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ni vztahy polsko-ruské jsou pak objektem zkoumání ve statích Boguslawa Muchy
z Lodže (Římská setkání Adama Mickiewicze s Rusy), Józefa Borsukiewicze z Lublina (polská literatura a Lermontov), Barbary Olaszek z Lodže (postavy románů B . Pru
se a I. Gončarova) a Wieslawy Wožniak z Lublina (Čechov a Wlodzimierz Perzyriski).
Tematickou atraktivitou zaujmou studie Leonida Hellera (Lausanne) o polských a rus
kých modemistických utopiích, Jana Orlowského o polských historických legendách
v ruské poezii a srovnávací práce polsko-bulharská (Henryka Czajka z Varšavy). Dvě
ma studiemi přispěli Danuše Kšicová a Ivo Pospíšil z Bma (oba ze sféry česko-ruskoevropských literárních vztahů).
I když téma konference bylo dost široké, tedy všeslovanské, tematická koncen
trace byla jednoznačně dána geograficky a kulturně polohou Lublina, a tudíž inklinací
k východním Slovanům. Jako tak často tu zcela chyběly vztahy západoslovansko-západoslovanské (česko-slovensko-polsko-lužickosrbské) a slabě byly prezentovány vztahy
západoslovansko-jihoslovanské.
Ivo Pospíšil

Daniel Vetter, dzialacz Jednoty braci czeskich w Polsce
Vetter, D.: ISLANDIA albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Prače Naukowe Uniwersytetu Šlqskiego w Katowicach, nr 1656. Seria: Historia Literatury Polskiej. Opracowat i wst?pem opatrzyl Dariusz Rott. Wydawnictwo Uniwersytetu Šlaskiego, Katowice 1997, 56 s., 28 ilustracji.
Jednota braci czeskich (založona 1467) wpisala s i ; tak do dziejów ziem czeskich
jak polskich. Juž w 1548 roku przyszli do Wielkopolski, wygnani z dobr królewskich
w Czechach, pierwsi bracia czescy, drugi wielki exodus nastapil po kl?sce pod Biala.
Góra. w Pradze w 1620 roku, kiedy to do Polski udalo si? wielu wychodžców z Czech
i Moraw. Siedziba. seniorów Jednoty braci czeskich stal si? Ostroróg a po 1640 Leszno.
W 1632 osiadt w Lesznie takže Morawianin Daniel Vetter, dzialacz Jednoty i jej drukarz.
Daniel Vetter urodzit si? prawdopodobnie mi?dzy 12 sierpnia a 12 paždziernika
1592 roku w Hranicach na Morawach. Jego ojciec Jiří Strejc byl starszym zboru Jedno
ty ijednym ztlumaczy Biblii kralickiej. Daniel sp?dzil mlodoáč chyba w Židlochowicach (dokad przenióst si? Jiří Strejc i gdzie w 1599 r. w wieku 63 lat zmarl), Kralicach
i Náměšti nad Oslava, (w obu miasteczkach doskonalil si? w 1629 roku w sztuce typograficznej), ksztatcit si? w gimnazjach protestanckich w Hebron i Bremie, studiowal
wydziai teologiczny uniwersytetu w Heidelbergu. Studia teologiczne kontynuowal
(z przerwami) w latách 1623-1632 na uniwersytecie w Leiden, skad byt zmuszony uciekač do Niderlandów po calkowitym úpadku powstania w Czechach (1623).
W Lesznie zostat Daniel Vetter w 1632 roku mianowany ministrem Jednoty, objal
równiež kierownictwo drukami braci czeskich. W tym warsztacie typograficznym uká
zalo si? wtedy (do 1656 roku) ponad 160 druków czeskich, polskich, niemieckich i ta-
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ciňskich, np. okolo 30 utworów J. A . Komenskiego, 6 utworów Samuela ze Skrzypyny
Twardowskiego czy Satyry K . Opaliňskiego (niektóre, bardzo starannie wydane, mogty
konkurowač z najlepszymi drukami oficyn poznanskich czy torunskich).
Kiedy Vetter studiowal w gymnázium w Bremie, udal s i ; z Morawianinem Janem
Salomenem w podróž na Islandy. Wyniszyli 16 mája 1613, wyprawa pomocná trwala
okolo 9-11 tygodni. Podczas pobytu na Islandii spisywal Vetter diariusz podrózy (nie
zachowal s i ; do naszych czasów). Dopiero znacznie póžniej zrobil autor selekcj; zebranego materíahi i opracowal tekst (rekopis czeski pochodzi z 1632 roku i liczy 85 stron).
Wersja polska ksiažki Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji ukázala s i ;
w 1638 roku w drukami w Lesznie, w roku 1640 wydrukowano równiež wersj; niemieclcq, w roku 185$ przetožono tekst na jezyk duriski a dopiero po šmierci Vettera
(zmarl chyba w 1669 roku) opublikowano w Pradze w roku 1673 wersj; czeska.. Istnieja. jednak hipotezy (K. Estreicher i Č. Zíbrt), že Vetter z wersja. czeska. opracowal
równolegle wersj; polsky i že obydwie edycj; opublikowat miedzy 1637 a 1640 rokiem
(prawdopodobnie sptonely podczas požáru Leszna w 1656 roku).
Daniel Vetter jest wiec autorem jedynego utworu literackiego - Islandia albo
Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Dlatego Vetterowi dotychczas nie pošwi;cono wiele
obszemych uwag, chociaž istnieja. wartoáciowe opracowania i prače badaczy czeskich
i polskich (Č. Zíbrt, B . Horák, O. Odložilik i A . Kawecka-Gryczowa, D. Rott), powstary równiež utwory literackie, inspirowane ta. postacia. (np. powiešč St. Helsztyňskiego
Uczeň Amosa). Ksiažki podróžnicze i chorograficzne, obok pamietnikarstwa, relacji,
kronik, roczników i diaríuszy, nalézaly w 17 wieku do bardzo populamych. Równiež
ksiažka Vettera mogla przypašč do gustu ówczesnym czytelnikom. Ale dlaczego ukazu
je s i ; Islandia pod koniec wieku dwudziestego w sérii naukowej i z bardzo starannym
szkicem (Wst;p) Dariusza Rotta?
Opracowanie Rotta jest owocnym przyczynkiem do badania dziejów i dzialalnosci
zboru Jednoty braci czeskich w Polsce i przypomienie wartoáci ksiažeczki - która. wybitny islandzki przyrodnik T. Thoroddsen (1855-1921) uznal za najlepszy opis Islandii
w 17 wieku napisany poza Skandynawiq, zaá badacze polscy (H. Dziechciňska, E . K o tarski) za pierwsze sprawozdanie z podrózy w dobie staropolskiej, które nie zostalo zapisane w formie diariusza - jest co najmniej sluszne.
Edycja niniejsza stanowi plon ponad dziesi;ciu lat badán D. Rotta nad tekstem
Islandii i žyciem i praca. Daniela Vettera. Badacz polski uwypukla niektóre dotad malo
znané szczególy z žycia i dzialalnosci Ieszczyňskiego typografa i ocenia jego ksiažk;
jako utwór wažny i interesujacy, który do dziá nie stracil swych lekturowych zálet.
Islandia ma wedlug Rotta „charakter dokumentarny i autentyany. Jej narrator stanowi
umiejetne pofqczenie narratora-obserwatora i narratora-uczestnika, a Vetter w swej
relacji laczy elementy poznawcze i ekspresywne. W jego przekazie przewagz ma deskrypcyjny typ prózy. Oczywišcie, Vetter opieral si$ równiež na dostepnych mu žródlach ksiatkowych i kartograficznych" i cytuje E. Kotarskiego (z jego ksiažki Sarmaci
i morze), že Vetter jest jednym z tych autorów, którzy ,pisali najwiecej o wydarzeniach, o perypetiach podrózy, o zaklóceniach w przebiegu podrózy wywoianych koniecznoíciq przebycia drogi morskiej. Stworzyli w ten sposób zalažki póžniejszej lite
ratury przygodowo-podróžniczej,
jej wstepne, na ogóinie dostrzegane ogniwo".
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Jak juž wspomnielišmy wyžej, Vetter nie drukowat diariusza podróžy, ale swoim
zapiskom nadal formě ksiažkowq, tzn., že nie powtarza schématu diariuszowego (Kotarski) i že, jak podaje Rott, „dzieki tematycznemu podziaiowi na rozdiafy relacja zyskala znacznie na wartošci i przejrzystoscř'.
Pietnašcie rozdzialów, list dedykacyjny
i przedmowa stanowia^ pamiatk? staropolskiej literatury, która (wedlug szczegótowych
analiz) jest utworem nie kompilacyjnym, jak w tych czasach zazwyczaj pisano, ale
oryginalnym. Žahijemy, že autorowi nie udalo si? wydač edycji trójjezycznej, jak o tym
marzyl w swym studium z 1993 roku: ,Jiylby to niewqtpliwie doskonaty materiál badawczy dla /.../polonistów,
slawistów, germanistów, historyków obyczqjów i geogra
fovi, a takže interesujqcy tekst dla czytelnika-niespecjalisty."
Ludvík

Štěpán

R u s k ý a r e á l o v ý s b o r n í k o Bilorusku
E e j i o p y c c K H ň cGopHHK. GraTfeH H M a T e p H a n u no HCTOPHH H K y j i b T y p e EejiopycC H H . BwnycK 1. PoccHíícKas HaunoHajibnaH 6H6jiH0TeKa, CaHKT-rieTepĎyprcicaji accoUHauHfl 6enopycHCTOB. PeaaKimoHHas Kojuiertu:

B . H . 3aňueB, Y. H . OjieftHHK,

B . B . A H T O H O B , A . C . M U J I L H H K O B , H . B . HiucojiaeB. CaHKT-rieTep6ypr 1998.

V úvodu k sborníku jeho redaktoři uvádějí, že Petrohradská asociace bélorusistů
připravila do tisku zatím první sborník, jehož materiál čerpá z referátů přednesených na
každoročních konferencích Sankt-Petěrburg a běloruská kultura, které se od roku 1993
konaly v Ruské národní knihovně (PoccHÍÍCKaa HauHOHajn>Ha>i 6H6jiH0TeKa). Těchto
konferencí se do vydání sborníku konalo celkem pět (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).
Současně redaktoři sborníku informuji o tom, že Sankt-Petěrburg má v jistém smyslu
právo na bělorusistické priority i na to, že se zcela přirozeně stal centrem ruské bělorusistiky. A b urbe condita byl Sankt-Petěrburg nejen ruský, ale kosmopolitní a Běloruso
vé v tom nebyli poslední, neboť si dlouho udržovali co do počtu obyvatel druhé místo.
V roce 1869 připadlo na 667 200 obyvatel 3 000 Bělorusů, což představovalo 0,4%,
v roce 1881 to bylo již 7 000 (0,8%), v roce 1890 13 000 (1,4%), v roce 1900 42 000
(2,9%) a v předvečer první světové války 70 000 (3,7%). Kromě Rusů a Bělorusů zde
žili zejména Poláci, Němci, Ukrajinci, ale v té době jich nebylo nikdy víc než 1-2%. To
ovšem vedlo ktomu, že se Sankt-Petěrburg stal v jistém smyslu běloruským kulturním
centrem, kde ve 20. století působil zakladatel modemf bčlorusistiky Jevfimij Fjodorovič
Karskij, pozdější akademik a ředitel petrohradské kunstkamery, Antropologického
a etnografického muzea Petra Velikého.
Redaktoři sborníku se domnívají, že bělorusistika jako přirozená součást slavistiky (koncipovaná jako komplex studující jazyky, dějiny a kulturu slovanských národů)
se projevuje ve dvojí projekci: srovnávací (conocTaBHTejibHan, cpaBHHTejn.HO-HCTopHnecKas), jednak v relativně uzavřené (duchovní produkty jednotlivých slovanských ná
rodů). V následujícím redaktorském úvodu také zdůrazňují paradoxní fakt, že stejně ja
ko je oríentalistika nemyslitelná v Orientu, sovětologie v SSSR, také bělorusistika může
existovat toliko z a hranicemi Běloruska (existuje tedy podle toho skutečná rusistika jen
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