
STOSUNKI POLSKIEGO ŚRODOWISKA UNIWERSYTECKIEGO 
WE WROCŁAWIU Z AKADEMIĄ) UMIEJĘTNOŚCI W KRA- 

KOWIE POD KONIEC XIX W.

Zbierając materiały do książki o dziejach Polskiej Akade
mii Umiejętności raz po razu napotykałem się w szczęśliwie oca
lałych z pożogi wojennej, bogatych archiwaliach Akademii 
z okresu lat 1873— 1918 na ciekawe dowody żywych, trwałych 
i dość ciągłych stosunków Polaków w Uniwersytecie Wrocław
skim z naczelną polską instytucją naukową. Utrzymywała z nią 
kontakt zorganizowana młodzież polska, która mimo i na przekór 
wszelkim represjom, jakie spadały na nią ze strony potęgują
cego się szczególnie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią
tych XIX wieku bojującego niemieckiego nacjonalizmu, tym 
mocniej trwała przy polskości. W wydawnictwach Akademii 
Umiejętności szukała ona intelektualnego pogłębienia swego wy
kształcenia, umocnienia swej polskości. Pozostawał stale w ży
wej wymianie listów z Akademią Wł. Nehring. Były to już kon
takty o charakterze zdecydowanie naukowym.

Ogłoszone poniżej, przykładowo wybrane listy mogą zainte
resować historyka stosunków kulturalnych Wrocławia pod ko
niec XIX wieku.

I .

Wrocław, 12. 12. 1892.
T o w arzy stw o  A k ad em ick ie  C o n co rd ia  w e W rocław iu  do A k ad em ii U m ie ję tn o śc i

Do Prześwietnego Zarządu Akademii Umiejętności
w K r a k o w i e

Pismo niniejsze ośmielamy się wystosować do Prześwietnego Zarządu 
Akademii Umiejętności w Krakowie w imieniu stowarzyszenia akademików- 
Polaków we Wrocławiu.

Skutki reskryptu ministra oświecenia Gosslera1), na mocy którego roz
wiązano wszystkie stowarzyszenia akademików-Polaków na uniwersytetach nie
mieckich, najboleśniej odbiły się na polskich towarzystwach akademickich we 
Wrocławiu. Rozwiązano nie tylko bowiem istniejące podówczas towarzystwa,

U Z r. 1886.



lecz co gorsza zabrano nam cenną bibliotekę, składającą się z trzech tysięcy 
mniej więcej tomów. W roku zeszłym, po przezwyciężeniu niezliczonych trud
ności, udało nam się, złączyć się na nowo w stowarzyszenie naukowe pod na
zwą „Concordia". Wszelkie nasze zabiegi w celu odzyskania biblioteki po
zostały jednakże bez skutku. Jak na teraz nie mamy nawet nadziei uzyskania 
jej w czasie najbliższym. W braku wszelkich prawie polskich środków kształ
cenia się prywatnego, oraz w braku środków materialnych zgłaszamy się o po
moc do Prześwietnego Zarządu Akademii Umiejętności. Prosimy o bezpłatne 
nadsyłanie pod adresem sekretarza Towarzystwa naszego CGautkowski, Bres- 
lau, Kreutzstrasse No 20. pt.) wydawnictw następujących:

I. Rozpraw wydziału historyczno-filozoficznego.
II. Archiwum Komisji literackiej.

III. Sprawozdań z posiedzeń Akademii od roku 1891-go.
Nadto bylibyśmy bardzo wdzięczni za przysłanie nam następujących to

mów z wydawnictw dawniejszych: IV. Archiwum Komisji literackiej Tom 1, 
6 i 7, V. Rozpraw Wydziału historyczno filozoficznego Tom: 3, 5, 17, 
VI. K. Morawski: Andrzej Patrycy Nidecki, VII. Materiały do „Słownika pro- 
wincjonalizmów polskich", VIII. Tarnowski St.: — Pisarze polityczni XVI w., 
IX. Pamiętnik zjazdu hist. im. Długosza, X. Roczniki Akademii od r. 1889 — 92.

W imieniu i z polecenia polskiego Towarzystwa akademickiego: „Con
cordia" we Wrocławiu.

Paweł Styczyński Stefan Gautkowski
prezes sekretarz.

II.
A k ad em ia  U m ie ję tn o śc i do T o w a rz y stw a  A k ad em ick ieg o  C o n co rd ia

w e W rocław iu .
Kraków, 6 lutego 1897.

Do Szanownego Zarządu
Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia
„Concordia"

we Wr o c ł a w i u .

Akademia Umiejętności z całą gotowością udziela zawsze wydawnictw 
swych młodzieży polskiej na uniwersytetach obcych; toteż posyła je stale dla 
polskiej młodzieży akademickiej we Wrocławiu od r. 1891. Jeszcze przed za
łożeniem „Concordii" otrzymywał kilka razy publikacje nasze p. Józef Wy
socki, student prawa, (zamieszkały przy Friedrich Carlstrasse 55), jako upo
ważniony do odbierania ich dla Kolegów wrocławskich; pod jego też adresem 
posyłano co miesiąc Bulettin i Sprawozdania z posiedzeń. Po założeniu stowa
rzyszenia „Concordia" pisałem do p. Wysockiego, ażeby Zarząd Towarzystwa 
wystosował do Akademii formalne podanie, ponieważ jest rzeczą niestosowną, 
ażeby w zmienionych już warunkach, skoro młodzież wrocławska posiada ofi
cjalną swą reprezentację, stosunki z Akademią odbywały się drogą prywatną; 
na list ten nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dopiero dnia 13 grudnia 1892 
nadeszło żądane podanie „Concordii" podpisane przez pp. Styczyńskiego i Gaut- 
kowskiego; odpowiedziano na nie zaraz przychylnie, a dnia 20 grudnia 1892 
wysłano następujące dzieła: [brak wyszczególnienia].



Większe posyłki wyprawiano drogą księgarską przez księgarnię Spółki 
Wydawniczej Polskiej w Krakowie, niniejsze wprost pocztą, adresując zawsze 
„Concordia, sekretarz Gautkowski, Kreuzstrasse 20 pt.“ . W ostatnich czasach 
poczta zaczęła zwracać te przesyłki, jako niedoręczalne, jak to sami Panowie 
poznają z załączonych adresów opasek pocztowych.

Cała trudność utrzymania regularnych stosunków z młodzieżą akademicką 
wrocławską powstaje wyłącznie stąd, że Stowarzyszenie nie zawiadamiało na 
czas o zmianach w Zarządzie, co jest niezbędnem, skoro przesyłki mają mieć 
adresy osobiste sekretarzy; za każdą zmianą sekretarza zrywa się związek i na 
nowo dopiero trzeba go nawiązywać. Co gorsza, prosta zmiana prywatnego mie
szkania Sekretarza sprawić może i sprawiła zapewne nieraz, że książki przepa
dają, bo spedytor nie wie, co z niemi zrobić, a nie zawsze je do Akademii ode
śle. Czy nie byłoby tedy najlepiej, ażeby Szanowni Panowie posłali Akademii 
adres anonimowy, bez wymieniania jakiegokolwiek nazwiska, albo jeżeli to nie- 
możebne, przynajmniej adres jakiej osoby stale we Wrocławiu przebywającej, 
np. którego z profesorów,- a może kancelarię uniwersytecką lub jaką księgar
nię? Inaczej bowiem nie mogę zaręczyć, czy przy najbliższej zmianie sekre
tarza nie nastąpi znowu przerwa.

Kancelaria Akademii Umiejętności.

III.
Wrocław, d. 24 Stycznia 1894.

T o w arzy stw o  C on cord ia  w e W rocław iu  do A k ad em ii U m ie ję tn o śc i.

Prześwietnemu Zarządowi Akademii Umiejętności w Krakowie pozwalamy 
sobie w imieniu Towarzystwa akademickiego „Concordia" przedłożyć ponownie 
prośbę o łaskawe przesyłanie niektórych wydawnictw Akademii. Już przed ro
kiem Towarzystwo nasze za łaskawem pośrednictwem Wgo Pana dra M. Ra
ciborskiego uzyskało było od Prześwietnego Zarządu przyrzeczenie obdarzenia 
szczupłej naszej, szczególnie w naukowe dzieła nader ubogiej, biblioteki wy
dawnictwami owemi. Jednakże oprócz biuletynów i dawniej przesłanych kilku 
dzieł nie odebraliśmy dotąd żadnej innej przesyłki. Konieczna potrzeba zasile
nia biblioteki naszej naukowemi wydawnictwami oraz łaskawe zeszłoroczne 
przyrzeczenie ośmiela nas do ponowienia tej prośby, o której spełnienie usil
nie prosimy.

Z najgłębszym szacunkiem 
B. Hebanowski, stud. prawa. Z. Szulc

prezes Sternstr. sekretarz.

IV.
Wrocław, d. 15. XII. 96.
Sternstrasse 22.

W ładysław  N eh rin g  do S ta n is ła w a  Sm olk i.

Najłaskawszy i Drogi Panie Kolego!
Kiedyś — może przed rokiem — zgłaszałem się z prośbą o użyczenie mi 

na krótki czas rękopisu z pozostałości po Oskarze Kolbergu, zawierającego ma
teriały ludoznawcze, wierzeń, zwyczajów, powieści, ludu polskiego na Śląsku.



Odebrałem odpowiedź, że rękopis ten znajduje się w ręku nieznanego mi obec
nie z nazwiska uczonego, że jednakże na krótki czas będzie mi przysłany.

Taki użytek tu u nas wart uwzględnienia. W Towarzystwie Śląskim ludo
znawczym (Schlesische Gesellschaft fur Volkskunde), gdzie jestem pewnie je
dynym filologiem polskim, czytającym i piszącym o ludzie polskim na Śląsku 
już dawniej czytałem rozprawę o wierzeniach, powieściach, zwyczajach i oby
czajach ludu polskiego na Górnym Śląsku wedle rękopiśmiennych zapisków 
Lompy (jedyny egzemplarz z tą rozprawą, jaki mam jeszcze pod ręką, posy
łam pod opaską Łaskawemu Panu Koledze) ; obiecałem kontynuację, obiecując 
sobie, że manuskrypt po Oskarze Kolbergu oddany przez niego albo po jego 
śmierci na własność Akademii będzie mi do użytku przysłany. Moje wyczeki
wania dotąd się nie ziściły i jestem w kłopocie.

Proszę ponownie o użyczenie manuskryptu z tern zapewnieniem, że moje 
zużytkowanie w niczem nie ubliży sprawozdaniu, które obecny dzierżyciel rę
kopiśmiennych materiałów polsko-śląskich po Osk. Kolbergu zechce dać Aka
demii. Jeżeli moja prośba, czego się mocno obawiam, z powodów zapewne bar
dzo ważnych nie będzie uwzględniona, wtedy zapewne będę musiał zrzec się 
głosu na przyszłość w naszym Towarzystwie co do zabytków ludoznawczych 
ludu polsko-śląskiego z przeszłości; gdyby zaś prośba ta została uwzględniona, 
to przyjmij Najłaskawszy Pan Kolega naprzód najserdeczniejsze podziękowa
nie moje za skuteczną fatygę Pańską, bo na pewne wiem, że jedynie Pań
skiemu staraniu byłbym winien skorzystanie z tak cennego dla nas tu zabytku. 
Upewniam, że rękopis zatrzymałbym tylko na dwa tygodnie.

Ściskam dłoń Najłaskawszego i Drogiego Pana Kolegi i zostaję z wyra
zem prawdziwego poważania szczerze oddany kolega

Wł. Nehring.

V.
S tan is ła w  S m o lk a  do W ład y sław a N eh rin g a .

Łaskawy Panie Kolego!
Kraków, 17 grudnia 1896.

W odpowiedzi na uprzejme pismo łaskawego Pana Kolegi z 15-go bm. po
spieszam przesłać Mu materiały etnograficzne, odnoszące się do Śląska a pozo
stałe po ś. p. O. Kolbergu, które oddano do opracowania Dr J. Bystroniowi.

Składają się one z konwolutów:
I. z nap. Szląsk pruski. Materiały własne etc., II. Podania, klechdy, 

III. Bibliograficzny spis artykułów;, dotyczących Śląska, IV. Materiały języ
kowe etc., V. W)ypisy i wycinki z gazet i książek etc., VI. Pieśni, VII. Le
gendy, VIII. Zestawienie porównawcze pieśni górnośląskich zebranych przez 
Rogera z odp. pieśniami innych okolic Polski zebr. przez Kolberga, IX. Po
dania, X. Wycinki z gazet, XI. Św. Jadwiga, Przytem XII. Materiały nieślą- 
skie lub niedające się zużytkować.

Oddajemy je do dyspozycji Łaskawego Pana Kolegi z prośbą o rychły 
zwrot po zużytkowaniu i z tern zastrzeżeniem, że pochodzenie ich będzie przy 
zużytkowaniu wyraźnie uwydatnione. Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby te luźne 
fragmenty mogły na co się przydać łaskawemu Panu.

Łączę wyrazy głębokiego poważania Smolka.
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