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T R A D Y C J E BRNEŇSKIEJ SLAWISTYKI.
BOHUSLAV HORáK - EDYTOR ISLANDU DANIELA VETTERA.
Dariusz Rott (Katowice)

Kr?gi naukowych zainteresowan Profesora Bohuslava Horáka, obok histo
rii geografii i etnologii, objely równiež slawis-tyk?. Spošród wažniejszych
publikacji badacza naležy wymienič zwlaszcza nastepujace prače: Geografie
na základe kroniky Kosmovy (1910), K historické geografii Čech (1912),
Pavla Stránského zeměpisný obraz Čech a jeho kartografická předloha (1929,)
oraz Le territoire slavě ď aprés Jordanés (1933). Istotne miejsce w dorobku
slawistycznym Horáka naležy si? gruntownie opracowanej trójj?zycznej edycji
podróžopisarskiej relacji zashižonego przedstawiciela Jednoty braci czeskich,
Daniela Vettera, zatytulowanej Islandia aneb krátké vypsání ostrovu Islandu
(Islandia albo krótkie opisanie wyspy Islandyji). Edycje t? Horák opublikowal
w Bmie w 1931 roku.
Rówieánik, przyjaciel i bliski wspólpracownik Jana Amosa Komeňskiego,
Daniel Vetter (1592-1669), szczególnie zashjžyl si? jako kierownik drukami
w Lesznie, w której publikowali m. in. Jan Amos Komeňski, Samuel ze
Skrzypny Twardowski, Krzysztof Opaliriski, Adam Gdacjusz i Maciej Gloskowski, aby wymienič jedynie twórców najbardziej znaných. Po zakoňczeniu
nauki w protestanckich gimnazjach w Herborn i Bremie 16 kwietnia 1613 ro
ku, wraz ze swym polskim kolegy Morawianinem, Janem Salomonem, wyruszyt na Islandi?. Trzeba bylo dwudziestu pieciu lat, aby opublikowal drukiem
(w jazyku polskim) swa. relacje. z podróžy, pod tytulem Islandia albo krótkie
opisanie wyspy Islandyji. W 1640 roku leszczyňski typograf wydal równiež
w Lesznie edycje niemiecka. i prawdopodobnie nie znaná, nam dzisiaj edycje
czeska.. Juž po šmierci Vettera w 1673 roku opublikowano w Pradze czeska.
wersj? relacji.
To wíaánie Islandy, jedyny utwór autorstwa Daniela Vettera, przypomnialw 1931 roku Bohuslav Horák.
Nie byla to pierwsza edycja tej podróžopisarskiej relacji w X I X i X X
wieku. W 1859 Islandie przeložono na jfzyk dunski (autorem przekladu byl
Edvin M . Thorson, slawista i bibliotekarz w Kopenhadze, od 1858 roku czlo-
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nek-korespondent Towarzystwa Naukowego Krakowskiego). W 1893 roku dr.
Čeněk Zíbrt opublikowal w czasopiámie „Světozor", a rok póžniej w formie
ksiažkowej, Islandiq w wersji czeskiej. Wykorzystal tutaj wydanie czeskie
z 1673 roku. Edycja zawierala krótki wst?p informujacy czytelnika o podstawowych faktach z žycia Vettera. Publikacja ta doczekak si? recenzji, których
autorami byli Bronistaw Grabowski oraz Feliks Krček. Grabowski (18411900), slawista i thimacz z j?zyka czeskiego i slowackiego, autor studium o fi
lozofii Komeňskiego oraz zapomnianego dzisiaj dramatu historycznego
w pi?ciu aktach, zatytulowanego Prorokini. Swiatlošč w ciemnošci (Kraków
1900), pisat, že relacja Vettera stanowi „rzadkošč bibliograficznaj zarówno
zajmujaca. dla nas, jak i dla Czechów (...)". Krček natomiast w swej recenzji
opublikowanej w „Kwartalniku Historycznym", skupil si? zwlaszcza na
porównaniu edycji czeskiej i pierwodruku polskiego z 1638 roku, gdyž, jak
stusznie zauwažyt, Zlbrt „odložyl porównanie wydania polskiego z czeskiem
na póžniej. Poniewaž jednak wynikto z tego bledne zapatrywanie si? na
stosunek wzajemny obu wydaň, widz? si? zmuszony do przeprowadzenia tego
porównania na tem miejscu, by sprostač twierdzeniu, jakoby sam Fetter
opracowal tekst czeski na podstawie polskiego". Swoje rozwažania Krček
zakoňczyt waznym stwierdzeniem:
„Poruszylem t? uboczna^ kwestya^ pracy dra Zíbrta ze wzgl?du na to, iž
pole dzialalnosci piámienniczej wychodžców czeskich, w czasie wojny
trzydziestoletniej w Polsce, za mato jeszcze liczy pracowników wšród uczonych Czechów, którzyby spogladali na nia^ z ogólniejszego punktu widzenia,
a u nas juž na dobré lezy odlogiem. Nie chciatem zaá uwagami temi ostabiač
wartosci wydania dra Zíbrta, którego každá praca stanowi mniejsza. lub wieksza_ cegielk? do wspaniatego gmachu dziejów cywilizacji czeskiej, wznosz^cego si? szybko pod jego kierunkiem i jego glównie pracq".
Do dzisiaj zagadnienie kultury literackiej braci czeskich w Polsce czeka
na swego monografist?.
***
Pierwsze trójj?zyczne wydanie tekstu Vettera jest zashiga. Bohuslava
Horáka. Tom zatytulowany Daniel Vetter a jeho „Islandia" ukázal si? w sérii
Spisy Filozofické Fakulty Masarykovy University v Bmé čís. 33, jak pami?tamy, w 1931 roku.
Krotka, bo liczaca zaledwie szešč stranic, przedmowa do wst?pu edytora
rozpoczyna si? od przywolania oceny Vetterowej Islandu dokonanej przez wybitnego geografa islandzkiego Thorvalda Thoroddsena:
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,Jslandia aneb krátké vypsání ostrovu Islandu od Daniele Vettra náleží
k nejvýznamnějším spisům naší starší literatury zeměpisné. Ale její význam je
širší již proto, že vyšlo také vydání polské a německé. Svým obsahem pak
předčí Vettrův spisek vše, co bylo v 17. stol. o ostrově Islandu napsáno mimo
skandinávskou oblast" (s. 3).
Horák podkrešlat, iž jak dotad nie byl wydany drukiem jedyny czeski
rekopis lslandii, natomiast edycje dotychczasowe opařte byly na wersjach drukowanych - czeska, autorstwa Zíbrta, na wydaniu praskim z 1673 roku, a przeklad duňski - na egzemplarzu polskiego wydania tekstu pochodzacego z 1638
roku. Dodal tež, že mimo iž podróžopisarska relacja Vettera zostala opublikowana w siedemnastym wieku w trzech wersjach jezykowych, to jednak
wszystkie one zachowaly si? jako egzemplarze unikatowe (w bibliotékách
Lwowa, Pragi i Kopenhagi). „Ale Islandia - dodal - zasluhuje, aby byla uve
dena v širší známost a stala se přístupnější ve všech svých vydáních, nežli tomu
bylo dosud. Proto jsem přistoupil k jejímu vydání, a to všech tří jejích tekstů"
(s. 3).
W dalszej czeáci wstejra edytor omówil podstaw? žródlowa. wydania,
zaznaczajac, že czeski tekst opracowat zasadniczo na podstawie rukopisu
znajdujacego si? w Muzeum Narodowym w Pradze, który zestawil z edycje
czeska^ z 1673 roku. O szczególowych zásadách wydania poinformowal Horák
na stronie 66 i nastepnych. O samým rekopisie napisal:
„Rukopis je psán nedbale, hlásky i celá slova v něm často chybějí. Po
chází patrně od opisovače ne valně vzdělaného, který napsal na př.: příchylném
(m. příchylným), (...) shledali (m. shledali), redbencií (m. residenci!), losy (m.
soli), cooendoval (m. komendoval), vhu (m. vrchu) (...)" (s. 3-4).
W przypisie Horák zaznaczyl:
„Při takovém rázu rukopisu je podivné, jak mohla býti vyslovena domněn
ka, že jde o vlastní rukopis Vettrův" (s. 4). Chodzi o fragment listu, które
Čeněk Zíbrt zamiešcil w „Kwartalniku Historycznym" w odpowiedzi na
recenzje; edycji lslandii. W lišcie Zíbrt pisze m. in.:
„Oto udalo mi si? znaležč w ksiažnicy Muzeum czeskiego w Pradze
czeski rekopis samego Fettera (sign. V G 19)".
To pierwsze, lecz nie jedyne cenné sprostowanie do stanu badán nad Vetterem i jego relacja, z podróžy na Islandi?, które znajdziemy we wstepie Ho
ráka.
Wydanie tekstu polskiego opracowat Horák na podstawie dmku unikatowego Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji, który wówczas
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znajdowat si? w lwowskiej ksiážnicy Ossolinskich. Podobnie postapil edytor
w przypadku tekstu niemieckiego, który opar! na unikacie z 1640 roku.
Przypisy do edycji umiešcil na koňcu, po wszystkich wersjach j?zykowych, poniewaž - jak stwierdzil - odnosza, si? one do nich wszystkich. Do
tekstu Vettera Horák dolaczyl równiež szczegóíowa. map? podróžy autora
Islandii.
W zakoňczeniu przedmowy do wst?pu edytor dodal:
„Nebylo původně mým úmyslem připoj iti k vydání Vettrovy Islandie také
životopis jejího autora. Jenom pro svou vlastní informaci shledával jsem údaje
o jeho životě. A tu jsem záhy poznal, že běžná životopisná data o Vettrovi
potřebují nutně revise. Autor Islandie je velmi zajímavý zjev v naší literatuře,
který si toho plně zasluhuje, aby obraz jeho života byl založen na spoleh
livějších základech, než tomu namnoze dosud bylo" (s. 5).
Tutaj tež Horák umiešcil podziekowania dla tych wszystkich, którzy
pomogli mu w opracowaniu Islandii. Na pierwszym miejscu umiešcil biblioteki
w Kopenhadze, Lwowie i Pradze. Wšród wymienionych znalazl si? równiež
ówczesny rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie - prof. dr. St. Souček. Obok
podzi?kowaň umiešcil tutaj równiež wykaz bibliograficzny pozycji, z których
korzystal najcz?šciej. Znalazry si? wšród nich: przeklad dunski z 1858 r., dwie
prače Thoroddsena dotyczace geografii Islandii, dwie publikacje Emila Waltera oraz edycja Islandii w przektadzie Zíbrta.
Pierwszy rozdzial wst?pu edytora nosi tytul Daniel Vetter i obejmuje
strony od 7 do 19. Horák, powolujac si? na wzmiank? zamieszczona, w dziele
Andrzeja W?gierskiego, „Daniel Vetterus, quartus Georgii Consenioris filius",
podal tutaj, iž Vetter byl czwartym synem Jerzego Strejca, znanego czeskiego
dziatacza Jednoty oraz tlumacza Psalmów w Biblii kralickiej.
Na podstawie szczegótowej analizy zapisów w ksi?gach immatrykulacyjnych uniwersytetów edytor okrešlil možliwie dokladnie dat? urodzin
Vettera:
„Ježto čísla při jméně Vettrově uvedená (30, 33, 37) znamenají patmě rok
života zapsaného, lze srovnáním těchto roků vymeziti dobu, kdy se narodil. Je
li při datu 12. srpna 1623 zapsán jako 301etý a 17. července 1630 jako 371etý,
13. října 1625 však jako 331etý, plyne z toho, že den jeho narození připadá
mezi 13. srpna a 13. října (1592 roku - D. R.)" (s. 7). Ustalenia te zaakceptowali i przyj?li póžniejsi badacze.
Vetter urodzil si? w Hranicach, ska_d jego ojciec, o którym kilka wzmianek podal Horák, przeniósl si?, prawdopodobnie w 1592 roku, do Židlochovic.
Tutaj, po dhažszej chorobie, Jerzy Streyc zmarl, majac 63 lata. Mlodošč
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prawdopodobnie sp?dzal autor Islandů w Kralicach, Námčšti (tutaj mógl uczyč
si? sztuki drukarskiej) i Židlochovicach.
Horák przypomina, že Vetter podróžowat w orszaku nast?pcy tronu czeskiego, a nawet zostat jego nauczycielem j?zyka czeskiego. Zwraca tež uwag?
na fakt, iž w 1630 roku Vetter opublikowat w Hadze nowe wydanie Psalmów
w ttumaczeniu swego ojca.
Z Niderlandów Vetter przybyl do Leszna, które wówczas, pod rzadami
leszczyňskich przežywalo okres swojego rozkwitu, stajac si? zwlaszcza w la
tách 1628-1656 stolic^ czeskiej emigracji pobialogórskiej. Fakty te równiež
przypomina Horák.
W paždzierniku 1632 roku w Lesznie, wraz z piecioma innymi bračmi,
zostal ordynowany na ministra Jednoty braci czeskich. Powierzono mu równiež
kierowanie drukarni^ braci czeskich, zwanej klejnotem Jednoty, która zostala
przeniesiona z Moraw do Leszna. Do pomocy powierzono Vetterowi dwóch
synów zmarlego niedawno Mateusza Krokoczynskiego, który dotychczas
zarzadzal leszczyňska. typografia.. Horák przypomina równiež postač Krystyny
Poniatowskiej, wychowanki Jana Amosa Komenskiego i znanej wizjonerki,
która. Vetter pojaj za žon? w Lesznie. Z žona. mial pi?cioro dzieci, z których
Daniel Vetter-junior poszedl w álady ojca, zajmujac si? typografia.. O losach
pozostarych dzieci Vettera niczego nie wiemy.
Po tragicznym požarze Leszna pod koniec kwietnia 1656 roku uciekl do
Brzegu. Horák na podstawie analizy listów Komenskiego koryguje w tym
miejscu došč rozpowszechniona. w literaturze przedmiotu, lecz bl?dna_
informacj? jakoby Vetter miat towarzyszyč Komeňskiemu w podróžy do
Amsterdamu. W Brzegu Vetter sp?dzil ostatnie lata swego žycia. Czyniono
starania, aby zostal seniorem Jednoty. Na przeszkodzie stan?ly jednak zarzucane mu niegospodarnoáč w rozdzielaniu zapomóg oraz zdziecinnienie
(zdetinštení - puerilitas). 27 czerwca 1663 roku zostat ordynowany na konseniora Jednoty braci czeskich. Mial juž wówczas ponad siedemdziesia.t lat i byt
bardzo schorowany. Kilka lat póžniej - nie známy doktadnej daty - zmart
w Brzegu.
Drugi rozdziat wst?pu jest zatytulowany Veltrova cesta po Islande. Horák
odtworzyl tutaj tras? podróžy Vettera, szczególna. uwag? pošwi?cajac kwestii
dokladnego datowania wyprawy oraz towarzysza podróžy, którego leszczyňski
typograf okrešla mianem „druhého tovaryše své cesty" (s. 22). B y l nim Morawianin Jan Salomon.
Okreálenie roku podróžy nastr?czalo badaczom spore trudnoáci. Horák
ustálil rok podróžy na 1613. Data taka pojawia si? kilkakrotnie w przekazie
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czeskim (w polskim tylko raz). Jeden z fragmentów nie pozostawia jednak
žadnej watpliwošci:
„Jakožto i léta 1613 od nás spatříno, že na svatého Jana, když u nás
najteplejti bývá, tam tak hrubě sníh pršel, že ho za hodinu neb dvě dobře na půl
lokte napadlo" (s. 82).
Dat? t?, niezaležnie od edytora Islandu, ustálit w tym samým czasie
Otakar Odložilík. Pisat on w recenzji trójj?zycznego wydania Horáka: „Horák
neznal zápisů z alba brémského, které mi byly hlavní oporou pro datování
cesty k r. 1613, a proto je třeba tím více oceniti jeho (...) methodicky bezvadný
postup, jímž se dobral jistoty v téže věci" (s. 263).
Zastuga^ Horáka, obok jednoznacznego ustalenia roku podróžy, jest
równiež zwiazane z tym okrešlenie daty wyruszenia na wypraw?, doplyniecia
na wysp? oraz czasu trwania podróžy. Vetter wyph/nat z Brémy 16 mája, na
Islandi? doplynat 7 czerwca, a na wyspie przebywat kilka tygodni. Cala wyprawa trwala prawdopodobnie dziewieč do jedenastu tygodni. Edytor podejmuje
tutaj równiež kwesti? celu podróžy, skianiajac si? ku hipotezie, že wyprawa nie
byla podjata jedynie jako zwieňczenie edukacji, czy dla zaspokojenia
mtodzienczego kaprysu, lecz Vetter i Salomon zostali wysiani przez Jednot?,
„aby tam sbíráním získali podpory pro svou církev" (s. 26).
Niezwykle interesujacy jest trzeci rozdzial wst?pu edytora zatytutowany
po prostu lslandia. Horák opisuje tutaj szczegótowo rekopis czeski, unikatowe
druki - polski i czeski, podajac takže podstawowe informacje bibliograficzne
dotyczace wzmianek o tekšcie Vettera u historyków czeskich i wspominajac
wzmiank? Michata Wiszniewskiego uczyniona. w siódmym tomie jego Historii
literaturypolskiej (Kraków 1845, s. 563/
Strony od 32 do 37 zajmuje skrupulatnie przeprowadzony wywód o kolejnošci j?zykowych edycji Islandii. Przypomn?, iž liczne polemiki wyworywata zwtaszcza kwestia, czy relacja Vettera powstala najpierw po czesku czy
po polsku. Čeněk Zíbrt uwažat, že polski tekst przethimaczono na j?zyk czeski.
Horák omawia róžnorodne dowody, które przedstawiali dotychczasowi badacze, m. in.: Zíbrt, Vonka i Walter. Brneňski slawista obalit tutaj przede wszystkim jeden z podstawowych argumentów wykorzystywanych przez badaczy,
jakoby zawarte w tekácie stwierdzenie „opet na světlo vydané", pojawiajace si?
w druku czeskim i polskim - oznaczato reedycj?, ponowne wydanie. Užyty
tutaj wyraz, jiovo" („nowo") oznacza - po raz pierwszy. W tym kontekácie byt
užywany wielokrotnie w literaturze epok dawnych.
Czeska wersja Islandii zostata wydana w Pradze w 1673 roku, a wiec juž
po šmierci samego Vettera. Czy byto to jednak pierwsze wydanie jego relacji
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z podrózy w j?zyku czeskim? Karol Estreicher i Čeněk Zíbrt uwažali, že tak.
Byč može jednak bardzie sluszne jest przyj?cie hipotezy Horáka, iž pierwsze
wydanie czeskie Vetter opracowywat równolegle z edycja. polsky zach?cany
przez swoich rodaków przebywajacych w Lesznie. Byč može opublikowal ja.
w swojej drukarni mi?dzy 1637 a 1640 rokiem. Horák twierdzi, že bylo to
okolo 1638 roku, kiedy to ukázala si? równiež edycja polska. Czeski druk
z okolo 1638 r. nie dochowat si? do naszych czasów C mial niewielki naklad
i ulegl zaczytaniu, splonal w tragicznym požarze miasta w 1656 roku, a može
zaginal w jeszcze innych, bližej nam dzisiaj nieznanych, okolicznošciach.
Biorac pod uwag? fakt, že pierwodruki polski i niemiecki oraz druk czeski
z 1678 roku zachowaty si? do dzisiaj zaledwie w jednym egzemplarzu, a wiele
innych druków pochodzacych z ttoczni Daniela Vettera známy jedynie ze
wzmianek, jest to prawdopodobne. Podstawa, wydania przez leszczyňskiego
typografa wszystkich edycji j?zykowych Islandii byl z pewnoácia^ „původní
náčrt" (w edycji polskiej C „osobliwy skrypt"), jak sam autor nazywa swe
notatki w j?zyku czeskim wykonywane na biežaco podczas wyprawy na
Islandi?. Póžniej diariusz ten zostat uzupelniony, zwlaszcza podczas studiów
Vettera w Niderlandach, i uporzqdkowany.
Kolejné strony rozdziatu przynosza. wnikliwe porównanie tekstów
czeskiego, polskiego i niemieckiego. Horák jako pierwszy (i jak na razie
ostatní) z badaczy tak szczegótowo porównal zwlaszcza przekazy czeski
i polski, co pozwolito mu stwierdzič, iž generalnie tekst czeski jest bogatszy od
polskiego. Zawiera bowiem m.in. wzmianki o torťie na wyspie i islandzkich
rzemiešlnikach, których brak w tekácie polskim. Równiež relacja czeska jest
bardziej spojná. Tekst polski charakteryzuje si? wi?ksza^ rozwlektoáciaj co
udowadniaja, liczne przyktady podané przez edytora.

Duža. zaslug^ Horáka jest ponadto skrupulatne przešledzenie žródel relacji
Vettera. Edytor czyni to na stronach 63-66 oraz w przypisach na stronach 179202. Žródlami tekstu Vettera byly zwlaszcza nast?pujace pozycje: Dithmar
Blefken: Islandia, sive populorum et mirabilium, quae in ea insula reperiuntu
(...) accuratior descriptio (...) z 1607 roku oraz Davida Fabriciusa: Van
Isslandt unde Groenlandt z 1616 roku. Z pozycjami tymi Vetter zetknaj si?
prawdopodobnie podczas swej edukacji w Niderlandach.
Edycja Horáka doczekata si? szczególowej recenzji autorstwa innego
znawcy dziejów braci czeskich oraz samej Islandii i jej autora - Otakara Odložilíka. Zamieszczono ja_ w periodyku „Časopis Matice Moravské". Recenzent
krotko scharakteryzowal stan badaň nad Vetterem, skupiaja^c si? zwlaszcza na
pracach z lat trzydziestych naszego stulecia. Dostrzegl, iž w rozdziale pierw-
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szym wst^pu do edycji Horák sprostowaf wiele wczešniejszych omylek badaczy dotyczacych biografii autora Islandii. Odložilík zakoňczyí recenzj?
stwierdzeniem:
„S rozličných stran byly tak v několika uplynulých letech osvětleny ne
jenom životní příběhy Vettrovy, nýbrž i jeho cesta na Island a zhodnocen jeho
cestopis, který je nyní v Horákově edici učiněn přístupným nejenom české obci
čtenářské, nýbrž i zahraničním zeměpiscům a historikům" (s. 264).
Žatowač wypada, že od lat trzydziestych naszego stulecia niezwykle
interesujaca relacja Vettera nie doczekata si? zbyt wielu studiów autorstwa
historyków literatury czeskiej i polskiej. Szkoda tež, že w Polsce nie opublikowano wspólczešnie edycji Islandii. Warto natomiast dodač, iž tekst Vettera
doczekal si? natomiast wydania islandzkiego.
Wazne miejsce wšród dotychczasowych badaň nad Islandiq Daniela Vet
tera, tutaj zaledwie szkicowo omówionych, przypada bmeňskiemu geografowi
i slawišcie - Bohuslavovi Horákowi.
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