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* RECENZE *

Dworzaczkowa, J.\ Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce. Wydawnictvvo
Poznanskie, Poznaň 1995, 362 s.
Jako trzeci tom sérii Wielkopolska. Historia. Spoleczeňstwo. Kultura ukázala sie
obszerna ksiažka Profesor Jolanty Dworzaczkowej zatytutowana Reformacja i kontrre
formacja w Wielkopolsce. Artykuty tutaj zamieszczone powstawary na przestrzeni po
nad 20 lat.
We wstepie Autorka zauwaža, „že chod dzieje reformacji, a póžniej polskiego
protestatyzmu przechodziry w Wielkopolsce te same fazy, co w calej Rzeczypospolitej,
majajednak w tej dzielnicy cechy szcególne" (s. 5). Dworzaczkowa zalicza do nich
zwlaszcza stosunkowo silný rozwój luteranizmu oraz obecnošč braci czeskich. We
wstepie przedstawiony zostal równiež cel pracy:
„Možná mieč nadziej?, že ten tom przybližy czytelnikom niektóre problémy dziejów reformacji w Wielkopolce, choč do pelnej syntézy jest jeszcze daleko. Mimo iž sa_
sprawy, które dziá przedstawilabym nieco inaczej, niž w artykulach pisanych przed wielu laty, to taki byl wówczas stan badán. W porównaniu z pierwowzorem poprawiono
tylko oczywiste omylki, ujednolicono pisownie nazwisk, nazwy i opisy bibliograficzne
(...)" (s. 6).
Publikacja sklada sie z 15 róžnej wielkošci rozpraw i artykulów. Na poczatku zamieszczono niezwykle cenné syntetyczne studium zatytutowane Reformacja w Wielko
polsce. Tutaj Autorka podkreála ogromne znaczenie braci czeskich, zwracajac uwag?,
iž Wielkopolska wniosla do dorobku polskiej reformacji wiele, zwlaszcza w drugiej
čwierci XVII wieku, kiedy to m. in., jak czytamy, „szczupla garstka dysydenckiej
szlachty wodzila wówczas rej w tej dzielnicy, rožnowiercy odgrywali duž4 rol? na dworach katolickich magnatów, gimnazjum rozkwitlo i stalo si? wzorem dla katolickiej
szkory w Sierakowie. Komeňski byl slawny w calej Europie. Wolzogen stawiat czola
wielkiemu Kartezjuszowi, Jonston, lekarz w Lesznie zajmujacy si; filozofie naturalna,
stal sie. prekursorem Spinozy" (s. 50).
W jednym z kolejných artykulów (rozprawa zatytulowana Bracia czescy przejawem odrebno&ci Wielkopolski) Dworzaczkowa próbuje odpowiedzieč na pytania, dlaczego gdzie indziej nie odnosilo sukcesów. W kolejným artykule - Zbór i szkola braci
czeskich w Koiminku (okolo 1554-1614), na podstawie niklych wzmianek i skapych
áladów, Autorka stará si; skrupulatnie odtworzyč dzieje braci czeskich w Kožminku,
który stanowil glówne ognisko reformacji w dawnym powiecie kaliskim. Nastepna roz
prawa przynosi omówienie dziatalnošci zboru braci czeskich w Karminie. Dodám, že
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najwybitniejszym przedstawicielem tego zboru byl Maciej Gloskowski (ok. 1590-ok.
1658), poeta, matematyk i kartograf.
Omówieniu jeszcze jednego zboru braci czeskich - w Krokowej w XVI i XVII
wieku poáwiecona jest kolejná rozprawa, oparta gtównie na korespondenci i z lat 16411756 przechowywanej obecnie w Archiwum Paňstwowym w Poznaniu. Jak pisze
Dworzaczkowa, „zbór w Krokowej nalézal do najodleglejszych (w dawnym powiecie
puckim - D. R.), lecz wcale nie najmniej wažnych placówek Jednoty. Jak na wiejski,
byl bardzo dužy i na wsi wielkopolskiej chyba tylko zbory w ziemi wschowskiej (...)
przewyžszafy go liczebnoáciq, ale oba byly niemieckie. Tymczasem gmina krokowska
skupiala znaczna. liczb? ludnošci polskiej" (s. 185-186).
Nastepny w kolejnosci artykul omawia i analizuje sytuacj; materiálny duchowieňstwa braci czeskich w Polsce do poczatków XVII wieku. Badaczka, wychodzac
z založenia, že jak dotad, mówiac o sytuacji materialnej operujemy przewažnie jedynie
uogólnieniami, podjeta s i ; „uzyskania ogólnej orientacji co do sytuacji duchownych
braci czeskich oraz niektórych spolecznych i obyczajowych aspektów tego problému"
(s. 188). Obszemie zanalizowano tutaj zwlaszcza status zborów w Wielkopolsce (rozumianej szeroko, a wiec z Kujawami i województwem sieradzkim).
Wažne miejsce w ksiažce zajmuja. trzy kolejné rozprawy o braciach czeskich. Sa_
to Zniszczenie Leszna w roku 1656, „Panegyricus Carolo Gustavo" i jego tio polityczne oraz „ Czarna legenda" Komeňskiego a rzeczywistošé historyczna. Wszystkie
one poruszaja^ neizwykle istotne zagadnienie próby oceny dzialalnosci Jana Amosa Ko
meňskiego w okresie tak zwanego ,.polopu szwedzkiego" (lata 1655-1656), kiedy to m.
in. doszlo do tragicznego w skutkách požáru Leszna. Przypomn?, že miasto to w latách
1628-1656 stalo s i ; gtównym ošrodkiem czeskiej emigracji i ntezwykle silným oárodkiem nauki i kultury.
Dworzaczkowa zagadnienie roli braci czeskich i ich najwybitniejszego przedstawiciela w latách 1655-1656 przedstawia na bardzo szerokim tle porównawczym, wykorzystujyc myál profesora S. Kieniewicza zawarta. w pracy O etyce zawodu historyka:
„Idzie wiec o to, aby piszac o konfliktach minionych stuleci, umieč ukazywaó racje nie
tylko nasze, ale i dawnych naszych sojuszników" (s. 329).
Ksiažka profesor Jolanty Dworzaczkowej stanowi podstawowy pozycj? dla badaczy reformacji i kontrreformacji w Wielkopolsce i, szerzej, dziejów tego regionu. Jest
to równiež publikacja niezb^dna zwlaszcza dla tych wszystkich, którzy zajmuja. si? losami Jednoty braci czeskich.
I jeszcze jedna refleksja - žalowač wypada, iž, jak dotad, nie powstato syntetyczne ujecie dziejów kultury literackiej braci czeskich w dawnej Polsce. To wažne wyzwanie badawcze, które nálezy možliwie szybko podjqč.
Dariusz Rott
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