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Z DZIEJÓW POLSKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. KRZYSZTOFA 
WE WROCŁAWIU

Kościół Św. Krzysztofa powstał w X III w. Początkowo wchodził 
w  skład parafii kościoła M arii M agdaleny 1, k tóry  istniał w swej p ier
wotnej form ie już pod koniec XII w. Od zarania swego istnienia kościół 
Św. Krzysztofa był przeznaczony dla ludności polskiej, najpierw  katolic
kiej, a od około 1523 r. dla protestantów . O polskości jego w XV w. mówi 
m. in. dokum ent opublikowany przez W. Pyrka 1 2. W XV w. pomimo ger- 
m anizow ania się patryc ja tu  miejskiego i duchowieństwa polska ludność 
W rocławia z niższych klas społecznych walczy o utrzym anie swego języka 
ojczystego.

W 1610 r. spotykam y u Św. Krzysztofa pierwszego niemieckiego ka
znodzieję. Nie oznacza to wcale, że potrzeba kazań w  języku polskim stała 
się mniejsza. Wręcz przeciwnie, w 1619 r . 3 wprowadzono w  kościele 
Św. Krzysztofa naukę katechizm u i recytow ania Biblii w języku polskim. 
Troska o pielęgnowanie języka polskiego u Św. Krzysztofa była celowo 
przez historyków  niem ieckich przem ilczana lub bagatelizowana.

Jednym  z dowodów potrzeby żywego słowa polskiego był fak t po
wołania do kościoła Św. Krzysztofa pastora — kaznodziei Polaka — Mi
kołaja Siderusa 1560— 1583 4, pochodzącego z okolic Lublina. Cytowany 
poniżej dokum ent pochodzi ze Zbioru Klosego 5. Jest to odpis sporządzony 
z dokum entu pergaminowego przez B. Klosego. Dokument ten odkryto 
w niezw ykłych okolicznościach przeszło sto lat później od m om entu jego
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powstania, tj. 3 I 1699 r. ü W czasie burzy została w kościele Sw. K rzy
sztofa uszkodzona wieża, w  której znaleziono ów dokum ent. Na jego pod
staw ie można stwierdzić, że władze m iejskie we W rocławiu posiadały 
duże wątpliwości co do praw owierności lu terańskiej Siderusa, skoro m u
siał on złożyć przysięgę, w  której odżegnywał się zarówno od „błędów“ 
arian, jak  anabaptystów  i szwenckfeldystów.

Odprzysięganie się od arianizm u — to w ypadek bardzo rzadko na 
Dolnym Śląsku spotykany.

Ego Nicolaus Siderus, natione Polonus, patria Vrzdoviensis, in territorio Lublinensi, 
ecclesiae Christi Polonicae, quae est ad Templum D. Christophori, Pastor, Doceo, 
divina me adiuvante gratia, Evangelium D. nostri Jesu Christi, et Sacramenta recte 
administro quindecim annos. Scripta Reverendorum Virorum Theodidakton, Prae
ceptorum nostrorum observandissimorum clarissimorumque D. Doctoris Martini 
Lutheri et D. Philippi Melanchthonis, in coelesti Academia cum Christo iam versanti
bus et colloquentibus; et Augustanam Confessionem toto pectore amplector, a qua 
me, Deo iuvante, nullis blanditiis et promissionibus amplissimarum dignitatum 
avocari, aut comminationibus deterreri patiar. Etiam omnes furores Arianorum, 
Anabaptistarum et Sfenckfeldianorum: Philosophicas impias et blasphemas ima
ginationes omnium Sacramentariorum et Calvinistarum: et omnem idololatriam 
sceleratissimorum et perditissimorum Papistarum ex animo fugio et detestor. 
Verae et Sanctae ecclesiae catholicae, extra quam non est Salus, civis esse volo. 
Arnen. Vratislaviae ex parochia Christopheriana 27. Julii, die D. Christophori. Anno 
Christi ex Virgine sine Patre nati. 1575. Nati ex Patre sine matre ab initio a diebus 
aeternitatis.
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