
M I S C E L L A N E A Ź R Ó D Ł O  W E

PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW JĘZYKA POLSKIEGO NA ŚLĄSKU
WŁADYSŁAW PYREK

Z POLSKOŚCI MAS LUDOWYCH WROCŁAWIA W POCZĄTKACH XV w.

Burżuazyjna literatura niemiecka pomijała sprawę polskości mas ludowych Wrocła
wia, względnie poruszała to zagadnienie ubocznie. Jako granicę chronologiczną nie- 
mieckości miasta przyjmowała rok 1241, tj. datę zniszczenia go przez Tatarów i pierw
szej próby lokacji na prawie niemieckim1, odkąd Niemcy mieli niepodzielnie domi
nować w życiu gospodarczym i społecznym, przynosząc ze sobą nowe formy gospo
darcze. —

F. G. A. Weiss w Chronik der Stadt Breslau wysuwa pogląd, że zwalczani w póź
niejszym czasie przez cechy tzw. fuszerowie i partacze, zatrudnieni w dobrach kościel
nych, byli pochodzenia słowiańskiego, a więc polskiego, jeśli poprawimy jego ostrożne 
stanowisko. Należałoby przyjąć, że wchodzili oni w swej większości w skład biedoty 
miejskiej, która rekrutowała się, prócz upadłych gospodarczo majstrów cechowych, 
jeszcze z czeladników, partaczy i szturarzy, i innych niezamożnych grup ludności sto
jących poza zawodem. Ponieważ nie odgrywali oni poważnej roli gospodarczej w życiu 
miasta, dlatego też nie zachowały się o nich poważniejsze przekazy źródłowe. Należy 
podkreślić, że w tym czasie istniała współpraca biedoty miejskiej polskiej i niemieckiej 
w walce z uciskiem feudalnym. Świadczą o tym dwa głośne powstania z lat 1333 i 1418, 
w których wzięła udział biedota tak jednej, jak i drugiej narodowości. Wspólność inte
resów, jednakowo ciężkie położenie stanowiły silną więź między różnojęzycznym pleb- 
sem, któremu antagonizmy narodowościowe były wówczas prawie nie znane.

Nieliczne wzmianki o polskości mas ludowych miasta Wrocławia zachowały się 
z dziedziny życia społecznego, a przede wszystkim z życia religijnego. Są one dowodem, 
że Polacy stanowili jeszcze pokaźny procent ludności miasta w omawianym okresie. 
Tak np. leżący w dzielnicy walońskiej na Nowym Mieście kościół Św. Klemensa, 
zwany był kościołem „polskich tkaczy i rybaków" 2. W nim zebrali się spiskowcy po
wstania z 1418 r., za udział w którym skazano 46 ludzi na śmierć, w tym 6 osób 
o imionach polskich.

Nadmienić trzeba, że ówczesny Wrocław był podzielony na dwie parafie: Św. El
żbiety i Św. Marii Magdaleny. Do tej ostatniej należała część miasta na wschód od 
linii biegnącej ulicą Kuźniczą, wschodnią stroną Rynku i dzisiejszą ulicą Stalingradzką.

1 R. Röde r ,  Die Entwicklung der Schneiderzunit in Breslau bis zum 30-jährigen 
Kriege, Wrocław 1939, s 3.

2 Por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocławia, Wrocław 1949 s. 170.



Parafia ta, jak podaje Bartsch, nie była czysto niemiecka, bowiem w XV w. w położo
nym w tejże parafii kościele Sw. Krzysztofa kazania odbywały się w języku polskim3. 
Wymownym dowodem używania języka polskiego przez masy ludowe Wrocławia i Ślą
ska było włączenie do statutów biskupa Konrada wydanych drukiem w r. 1475 modlitw 
i Dekalogu w języku polskim 4.

Na potwierdzenie tego, co dotąd powiedzieliśmy o polskości mas ludowych Wro
cławia w owym okresie, posłużyć nam mogą późniejsze przekazy źródeł. Ludność mia
sta, choć może w coraz mniejszej liczbie, używała języka polskiego aż po wiek XIX. 
Oto kilka charakterystycznych przykładów dla ilustracji stosunków narodowościowy cli 
w naszym mieście: W kościele Sw. Krzysztofa począwszy od XVI w. odbywały się 
nabożeństwa i kazania w języku polskim dla ludności ewangelickiej 5. Od XVI w. 
posiadał polskiego diakona kościół Św. Marii Magdaleny 6; zachowały się także wiado
mości o kaznodziejach i altarystach polskiego pochodzenia z około XV w. 7

Z innych świątyń wrocławskich, w których odprawiały się nabożeństwa dla ludno
ści polskiej, należy wymienić kościoły: Sw. Józefa, NMP na Piasku, Św. Wita, Sw. Bar
bary oraz Sw. Piotra i Pawła 8.

W XVII w. wyszły we Wrocławiu dwa podręczniki nauki języka polskiego dla 
potrzeb młodzieży szkolnej jak i najszerszych mas ludności pt. Klucz do polskiego 
i niemieckiego języka Jeremiasza Rotera, nauczyciela szkoły Sw. Marii Magdaleny (wy
dany w r. 1616), oraz Przewodnik do języka polskiego na potrzeby szkół wrocławskich 
Michała Kuschiusa, polskiego pastora przy kościele Sw. Krzysztofa (drukowany 
w r. 1646) 9. Dla charakterystyki omawianego okresu zachował się dotąd nie opubliko
wany dokument, rzucający światło na polskość ludności naszego miasta. Dokument ten 
znany był już w literaturze niemieckiej. B. Klose podaje go w obszernym streszczeniu 
w swej historii Wrocławia10 11. Znany był również Weissowi i Bąrtschowi1Ł. Obecnie 
podajemy jego tekst w pełnym brzmieniu, wprowadzając współczesną interpunkcję 
i pisanie rzeczowników dużą literą.

Wrocław, 31 sierpnia 1416 r.

Grzegorz, syn Henryka Deutschländer a czyni zapis (za wiedzą rady miejskiej) w wyso
kości 12 grzywien rocznego czynszu na rzecz kościoła Sw. Krzysztofa, aby ten utrzy
mywał księdza altarystę znającego język polski i niemiecki. Miał on sprawować opiekę 
duszpasterską nad ludnością polską, a przede wszystkim odprawiać nabożeństwa w ję
zyku polskim w niedzielę i dni uroczyste. Patronat nad legatem mieli sprawować Paweł, 
pisarz Starego Miasta, i Jan Kucheler, obywatel, po ich śmierci opiekę mieli przejąć 
■ starsi cechu kuśnierzy.

3 W. B a r t s c h ,  Geschichte der Hauptpfarrkirche St. Maria Magdalena zu Breslau 
von den Anfängen bis zum Tode des Johannes Hess (1547) (700 Jahre St.Maria Magda
lena 1226—1926, Wrocław 1926, s. 16).

4 K. M a l e c z y ń s k i ,  Rola mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudalnej 
(Konferencja Śląska, t. I, Wrocław 1954, s. 57).

5 Ibid., s. 54; oraz Teksty źródłowe do historii Wrocławia (Sobótka, ser. B, z. 2, 
Wrocław 1951, s. 65, 71, 81). ,

6J. G i e r o w s k i ,  Mieszczaństwo polskie na Śląsku i jego walka o język i kulturę 
polską w XVI i XVII w. (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1953, s. 244).

7 J. C. H. S c h m e i d l e r ,  Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Hauptpfarr
kirche st. Maria Magdalena zu Breslau vor der Reformation, Wrocław 1838, s. 127—128, 
34 i 42.

8 Teksty źródłowe do historii Wrocławia (loc. cit., s. 81).
8 G i e r o w s k i ,  op. cit., s. 254—255.

10 B. K l o s e ,  Von Breslau — Dokumentierte Geschichte und Beschreibung in 
Briefen, t. II, cz. 2, Wrocław 1781, s. 250.

11 J. G. A. We i s s ,  Chronik der Stadt Breslau, Wrocław 1888, s.. 349; B a r t s c h ,  
op. cif., s. 16.



Oryginał znajduje się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
w Dziale Miejskim Wrocławskim pod sygnaturą: Kürschner 1416, s. August.

Pergamin 376X251+49 (zakł.) mm w stanie dobrym, na zagięciach środkowych 
nieco przetarty, pisany czytelnym gotykiem. Dokument zaopatrzony pieczęcią rady 
miejskiej, uszkodzoną w dwóch miejscach na skraju powierzchni. Pieczęć wykonana 
z wosku bezbarwnego i przywieszona do, dokumentu na pasku pergaminowym. Kształt 
pieczęci: okrągły o średnicy 37 mm; herb przedstawia głowę św. Jana Chrzciciela. 
Napis w otoku: „SIGILLUM CIVITATIS VRATISLAVI AE".

Zapiski kancelaryjne na odwrocie dokumentu; późniejsze — No VII, A. Ao: 1416, 
A9.Zapiski późniejsze archiwalne — 416, aug. 31.

Wir Ratmanne der Stad zu Breslaw bekennen und thun kunt öffentlichen mit disem ge- 
genwortigen brive allen, den die in sehen adir hören lezen, das die czwelff Mark Czinses 
die Heinrich Deuczlender eczwenne unsers Mitbürgers Kinder, nemlich Gregor, Barbara, 
Sophia und Margaretha uff unser Stad gehabit haben an Gregorn obgenanten in der 
Teilunge komen woren und genallen zuthun und zulossen. Wo sint vor uns komen Pau
lus der Aldestatschreiber und Johannes Kucheler* 12 unser Miteburger und haben uns ge- 
weist eyn Instrument. Wie Gregor vorgenanter dieselben czwelff Mark Czinses be
scheiden habe und zu Selegerete gegebin, und hot in dorynne zu Selewarten gekoren, 
die obgenanten Paulum und Johannem, dassie die czwelff Mark Czinsis keren und wen
den mögen, und sollen wonen und weicherweise sie wollen zu Selegerete Gote zu Lobe 
und seiner Eidern, und ouch seiner Selen zu Tröste. Nu habin dieselben seine Selewar
ten angesehen den Gebrechin, das des Nachtis vil kranke Lewte ane Gotis Leichnam 
und ane die Olunge in der Vorstad mitnamen in dem Teile, das zu Sande Marian Ma- 
gdalenen gehöret mochten Vorgehen und sterben — und habin die czwelff Mark Czin
ses willickich und mit unserem Rate also bescheiden und gegebin, das man eynen er- 
barnn Prister halden sal, der polnisch und deucz kan, der bey der Kirchen zu Sande 
Marian Egipciacen wohen sal, und des nachtis als uffte sich das gehöret, die cranken 
Lewte doselbist in der Vdrstad mit Gotis Leichnam und ouch mit der Oelunge sal be
richten, und ouch zu Not des Nachtis mag Kinder tewfen, ab man sich besurgete, das 
sie des Tages lebinde nicht mochten irbeiten. Und was Pfenninge zu solchen Czeiten als 
.man die cranken berichte und oelte, ader die Kinder tewffte gefilen, die sal der Pri
ster nemen, und dem Glackener zu Sande Marian Egipciacan sein Recht davon gebin. 
Ouch also das der Prister ab icht zu Sele gerethe bescheiden ader gegebin wurde in 
sulchen Czeiten mit den Capplan, zu Sande Marian Magdalenen teil nemen sal ane- 
wedirrede. Auch also das derselbe Prister also geschicket seye, das er polnisch pre
digen koenne, und polnisch predigen sal, alle Sontage und alle Heiligetage, und wenne 
is gewonlich ist zu predigen zu Sande Marian Egipciacan, und ouch alle Sontage und 
alle Heiligetage Homesse dasselbist singen sal, und alle Sontage doselbist zu Sande 
Marian Egipciacan in der Procession gehen und sprengen sal. Wenne man das Crewcze 
tregt dorinne sal man im von den obgeschrebin czwelff Mark Czinses acht Mark alle 
Jar gebin. Ouch sal man halden czu dem mynsteri vier senger, die alle Sontage Ho
messe singen sullen zu Sande Marian Egipciacan, und do alle Sontage und czu andern 
gewenlichen Czeiten so man das Crewcze pfleget zutragen in der Procession umb die 
Kirche gehen und singen sollen, den sal man von den obgeschrebin czwelff Mark Czin
ses vier Mark alle Jar gebin. Auch sal der Pfarrer zu Sande Marian Magdalenen

a—a Tekst w oryginale podkreślony, 
b—b Tekst w oryginale podkreślony.

12 O patrycjuszowskiej wrocławskiej rodzinie Deutschlanderów por. A. P f e i f f e r ,  
Das Breslauer Patriziat, Wrocław 1929, s. 132.



schicken und dencken mit rate Willen und Wissen der obgenannten Pauli, des Aldenstat- 
schreibers, und Johannis Kuchelers vor einen erbarn Prister der Kirchen und im nucz- 
lich und fromlich ist als uffte das hot sein Wirt. Abir die Senger sollen die oftgenanten 
'Paulus und Johannes setczen und entsetczen noch notcze und fromen der Kirchen zu 
Sande Marian Egipciacan, die weile sie lebin und noch® irem Tode der Kirchen Vor
weser und die Gesworn der Korssener zu ewigen Czeiten®. Auch also das die vorigenn 
Paulus und Johannes, die obgeschrebin czwelff Mark Czinses heben und nemen sollen, 
die weile sie lebin, und den Prister und die Senger richten sollen, also oben geschrebin 
stet, und haben is geschicket bestalt und gemacht, das noch irem Tode die Gesworn 
derb Kossener, und Vorweser der Kirchen, zu Sande Marian Egipciacanb mit Rate und 
hulffe der Ratmanne das Selengerethe und gestiffte vorstehen und dornor raten sollen. 
In alle der Weise, und Mosse als oben geschrebin stet ane allerleye Wedirsproche. Auch 
ab is gesthee do Got vorsehe, das der Pfarre zu Sande Marian Magdalenen, die Sacra- 
ment der Kirchen zu Sande Marian Egipciacan neme und weide nicht lossen predigen 
noch inderseiben Kirchen lassen singen, so sal man die obgeschrebin czwelff Mark 
Czinses an der Kirchen zu Sande Marian Egipciacan Nutcz und Besserunge wenden und 
thun ungehindirt. Auch ab man die obgeschrebin czwelff Mark Czinses abekewffte, und 
das man umb das Houptgeld nicht czwelff Mark Czinses wedir mochte keuffen, wye vil 
man denne umb .das Houptgeld Czinse mochte kweffen, denen sal man úderem Teile noch 
Marke czal als vil gebin, als sich das geboren wurde und doran sal im yder Teil lossen 
genügen ane allirleye Wedirrede des czu Orkunde und worhaftigen Bekentnis haben 
wir Ratmanne der stat Ingesigil lossen hengen an diesen gegenwortigęn Briff. Geben 
zu Breslaw am nehisten Montage noch Sande Johannis des heiligen Tewffers Cristi 
Tage, als er enthompt wart. Noch Cristi gebürt vierczenhundirt Jar und dornoch in 
dem sechczenden Jore.

ROMAN HECK

POLSKIE FORMUŁY PRZYSIĄG Z WSI PODWROCŁAWSKIEJ Z LAT 1591—1601

Znane nam zabytki języka polskiego z XVI w. z terenu Dolnego Śląska są stosun
kowo rzadkie1. Nie jest to świadectwem zniemczenia tutejszej ludności, której wielkie 
rzesze trwały przy polskości, lecz wynika z tego, że niemieckie klasy panujące: feuda- 
łowie świeccy i duchowni oraz patrycjat miejski, wprowadziły powszechne użycie nie
mieckiego jako języka urzędowego. Dlatego też nie można pod wrażeniem źródeł 
spisywanych w języku niemieckim uważać terenu, do którego te źródła się odnoszą, 
za zniemczony. Coraz częściej odnajdujemy ślady polskości w rejonach, o których bur- 
żuazyjna nauka niemiecka twierdziła, że uległy zgermanizowaniu już w XIII i XIV w.2

1 Por. S. R o s p o n d, Zabytki języka polskiego na Śląsku, Wrocław—Katowi
ce. 1948.

2 Por. m. in. J. P e ł c z y n a, Polskość prowincji śląskich w pierwszej połowie 
XIX w. (Sobótka, L 1946); J. W ą s o w i c z ,  Stosunki językowe na Śląsku w' świetle 
badań nauki niemieckiej (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny Śląsk, t. II, Wrocław—War
szawa 1948). Praca oparta jest na tajnych, nie publikowanych badaniach niemieckich; 
A. R o m b o w s k i ,  Polacy podwroclawscy (XVI—XIX w) (Sobótka, III, 1948); J. A. 
G i e r o w s k i ,  Polskość Śląska w początkach XIX wieku w świetle nieznanej ankiety 
kościelnej z 1814 r. (Sobótka, III, 1948); R. He c k,  Fragment z życia i walki klasowej 
polskiej wsi śląskiej w XVI w. (Sobótka, VIII, 1953).


