaniowych braci, świadczy wy
raźnie jego śpiewnik z 1531 r. Cały szereg pieśni Weissego o sakramencie 
ołtarza potwierdza tu jego dawny pogląd z 1526 r . 50 Ten sam punkt 
widzenia pojawi się w rok później w tłumaczonej przez niego apologii 
wyznania brackiego do margrabiego brandenburskiego 51. Czy Weisse był 
w tym wypadku wyjątkiem, czy też jego pogląd na komunię podzielali 
także inni członkowie Jednoty? Wydaje się być prawdopodobniejsze, że na 
Morawach, gdzie Weisse przebywał, zwingliański punkt widzenia mógł 
znajdować u wielu członków brackich zrozumienie, tym bardziej że na 
Morawach znajdowała się w tym czasie duża ilość anabaptystów, podziela
jących w tym względzie sąd Zwinglego. O tym, że inni bracia mogli 
popierać Weissego w tym punkcie, świadczyłyby w pewnym stopniu słowa 
Weissego w zakończeniu śpiewnika:

Denn die sach ist nich mein allein 
Sonder einer christlichen gemein 
Welch in Behmen und Mehren lahge zeit 
Er leidet manchen widerstreit52.

49 Čižek początkowo nawet żałował swej propagandy i obiecywał starszyźnie 
poprawę, ale w kilka dni potem prosił o pozwolenie odejścia z Jednoty. W jakiś 
czas potem przystąpił do anabaptystów morawskich i zginął na stosie w 1528 r. 
razem z Tomaszem Waldhauserem. Por. J. L o s e r t h ,  Doctor Balthasar Hubmaier 
und die Anfänge der Wiedertäufer in Mähren, Brünn 1893, s. 216—217.

50 A więc według Weissego:

Christus inn leiblicher perschon 
ist ihm himmel vor gottes thron.
Das zeigt die schrieft so klarlich an, 
dass auch kein Christen leugnen kan.

Das sacrament bleibt wein und brot 
und wirt nicht verwandelt in got.
Es wirt wol leib und blut genant, 
hat aber geistlichen verstandt.

Die ersten Christen glaubten recht 
und entpfingen wirdig und schlecht.
Das testament nach Christi leer, 
beweysten ihm nicht göttlich ehr.

M. W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. N VIII/b — N IX/a. To charaktery-" 
styczne dla Weissego odnośnie do sakramentu ołtarza (testamentweise) spotykamy 
na wielu kartach jego śpiewnika. Por. pieśni Von dem Testament des Herrn, da ist 
von seine leichnam und blut testament weiss, s. N V/b — N VI/a, oraz pieśń na 
s. L IX, strofa 10, s. M Ill/b, strofa 3, s. K VII/a, — K VIII/a, strofa 11, s. M 
VII/b — M VIII/a, strofa 5, s. M I/b, strofa 7.

51 Treść pisma u I. D ö 11 i n g e ra, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittel
alters, t. II, München 1890, s. 635—641.

53 W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. N Xl/a — N XH/a, „Zum Beschluss“.



Zresztą notatka pośmiertna o Weissem wymienia wyraźnie, że przy
jaźnił się on z innymi duchownymi w Okresie, kiedy występował przeciw 
Jednocie i jej poglądom Za tym, że mogliby to być duchowni anabapty
stów, przemawia w pewnym stopniu fakt, że Weisse w swoim śpiewniku 
zamieścił kilka ich pieśni 53 54 55. Kontakty z anabaptystami Weisse mógł mieć 
także przez Čižka, z którym zawsze utrzymywał bliższe stosunki, a który, 
jak wiadomo, po odejściu od Jednoty przystąpił do anabaptystów i nawet 
zginął na stosie z Tomaszem Waldhauserem 5,\

Odrębność przekonań Weissego w kwestii eucharystii w niczym jednak 
nie przeszkodziła, aby pozostał nadal cenionym członkiem Jednoty i na
czelnikiem gmin w Lanśkrounie i Fulneku. Więcej nawet, swoją pracą 
dla Unii już w kilka lat później wybiegł poza granice obu gmin. Opracowa
ny bowiem i wydany przez niego w 1531 r. w Mladým Bolesławcu 
śpiewnik bracki56, choć początkowo przeznaczony tylko dla członków 
niemieckiej gminy57, gdzie był naczelnikiem, zapewnił mu znaczenie 
i popularność w całej Jednocie, a nawet, jak to niżej zobaczymy, daleko 
poza nią.

Do opracowania śpiewnika przystąpił Weisse częściowo z własnej 
inicjatywy, a częściowo na prośbę starszyzny brackiej58. Śpiewnik za
spokajał zapotrzebowanie okresu, w którym Weisse żył i pracował dla 
Jednoty. Wydał go bowiem w czasie, gdy Jednota odczuwała silnie brak 
tego rodzaju piśmiennictwa religijnego. Po raz pierwszy bowiem wydano 
w 1501 r. śpiewnik bracki w języku czeskim w opracowaniu Łukasza,

53 Notatka o śmierci Weissego podaje: „począł byl zase proti Bratrzjm powsta- 
wati a s Knežjmi se przjzniti“. F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.

54 Por. w śpiewniku Weissego, s. F VI/a — F VII/b, pieśń K. B i 1 e f a, O Gott 
Schöpf jer, Heiliger Geist, s. G VII/'a — G VIII/a; pieśń W. B a p p e n h e i m a ,  
O glaubigs Hertz, so benedey, s. L IX; pieśń L. R i n g m a c h e r  a, O Jesu, der da 
sehlig machst, s. M XH/a — M XH/b; pieśń M. S a t t l e r a ,  Ais Christus mit seiner 
waren lehr.

55 Por. przyp. s. 49.
56 Śpiewnik Michała Weissego pojawił się w druku pod tytułem Ein New 

Gesengbuchlen, MDXXXI. Venite exultemus domino Jubilemus d' o salutari nr’ o. 
Na końcu: Gedruckt zum Jungen Buntzel ihn Behmenn. Durch Georgen Wylmscherer 
1mm Jar MCCCCCXXXI. Am zwelfte tag des Mertzen vollendet. Śpiewnik ten 
należy dzisiaj do wielkich rzadkości wydawniczych. W ogóle znane są tylko trzy 
jego egzemplarze: w Dreźnie, Norymerdze i Królewcu, ponadto dwa fototypiczne 
przedruki z r. 1931, wydane dla uczczenia 400-lecia druku. Są to: wydany w Kassel 
przez Wilhelma Thomasa i przez Z. Tobolkę w serii „Monumenta Bohemiae Typo- 
graphiae“, t. X. Cytaty podajemy za wydaniem Thomasa.

57 Co wnosić można ze słów w przedmowie do śpiewnika: „Der Deutschen 
Gemein und Christlichen Brüderschaft zur Lantzkron und zur Füllneck...“

58 W przedmowie zaznacza: „Nach dem yhr ewer Eltisten und seil sorger offrnal 
mit beth ersucht und sie da durch auch euch deutsche wie die böhmischen Brüder 
mit geistliche gesengen zu versorgen verursacht habt...“



w 1505 r. pojawił się drugi jego nakład, w 1519 r. trzeci, a w 1531 r. 
ostatni59. Śpiewników brackich w języku niemieckim dotąd jeszcze nie 
było. Toteż gmina bracka niemieckiego pochodzenia odczuwała silnie 
potrzebę posiadania własnego śpiewnika, tak jak to było w gminach 
czeskich. Zapotrzebowanie na śpiewnik było tym bardziej palące, że pieśni 
spełniały w wyznaniu brackim olbrzymią rolę. Rzadko w którym wy
znaniu religijnym pieśni kościelne podczas nabożeństw i innych obrząd
ków zajmowały tyle miejsca, co u braci. Nic więc dziwnego, że na odcinku 
pieśni kościelnych Jednota zajmuje przodujące miejsce zarówno co do 
ilości pieśni, jak i wyjątkowego uroku, jakim się odznaczają. Spośród 
zaś wszystkich pieśni braci czeskich pieśni Weissego cieszyły się niezwykłą 
wziętością. 7

Z tego samego okresu, w którym nastąpiło wydanie śpiewnika, po
siadamy nowy fakt, świadczący o tym, że Weisse był bardzo oddanym 
członkiem Unii i cieszył się uznaniem w szerokich kręgach brackich. 
Na synodzie brackim w Brandys nad Orlicą w kwietniu 1531 r. Weisse 
otrzymuje z rąk biskupa brackiego święcenia kapłańskie 60 61. Do tej chwili 
pełnił on wszelkie obowiązki duchowne w swoich gminach jako naczelnik, 
ale święceń kapłańskich w obrządku brackim jeszcze nie posiadał. Taki 
wypadek w Jednocie nie był zjawiskiem rzadkim. Bracia czescy często 
bowiem dopuszczali do odprawiania nabożeństw i obrządków religijnych 
nawet ludzi zupełnie świeckich, nie pozostających w celibacie. Niemniej 
hierarchia duchowna bracka wykształcała się coraz wyraźniej. Od synodu 
kwietniowego 1531 r. Weisse zaliczany jest już w poczet oficjalnych 
kapłanów brackich. Już to samo jest faktem niemałego znaczenia. O tym 
zaś, że Weisse cieszył się coraz większym szacunkiem i zasługiwał na 
wyjątkowe zaufanie, świadczy jeszcze wyraźniej wydarzenie z następnego 
roku. 14 IV 1532 r. na synodzie w Brandys nad Orlicą dokonano wyboru 
do ścisłej rady. Wśród wybranych znalazł się Michał Weisse fil. Wybrano 
go równocześnie z Janem Augustą, Marcinem Michalcem, Machem 
Sjonskim, ludźmi, którzy w przyszłości odegrali wybitną rolę w dziejach 
Jednoty. Ścisła rada była u braci organem, który razem z biskupami kie
rował życiem organizacyjnym i duchownym Jednoty. Rolę i ważność 
ścisłej rady zwiększała jeszcze okoliczność, że bracia czescy znajdowali się 
w stanie ciągłego niepokoju i prześladowań, co wymagało ze strony ścisłej 
rady umiejętnego prowadzenia spraw Jednoty. Od jej posunięć w skom

59 Por. F. H r e j s a, Kancionály v Jednotě bratrské (Reformační sborník, 
t. IV, 1931).

60 W brackiej księdze zmarłych nadmieniono krótko: „Mnich był prwe, a zněz 
rzjmsky, potom knězem w Bratrzj...“; F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227; por. M ü l l e r ,  
Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 28.

61 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 7, 28.



plikowanej sytuacji brackiej qzęsto zależało utrzymanie spoistości Unii. 
Nic więc dziwnego, że do ścisłej rady wybierano ludzi, którzy wyróżniali 
się poziomem mieieKcuainym, nártem oucna, gotowością do poświęceń, 
cieszyli się powszechnym zaufaniem i szacunkiem. Wybory do ścisłej rady 
w 1532 r. odbywały się szczególnie pod kątem wzmożonym wymagań 
w stosunku do jej członków, ponieważ poprzedniej radzie zarzucano wiele 
niedociągnięć h2. Toteż przejście Weissego do ścisłej rady w takiej sytuacji 
potwierdzałoby tylko z caią wyrazistością jego wartość osobistą. O wy
borze Weissego zadecydowały również z pewnością okoliczności takie, 
jak jego dotychczasowa działalność praktyczna w powierzonych mu gmi
nach oraz piśmiennicza, szczególnie wydanie przez mego śpiewnika brac
kiego w poprzednim roku. Na stanowisku członka ścisłej rady Weisse 
pozostał do końca swego życia. Niestety, nie posiadamy dokładniejszych 
danych na temat jego pracy na tym odcinku.

W tym samym roku, w którym Weisse został powołany do ścisłej rady, 
dokonał z polecenia kierownictwa Unii nowej pracy, a mianowicie tłu
maczenia apologii wyznania brackiego, które Jednota zamierzała przedłożyć 
margrabiemu brandenburskiemu Jerzemu62 63. Ostatni, jakkolwiek pozostawał 
zawsze gorącym zwolennikiem Lutra, żywo interesował się sytuacją reli
gijną w Czechach, tym bardziej że łączyły go przyjazne stosunki z brackim 
panem Konradem z Krajku. Do niego też zwrócił się z prośbą o przed
łożenie mu zasad wyznania brackiego w celu bliższego zapoznania się 
z jego ideologią. Na przedstawioną w Jednocie prośbę Krajka Horn zre
dagował w języku czeskim apologię wyznania brackiego, a tłumaczenie jej 
powierzono Weissemu. Jednakże przekład Weissego nie zadowolił star
szyzny brackiej, albowiem w tłumaczeniu odbiły się ponownie dawne 
zapatrywania Weissego na eucharystię. Sprawa była tym więcej kłopotliwa, 
że od śmierci Łukasza w 1528 r. Jednota przybierała z każdym rokiem 
coraz bardziej kierunek proluterański i dlatego zależało jej na pozyskaniu 
margrabiego, a nie na wykazaniu odrębności, które w tym wypadku były 
zresztą cechą indywidualną Weissego. Toteż zaraz po otrzymaniu tłuma
czenia Weissego bracia zamierzali dokonać zmiany w ustępach dotyczą
cych eucharystii. Jednakże nie udało im się to, ponieważ pismo zdążyło 
już wyjść z drukarni w Zurychu i bracia nie mogli przeszkodzić w sprze
daży apologii. Mimo to rada bracka nie zrezygnowała z nowego tłumacze
nia dla margrabiego, które wyszło już w następnym roku. Nie wiemy,.

62 Ibid., t. II, s. 1—28.
63 Tytuł oryginału brzmiał: Počet z učeni z náboženství pii vire a svatostech 

a ceremoniích osvícenému knížeti Panu Jiřímu Margkrabi Brandenburskemu. Pismo 
w tłumaczeniu Weissego nosiło tytuł: Rechenschaft des Glaubens, der dienst unnd 
Cerimonien der Brüder in Behmen und Mehren. Pismo nie zachowało się, treść 
znana z pracy Döllingera (por. przyp. 51).



kto był tłumaczem, ale nic nie wskazuje, aby był nim tym razem Weisse. 
W niedługi czas po tłumaczeniu apologii Weisse umiera. Okoliczności 
śmierci podaje nam zapis pośmiertny w słowach: „Potem Pan Wogtech 
z Pernsstegna nakrmil ho Wlkem y se Knezem oba umreli“ ö/‘.

Biorąc pod uwagę, że Pernstein umarł 19 III 1534 r., przypuścić należy, 
że i śmierć Weissego nastąpić musiała gdzieś w tym samym czasie. Wspo
mniana powyżej nota pośmiertna Weissego określa go jako człowieka 
twardego, który „powstawał“ przeciw br aciom rir’. Jest to oskarżenie ciężkie 
i niewłaściwe. Zawarty w tych słowach sąd można jedynie odnieść do 
oceny jego wystąpienia w kwestiach sakramentu ołtarza.. W żadnym 
bowiem wypadku nie można jej przenosić na całokształt działalności 
Weissego. Byłoby to niezgodne z prawdą w stosunku do człowieka, który 
zasłużył sobie na uznanie wielkie właśnie za prace dla Jednoty. O tym, 
że Weisse był zdecydowanym i żarliwym wyznawcą zasad brackich (poza 
jedyną kwestią poglądu na eucharystię), świadczą wyraźnie jego własne 
pieśni zamieszczone w śpiewniku. Odzwierciedlają się w nich bowiem 
wszystkie, typowe dla wyznania brackiego poglądy. A więc gorąca miłość 
i wiara w Boga, który nie jest tu przedstawiony jako groźny Jehowa, 
karzący surowo za przewinienia, ale przede wszystkim jako dobrotliwy 
ojciec miłosierdzia66, który żąda od człowieka nie tylko samej wiary 
w niego, ale i postępowania zgodnego z przykazaniami bożymi, miłości 
bliźniego i dobrych uczynków. Zwłaszcza ostatnie mogły tylko w przekona
niu braci zapewnić człowiekowi drogę do zbawienia. Znajdujemy też 
pogląd o konieczności podwójnego chrztu'", na stanowisku którego bracia 
czescy stali do 1534 r. Podobnie jak bracia, Weisse odrzuca wiele z obo
wiązujących wierzeń w Kościele katolickim, jak np. oddawanie czci 
świętym 68 i wiarę w ich wstawiennictwo u Boga za grzesznikami. Podobnie 
odrzuca też kult Matki Boskiej,if>. W szeregu pieśni Weissego odnajdu
jemy ślady prześladowania i cierpienia członków Jednoty za prawdziwą 
wiarę 70.

Viel falsche propheten seind erstanden, 
ja noch rotten und sečten vorhanden

^ F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.
b5 Ibid.: „byl czlowek twrdy, poczal byl zase proti Brtrzjm powstawati 

a s Knezjmi se przjzniti...“
06 Według W o 1 k a n a, Das deutsche Kirchenlied, s. 25, niektóre pieśni Weissego 

przypominają hymny Starego Testamentu, zwłaszcza gdy Weisse odwołuje się do 
wielkości i wspaniałości Boga. Por. np. zwroty Weissego w pieśni na s. G Ill/b.

67 W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. E Il/b — E Ill/a, L IX, M V/b.
,i8 Ibid., N X/b — N XI/a.
(i9 Ibid., N V/a.
70 Ibid., M VII/b — K I/a.



Die mit ihrer that und leer 
der weit schaden seer.

Der böse feind geht on unterlas umb uns her, 
brimmet als ein grimmiger lew und beer,
Thut fleis, das er uns lebendig veťschliind, 
feelet inn irthumb unnd todsünd.

Unser feind ist satan, fleisch, weit und antichrist, 
wider welches gieft, grimm und arge list 
unser geyst tag und nach zu streiten hat; 
o thu ihm beistant, herre got!

Weisse wierzył niezłomnie, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy ustaną 
spory religijne, nienawiść prześladujących i zatryumfuje wreszcie prawda 
Boża na ziemi. Zanim to jednak nastąpi, należy cierpliwie znosić ataki 
wrogów, mając zawsze na uwadze cierpienia Chrystusa, który za nas 
wszystkich poniósł śmierć. Osobiście nie lękał się nieprzyjaciół i uważał, 
że przy własnych poglądach należy trwać, bo nagroda głoszona za prawdę 
oczekuje człowieka nie na tej ziem i71. Chwilami jednak dostrzegamy 
u Weissego pewien sprzeciw wobec sytuacji, gdzie musi się tyle wycier
pieć za prawdziwą wiarę i miłość do Boga oraz bliźniego72. Mimo to 
najczęściej spotykać będziemy w jego pieśniach słowa zachęty do prze
trwania złego czasu i ciągłego czuwania nad bezpieczeństwem Jednoty 73. 
Nic więc dziwnego, że jego pieśni w opinii zasłużonych hymnologów 
uchodzą za pieśni pocieszenia i nadziei dla prześladowanych braci. Wiele 
przyczyniły się do umocnienia przekonań brackich, zachęcały wyznawców 
Jednoty do przetrwania ciężkich chwil. Zresztą sam fakt popularności 
jego pieśni w Unii brackiej jest dostatecznym dowodem przemawiają
cym na korzyść Weissego.

W formie i w treści pieśni Weissego odczuwa się silne zespolenie z lu
dem, dla którego pracował i tworzył. Według znawców przedmiotu 
na jego twórczości odbił się w dużym stopniu wpływ pieśni ludowych, 
w szczególności prosty i wzruszający ton wypowiedzi, co najwyraźniej 
objawić się miało w jego pieśniach o Bożym Narodzeniu 74. Samych zresztą 
melodii ludowych Weisse w swoim śpiewniku zamieścił około 60 na 
ogólną sumę 1 1 1  75.

71 Ibid., K IX/b.
72 Ibid., K XI/b.
73 Ibid., K XII/á, D IX/a — D IX/b.
74 Ibid., A X/b, L XII/b42 — M I/a. K. Weinhold przypisuje Weissemu prawie 

wszystkie pieśni o Bożym Narodzeniu, jakie spotykamy w Jednocie. K. W e i n -  
h o 1 d, Weihnachts-Spiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien, 1853, s. 392.

75 E. K o c h ,  Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, 
insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, t. II, Stuttgart 1866, s. 127—128.



Bardzo charakterystyczna dla osobowości Weissego jest występująca 
v/ jego pieśniach wrażliwość na piękno przyrody, która w całej rozciągło
ści ukazuje wielkość i potęgę Boga 7Ö. Wydźwięk tego zachwytu nie przy
pomina nam jednak poglądów renesansowego człowieka na przyrodę. 
Nosi on raczej znamię poglądów typowych dla średniowiecza, kiedy na 
przyrodę patrzano jedynie przez pryzmat wspaniałości i doskonałości 
boskiej. Mimo to już samo zwrócenie uwagi w pieśniach religijnych 
na piękno otaczającego świata i radość płynącą stąd dla oczu wiernych 
(co nie u wszystkich twórców religijnych w tym czasie występowało) 
należy uznać u Weissego za moment pozytywny. Cechą bardziej renesan
sową u Weissego jest jego świadoma dążność do tworzenia pieśni w języku 
narodowym, w danym wypadku niemieckim. Już we wstępie śpiewnika, 
zwróconym do czytelnika, wyrazi s ię77:

Lobet got inn deutscher zungen,
Preiset ihn ihr alten und jungen,

Glaubet an ihn aus hertzen grund
Und bekennet ihn mit den mund 

Singen ihm ein geistlich gesang
Und opffert ihm lob und danck,

Dienet dem herrn von hertzen rein
Und rühmet euch inn ihm allein...

Nie ulega wątpliwości, że w dużym stopniu odgrywały tutaj względy 
natury praktycznej, gdyż używanie języka narodowego w obrządku brac
kim było na ogół zasadą. Niemniej jednak wyczuwa się, że Weissemu 
przyświecała od początku myśl, aby język jego był nie tylko językiem 
prostym i zrozumiałym dla wszystkich członków Jednoty, ale by ponadto po
siadał także i wartości artystyczne. Toteż styl Weissego, jakkolwiek nieraz 
jeszcze raził niezgrabnością wyrażeń i częstotliwością używania pewnych 
zwrotów, uznawany jest za bardzo poprawny i piękniejszy od stylu współ
czesnych mu poetów kościelnych78. Jego niemiecki porównywany jest 
do języka L utra79. Poczucie łączności ze swoją narodowością i godności 
narodowej musiało w silnym stopniu u Weissego przejawiać się nie tylko 
w dbałości o język narodowy, ale i w żywym uczuciu do ludzi tej samej 
narodowości. Niemiecki patriotyzm Weissego ściągnął na niego nawet 
zupełnie niesłusznie zarzuty. W liście do starszyzny morawskiej w sprawie 
poglądów na sakrament ołtarza biskup bracki, Łukasz, wyraził się, że obaj 
Ślązacy, Weisse i Ciżek, ,,die gegen die Unität in deutschen Formen 
auftreten und die mehr Vertrauen auf die Deutschen und ihre Lehre haben, 70

70 W e i s s e ,  Eia New Gesengbuchlen, s. G I/a — G I/b. 
77 Ibid., „Ermahnung an den Leser“ ‘(nlb).
70 W o 1 k a n, Das deutsche Kirchenlied, s. 27—28.
7a E. L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 13.



deren sie sich auch in Bezug auf Sprache und Erläuchterungen rühmen. 
Denn sie wollen die Deutschen verherrlichen und ihr Feuer unter uns 
tragen. Aber wist gewiss, dass das Satan durch sie gegen die Unität ins 
Werk gesetzt hat” 80.

Zbyteczne jest udowadnianie, że Weisse nie opowiadał się za poglądem 
traktującym eucharystię jako zwykły symbol z powodu sympatii narodo
wościowej do Niemców, a tym bardziej w oelu pozyskania zwolenników 
dla reformacji niemieckiej wśród braci czeskich, ale jedynie z własnego 
przekonania o słuszności takiego, a nie innego pojmowania sakramentu. 
Wytrwałe obstawanie przy tym poglądzie przy równoczesnym pozosta
waniu w szeregach brackich, jakkolwiek w rzeczywistości nic nie stało 
na przeszkodzie odejściu z Jednoty, świadczy tylko wyraźnie o tym, że 
cała ideologia bracka mimo różnicy w tym względzie odpowiadała jego 
zapatrywaniom. Z całej zaś pracy Weissego dla Jednoty trzeba wysnuć 
wniosek, że element słowiański musiał darzyć dużą sympatią; nie znaj
dujemy w jego działalności żadnego śladu jakichś uprzedzeń narodowych. 
Całokształt pracy Weissego potwierdza sąd, że wyrażenie biskupa nie 
może być w żadnym wypadku uznane za sprawiedliwe. Być może zresztą, 
że używając określenia „Niemcy“ miał Łukasz na myśli jedynie anabap
tystów niemieckich na Morawach.

Ogólne znaczenie Weissego w dziejach Jednoty jest bardzo duże. 
W rodzimej historii gmin Lanškroun i Fulnek odegrał taką rolę, jak 
Paweł Sperat dla Iławy, Jan Matthesius i Mikołaj Herman dla Jachimowa, 
Kasper Bruschius dla Slavkova81. Największa zasługa Weissego polega 
na opracowaniu i wydaniu przez niego w 1531 r. wspominanego przez 
nas częstokrotnie śpiewnika. Na tle czasu, w którym Weisse wydał swój 
śpiewnik, imponował on dużą ilością zawartych w nim pieśni. Wymieniony 
śpiewnik bracki z r. 1501 posiadał ich zaledwie 89, a wydany w dwa 
lata przed śpiewnikiem Weissego ewangelicki śpiewnik Klugscha miał 
ich tylko 50 82. Wartość śpiewnika Weissego polega przede wszystkim 
na tym, że jest on prawie w całości wynikiem jego własnej twórczości 
poetyckiej. Z ogólnej sumy 157 pieśni najwyżej 16 uchodzi za przekład 
z języka czeskiego (w dodatku hie dosłowny przekład, ponieważ Weisse 
starał się nié tyle o tłumaczenie słów, ile o oddanie ducha i treści pieśni) 
względnie łacińskiego 83. Nie można przy tym zaprzeczyć, że na pieśniach 
Weissego odbiły się wpływy obcych pieśni w ogóle, jak np. starych

811 Por. M ü l l e r ,  Die Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 523.
81 L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 17—18.
82 Wo 1 k a n, Das deutsche Kirchenlied; M ü l l e r .  Hymnologisches Handbuch, 

s. 1.
83 Por. podane przykłady tłumaczenia Weissego u W o l k a n a ,  Das deutsche 

Kirchenlied, s. 8—16.



katolickich hymnów, pieśni Lutra, Sperata, Reussnera, anabaptystów 
i innych. Niezależnie od tego poklask, jaki sobie Weisse zdobył swoim 
śpiewnikiem, był w zupełności zasłużony z uwagi na piękno pieśni w nim 
zawartych. Śpiewnik Weissego odegrał przy tym dużą rolę nie tylko 
na odcinku kościelnym. Miał ją także i na odcinku szkolnictwa brac
kiego 84. W podstawowym szkolnictwie brackim obok katechizmów i ksią
żek o moralności śpiewniki stanowiły przecież zasadniczy materiał do 
nauczania.

Mimo bezwzględnej wartości, jaką niewątpliwie śpiewnik Weissego 
reprezentował, nie doczekał się on następnego wydania w oryginalnej 
postaci z 1531 r. Dopiero w trzynaście lat później bracia czescy wydadzą 
ponownie ów śpiewnik, ale już w zmienionej postaci85. Na zmianie za
ważyły w głównym stopniu poglądy Weissego na sakrament ołtarza, które 
w latach czterdziestych XVI stulecia stanowiły o wiele większy kontrast 
z ówczesną ideologią bracką niż w czasie pierwszego wydawania śpiew
nika. Od lat trzydziestych bowiem kierownictwo Unii przyjmowało coraz 
bardziej kurs proluterański, od r. 1535 nawiązano nowy, tym razem 
przyjacielski kontakt z Lutrem. Pragnąc uzyskać w oczach reformatora 
niemieckiego uznanie, starano się na każdym odcinku usunąć wszystko to, 
co różniło się od zapatrywań Lutra. Dlatego ze śpiewnika Weissego 
musiał zniknąć pogląd na eucharystię. Wydania nowego śpiewnika podjął 
się Horn, korektor poprzedniego śpiewnika Weissego i dawny towarzysz 
podróży do Lutra. W sumie Horn opuścił zaledwie cztery pieśni Weissego 
w zupełności, kilka tylko częściowo przekształcił, a ponadto dołączył 
32 nowe pieśni 86. Charakter nowych pieśni w wydaniu Horna tak łudząco 
przypominał styl i ducha pieśni Weissego, że historycy przyjmowali pra
wie za pewnik, iż autorem ich jest sam Weisse 87, który według ich przy
puszczenia nowe pieśni napisał jeszcze przed 1534 r., ale w opublikowaniu 
ich przeszkodziła mu śmierć. Ostatnio Müller wysunął najprawdopodob
niejszą hipotezę88, a mianowicie, że autorem nowych pieśni nie był

8* J. J i r e č e k, Böhmische Schulbücher an den öffentlichen Schulen vor Co- 
menius (Beseda učitelská, 1878); H. B a l l ,  Das Schulwesen der Böhmischen Brüder, 
Berlin 1898, s. 145—146.

05 Śpiewnik nosił tytuł: Ein Gesengbuch der Brüder inn Behmen und Merherrn. 
Die man auss hass und neyd, Pickharden, Waldenses etc nennet. Von jnen auff ein 
newes (sonderlich vom Sacrament des Nachtmals) gebessert, und etliche schöne newc 
Geseng hintzu gethan MDX11II. Gedruckt zu Nürnberg durch Johann Günter 1544. 
Por. W o l k a n ,  Bibliographie, nr 48; Mühl  er,  Hymnolcgisch.es Handbuch, s. 13.

86 Odnośnie do zmian poczynionych przez liorna w śpiewniku Weissego por. 
prace: W o l k a n ,  Das deutsche Kirchenlied, s. 60—77; M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. II, s. 31—32, 34—36.

87 W o l k a n ,  Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 255.
88 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 35—36.



Weisse, tylko jego następca w gminie Lanškroun, Michał Tham, znany 
później z opracowania własnych pieśni w 1566 r. W zasadzie kwestia 
32 pieśni w śpiewniku z r. 1544 należy dalej do nie rozstrzygniętych. 
Ponieważ jednak olbrzymia większość pieśni w śpiewniku Horna należy 
do Weissego, przeto śpiewnik ten uważany jest przez hymnologów za 
śpiewnik Weissego89. Nowe wydanie Horna oddało mu tylko tę przy
sługę, że po usunięciu z niego pieśni o sakramencie ołtarza cieszył się 
większą niż dotychczas popularnością u ewangelików. W ewangelickich 
Niemczech śpiewnik Weissego zwrócił od razu na siebie uwagę, czego 
najlepszym dowodem będzie wydanie w r. 1534 przez Katarzynę Zell. 
żonę strasburskiego reformatora, w czterech książeczkach szeregu wy
branych ze śpiewnika Weissego pieśni. Jak zaś wysoko oceniała wartość 
pieśni Weissego, widzimy ze słów zawartych w przedmowie90. Pieśni 
Weissego z wydania pierwotnego przedrukowywano u ewangelików kilka 
razy w bardziej lub mniej zmienionej postaci do czasu pojawienia się 
w 1544 r. nowego wydania 91. Popularność ich zyskała na sile, gdy Luter 
ocenił je bardzo pozytywnie, określając Weissego jako vortrefflicher 
deutscher Poet, i sam zaczerpnął z jego śpiewnika 11 pieśni, które umieścił 
w swoim śpiewniku z r. 1545 92. Niektóre pieśni Weissego były tak po
pularne u ewangelików, że nie zdawano sobie sprawy z faktu, że twórcą 
ich jest brat czeski. Klasycznym tego przykładem będzie pieśń Nun last 
uns den Leih begraben długo uchodząca za utwór Lutra93. O poczytności 
śpiewnika Weissego u protestantów świadczy duża ilość przedruków wy
dania Horna 94. Tutaj na czołowe miejsce wysuwa się Norymberga. Poza 
całkowitymi przedrukami będziemy spotykać wiele razy w poszczególnych

y9 Poiy W o l k a  n, Bibliographie; M ü l l e r ,  Hymnologisches Handbuch; Wa 
c k e r n a g e l ,  Bibliographie.

90 Wyraża się bowiem: „Mir ist ein Gsangbuoch auss sunder lieb und freund
schafft gegeben worden: ich soll es lesen,welches inn Behem getruckt: und frommen 
lüten zur Landskron und Füllneck zu geschickt ist: von einem gottsförchtigen: 
ja gottsbekanten mann: sein nam Michel Wiss: welchen ich leiblicher person halb 
nit kenn: wie aber der Herr sagt, auss jren früchten werden jr sye erkennen. Also 
da ich diss Buoch gelesen: hab ich meyssen urtheylen (so vil ich der geschrifft 
verstandt hab) das dieser mann die gantz Bibel offen in seim hertzen habe...“; Cytat 
za W o l k a n e m ,  Das deutsche Kirchenlied, s. 29.

91 Por. W o 1 k a n, Bibliographie; W a c k e r  n a g e  1, Bibliographie; M ü l l e r ,  
Hymnologisches Handbuch, s. 10—15.

50 K o c h ,  Geschichte d. Kirchenlieds, t. I, s. 255; t. II, s. 125—126; W o 1 k a n, 
Das deutsche Kirchenlied, s. 65; L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 13—15.

93 A. F i s c h e r ,  Die kirchliche Dichtung, hauptsächlich in Deutschland, Gotha 
1892, s. 112, 117.

94 Por. W o 1 kan ,  Bibliographie; M ü l l e r ,  Hymnologisches Handbuch; Goe -  
d e c k e ,  Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen, t. I. 
Hannover 1859.
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śpiewnikach pewne pieśni Weissego95. Niektóre tak ujmowały serca 
protestantów swoją wymową, że śpiewano je bez względu na to, że w da
nym wypadku odbiegały od poglądów ewangelickich. Przykładem tego 
jest pieśń Wir glauben all und bekennen frei, wprowadzona w Żytawie 
przez Mikołaja Dornspacha, ucznia Lutra, jako uroczysta i obowiązująca 
pieśń śpiewana podczas komunii 96. Wyjątkową sympatią, na równi z pie
śniami Lutra, cieszyły się pieśni Weissego u ludności Jachirhowa 97. Wiele 
pieśni Weissego żyje do dni dzisiejszych u protestantów, czego najlepszym 
dowodem jest fakt, że wydany po ostatniej wojnie jeden ze śpiewników 
ewangelickich w NRF zawiera cały szereg pieśni Weissego98. Zresztą 
nie tylko u protestantów znalazły takie trwałe uznanie. Wiele jego pieśni 
nie pomijały nawet i śpiewniki katolickie, a niektóre weszły w XVII w. 
do tragikomedii99. W Jednocie brackiej pieśni Weissego przetrwały do 
końca jej istnienia.

Na pytanie, czy śpiewnik Weissego'odegrał jakąś szczególną rolę na 
Śląsku, trudno odpowiedzieć. Nie wiemy, czy Weisse po opuszczeniu 
Śląska miał jakiś kontakt ze swą dawną ojczyzną. Pewne światło na 
powyższe w sensie potwierdzającym rzuca wiadomość, że pisma Zwinglego 
na temat eucharystii Weisse i Čižek mieli otrzymać drogą przez Śląsk 10°. 
Nie jest to pewne, ale bardzo prawdopodobne, jeżeli zważy się, że na 
Śląsku w tym czasie (1525—1526) istniało silne zainteresowanie pro
blemami religijnymi i znajdowali się anabaptyści podzielający niektóre 
zapatrywania dogmatyczne Zwinglego. Wprawdzie nie przechował się 
żaden ślad pozwalający sądzić, aby wydania śpiewnika z r. 1531 czy też 
Horna z r. 1544 były używane na Śląsku. Nawet w wypadku, gdybyśmy 
założyli, że oba wydania śpiewników nie były znane na Śląsku, to i tak 
należałoby przyjąć pośrednie oddziaływanie pieśni Weissego przez śpiew
niki protestanckie. Kwestia, w jakim stopniu to było, należy jednak 
do przyszłych badań śląskich historyków kultury.

Pewne dane pozwalają natomiast sądzić, że wpływ pieśni Weissego 
odbił się również na polskiej hymnologii. Ostatnie zagadnienie (wprawdzie 
bardzo marginesowo) nasunęło się z artykułu Witkowskiego 101, który spe-

,J5 Np. Christoph Hecyrus i Adam Hoppius. Za W o 1 k a n e m, Geschichte 
d. deutschen Litteratur in Böhmen, s. 285, 301.

,J6 Ibid., 255.
97 Ibid., 290.
!W F o r n a ę o n ,  op. cii., s. 44.
99 W o 1 k a n, Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 255.
luü F. H r e j s a, Dějiny křestanství v Československu, t. IV, Praha 1948, 

s. 305—306.
191 L. W i t k o w s k i, Kancjonał polski Walentego z Brzozowa wobec kancjonału 

czeskiego Jana Roha (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego, Nauki Humani-



cjalnie zajmował się w swoich badaniach stosunkiem kancjonału Walentego 
z Brzozowa, wydanym w r. 1554, do śpiewnika Horna. Chodzi jednak 
tutaj nie o poprawione wydanie śpiewnika Weissego z r. 1544, ale o wy
dany przez Horna 3 lata wcześniej śpiewnik bracki w języku czeskim 10-. 
W zasadzie mimo pewnych różnic wydanie Walentego z Brzozowa jest 
wiernym naśladownictwem śpiewnika Horna. Problem stosunku wydania 
śpiewnika Horna z 1541 r. do śpiewnika Weissego z r. 1531 zasadniczo 
pozostaje w literaturze nadal sprawą otwartą. Mimo to na ogół przyjmuje 
się, i to z dużą dozą pewności, że na wydaniu śpiewnika z 1541 r. wpływ 
pieśni Weissego odbił się w znacznej mierze, czego najlepszym dowodem 
jest fakt, że kiedy w niedługi czas (zaledwie trzy lata) Horn przystąpił 
do pracy nad poprawą wydania Weissego, to niewiele zmienił w rzeczy
wistości, po prostu wyrzucił tylko to. co braci raziło. Jeśliby zaś w śpiew
niku Horna z r. 1541 istotnie znajdowało się wiele pieśni Weissego, to 
można by wnioskować, że tą drogą zostały przeniesione na grunt polski.

Niezależnie od możliwości tych wpływów Weisse będzie zawsze 
ceniony jako poeta religijny, jako pierwszy Ślązak, który w okresie 
reformacyjnym tworzył pieśni kościelne w języku ludowym, wyprzedzając 
na tym odcinku innych * 102 103, a przede wszystkim jako zasłużony członek 
Jednoty brackiej, który stanowi klasyczny przykład wzajemnej więzi 
niemieckich i słowiańskich bojowników na odcinku lewego nurtu refor
macji.

styczno-Społeczne, I, 1957). Data wydania śpiewnika Weissego jest podana mylnie 
przez autora jako r. 1501 zamiast 1531 r. (ibid., s. 20).

102 Tytuł brzmiał: Piesně Chwal Božských. Piesně duchownie Ewangelitske, 
znowu přehlednuté, zprawene, a shromážděné, y  také mnoho wnowě složene, gruntu 
a zakladu pisem swatych. Ke cti a k chwále sameho gedineho wěčneho Boha, 
w Trogici blažene. Take ku pomocy a k službě, y  k potěssenj, w prawem Křestan- 
skem naboženstwj wssech wěrnych milugjcych y národ y Jazyk Cčzesky.

103 H. H a c k e l ,  Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, Breslau 1829, 
s. 120—122.


