
UDZIAŁ POLAKÓW W ŻYCIU MUZYCZNYM WROCŁAWIA 
W CZASACH NOWOŻYTNYCH*

Muzyczna rola Wrocławia w polskim życiu kulturalnym Śląska 
w XIX i początkach X X  w. nie została jeszcze wyczerpująco opracowana. 
Kulturę muzyczną Wrocławia, jak zresztą i całej ziemi śląskiej, two
rzyli oprócz miejscowych muzyków polskich czy niemieckich również 
artyści innych narodowości. Celem niniejszej pracy jest zebranie faktów, 
które uwypukliłyby twórczy udział elementu polskiego w kulturalnym 
rozwoju Śląska. Z tej przyczyny jednostronny charakter pracy podyk
towany został świadomie. Ukazanie bowiem stosunkowo licznej i aktyw
nej grupy polskich artystów (oczywiście tylko tych, o których udało 
się zebrać pewne wiadomości) może stać się przyczynkiem do dotych
czasowych fragmentarycznych opracowań dziejów polskiej kultury mu
zycznej Śląska w czasach nowożytnych.

Materiały źródłowe i nutowe znajdujące się do 1939 r. we Wrocławiu 
uległy na skutek ostatnich działań wojennych zniszczeniu bądź rozpro
szeniu. Bardzo bogatym zbiorem mogła się poszczycić dawna Biblioteka 
Miejska (posiadała wiele poloników), a także Biblioteka Kapitulna. Były 
księgozbiór Biblioteki Miejskiej przejęła Biblioteka Uniwersytecka. 
W 1949 r. rozpoczęto prace nad uporządkowaniem starych druków i rę
kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej. W wyniku tych prac stwierdzono 
obecność następujących utworów kompozytorów polskich lub obcych 
z Polską związanych:

* Za pomoc w gromadzeniu materiałów składam podziękowanie mgr A. Kol- 
buszewskiej, kierownikowi Gabinetu Muzycznego Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, oraz tym wszystkim osobom, które udzieliły mi cennych danych: 
p. B. Bartoszkowi, organiście z Zábrza, prof. B. Giintherowi z Berlina, prof. 
A. Hetschko z Halle, p. E. Kajdaszowi, dyrygentowi chóru PR z Wrocławia, wiz. 
Cz. Kurkowi z Opola, drowi S. Kuczyńskiemu z Wrocławia, doc. M. Poloczek 
z Erfurtu, drowi W. Poźniakowi z Krakowa, nacz. P. Świercowi z Opola, p. Z. Sza
franowej z Wrocławia, prof. E. Weidhass z Weimaru, prof. W. Weismannowi 
z Lipska oraz prof. B. Zakrzewskiemu z Wrocławia.



Mikołaj Zieleński (ur. po 1550 r.) — Offertoria totius anni... i Commu
niones totius anni..., Wenecja 1611.

Filip Fryderyk Buchner (1614—1669; cudzoziemiec, muzyk kapeli 
wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego) — Concerti Eccle
siastici..., Wenecja 1642; Concerti Ecclesiastici..., Wenecja 1644.

Andrzej Hakenberger (Pomorzanin, lutnista kapeli królewskiej 
w Krakowie i Warszawie) — zbiór motetów: Harmonia Sacra..., Frank
furt 1611.

Franęois Sale (Niderlandczyk, kompozycję swoją dedykował Zygmun
towi III)— Tripertiti Operis Officiorum Missalium..., Praga 1596

Z druków polskich: Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida..., Toruń 
1618.

Cantional... Z przydatkiem  Psalmów y Piosneczek, Toruń 1696.
Pieśni co przednieysze z Kancyonała W ielkiego Toruńskiego .w ybra

ne..., Brzeg 1676.
Zachowało się także kilka tabulatur lutniowych, w których zawarte 

są m. in. utwory następujących kompozytorów: Wojciecha Długoraja 
(ur. ok. 1550 r., lutnista Samuela Zborowskiego, później Stefana Bato
rego), Diomedesa Cato (Włoch przybyły do Polski po 1590 r., lutnista 
na dworze Stanisława Kostki, później w kapeli Zygmunta III), Jakuba 
Reysa (zm. ok. 1605 r., Polak osiadły we Francji). Zachowało się także 
kilka obcych wydawnictw zbiorowych, zawierających tańce polskie. 
Poza tym na uwagę zasługują polonica — silesiaca, zwłaszcza niektóre 
wydane okolicznościowo dla uświetnienia rodzinnych uroczystości pol
skich patrycjuszy miasta Wrocławia i.

Biblioteka Uniwersytecka może się poszczycić posiadaniem kompozy
cji Tomasza Frycza (Fritscha) Novum et insigne opus musicum... Compo
situm ad totius Anni festivitates, Jena 1620. Zbiór zawiera 119 pieśni, 
4 z tekstem niemieckim, pozostałe z tekstem łacińskim.

Z nowszych druków Biblioteka Uniwersytecka posiada m. in. nastę
pujące pozycje:

Jana Dawida Hollanda (ur. 1746, kapelmistrz opery i teatru Radziwił
łów w Nieświeżu, od 1802 r. osiadły w Wilnie) — a) Ouvertüre ďun 
Ballet Orpheé et Euridice ... b) Polonaise militaire ..., Wrocław 1808.

Józefa Elsnera — Drei Gesänge von F. Schiller, Wroclaw 1819; 
Motette für Doppelchor, Lipsk [ok. 1827].

Poza tym znajdują się tu utwory: Brzezińskiego, Czarnego, Dobrzyń
skiego, Kątskiego (rękopis), Kromolickiego, Landowskiej, Lipińskiego, 
Ogińskiego, Paderewskiego, Radziwiłła, Stojowskiego, Wieniawskiego 
i wielu innych.

1 Kompozycje te omawia M. Przywecka w „Zeszytach Wrocławskich”, III, 
nr 3—4, s. 92—94, podając zarazem pełne brzmienie stron tytułowych.



W utrzymaniu języka polskiego na Śląsku odegrała również bardzo 
ważną rolę pieśń kościelna. Świadectwem tego są śpiewniki i modlitew
niki wydawane na terenie Dolnego Śląska. Niektóre z nich zachowały się 
do dnia dzisiejszego w bibliotekach wrocławskich, a mianowicie:

M elodyje do Śpiewów Nabożnych, zebrane przez X. B. Bogedaina, 
ułożone na cztery głosy i częścią skomponowane przez Józefa Naeh- 
bara 2.

Pieśnioxiąg, czyli Kancyonał Ewanielicki dla Boga czczenia publicz
nego i domowego zebrania Jana Chucią, Xiqdza Byczyńskiego, z przy
datkiem  modlitw i pieśni, w Brzegu ... 1804 3.

Kancyonał zawierający w sobie pieśni chrześcijańskie porządkiem  
slussnym tak z starodawnych, jak  i w świeżo przetłumaczonych i zło
żonych zebrane z przydatkiem  modlitw ..., Brzeg 1821 4.

Sammlung ein, zwei, drei und vierstimmiger K irchen und Schullieder 
Motetten, Intonationen, Choräle, Liturgien, Chöre, Mess- Vesper- und 
andere geistlicher L ieder auf alle Festtage im Jahre, mit deutschen, pol
nischen und lateinischen Texte von verschiedenen vorzüglichen Compo- 
nisten zunächst für Volksschulen und Seminarien gesammelt nach Ziffern  
und Noten eingerichtet und herausgegeben von Jac. Jos. Behrendt ... in 
zwei Theilen, Głogów 1827 5.

H o r n E. C. I., 300 polskich Melodyi Chóralnych do ewanielickiego — 
polskiego Kancyonału, Kluczbork 1855 6.

Häusliche Lesungen und Gottesdienstliche G ebete und L ieder  (pol
nisch und deutsch), Wrocław 1875 7.

Dwanaście w ogóle znanych pieśni pogrzebowych opatrzył w nowe 
m elodye R. Kugele, nauczyciel muzyki przy król.-kat. seminarium naucz, 
w Pilchowicach, Głogówek 18848.

W odtworzeniu muzycznej przeszłości Wrocławia były pomocne cza
sopisma, księgi pamiątkowe, wydawane z okazji jubileuszów czy festiwali 
muzycznych, monografie, dysertacje, opracowania naukowe i inne. Wy
dawnictwa tego rodzaju występowały dosyć często na Śląsku, jednak 
przeważająca ich część, zwłaszcza z okresu międzywojennego, poświęca 
polskiemu ruchowi muzycznemu i polskim muzykom bardzo mało miejsca 
bądź też zupełnie sprawy te pomija. Dlatego okres 20-lecia międzywojen

2 Rękopis znaleziony 14 I 1954 r. na chórze kościoła w Prusicach, Biblioteka 
Kapitulna we Wrocławiu, sygn. 589.

3 Tamże, sygn. XI 7160.
4 Tamże, sygn. XXXVIII 33/1 D.
5 Biblioteka Zakładu Nar. im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 139705 I.
• Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 15 I. N.; wydanie w języku 

niemieckim, Biblioteka Zakładu Nar. im. Ossolińskich, sygn. 273466 I.
7 Biblioteka Kapitulna, sygn. 21. 9 85.
8 Tamże, sygn. XXXVIII 315. O.



nego odtworzono na podstawie wspomnień ludzi przebywających w tym 
czasie na terenie Wrocławia. Mimo żmudnych poszukiwań oraz dosyć 
szerokiego wachlarza inioriracji praca niniejsza nie wyczerpuje całko
wicie zagadnienia. Dalsze poszukiwania przyniosą niewątpliwie nowe 
materiały, które pozwolą niejedno jeszcze uzupełnić bądź rozszerzyć, 
a nawet wzbogacić nowymi, nie znanymi dotąd faktami.

W XVIII i X IX  w. Dolny Śląsk wraz z Wrocławiem przechodził 
zmienne koleje losu pod panowaniem Habsburgów, a potem Prus. Ze 
wszystkich polskich ziem te ziemie narażone były najbardziej na ger
manizację. Proces ten był długotrwały. Z końcem XVIII i na początku 
X IX  w. znajdują się ciągle jeszcze na Dolnym Śląsku rozległe skupiska 
ludności polskiej w najbliższej nawet okolicy Wrocławia, Brzegu i Oła
wy 9, Pierwszym polskim uczonym, który zajął się sprawą polskości 
Dolnego Śląska, był Jerzy Samuel B a n d t k i e ,  pochodzący z Lubel
skiego 10 11. Do Wrocławia przybył w 1779 r., gdzie uczęszczał do Gimna
zjum Św. Elżbiety, w którym złożył egzamin dojrzałości. Następnie 
studiował w Halle i Jenie, a w 1798 r. powrócił do Wrocławia i został 
nauczycielem języka polskiego w gimnazjum, które niedawno sam ukoń
czył^1. We Wrocławiu przebywał do 1811 r., kiedy to powołany został 
do Krakowa na stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej i profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo to stale utrzymywał kontakt z Wro
cławiem i nie przerywał swojej pracy twórczej na temat Śląska 12 *. Bandt
kie doceniał istnienie polskich pieśni ludowych na Śląsku, o czym 
świadczy fakt, że drukował je  w miesięczniku „Monatsschrift von und 
für'Schlesien” 1S. W tym miesięczniku były także drukowane inne pieśni 
polskie, zebrane przez kandydata I. Rzepkę 14.

• Stan ludności polskiej na Dolnym Śląsku obrazują wyniki ankiet kościelnych 
z 1814 i; 1889 r. podane w pracach: J . A. G i e r o w s k i ,  Polskość Śląska w począt
kach  XIX w. w świetle nieznanej ankiety kościelnej z roku J 814 (Sobótka, III, 1948, 
s. 4 0 9 —445); A. G a 1 o s, Jeszcze jedna statystyka ludności polskiej (ankieta kościelna 
z 188.9 r.) (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1962, nr 3—4, s. 391—404).

10 K. W. H e c  k, Jerzy Samuel Bandtkie (Ludzie dawnego Wrocławia, Wrocław 
1958,! s. 59—63).

11 O nauce języka polskiego i szkolnictwie polskim w XVI do XVIII w. pisze 
Ą. R o m b o w s k i :  Nauka języka polskiego we Wrocławiu, Wrocław 1960, i Z hi
storii szkolnictwa polskiego na Śląsku, Katowice 1960.

12 Bandtkie pisał wiele i na różne tematy: Przysłowia mów potocznych; Ele
mentarz zawierający  ... wypisy z historii naturalnej i wiersze wyborne...; Wiado
mości o języku polskim  na Szląsku i o polskich Szlązakach...; druk. w „Mrówce” 
pożnańskiej w 1821 r.

,s Po'nische L ieder um Ohlau in Schlesien, mitgetheilt vom Herrn Prof. Bandtke 
in Krakau... — Od Oławy deszcz idzie, Wiem ia ptaszka w lesie (Monatsschrift von 
und für Schlesien, Wrrcław 1829, s. 237—238).

u Pieśni O zaiączku, Zle ścielesz, drukowane z podaniem melodii (tamże,
s. 486—488).



Dalszym dokumentem świadczącym o stanie języka polskiego na 
Dolnym Śląsku jest rozprawa pastora Roberta Fiedlera z Międzyborza 
pt. Bemerkungen über die Mundart der polnischen Niederschlesier. Ein 
Beitrag zur Kentniss der polnischen Dialekte, wydana u Korna we Wro
cławiu w 1844 r. Podaje on, że język polski przeważał w powiatach: 
sycowskim, namysłowskim, w brzeskim po Odrę, w części oławskiego 
i oleśnickiego. Pastor Fiedler ubolewał nad tym, że nikt nie zadał sobie 
trudu, aby zebrać polskie dolnośląskie pieśni ludowe, o których istnie
niu nie wie społeczeństwo mieszkające w miastach. Sam zajął się zbie
raniem polskich pieśni śląskich i zgromadził ich około 50, lecz przed 
wydaniem ich drukiem powstrzymała go obawa, że będzie to zbiór zbyt 
skromny15. Kilka pieśni wykorzystał w tej rozprawie i przytacza je 
w dialekcie śląskim. Wśród nich wyróżnia 14 pieśni, tzw. większe, i 6 
pieśni, tzw. mniejsze piosneczki. Do pieśni większych należą między 
innymi: Wyprawa wojenna przeciw Turkom, Nieszczęśliwy dobosz, J a 
błuszko czerw one; do mniejszych: Służebny chleb, Podwieczorek, Stłu
czony dzban oraz inne. W zbiorku tym autor zwraca uwagę, że nie należy 
szukać w nich równo i artystycznie ułożonych wierszy, gdyż pieśń lu
dowa uznaje wielką swobodę w rymowaniu, a poza tym nie jest prze
znaczona do deklamowania, lecz do śpiewania. Zbiór zawiera także 
pieśni, w których jest mowa o Wrocławiu, Głogowie, Krakowie, Ostro
wie, np.: Marianka zbałamucona. Niestety, Fiedlera interesował przede 
wszystkim tekst tych pieśni, dlatego też nie podaje ich melodii.

Geograficzne położenie Śląska wywarło wpływ na charakter pieśni 
śląskich. Na rozdrożu, gdzie krzyżowały się wpływy obcych kultur, 
czeskiej czy niemieckiej, musiała powstać muzyka odzwierciedlająca 
działanie tych wpływów, które nie zawsze przyczyniały się do je j uszla
chetnienia. Mimo różnic regionalnych występują w pieśni śląskiej cechy 
stwierdzające je j łączność z pieśniami innych regionów Polski16 * * 19.

Rozwój zorganizowanej działalności koncertowej we Wrocławiu za
znacza się w drugiej połowie XVIII w., z chwilą zapoczątkowania kon
certów abonamentowych. Wielkie zasługi w organizowaniu tych kon
certów położyli Beinlich i Richter, angażując początkowo muzyków 
miejscowych, zajętych nauczaniem lub zatrudnionych w kapelach pry
watnych. Koncerty te, tzw. „richterowskie”, odbywały się w czwartki 
w miesiącach zimowych. Na koncertach wykonywano utwory wokalno-

15 Zbiór ten udostępnił Fiedler Bo janowskiemu, sekretarzowi Tow. Nauk. w Go
styninie. E. Bo janowski, zasłużony folklorysta wielkopolski, zamierzał wydać
w 1844 r. obszerny zbiór pieśni ludowych z Górnego Śląska, zebranych przez Lompę,
oraz z Dolnego Śląska, zgromadzonych przez Fiedlera.

19 B. Z a k r z e w s k i ,  Śląska pieśń ludowa w zbiorach z okresu romantyzmu, 
Wrocław 1962.



chóralno-instrumentalne, angażując do ich wykonania amatorów. Insty
tucją niejako konkurującą z koncertami abonamentowymi były koncerty 
zapoczątkowane i organizowane przez dyrektora muzycznego Deutscha, 
tzw. „deutschowskie” poniedziałkowe 17.

Nowy, świetniejszy okres w życiu muzycznym Wrocławia rozpoczyna 
się z chwilą, gdy Józef Ignacy Schnabel objął kierownictwo koncertów 
abonamentowych. Urodzony w 1767 r. w Nowogrodźcu w powiecie bole
sławieckim, osiedlił się we Wrocławiu, gdzie początkowo był organistą 
przy kościele Św. Klary i pierwszym skrzypkiem w orkiestrze teatral
nej. Z tego okresu wywodzi się przyjaźń Schnabla i Elsnera, zatrudnio
nego również w orkiestrze teatralnej. Przyjaźń ta została później odno
wiona przez przyjazdy Chopina do Wrocławia. Tymczasem wzrasta 
znaczenie Schnabla we Wrocławiu. W 1805 r. został kapelmistrzem ka
tedralnym oraz dyrygentem koncertów „richterowskich” i „maisańskich”, 
po śmierci Deutscha (1810 r.) zaś dyrygentem także i „deutschowskich”. 
Wielkie były zasługi Schnabla jako dyrygenta, kompozytora i doskona
łego organizatora, jak również propagatora dzieł Haendla, Haydna, Mo
zarta i Beethovena we Wrocławiu. Zgodnie z ówczesną modą rodzina 
Schnablów mogła się poszczycić posiadaniem sztambucha, do którego 
wpisywali się przebywający we Wrocławiu artyści. Wśród wielu różnych 
nazwisk znajdują się tam nazwiska artystów polskich, koncertujących 
we Wrocławiu. W 1821 r. wpisał się Karol Lipiński, Regina Lipińska 
(prawdopodobnie żona artysty) i Karol Kurpiński, a z 1830 r. pochodzi 
karta zapisana ręką Fryderyka Chopina. W 1849 i 1850 r. koncertował 
we Wrocławiu Antoni Kątski, słynny wirtuoz, odnoszący wielkie tryumfy 
nie tylko w Europie, ale także w Ameryce i Australii18.

Georg Münzer podaje jako wiadomość niepewną, że Karol Lipiński 
występował we Wrocławiu w 1808 r. W 1821 r. przerywając podróż 
koncertową po Niemczech wystąpił Lipiński dwukrotnie we Wrocławiu, 
mianowicie 27 czerwca i 15 listopada. Na drugim koncercie studenci 
ofiarowali mu puchar z napisem „Musis amicum manent honores im
mortales”. Z koncertu Lipińskiego, który odbył się 20 VI 1826 r. również 
jak poprzednie w sali muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, zachował 
się afisz (wykonał Koncert skrzypcowy , W ariacje i Rondo alla Polacca) 19.

17 G. M ü n z e r ,  Beiträge zur Konzertgeschichte Breslaus am Ende des vorigen 
und zu Anfang dieses Jahrhunderts, Inaugural Dissertation von ..., Leipzig 1860, 
s. 5—14.

18 Ein Künstlerstammbuch der Familie J. I. Schnabel (Schlesische Musik-Zei
tung, 1921, nr 1).

10 Sprawozdanie z tych koncertów zamieściły lwowskie „Rozmaitości”, 1821, 
nr 92, s. 367, nr 138, s. 552. O koncertach Lipińskiego we Wrocławiu pisze W. Hahn 
w „Sobótce”, IV, 1949, s. 209—210.



Fryderyk Chopin przebywał we Wrocławiu trzykrotnie. W 1826 r. 
z końcem lipca i początkiem sierpnia spędził tu 2 dni w przejeździe dö 
Dusznik (podróż tę odbywał z matką i dwiema siostrami). W tym czasie 
odwiedził muzyka Latzla. W drodze powrotnej zatrzymał się na 3 dni 
i złozył wizyty J. I. Schnablowi oraz F. Bernerowi (kompozytor i wir
tuoz organowy, organista przy kościele Św. Elżbiety). Z drugiego pobytu 
Chopina we Wrocławiu nie zachowały się żadne dane. W 1829 r. koncer
tował Chopin w Wiedniu, skąd wracał do Warszawy poprzez Pragę, 
Drezno i Wrocław, gdzie zatrzymał się dnia 4 września, aby w kilka dni 
później kontynuować podróż do Warszawy. Trzeci raz przybył Chopin 
do Wrocławia 6 XI 1830 r. wraz z Tytusem Woyciechowskim. Następnego 
dnia skontaktował się ze Schnäblern, który zaprosił gości na próbę 
koncertu poniedziałkowego w sali resursy (na pl. Teatralnym). Na próbie 
tej udało się uprosić Chopina, aby wystąpił wieczorem na koncercie. 
Na. koncercie tym dnia 8 XI 1830 r. wykonał Chopin Rondo z Koncertu  
e-moll op. 11 oraz improwizował na tematy z opery Niema z Portici 
Aubęra, zdobywając wielkie uznanie. W dwa dni później (10 XI) wy
jechał z Wrocławia do Drezna 20.

Około 1825 r. przebywał we Wrocławiu Józef Krogulski, pianista 
z Warszawy. O jego pobycie we Wrocławiu pisze Kazimierz Skibiński, 
wileński aktor dramatyczny: „Od kilku dni bawi we Wrocławiu Pplak, 
Józéf Krogulski, znane już za granicą cudowne dziecko, o którym pełno 
było pochlebnych wzmianek w niemieckich gazetach . . .  Posadzono Kro- 
guiskiego pirzy fortepianie i zagrał mi piękną fantazję kompozycji Kur
pińskiego” 21.

Z Wrocławiem jest także związana postać Emanuela Kani, urodzonego 
w 1827'r. w Uszycach w powiecie oleskim. Od 1838 r. chodził Kania do 
Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu, kontynuując równocześnie 
naukę gry na fortepianie, rozpoczętą pod kierunkiem ojca, organisty. 
W týni czasie grywał na organach w kościele gimnazjalnym Św. Macieja. 
W 1'845 r. opuścił Wrocław. Po studiach w Paryżu i Berlinie osiadł 
w Warszawie, gdzie rozwinął poczwórną działalność jako twórca (zasły
nął jako kompozytor miniatur fortepianowych), odtwórca, pedagog i kry
tyk. We Wrocławiu występował Kania w 1850 r. dwukrotnie, a więc jadąc 
do Berlina na studia, po których ukończeniu odbył ponownie podróż 
artystyczną, występując również we Wrocławiu: „koczując tam między 
Wroćławiem, Berlinem, Lipskiem, Hamburgiem i dając koncerty; od 
czasu do czasu dawała o nim wieści to „»Lipska Muzykalna Gazeta«, to

80 H. F e i c h t ,  Chopin we Wrocławiu (Zeszyty Wrocławskie, III, nr 1—2,
s. 13*—25).

81 K. S k i b i ń s k i ,  Pamiętnik aktora (1776—18581, Warszawa 1912, s. 34.



jakiś dziennik berliński, donoszący o dziełach przez niego wydanych 
lub chwaląc koncert” 22.

W 1843 r. koncertował we Wrocławiu Kossowski, wiolonczelista ze 
Lwowa (10 XII), i Jadwiga Brzowska (12 X), głośna swego czasu pia
nistka, córka Józefa Brzowskiego, kompozytora i nauczyciela Instytutu 
Muzycznego w Warszawie. W tym samym roku spędził kilka miesięcy 
we Wrocławiu Antoni Woykowski, kompozytor i założyciel „Tygodnika 
Literackiego” w Poznaniu.

W 1883 r. wystąpił we Wrocławiu Zygmunt Noskowski, prowadząc 
trzy koncerty z miejscową Teatralną Kapelą Miejską. Noskowski był 
w tym czasie dyrektorem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i wy
stąpił we Wrocławiu w roli dyrygenta i solisty skrzypka. Koncerty te 
odbyły się przy dzisiejszej ulicy Świerczewskiego w ogrodzie i sali 
(zmieniano miejsce wykonania nawet w czasie jednego koncertu). W pro
gramie znalazły się następujące utwory: Cherubiniego Uwertura do 
opery A nakreon , Goldmarka Scherzo op. 19, Wagnera K artka z albumu, 
Beethovena Wariacje z Fantazji, Muenchheimera uwertura Otto Łucznik, 
Schubert-Liszt Reiter-M arsch, Haydna Symfonia oksfordzka, Mozarta 
Duet z opery Tytus, Beriota IX koncert skrzypcowy  i inne pozycje sym
foniczne oraz rozrywkowe 23.

Po śmierci J . I. Schnabla (zm. w 1831 r.) życie koncertowe we Wro
cławiu zaczęło podupadać. Koncerty się odbywały, lecz nie miały już 
charakteru zorganizowanego. Powstałe w 1860 r. Wrocławskie Towa
rzystwo Orkiestralne (Breslauer Orchester-Verein) zapoczątkowało dzia
łalność orkiestry występującej na koncertach abonamentowych w czwart
ki w lokalu Liebicha. Pierwszym dyrygentem został Leopold Damrosch, 
Urodzony 22 X 1832 r. w Poznaniu, który przebywał we Wrocławiu 
w latach 1858—1871 24.

Czwartym z kolei dyrygentem został Rafał M a s z k o w s k i ,  uro
dzony 11 VI 1838 r. we Lwowie, pochodzący ze środowiska artystycz
nego (ojciec, Jan Maszkowski, ukończył we Lwowie Akademię Malarską). 
Studia muzyczne odbył Maszkowski w Wiedniu i Lipsku. Chciał zostać 
skrzypkiem, dlatego studiował w konserwatorium wiedeńskim u Hell- 
mesbergera i w konserwatorium lipskim u Davida. Bliżej nie określona 
choroba nerwów zmusiła Maszkowskiego do rezygnacji z kariery skrzyp

22 ..Gazeta Warszawska” 1854, rir 4. Cytuję za W. B a 1 u c h e m, Emanuel Kania, 
K ronika życia i działalności muzycznej (Kwartalnik Opolski, VII, nr 1/25, s. 68).

23 Programy z koncertów Noskowskiego we Wrocławiu. Album Muenchheimera, 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dział rękopisów.

24 H. B e h r, Denkschrift zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Breslauer 
Orchester-Vereins, Wroclaw 1912, s. 4—5.



ka, dlatego też poświęcił się studiom dyrygentury. Początkowo prowadził 
Akademię Śpiewu (Singakademie) w Hamburgu, gdzie wybił się jako 
świetny dyrygent. Następnie kilka lat działał w Schaffhauseh, później 
w Koblencji. W 1883 r. pod jego batutą odbył się tam Festiwal Muzycz
ny z udziałem Jana Brahmsa i Józefa Joachima. Współpraca ta okazała 
się bardzo pożyteczna, gdyż Brahms i Joachim poparli starania Masz- 
kowskiego o stanowisko dyrygenta we Wrocławiu. Dnia 30 V 1890 r. 
Maszkowski został dyrygentem Wrocławskiego Towarzystwa Orkiestral- 
nego. Na inauguracyjny koncert (październik 1890 r.) złożyły się nastę
pujące utwory: Wstęp do Śpiewaków norymberskich  Wagnera, Preludia 
Liszta, Eroica Beethovena oraz arie i pieśni. Koncertem tym zdobył 
sobie całkowite uznanie publiczności. Pod kierownictwem Maszkowskiego 
Towarzystwo rozwijało się doskonale, a publiczność uczęszczała licznie 
na koncerty. Jednakże w czasie późniejszej jego działalności we Wro
cławiu związek miał poważne trudności finansowe, które zażegnane zo
stały dopiero przez zbiórkę pieniężną i subwencję miejską (20 tys. marek 
rocznie). Zarząd Towarzystwa Orkiestralnego zobowiązał się wykonać 
w zamian cykl koncertów rozrywkowych i bezpłatne koncerty szkolne 
dla uczniów państwowych szkół wrocławskich. Po przezwyciężeniu trud
ności przed Towarzystwem otworzyły się nowe perspektywy rozwoju, 
niestety, Maszkowski zapadł na zdrowiu i w lipcu 1900 r. zmuszony był 
poddać się operacji. Mimo choroby dyrygował jeszcze w następnym se
zonie 8 koncertami.. Ostatni koncert odbył się 13 II 1901 r. z udziałem 
Józefa Joachima. Dochód przeznaczono na cele dobroczynne. Na program 
złożyły się następujące utwory: Glucka uwertura Ifigenia w Aulidzie, 
Beethovena Koncert skrzypcowy, R. Straussa Przygody Dyla Sowiz
drzała, Joachima Romans z Koncertu węgierskiego i Wagnera Wstęp do 
Śpiewaków norymberskich. Rafał Maszkowski zmarł 14 III 1901 r. i zo
stał pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim. O wielkiej popularności 
i znaczeniu Maszkowskiego w życiu muzycznym Wrocławia świadczy 
fakt, że Towarzystwo Orkiestralne ustanowiło fundusz stypendialny 
nazwany imieniem polskiego dyrygenta (Maszkowski-Fonds). Z funduszu 
tego mogli korzystać muzycy znajdujący się w trudnych warunkach 
materialnych. Niejako hołdem złożonym zmarłemu była uroczystość ża
łobna (27 III 1901 r.) połączoną z koncertem abonamentowym pod batutą
O. Siegersa i dr Dohrna 25.

W okresie 50-letniej działalności Wrocławskiego Towarzystwa Or
kiestralnego na scenach Wrocławia wystąpili następujący polscy artyści: 
Bronisław Hubermann, skrzypek (29 XII . 1903), Katarzyna Jaczynowska, 
pianistka z Warszawy (4 II 1897), Wanda Landowska, pianistka (18 XI

85 Tamże, s. 32—35. Na pracy Behra oparł się M. I n g i  ot,  Rafał Maszkowski 
(Ludzie dawnego Wrocławia, Wrocław 1958, s. 115—118).



1897), Józef Śliwiński, pianista (7 X II 1892 i 21 X  1903), Stanisław 
Thalgriinn, wiolonczelista z Warszawy (31 I 1865),- Władysław Żeleński, 
dyrygent (18 XI 1901, wyk. uwerturę koncertową Żeleńskiego Echa 
leśne), Aleksander Zarzycki, dyrygent (14 XI 1894, wyk. m.in. Suitę 
polską  Zarzyckiego)26.

W repertuarze orkiestry znalazły się utwory następujących polskich 
kompozytorów: Chopina, Noskowskiego, Paderewskiego, Radziwiłła, Wie
niawskiego, Zarzyckiego, Żeleńskiego i innych. Z perspektywy czasu 
niezwykle wymowny jest fakt, że spośród siedmiu artystów polskich 
występujących we Wrocławiu w czasie 50-letniej działalności Towa
rzystwa aż czterech przypadło na kadencję Maszkowskiego.

Obok koncertów abonamentowych odbywały się w latach 1881— 1910 
tzw. Koncerty Historyczne, zapoczątkowane i organizowane przez dr 
Emila B o h n a. W ramach tychże koncertów kultywowano szczególnie 
muzykę kameralną i chóralną27, w programach ich znalazła się także 
muzyka polska. Koncert 58 poświęcony był twórczości Fryderyka Cho
pina. W sezonie koncertowym 1891— 1892 wykonano Prząśniczkę op. 2 
Stojowskiego oraz kilkakrotnie wyjątki z muzyki do Fausta Antoniego 
Radziwiłła (29 II 1892, 7 III 1892). Koncert 112 (8 III 1908) przyniósł 
w programie hymny państwowe narodów europejskich. Na koncercie 
tym został wykonany hymn polski28.

Drugi nurt w życiu muzycznym Wrocławia stanowiła muzyka koś
cielna — działalność kapelmistrzów katedralnych i orkiestr przykościel
nych. Muzyka religijna cieszyła się wielkim zainteresowaniem wrocław
skiego społeczeństwa. Na ogół w każdej parafii zarówno katolickiej, jak 
i ewangelickiej istniał zespół chóralny i instrumentalny, który brał 
udział w nabożeństwach i koncertach muzyki religijnej w kościołach. 
Posiadaniem najlepszego zespołu mogła się poszczycić katedra wrocław
ska. W muzycznej historii katedry do zaszczytnych okresów zaliczyć 
można działalność kapelmistrza J .  I. Schnabla, który starał się nadać 
koncertom kościelnym równie wielki rozgłos i zapewnić doskonałość 
wykonania, co prowadzonym przez siebie koncertom estradowym. Wyko
nywano bardzo często utwory muzyków miejscowych, którzy pełnili 
funkcje organistów lub kapelmistrzów przykościelnych. Były to kompo

*® Programy z koncertów odbywających się we Wrocławiu w latach 1800—1939, 
Gabinet Muzyczny Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

27 Dr E. Bohn pochodził z powiatu nyskiego. We Wrocławiu studiował filologię, 
w 1884 r. został doktorem honoris causa. Od 1884 r. był krytykiem „Breslauer Zei
tung”. Opracował i wydał monografię pt. Chopin.

28 W latach 1881—1910 odbyło się 116 Koncertów Historycznych. E. B o h n ,  
Hundert Historische konzerte in Breslau 1881—1905, Wrocław 1905; K. B r u c h 
ma n n ,  Sechzehn Historische Konzerte in Breslau..., Wrocław 1910.



zycje o niewielkiej wartości, lecz chętnie wykonywane, gdyż uwźględ- 
niały lokalne możliwości wykonawcze.

Około 100 lat później na stanowisku kapelmistrza katedralnego dzia
łał również ambitny kompozytor Zygfryd Cichy. Urodził się 19 TI 
1865 r. w Porębie, powiat Zabrze. Był synem kapelmistrza kopalnianego. 
Wychowywał się z początku w otoczeniu i środowisku polskim. Chodził 
do gimnazjum w Gliwicach, które ukończył w 1887 r., otrzymując świa
dectwo dojrzałości. We Wrocławiu rozpoczął studia teologiczne, których 
jednak nie ukończył, poświęcając się studiom muzycznym pod kierun
kiem prof. Riemenschneidera, dr Bohna i innych. Następnie studiował 
w Instytucie Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie, lecz studia te nie zado
woliły go. W tym czasie wysłał swoją kompozycję (Kwartet smyczkowy) 
do ministra kultury, w wyniku czego został przyjęty do konserwatorium 
w Frankfurcie nad Menem. Studia muzyczne uzupełnił jeszcze w Eer- 
linie. W 1907 r. został nauczycielem w Śląskim Konserwatorium we 
Wrocławiu, a od 1911 r. był kapelmistrzem katedralnym. W lntach 
1920—1925 był współpracownikiem tygodnika muzycznego („Schlesische 
Musikwarte”). Zmarł w wieku 60 lat (29 X  1925). Znamienny jest fakt, 
że do końca życia, mimo długich lat pobytu za granicą Górnego Śląska, 
nie opanował dostatecznie języka niemieckiego29.

Twórczość i działalność Cichego na stanowisku kapelmistrza katedry 
wrocławskiej oceniana była jako najpoważniejsza po działalności 
J . I. Schnabla. Cichy komponował wiele, dorobek twórczy obejmuje 31 
opusów. Są to kompozycje świeckie i religijne, pisane w ścisłym związku 
z zawodem: msze, motety, offertoria, pieśni i inne, wykonywane w czasie 
uroczystości lub podczas koncertów kościelnych. W czasie ostatnich dzia
łań wojennych kompozycje te uległy zagubieniu. Udało się odnaleźć tylko 
7: 3 msze, 2 cffertoria, Stacje Bożeno Ciała i Ave M aria30. Prawykonanie 
pierwszej kompozycji na terenie Wrocławia odbyło się w 1912 r. (Stacje 
Bożego Ciała op. 16), a w dwa lata później następnej — Mszy c op. 22. 
W okresie trwającej wojny światowej trudności z doborem wykonawców 
nie pozwoliły na nowe prawykonania. Dopiero rok 1918 przyniósł wyko
nanie nowej kompozycji Cichego — Mszy cis op. 25, powtórzonej w grud
niu 1920 r. na koncercie muzyki religijnej. Na koncercie tym została

89 W. M a t y s i a k ,  Breslauer Domkapellmeister von 1831—1925, Düsseldorf 1934.
30 Trzy kompozycje znajdują się w Bibliotece Chóru Katedralnego we Wrocła

wiu (Msza a op. 4, druk.: A. Bohm, Augsburg i Wiedeń 1906, Msza F  op. 29; Stacje 
Bożego Ciała op. 16 — rękopisy), pozostałe (Msza a capella op. 30, Ave Mdria, 
Offertorium  op. 8 i Offertorium na Zielone Świątki) znajdują się w Zabrzu w po
mieszczeniach chóru kościoła Św. Franciszka. W kościele tym brat Zygfryda, kom
pozytor Teodrr, był długie lata organistą. Zachowały się także kompozycje Teodora 
10 pieśni. Wszystkie z tekstem w języku polskim.



wykonana jeszcze jedna kompozycja Cichego — Pozdrowienie Anioła 
op. 3. Z pewnym rozczarowaniem było połączone prawykonanie Mszy F  
op. 29 w 1924 r., gdyż kompozycja ta nie została tak przychylnie przy
jęta, jak pozostaje. Zaskoczeniem było nowatorskie zastosowanie instru
mentów dętych blaszanych w muzyce religijnej 31. Cichy był także dy
rygentem chóru katedralnego i na tym polu położył wielkie zasługi, 
zwłaszcza w okresie I wojny światowej, podczas której chór nie przery
wał swojej działalności.

W okresie międzywojennym bardzo znaną i cenioną postacią na te
renie Wrocławia był Bronisław Poźniak32. Urodził się we Lwowie 
26 VIII 1887 r. Studia muzyczne rozpoczął w konserwatorium w Kra
kowie, gdzie był uczniem J. Lalewicza, F. Szopskiego i W. Żeleńskiego. 
Studia te następnie kontynuował w konserwatorium w Berlinie 
u K. H. Bartha (Ochs Eichelberger Conservatorium), gdzie został później 
nauczycielem. W tym czasie podróżował z koncertami po krajach Europy. 
Od 1915 r. przebywał stale we Wrocławiu. Poźniak przybył do Wrocła
wia jako młody, nieznany artysta, który stopniowo wyrabiał sobie od
powiednią pozycję w życiu muzycznym miasta. Rozpoczął działalność 
pedagogiczną ucząc początkowo tylko prywatnie i organizując bezpłatne 
kursy pianistyczne dla studiującej młodzieży. Z czasem zdobył wielkie 
uznanie jako wybitny pedagog nie tylko we Wrocławiu, ale także poza 
gramcami Dolnego Śląska 33. W latach 1928—1931 dojeżdżał do konser
watorium we Lwowie. W 1931 r. został profesorem w konserwatorium 
we Wrocławiu. W tym samym czasie (1931) zorganizował przy współ
udziale ministerstwa koncert wymienny między konserwatorium lwow
skim a • konserwatorium wrocławskim34. W 1937 r. został profesorem 
w Miejskiej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (Landesmusikschule). 
W latach dwudziestych X X  w. zasłynął jako kameralista. Był twórcą 
i kierownikiem tria (Poźniak-Trio), które występowało często w miastach 
Dolnego i Górnego Śląska, a także w wielu krajach Europy zachodniej, 
środkowei i południowej (Polska, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Por
tugalia, Włochy, Czechosłowacja, Rumunia). Skład tria ulegał częstym 
zmianom, od 1934 r. do 1939 do zespołu należeli skrzypek Karol Freund 
i wiolonczelista Bernhard Günther. Poźniak przebywał we Wrocławiu 
do 1-945 r., skąd wraz z ewakuowaną ludnością cywilną dostał się w głąb

81 Er B l a s c h k e  DomkapeV'meister (Oberschlesier, 1929, z. 3).
82 Eratarek Eronisława, Włodzimierz Poźniak, jest docentem Uniwersytetu Ja 

giellońskiego w Krakowie.
83 Aus Cer schlesischen Künstlermappe (Schlesische Musik-Zeitung, 1921, nr 2).
84 Zofia Szafranowa występowa'a we Wrocławiu w 1931 r. w ramach koncertu 

wymiennego jako studentka konserwatorium lwowskiego. Koncert ten odbył się 
w sali Mozarta.



Niemiec. Po wojnie mieszkał przez pewien czas w Lipsku, później 
w Halle nad Saalą, gdzie zatrudniony był w Wyższej Szkole Muzycznej 
(kierownik wydziału pianistycznego) i w Instytucie Muzykologicznym 
przy Uniwersytecie. Zmarł nagle 20 IV 1953 r.

Poźniak działał jako pedagog, odtwórca i pisarz. Nauczaniem zajmo
wał się przez długie lata od 1914 r., dlatego zastęp jego uczniów jest 
bardzo liczny. W ścisłym związku ze swoją pracą pedagogiczną wydał 
Poźniak broszurę pt. Das A B C  des Klavierspielers. Po wojnie wydał 
książkę pt. Chopin o interpretacji dzieł Chopina 35.

W drugiej połowie X IX  w. w okresie tzw. Kulturkampfu stan pol
skości na Dolnym Śląsku uległ radykalnym zmianom. Ludność polska 
ulegała stopniowemu i systematycznemu wynaradawianiu. Przybywali 
wprawdzie Polacy z Górnego Śląska i z Poznańskiego, lecz liczba ich była 
niewielka. Polonia wrocławska dzieliła się na dwie zasadnicze grupy, 
tzw. „prawdziwych Polaków” (wg określenia prasy polskiej), biorących 
aktywny udział w życiu organizacji polskich, oraz ludzi mówiących po 
polsku, lecz obojętnych pod względem narodowym i podlegających szyb
kiemu procesowi wynaradawiania.

Jedną z najpiękniejszych kart w kulturze polskiej Wrocławia był nie
wątpliwie śląski ruch śpiewaczy. Miał on znaczenie nie tylko kulturalne, 
ale także narodowe i polityczne. Józef Ligęza wysuwa hipotezę, że naj
prawdopodobniej kolebką polskiego ruchu śpiewaczego na Śląsku jest 
Wrocław. Ruch ten jego zdaniem przesunął się od Wrocławia poprzez 
Opole do okręgu przemysłowego Górnego Śląska. W tym czasie na te
renie Wrocławia istniało wiele towarzystw skupiających Polaków. Jed
nym z pierwszych było zrzeszające rzemieślników Towarzystwo Przemy
słowców Polskich, założone w 1868 r. Według oceny „Katolika” z 1881 r. 
było ono: „prawdziwym dobrodziejstwem dla rodaków naszych. Towa
rzystwo to ma swą piękną czytelnię, miewa pouczające wykłady, polskie 
przedstawienia teatralne i inne” 36. Przy Towarzystwie powstało Kółko 
Śpiewu „Harmonia”, którego pierwszym i długoletnim przewodniczącym 
był Ludwik Adamczewski, urodzony w 1863 r. w Poznańskiem. W 1890 r. 
powstało towarzystwo śpiewu „Lutnia Wrocławska”. Założycielem jego 
był Franciszek Gniatczyński. Pierwszy publiczny występ „Lutni” odbył 
się 12 XI 1893 r. w sali hotelu Doorna. Kilka miesięcy później z tego 
zespołu wyodrębnił się chór żeński pod kierownictwem W. Wardęskiej

35 B. P o ź n i a k ,  Das A B C  des Klavierspielers, Berlin 1936, drugie wydanie 
Leipzig 1948; Chopin, Leipzig 1949.

36 Obok Towarzystwa Przemysłowców Polskich istniały jeszcze: Towarzystwo 
Handlowe, Towarzystwo Polsko-Katolickie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
i inne.



i W. Knorr. Wielką popularnością cieszyło się Kółko Śpiewu „Harmonia”, 
które z początkiem X X  w. przekształciło się z inicjatywy Ludwika Adam
czewskiego w Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”. Do 1910 r. sekretarzem 
„Harmonii” był Czesław Adamczewski (syn Ludwika)37. Jednym z za
służonych organizatorów tego chóru był Franciszek Juszczak, późniejszy 
wybitny działacz Związku Polaków we Wrocławiu 38. Pierwszym dyry
gentem chóru został B. Stachelski. Początkowo chór liczył 20 osób, 
z czasem powiększył się i osiągnął liczbę 60 członków. Pierwszy koncert 
odbył się 13 X  1918 r. W programie umieszczono m. in. utwory S. Mo
niuszki i F. Chopina. Z czasem „Harmonia” stała się jednym z najlepszych 
chórów na Śląsku. Długoletnim je j dyrygentem był Feliks Stachelski39. 
Chór brał udział w różnego rodzaju zjazdach i konkursach, które wpły
wały na wzrost poziomu wykonawczego, jak również pozwalały skon
frontować osiągnięcia z innymi chórami. Praca ta nie należała do ła
twych, a z biegiem lat stawała się nawet niebezpieczna, gdyż nabierała 
charakteru politycznego. Jednym z pierwszych zjazdów, w którym chór 
wrocławski brał udział, był Zjazd Śpiewaczy Województwa Śląskiego 
w Chorzowie (29 VI 1925). W następnym zjeździe, który odbył się 6 V 
1928 r. w Gliwicach (Pierwszy Zjazd Związku Kół Śpiewaczych na Ślą
sku Opolskim), wzięło udział 14 chórów. Komisja sędziowska, w której 
skład weszli członkowie Związku Kół Śpiewaczych w Katowicach, przy
znała pierwsze miejsce „Harmonii” z Wrocławia. Chór wykonał pod 
batutą Feliksa Stachelskiego pieśń O. M. Żukowskiego W ędrow nik4®. 
22 VI 1930 r. wyjechał chór na IV Zjazd Śpiewaczy do Bytomia-Roz- 
barku z własnym sztandarem i wziął udział w przemarszu przez miasto. 
W czasie występu odśpiewał Piosenkę majow ą K. Kleina. Dyrygował 
F. Stachelski. Na jubileuszowym Zjeździe Związku Kół Śpiewaczych na 
Śląsku Opolskim (23 VI 1935) w Bytomiu chór mieszany „Harmonia” 
zdobył I miejsce, a chór męski — III. Dyrygował F. Łęgowski 41. W tym 
samym roku 20 członków „Harmonii” wyjechało do Warszawy na zjazd 
zespołów śpiewaczych z zagranicy. Występ odbył się w Filharmonii i zo
stał przyjęty przez publiczność entuzjastycznie. Do 1929 r. Towarzystwo 
„Harmonia” nie posiadało stałego miejsca prób, które odbywały się

37 C. A d a m c z e w s k i ,  Ze wspomnień działacza plebiscytowego we Wrocławiu 
(Ci, co przetrwali, opr. K. Fiedor i M. Orzechowski, Wrocław 1959, s. 3—16).

38 F. J u s z c z a k ,  Polskość walcząca (tamże, s. 17—32).
39 F. S t a c h e l s k i ,  W walce o kulturę polską  (tamże, s. 155—167).
40 C. K u r e k ,  Pierwszy Zjazd Związku Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim  

(Kwartalnik Opolski, VI, 1960, nr 4/24, s. 69—71).
41 Księga pam iątkow a śpiewactwa opolskiego, Opole 1957; Księga pam iątkowa 

zjazdu śpiew aków  śląskich w li  60 r., Katowice 1960.



w restauracjach należących do Niemców. Na zebraniu wszystkich pol
skich towarzystw postanowiono wydzierżawić lokal przy dzisiejszej 
ulicy Niedzielskiego, gdzie znajdowała się wielka sala ze sceną42.

W życiu Polonii wrocławskiej brali również udział studenci polscy. 
Organizowali odczyty, choinki, brali udział w próbach chóru itp. Sie
dzibą studentów polskich była Bursa Akademicka przy ulicy Kościu
szki 90. Przy Bursie Akademickiej stworzono dwie sekcje, chóralną 
i teatralną. Pierwszą prowadził F. Łęgowski, drugą A. Warzok 43. Dzia
łalność zespołów studenckich o charakterze wybitnie narodowym pol
skim była niemile widziana przez władze i społeczeństwo1 niemieckie, 
zwłaszcza z chwilą dojścia do władzy Hitlera.

Życie Polonii wrocławskiej skupiało się wokół „Domu Polskiego”. 
Powstał on w 1928 r. i do 1938 r. mieścił się przy ulicy Niedzielskiego, 
a później przy ulicy Podwale. W „Domu Polskim” organizowano tzw. 
schadzki wtorkowe, w czasie których odbywały się często koncerty. Wy
stępowali na nich polscy artyści miejscowi, jak również przyjezdni 
z Polski. Z miejscowych artystów polskich występujących na scenie 
„Demu Polskiego” i na innych scenach wrocławskich największym uzna
niem cieszył się Bronisław Poźniak, jak również Izabela Ostoja-Osta- 
szewska oraz Aleksander Renchan 44.

Poza koncertami Polaków mieszkających stale We Wrocławiu odby
wały się koncerty gościnne artystów polskich: Bronisława Hubermanna 
(1913, 1918, 1928), Wandy Landowskiej (1912), Eugenii Umińskiej (1936). 
W latach 1923—1928 występował z wielkim powodzeniem, we wrocław
skiej operze baryton Aleksander Renchan; z koncertem przyjechał rów
nież Jan Kiepura.

Tym bogatym życiem artystycznym Polonia dokumentowała, iż wnosi 
poważny wkład do wrocławskiego życia kulturalnego. Gorąco popierał 
te poczynania Polski Konsulat we Wrocławiu. W 1921 r. został powołany 
na stanowisko polskiego konsula kompozytor Franciszek Brzeziński 
(1867—1944), który piastował ten urząd do około 1928 r. W tym czasie 
Brzeziński patronował z racji swoich zainteresowań polskim imprezom 
artystycznym 45. We wrześniu 1924 r. zorganizowano akademię ku czci 
Henryka Sienkiewicza w związku ze sprowadzeniem prochów pisarza

42 Działalność Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” omawia M. Orzechowski 
w Szkicach z dziejów Polonii wrocławskiej, Wrocław 1960, s. 179—194.

43 A. W a r z o k ,  Na Uniwersytecie W rocławskim przed laty (Ci, co przetrwali, 
s. 90—132).

44 S. K u c z y ń s k i ,  Wspomnienia wrocławskiego lekarza  (tamże, s. 33—89).
1 45 Polski Konsulat we Wrocławiu powstał w maju 1920 r. Pierwszym jego kie
rownikiem był Lorentowicz.



ze Szwajcarii do Polski (kondukt żałobny przejeżdżał przez Wrocław) 46. 
Częścią artystyczną tej akademii opiekował się konsul Brzeziński.

Ten krótki przegląd działalności artystów muzyków i towarzystw 
kulturalnych dowodzi, że życie muzyczne Wrocławia w XIX i na po
czątku XX w. pulsowało niecodziennym tętnem dzięki wybitnym dzia
łaczom muzycznym, wśród których niepoślednie miejsce zajmowali mu
zycy polscy lub polskiego pochodzenia.

DER ANTEIL DER POLEN AM MUSIKLEBEN WROCLAWS IN DER NEUZEIT

Während des 19. und zu Eeginn des 20. Jh. verlief und entfaltete sich das 
Musikleben in Wroclaw ähnlich wie in anderen Kulturzentren Europas. Eesondere 
Aufmerksamkeit verdient in Schlesien die Darbietung der polnischen Musik und 
solcher polnischer Provenienz oder auch ihre tendenziöse Übergebung und Ignorie
rung seitens deutscher Publikationen der Periode zwischen den beiden Weltkriegen. 
Der Artikel legt nun derartige Polonica vcr — sowohl Handschriften als auch 
Drucke — soweit sie erhalten sind und sich in Wroclawer Bib’iotheken befinden. 
Weiter will er die Enwicklung der organisierten Konzerttätigkeit polnischer 
Künsj; er (Kurpiński, Lipiński, Chopin, Noskowski u.a.) und deren vorübergehenden 
Aufenthalt in Wrociaw darstellen. Insbesondere verdient Beachtung die Tätigkeit 
des Kapellmeisters Rafael Maszkowski, welcher von 1890 bis 1901 in Wroclaw 
tätig war, des Dcmkapellmeisters Siegfried Cichy (1907—1925) sowie des Pianisten, 
Kammermusikers und Pädagogen Bronisław Poźniak, der von 1915 bis 1945 in 
WTroc'aw lebte. Eine spezielle Frage, mit der sich unser Artikel gleichfalls belaßt-, 
ist die schlesische Sängerbewegung. Seit der 2. Hälfte des 19. Jh. gab es in Wro
claw zahlreiche polnische Vereinigungen. Eine der wichtigsten von ihnen war der 
Verein „Harmonia”. Er entstand gegen Anfang des 20. Jh. und wurde auf ver
schiedenen Veranstaltungen und Zusammenkünften mit Preisen und Auszeichnungen 
bedacht.

: 48 Ludność polska na Dolnym Śląsku w latach 1918—1939, opr. M. Orzechowski, 
Wrocław 1959, s. 76.


