
WROCŁAWSKI OŚRODEK WYDAWNICZY — POCZĄTKI I ROZWÖJ

Stare, odwieczne są dzieje drukowanego słowa polskiego we Wrocła
wiu. Prawie pół tysiąca lat mija właśnie od chwili wytłoczenia pierw
szego tekstu polskiego (ściśle lat 490). Tu, we Wrocławiu, Kasper Elyan, 
absolwent uniwersytetu w Lipsku (a później w Krakowie), „natione po
lonus”, w swej małej wrocławskiej typografii wydrukował w 1475 r. 
Statuta synodalia episcoporum Vratislaviensium. Na trzynastej i czter
nastej karcie tego druku wytłoczył Elyan po polsku tekst trzech modlitw 
do użytku duchowieństwa. Po polsku więc mówiły podstawowe masy 
ówczesnego społeczeństwa śląskiego.

We Wrocławiu wyszedł u Jana Scharffenberga Słownik frazeolo
giczny Andrzeja Calagiusa (ur. 1549) ze zwrotami polskimi, „phrases 
polonicae” ; u Kryspina Scharffenberga ukazał się słownik łacińsko- 
niemiecko-polski J. Murmeliusa (Dictionarius variarum rerum cum Ger
manica et Polonica interpretatione, 1564). Polski pastor wrocławski Mi
chał Kuschius (Kusz, Kuś) ogłosił Przewodnik do języka polskiego (1646). 
We Wrocławiu u W. G. Korna wyszła gramatyka polska dla Niemców 
Jerzego Samuela Bandtkiego (Polnische Grammatik für Deutsche, 
welche die polnische Sprache gründlich erlernen wollen, nebst einem 
kleinen etymologischen Wörterbuche, 1808). Na terenie Wrocławia dzia
łał przez długie lata dom wydawniczy Korno w, założony ok. 1732 r. 
przez Jana Jakuba Korna. Jego syn, Wilhelm Bogumił, i wnuk, Jan 
Bogumił, utrzymywali żywy kontakt z Polską (W. B. Korn praktykował 
w Warszawie u Groella i znał dobrze język polski), wydawali książki 
współczesnych autorów polskich, a J. B. Korn wprowadził do swych pla
nów wydawniczych dzieła klasyków polskich. W latach 1836—1886 działa 
zrzeszające młodzież uniwersytecką Towarzystwo Literacko-Słowiańskie, 
poświęcone literaturze, historii i prawu narodów słowiańskich, związane 
z dwu wielkimi nazwiskami kuratorów, Wojciecha Cybulskiego i Wła
dysława Nehringa, profesorów slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Towarzystwo wśród zmiennych kolei losów uprawia pracę naukowo-



-literacką, gromadzi bibliotekę. W tym kręgu powstał cenny dla pozna
nia dziejów środowiska Pamiętnik Towarzystwa Literacko-Słowiańskie
go, 1869 (na jubileusz J. E. Purkyniego), oraz Pamiętnik Towarzystwa 
Literacko-Słowiańskie go, wydany w roku złotego jubileuszu, 1886, tu 
wiodła swój krótki, niestety, żywot efemeryda K. Szulca, „Znicz. Pismo 
zbiorowe młodzieży polskiej” (Wrocław 1851, Chełmno 1852, dwa po
szyty).

Potem przyszły lata trudne, coraz trudniejsze, ale wrocławska Polo
nia, mocno przywiązana do spraw języka, kultury i przeszłości polskiej, 
równie mocno walczyła o swe prawa narodowe w teraźniejszości, o pra
wo do zrzeszeń, do polskiej szkoły i polskiej książki. Nadeszła druga 
wojna światowa, a „ci, co przetrwali”, mogli nareszcie ujrzeć realizację 
swych marzeń: po wyzwoleniu Wrocławia i Dolnego Śląska Polska wró
ciła na swe odwieczne ziemie.

Dnia 7 V 1945 r. padł zdobyty przez armię radziecką Wrocław, w dwa 
dni później, 9 maja, przybyła ćlo płońącego jeszcze miasta grupa 28 pra
cowników nauki i kultury pod przewodnictwem prof. S. Kulczyńskiego, 
Pełnomocnika Ministra Oświaty, celem zabezpieczenia ocalałych ma
teriałów naukowych i zorganizowania w tym mieście nowych polskich 
wyższych uczelni. Dekret Rządu z 24 VIII 1945 r. dał formalnoprawne 
podstawy Uniwersytetowi i Politechnice Wrocławskiej, działającym do 
1949 r. jako jeden organizm naukowo-dydaktyczny pod wspólnym kie
rownictwem rektorskim prof. Stanisława Kulczyńskiego. Pierwszy wy
kład polski we Wrocławiu wygłosił dnia 6 IX 1945 r. prof. L. Hirszfeld, 
pierwsze rady wydziałów zaczęły się kształtować w październiku, rok 
akademicki rozpoczął się 15 listopada tegoż roku.

Te krótko zebrane fakty nakładają się na ogrom niezmiernie trud
nych prac dokonanych wówczas i długo jeszcze dokonywanych w mieś
cie gruntownie niemal zniszczonym. Na ruinach budynków i zakładów 
naukowych, wśród zdewastowanych urządzeń i zbiorów, na gorących 
popiołach spalonych książek Biblioteki Uniwersyteckiej trzeba było bu
dować nowe życie nowych uczelni wyższych — i budowy tej faktycznie 
dokonano.

Książka dzieliła losy miasta, polska książka we Wrocławiu spoczy
wała od lat długich — jak pisał później Tadeusz Mikulski, twórca powo
jennej polonistyki wrocławskiej „na lotnych piaskach”. Pierwszy 
cenny księgozbiór Wojciecha Cybulskiego rozproszony został po śmierci 
właściciela i zbieracza (1867). Biblioteka Towarzystwa Literacko-Sło- 
wiańskiego po tegoż rozwiązaniu w 1887 r. przewieziona została do Po
znania pod opieką byłego prezesa Towarzystwa, archeologa W. Łebiń- 
skiego, ale i tam nie ostała się na długo. W bibliotece slawistycznej gro
madzonej przez kierownictwo niemieckie w Uniwersytecie Wrocławskim



„z zachodów i zbieractwa Nehringa pozostały dzisiaj okruchy”. Pry
watne zbiory biblioteczne W. Nehringa też się nie ostały w komplecie 
po śmierci profesora (1909). Zakupione przez antykwarza poznańskiego 
J. Jolowicza rozprzedane zostały w różne ręce.

Biblioteka Uniwersytecka spłonęła, biblioteki zakładów naukowych 
w większości zniszczały. Pozostała duża część Biblioteki Miejskiej oraz 
szczątki zbiorów ewakuowane z miasta przed jego oblężeniem.

Tym więc cenniejsza, tym bardziej nieodzowna stała się książka pol
ska, przede wszystkim naukowa, w ponownie dla polskości odzyskanym 
mieście i środowisku. Rozpoczęto więc żmudną (i niebezpieczną!) pene
trację Dolnego Śląska według odnalezionych planów ewakuacyjnych, 
ściągano książki z centralnej Polski, zapełniano półki zbiorami przywie
zionymi przez zamierzających pozostać we Wrocławiu pracowników 
naukowych. Potężnym pod tym względem zastrzykiem dla Wrocławia 
były ulokowane we Wrocławiu właśnie bogate zasoby biblioteczne Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich, przekazane Polsce ze Lwowa przez 
Związek Radziecki. Zbiory te lokował we Wrocławiu dekret Rady Mi
nistrów z czerwca 1946 r. Dla kultury polskiej i nauki skarb niebagatel
ny — 210 343 tomy książek i 6 700 rękopisów — przybył do zabytkowego 
gmachu Szpitalników, później Gimnazjum Św. Macieja, by służyć tym 
razem już na stałe polskości tych ziem. „Lotne piaski” ustąpiły miejsca 
mocnyiń, trwałym fundamentom.

To była książka, która przybyła do miasta. Liczebnie rosnący, zado
mowiony we Wrocławiu zespół ludzi nauki w oparciu o coraz bogatsze 
i dynamiczniejsze pracownie naukowe, z coraz zasobniejszym zaple
czem bibliotecznym, bez którego trudno myśleć o pracy badawczej, 
mógł i pragnął naturalnym prawem rządzącym twórczością naukową 
dać nową, własną książkę. Dojrzewała sprawa lokalnego, wrocławskiego 
wydawnictwa, które by było zdolne zabezpieczyć różnorakie potrzeby 
intelektualne i polityczne dużego ośrodka wrocławskiego. Prawda, ruch 
wydawniczy rozpoczął się w Polsce niemal natychmiast po ustawaniu 
działań wojennych na poszczególnych terenach; najpierw w Lublinie, 
niezależnie od prasy codziennej i tygodniowej, akcję wydawniczą roz
począł Związek Literatów Polskich, potem przyszła kolej na Łódź i War
szawę (np. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”), z kolei i na inne 
miasta. Obok wydawniczych przedsiębiorstw państwowych i spółdziel
czych powstawały lub ulegały reaktywizacji wydawnictwa prywatne. 
Głód książki był ogromny, zniszczenia niesłychanie dotkliwe, na wyda
nie czekały nie tylko „dzieła klasyczne”, ale i rękopisy naukowe, arty
styczne i praktyczne, w trudzie niemałym powstałe podczas okupacyjnej 
nocy. Jednakże tak duży i tak ważny ośrodek jak Wrocław nie mógł



szukać oparcia wyłącznie w innomiejskich placówkach wydawniczych. 
Potrzebował odpowiednich instytucji na miejscu, u siebie.

Same dobre chęci jednak nie wystarczą. Do prawidłowego funkcjo
nowania rzetelnego domu wydawniczego potrzebne jest odpowiednio 
urządzone i wyposażone zaplecze poligraficzne. Ocalałe we Wrocławiu 
resztki drukarń wymagały nie tylko restytucji, ale i przede wszystkim 
odpowiedniej modernizacji, zaadaptowania do aktualnych potrzeb. Czy
niono to w pierwszym rzędzie, co zupełnie zrozumiałe, dla prasy i w celu 
dostarczania władzom administracyjnym druków urzędowych. Natural
nie i publikacje książkowe mogły, choć z pewnym trudem, znaleźć 
w tych drukarniach oparcie, co zresztą miało miejsce. Wszakże dla ru 
szenia właściwej akcji wydawniczej, zwłaszcza naukowej, potrzebne było 
gruntowniejsze zaplecze drukarskie. Funkcję tę podejmuje ważna pla
cówka wrocławska, Zakłady Kartograficzne, przystosowywane coraz le
piej do drukowania książek oraz wyposażone w urządzenia — o dużym 
znaczeniu dla ośrodka — służące do produkowania map. Węzłowe znacze
nie dla wrocławskiego ruchu naukowo-wydawniczego miało uruchomienie 
przez Uniwersytet wespół z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym 
placówki drukarskiej na odpowiednim poziomie technicznym, Wrocław
skiej Drukarni Naukowej. Specjalna dotacja prezydenta Rzeczypospoli
tej umożliwiła nabycie nowoczesnych zagranicznych maszyn drukar
skich, które w połączeniu ze stale uzupełnianym i bogaconym zasobem 
czcionkowym stały się podstawą druku książek naukowych z różnych 
dziedzin specjalistycznych (językoznawstwo, matematyka, fizyka, che
mia i in.).

Bezsprzecznie pierwsze miejsce we wrocławskim ruchu wydawni
czym zajęło Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Ossolineum, od dziesiątków lat znana z aktywności i zasług na polu 
nauki i kultury instytucja (akt erekcyjny 1817, początek faktycznej dzia
łalności 1826, we Lwowie), składało się z dwu pionów: bibliotecznego 
i wydawniczego. Biblioteka (stare druki, rękopisy, dyplomy, zbiory gra
ficzne, kartograficzne i numizmatyczne) była jedną z największych 
w Polsce książnic gromadzących dzieła dotyczące spraw polskich; wy
dawnictwo, przed wojną niezbyt duże, ale bardzo aktywne, specjalizo
wało się w humanistyce naukowej, wydawaniu klasyków literatury pol
skiej i ogłaszaniu licznych podręczników szkolnych.

Po wojnie Ossolineum rozpoczęło swą działalność w Krakowie 
w 1946 r. w oparciu o własną księgarnię, od 1947 r. natomiast pracować 
zaczęło we Wrocławiu. Program wydawniczy tej placówki był w tym 
sensie kontynuacją linii dawnej, iż właśnie humanistyka, możliwie sze
roko rozumiana, stanowiła istotę problemową planów rocznych. Pierw
szym dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich był dr Antoni



Knot (marzec 1947 — maj 1949), po stosunkowo krótkim sprawowaniu 
pieczy zwierzchniej nad Biblioteką przez prof. Karola Badeckiego. Dy
rektorem pionu wydawniczego mianowano dra Juliana Pelca.

Wrocławskie początki wydawnicze Ossolineum nie były łatwe. Insty
tucja nie posiadała własnego lokalu; najpierw otrzymała pomieszczenie 
w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, dopiero u schyłku 1950 r. prze
niosła się do własnej odrestaurowanej kamieniczki zabytkowej przy 
placu Solnym. To było wszakże sprawą stosunkowo najprostszą. Ważniej
szą rzeczą było skupienie odpowiedniego zespołu autorskiego oraz ze
branie i należyte wykształcenie kadr edytorskich, redakcyjnych i tech
nicznych. I tu Uniwersytet Wrocławski przyszedł z walną pomocą: pra
cownicy naukowi Uniwersytetu, doświadczeni profesorowie humaniści 
stanowili znaczną, naturalną niejako bazę autorską i doradczą, nie
ustannie się z biegiem lat pomnażającą o ludzi, którzy przybywali do 
Wrocławia oraz przede wszystkim o tych, którzy zdobywszy w tu tej
szej uczelni zasadnicze wykształcenie naukowe, sami stali się kadrą ba
dawczą i nauczającą nowe pokolenia studenckie. Obok nielicznych pra
cowników już dawniej związanych z Ossolineum stawali do pracy edy
torskiej i wydawniczej ludzie nowi, młodzież humanistyczna (przede 
wszystkim poloniści i historycy), wychowankowie i absolwenci tutejszego 
Uniwersytetu. Trzeba stwierdzić, iż wrocławskie środowisko naukowe 
było w podstawowym zakresie współtwórcą pracy i osiągnięć wydawni
czych Ossolineum na tym terenie.

Wrocławskie prymicje wydawnicze Ossolineum zamykały się w sto
sunkowo szczupłych ramach: historia, literaturoznawstwo (wraz z k ry
tycznymi wydaniami klasyków polskich i obcych znanej serii „Biblio
teka Narodowa”), kilka tytułów z zakresu historii sztuki, nieco podręcz
ników szkolnych. Oto wszystko. Jednakże rosły potrzeby wydawnicze, 
autorskie i czytelnicze. Ossolineum, podobnie jak i inne placówki wro
cławskie, n ie ’żyło partykularnym, zamkniętym życiem, lecz wiązało się 
z nurtem naukowo-kulturalnym całego kraju. Instytucja znana z dobrych 
tradycji naukowych, bardzo szybko zaczęła wchodzić w bezpośrednie 
kontakty z wyższymi uczelniami Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi 
(później Gdańska, Katowic i Opola), z towarzystwami naukowymi ogól
nymi i specjalistycznymi, z Instytutem Badań Literackich (przed kreo
waniem Polskiej Akademii Nauk), z Państwowym Instytutem Sztuki. Tą 
drogą naturalnego rozwoju rozrastały się reprezentowane w Ossolineum 
dyscypliny naukowe, powstawały nowe redakcje merytoryczne: archeolo
gii, etnografii i etnologii, pedagogiki i psychologii, językoznawstwa, 
historii sztuki, bibliografii i wiedzy o książce. Rósł również zastęp współ
pracujących z wydawnictwem instytucji naukowo-badawczych, szczegól
nie od 1953 r., gdy działać zaczęła Polska Akademia Nauk i przejąwszy



zwierzchni nadzór nad Ossolineum (wówczas to wydzielono oba piony 
instytucji, biblioteczny i wydawniczy, w odrębne, samodzielne zakłady) 
oraz nad towarzystwami naukowymi, ulokowała publikacje humani
styczne tych towarzystw w planach Ossolineum.

W tym miejscu podkreślić wypadnie ten dział produkcji wydawni
czej, który ukształtował się w tzw. „planie własnym” Ossolineum, tzn. 
stworzony został z własnej inicjatywy wydawnictwa. Oto dziedziny wy- 
dawniczo-naukowe z planu własnego Ossolineum: historia Polski poli
tyczna i gospodarcza ze wzrastającym z roku na rok w miarę postępu 
badań zainteresowaniem przeszłością i współczesnością Śląska, historia 
literatury polskiej wraz z opracowaniem tekstów literackich (przede 
wszystkim trzy wydania popularne dzieł J. Słowackiego, 1949, 1952, 
1959), zbiory korespondencji, pamiętniki historyczne i do dziejów kul
tury, historia sztuki polskiej oraz sztuki powszechnej, pedagogika i dy
daktyka, prace językoznawcze o charakterze syntetycznym i podręczniko
wym, podstawowe bibliografie z zakresu nauk społecznych, lektury 
szkolne.

Problematyka historyczna obejmowała w zasadzie czasy od Sejmu 
Czteroletniego po schyłek XIX w. (naturalnie z sięganiem w okresy 
wcześniejsze), ze szczególnym uwzględnieniem okresów powstań narodo
wych i ruchów ludowych (autorzy: E. Maleczyńska, B. Leśnodorski, 
S. Kieniewicz, H. Batowski i in.). Przygotowywano tomy tekstów źródło
wych dotyczących ruchu husyckiego w Polsce, powstania Kostki Napier- 
skiego oraz historii poszczególnych ziem Polski. W dziale korespondecji, 
cennym dla historyka i badacza faktów kulturalnych, wydano następu
jących autorów: F. Chopina (1949), A. Jiraska (1955), L. Kronenberga 
(1955), J. Lelewela (1954), E. Orzeszkową (t. I, 1954), J. M. Ossolińskiego 
(1950), W. Piekarskiego (1953), B. Prusa (1953), S. Przybyszewskiego 
(t. III, 1954), S. Trembeckiego (1954). W dziale pamiętnikarskim: M. Bo- 
huszewiczównę (1955), J. Cedrowskiego i J. F. Drobysza-Tuszyńskiego 
(1954), K. Chłędowskiego (1951), W. Darasza (1953), F. Hechla (1950), 
J. N. Janowskiego (1950), H. Kamieńskiego (1951), J. Kitowicza (1951), 
S. Łempickiego (1948), L. Łętowskiego (dwukrotnie), J. Michalskiego 
(1950), J. Ossolińskiego (1952), J. Ch. Paska (1952), K. Sienkiewicza 
(1953), F. Sokulskiego (1951), S. Stempowskiego (1953), S. Wilską (1952). 
Tak przedstawia się dorobek Ossolineum w tej dziedzinie w pierwszym 
dziesięcioleciu działalności we Wrocławiu. W latach następnych doszły 
dalsze nazwiska opracowanych i wydawanych autorów: F. Biłgorajski, 
M. Bobrzyński, A. B. Dobrowolski, I. Domeyko, J. Horoszkiewicz, I. Kra
sicki, J. Kurdybowicz, K. Opaliński, R. Pachucka, Z. Rabska, K. Sar
necki, J. Schopenhauer, H. Sienkiewicz, S. Wasylewski, N. Żmichowska. 
W planie dalsze pozycje, choć wydawane w nieco zwolnionym tempie



wobec pilnych potrzeb wydawniczych w dziedzinie opracowań monogra
ficznych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki współczesnej.

W dziedzinie „klasyków” odnotować należy J. Słowackiego Dzieła 
wszyątkie pod redakcją i w układzie J. Kleinera (po jego śmierci twórczo 
kontynuowane przez W. Floryana). Publikacją monumentalną było foto- 
typiczne wydanie „Trybuny Ludów” pod red. H. Jabłońskiego, ze wstę
pem historycznym S. Kieniewicza, tekstowo z wielkim znawstwem 
skompletowane i opracowane oraz merytorycznym wstępem poprze
dzone przez W. Floryana (1963).

Ossolineum służyło regionowi i całej Polsce wydawaniem fundamen
talnych publikacji historycznych, z dziejów sztuki i literackich, ponadto 
zaś językoznawczych, pedagogicznych i dydaktycznych. Wymienić tu 
warto W. Molěgo Historią sztuki rosyjskiej i Sztuką Słowian południo
w ych ,T. Dobrowolskiego Nowoczesne malarstwo polskie (t. I—III, 1957— 
—1964), W. Tatarkiewicza Historią estetyki (t. I—II, dwa wydania), 
J. Kleinera Zarys dziejów literatury polskiej (t. I—II, trzy wydania), 
T. Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie (dwa wydania) oraz Ele
menty teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (w przygoto
waniu wersja angielska dla Pergamon Press).

Stałym powodzeniem księgarskim cieszą się ze zrozumiałych powo
dów szkolne Zasady pisowni.

Od 1956 r. wzmógł się ruch wydawniczy dotyczący zagadnień współ
czesnych. Szczególnej aktualności nabrała problematyka niemcoznawcza, 
rozbudowały się badania nad przeszłością i współczesnością Śląska, zdy
namizowały się nowo powstałe lub dotychczas wegetujące towarzystwa 
regionalne na Śląsku. Potrzeby te podchwyciło Ossolineum, nawiązując 
współpracę z instytutami śląskimi w Opolu i w Katowicach oraz z to
warzystwami regionalnymi, powołując do życia własne serie wydawnicze 
służące zaspokojeniu potrzeb czytelniczych w zakresie wiedzy o pol
skości ‘Śląska i publikując książki rozszerzające wiedzę o tych terenach.

Na staranne odnotowanie zasługują tu przede wszystkim trzy własne 
serie Ossolineum: „Monografie Śląskie Ossolineum” (pod red. J. Gie
rowskiego) — prace ściśle naukowe dotyczące spraw śląskich w prze
kroju historycznym, „Śląsk w Zabytkach Sztuki” (wspólnie ze Stowarzy
szeniem Historyków Sztuki, pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata) — 
popularnonaukowe zarysy zabytków sztuki w ujęciu terytorialnym, 
oraz „Wiedza o Ziemi Naszej” (początkowo pod red. T. Lutogniewskiego, 
obecnie J. Swołkowicza) — popularnonaukowe monografie najbardziej 
interesujących spraw i problemów śląskich. Z prac wydawanych poza 
seriami wymienić warto monografie ratusza wrocławskiego M. Bu
kowskiego i M. Zlata oraz katedry wrocławskiej M. Bukowskiego, albu
my Miądzy Odrą i Nysą A. Czelnego i S. Utziga, Śląsk wąglem i piór



kiem  R. Natusiewieża, wreszcie Stary i nowy Wrocław oraz Wrocławski 
Ostrów Tumski J. Mierzeckiej. Zagadnieniom Niemiec hitlerowskich 
poświęcone są książki F. Ryszki Noc i mgła oraz Państwo stanu wyjątko
wego. Problematykę oblężenia i upadku Wrocławia w 1945 r. omawia 
praca K. Joncy i A. Koniecznego Upadek „Festung Breslau”.

Szerokiemu zapotrzebowaniu czytelniczemu w szkolnictwie średnim 
i wyższym służą obie serie „Biblioteki Narodowej” (pod red. J. Hule
wicza i S. Sandlera), popularne monografie historyczne wybitnych po
staci dziejowych, zarysy literatur narodowych w skali powszechnej, 
wreszcie seria poświęcona wiedzy o książce pt. „Książki o Książce” (po
czątkowo pod red. A. Birkenmajera, A. Gryczowej i T. Mikulskiego, 
obecnie J. W. Gomulickiego, A. Gryczowej i M. Siuchnińskiego). Jedyną 
tego rodzaju publikacją w Polsce będzie przygotowywana pod red. 
A. Birkenmajera Encyklopedia wiedzy o książce.

Nie można przeoczyć dość dla regionu istotnego faktu pomocy wy
dawniczej dla wrocławskiego ośrodka twórczego, dla pisarzy i poetów 
skupionych .w Oddziale Wrocławskim Związku Literatów Polskich.

Literackie życie Wrocławia zaczęło rozwijać się dość wcześnie, bo 
już od 1946 r., w którym powstało Koło Miłośników Literatury i Języka 
Polskiego. Z jego inicjatywy powołano do życia tzw. „czwartki lite
rackie” (pierwsza impreza odbyła się dnia 14 II 1946 r. w sali przy 
ul. Kościuszki); zebrało ich się w sumie ponad trzysta, kontynuuje je 
w nawiązaniu do pierwotnej tradycji obecny Związek Literatów Pol
skich. Związek zorganizowano w maju 1947 r.; on też prowadził dalej, 
acz w zmienionej formie, bardziej odpowiadającej założeniom organi
zacji, prace zapoczątkowane przez Koło.

Życie Związku nie było łatwe; pisarze o nazwiskach znanych lub 
takich, które zaczęły być znane, przenosili się z Wrocławia do Warsza
wy, bądź to zrażeni trudnościami wrocławskiego życia, bądź też powo
ływani do pracy w stolicy, bądź też powodowani względami rodzinnymi. 
Reszta prowadziła swą pracę w trudnych warunkach, bez możliwości 
ściślejszych związków z wydawnictwami centralnymi, czasami bez na
leżytego poparcia ze strony władz miejscowych. Stały kontakt z wy
dawnictwem miejscowym wydawał się konieczny. Jakkolwiek naturalną 
rzeczy koleją, w miarę wzrostu i rozwoju miejscowego środowiska lite
rackiego, książki pisarzy wrocławskich zaczęły się z biegiem czasu uka
zywać w różnych wydawnictwach, kontakt z Ossolineum okazał się na
der pożyteczny i takim jest do dziś.

Faktem w pewnym sensie przełomowym w tym zakresie było wyda
nie przez Ossolineum książki zbiorowej W odzyskanym domu (Alma
nach literacki Wrocławskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 
pod. red. B. Butryńczuka i Z. Kubikowskiego, 1956). Publikacja ta była



ciekawym przeglądem nazwisk i utworów charakteryzujących wrocław
skie środowisko literackie.

Współpraca wydawnicza Ossolineum z pisarzami rozwijała się dla 
obu stron korzystnie. Wydano szereg tomów poezji, powieści, opowia
dań i prac publicystycznych, ogłoszono otwarty konkurs literacki na 
utwór o ziemiach zachodnich (1959—1960), prace nagrodzone wydano 
drukiem; obecnie rozpisano drugi konkurs, w obu wypadkach przy 
współuczestnictwie Związku Literatów i Wydziału Kultury Wojewódz
kiej Rady Narodowej. Wszystko wskazuje na to, że ta twórczo-wydawni- 
cza kooperacja wyda jak najlepsze owoce.

Poważne miejsce w rozwoju środowiska naukowego we Wrocławiu 
odegrały dwa poważne czasopisma kwartalne: „Sobótka”, pismo histo
ryczne poświęcone sprawom śląskim, i „Zeszyty Wrocławskie”, pismo 
literacko-krytyczne. Pierwsze z nich nie wymaga na tym miejscu pre
zentacji i bliższej charakterystyki. Od rocznika IX (1954) ukazuje się 
ono w wydawnictwie Ossolineum. „Zeszyty Wrocławskie” (pod red. 
A. Kowalskiej i T. Mikulskiego) zamknęły swą historię w sześciu roczni
kach wydawanych w latach 1947—1952 (łącznie 16 zeszytów, w tym 3 
podwójne). „Zeszyty Wrocławskie” były początkowo organem Koła Mi
łośników Literatury i Języka Polskiego; od 1949 r. wydawane były przez 
Ossolineum. Na swych kartach publikowały poważne rozprawy z za
kresu historii literatury i krytyki literackiej, oryginalne utwory lite
rackie, na dobrym poziomie utrzymane recenzje i sprawozdania.

W 1950 r. dochodzi nowe pismo kwartalne, „Pamiętnik Literacki”, 
do rocznika XLII organ Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, 
od rocznika XLIII (1952) kwartalnik Instytutu Badań Literackich, pod 
redakcją T. Mikulskiego, który funkcje redaktora pełnił aż do swej 
śmierci. Po zgonie T. Mikulskiego redakcję „Pamiętnika Literackiego” 
objął Bogdan Zakrzewski.

Ciekawie przedstawia się produkcja wydawnicza Ossolineum w licz
bach: rok 1946— 2 tytuły, 30 arkuszy, 30 000 egzemplarzy; rok 1950— 
61 tytułów, 982 arkusze, 980 000 egzemplarzy; rok 1955 — 181 tytułów, 
2 685 arkuszy, 779 000 egzemplarzy; rok 1960 — 235 tytułów, 3 988 arku
szy, 808 000 egzemplarzy, rok 1964 — 296 tytułów, 4 980 arkuszy, 740 000 
egzemplarzy.

Obsługa wydawnicza placówek naukowych Wydziału I Polskiej Aka
demii Nauk oraz licznych towarzystw naukowych przez Ossolineum 
uczyniła z Wrocławia jeden z najpoważniejszych w Polsce ośrodków 
edytorstwa humanistycznego.

Razem z Ossolineum rósł we Wrocławiu inny poważny warsztat wy
dawniczy, Książnica Atlas, przed wojną instytucja lwowska (Towarzy
stwa Nauczycieli Szkół Wyższych), specjalizująca się w publikowaniu



podręczników szkolnych, w mniejszym stopniu wydawnictw innego typu 
(W. Witwickiego przekłady pism Platona, dzieła Z. Nałkowskiej), wresz
cie map i atlasów na bardzo wysokim poziomie. W swej wrocławskiej 
wydawniczej działalności Książnica Atlas nawiązała do swych dawnych 
tradycji; wypuszczała słynne mapy i atlasy E. Romera w różnych opra
cowaniach, ponadto opublikowała wiele cennych wydawnictw książko
wych, m. in. pięknie zdobione pierwsze wydanie znakomitych Spotkań 
wrocławskich T. Mikulskiego (1950). Książnica Atlas, kierowana fachowo 
przez J. Tretera i R. Żychiewicza, włączona została w 1951 r. do Pań
stwowych Wydawnictw Kartograficznych.

W przeglądzie instytucji wydawniczych działających na terenie Wro
cławia nie może braknąć bardzo ważnej placówki, jaką jest Wrocławski 
Oddział Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Instytucja ta w zna
komity sposób dopełnia obrazu wrocławskich prac edytorsko-wydawni- 
czych jako warsztat specjalizujący się przede wszystkim w doskonałych 
publikacjach z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, fizycz
nych i lekarskich, zarówno z planu placówek PAN, towarzystw nauko
wych, jak i własnego. Tu ukazują się trzy naukowe czasopisma matema
tyczne cenione na całym świecie, dając chlubne świadectwo wrocław
skiemu ośrodkowi badań matematycznych: „Colloquium Mathematicum”, 
„Studia Mathematica” i „Zastosowanie Matematyki”. Tu wydaje się 
prace Instytutu Antropologicznego Polskiej Akademii Nauk oraz „Ze
szyty Naukowe” Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Do autorów 
publikujących swe prace w Oddziale Wrocławskim PWN należą m. in. 
tacy przedstawiciele wrocławskiego świata nauki, jali A. Jahn, W. Sle- 
bodziński, H. Steinhaus, J. Rzewuski, W. Trzebiatowski.

Na uwagę zasługuje fakt, że do 1963 r. łączna produkcja wydawni
cza PWN i Ossolineum (naturalnie wyłącznie na terenie Wrocławia) za
myka się w nast. liczbach: 3 tysiące tytułów, 45 tysięcy arkuszy, 19 
milionów egzemplarzy. Takiego morza książek nigdy dotąd w swych 
tysiącletnich dziejach Wrocław nie oglądał. To jest wyłącznie polski do
robek tego miasta.

Powojenny Wrocław to miasto bujnie rozwijających się instytucji 
naukowych parających się działalnością wydawniczą (wszak wszystkie 
wyższe uczelnie Wrocławia prowadzą dostosowaną do swych specjal
ności akcję wydawniczą). Wśród instytucji naukowych prowadzących 
działalność wydawniczą — od chwili przejścia pod opiekę PAN w ra
mach planów Ossolineum i PWN — poczesne miejsce zajmuje Wrocław
skie Towarzystwo Naukowe. Od czasu swej publicznej inauguracji 10 VI 
1946 r., skupiając w swych szeregach pracowników naukowych wszyst
kich reprezentowanych we Wrocławiu specjalności: nauki filologiczne, 
historyczne, prawne, ekonomiczne, matematyczne, fizyczne, przyrodni



cze, techniczne, lekarskie i rolnicze, Wrocławskie Towarzystwo Nauko
we usilnie zmierzało do tego, aby ujawniać i utrwalać w druku dorobek 
naukowy powstały pod opieką i auspicjami Towarzystwa. Owoce tej 
pracy ukazują się w kilku seriach: Prace Sekcji A (humanistyka), Pra
ce Sekcji B (nauki tzw. ścisłe), „Rozprawy Komisji Językowej”, „Roz
prawy Komisji Historii Sztuki”, „Śląskie Prace Bibliograficzne i Biblio- 
tekoznawcze”, „Annales Silesiae”, „Sprawozdania”, „Comptes Rendus” . 
Zewnętrznym wyrazem uznania za prace naukowe wykonane i wydane 
we Wrocławiu były liczne nagrody naukowe miasta Wrocławia, jakie 
otrzymali członkowie Towarzystwa: K. Maleczyński (1958), M. More- 
lowski (1959), H. Steinhaus (1960), W. Bross (1961), S. Wysłouch (1962), 
W. Ślebodziński (1964).

Znamienny jest również ilościowy wzrost pozycji wydawniczych 
WTN: rok 1947 — 3 pozycje oraz 1 zeszyt „Sprawozdań”, 20 arkuszy; 
rok 1963 — 25 pozycji, 318 arkuszy. W ciągu 19 lat swego istnienia 
(1946—1964) Wrocławskie Towarzystwo Naukowe opublikowało łącznie 
290 pozycji w 2 500 arkuszach. Jeśli więc zważy się specjalistyczność 
tych prac, podane liczby uznać należy za bardzo wysokie, dobrze świad 
czące o naukowo-wydawniczym rozmachu polskiego Wrocławia.

Dokonany przegląd nie wyczerpuje obrazu ruchu wydawniczego 
Wrocławia po 1945 r. Dodać należy ożywioną działalność nauko wo-wy
dawniczą innych placówek naukowych, instytutów specjalistycznych 
i stowarzyszeń. Wyliczenie tych ośrodków niemal z każdej dziedziny 
wiedzy, poza ich łącznym odnotowaniem — że istnieją i efektywnie 
działają — nie byłoby specjalnie celowe. Do ich prawidłowej, a przynaj
mniej zbliżonej do poprawności oceny potrzeba by bardzo rozległych 
i różnorodnych kwalifikacji, o co tu trudno, ponadto zaś ośrodki te, jako 
oddziały terenowe, znajdują pełne odbicie swych poczynań i prac 
w sprawozdaniach i omówieniach centralnych. Celowe natomiast jest 
podkreślenie tego typu osiągnięć takich zrzeszeń naukowych, jak To
warzystwo Miłośników Historii (Wrocławski Oddział Polskiego Towa
rzystwa Historycznego) — „Sobótka”, seria B tegoż pisma obejmująca 
śląskoznawcze prace źródłowe, „Documenta Silesiae”, specjalna seria 
źródłowa, poświęcona najnowszej historii Śląska, Bibliografia historii 
Śląska; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze — etnograficzny i etnolo
giczny rocznik „Lud”, prace monograficzne z zakresu ludoznawstwa, 
Polski atlas etnograficzny, pełne wydanie dzieł O. Kolberga; Wrocławski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego — rocznik filologiczny 
„Eos” .

Na zakończenie, nie ze względu na to, jakoby pozycję tę należało 
stawiać na szarym końcu (bynajmniej!), lecz dlatego, aby mocniej wy
bić znamienny akcent wrocławski, podnieść wypada i należy wydawni



czą pracę Towarzystwa Miłośników Wrocławia, założonego w 1956 r.t 
które postawiło sobie za cel roztaczanie opieki nad zabytkami Wrocła
wia, przypominanie polskich tradycji tego miasta, wydawanie prac 
z Wrocławiem Owiązanych. Piękny jest wydawniczy dorobek Towa
rzystwa: stworzenie stałej publikacji pt. „Rocznik Wrocławski”, wyda
nie 3-tomowych wspomnień z pierwszego okresu miasta 1945 r. pt. Trud
ne dni, 2-tomowe wydanie sylwetek ludzi wrocławskich godnych pa
mięci Ludzie dawnego Wrocławia, tom Z dziejów Polonii wrocławskiej, 
Kalendarz wrocławski, Przewodnik po Wrocławiu. Publikacje te, zebra
ne niestrudzoną pracą red. Markowskiego, dobrze świadczą o przywią
zaniu społeczeństwa do miasta odrodzonego z gruzów, do miasta — 
feniksa.

Wrocławski ruch wydawniczy, rozpoczęty niemal zaraz po umilknię
ciu dział, rozwijał się nieustannie i rozwija nadal jako piękny owoc 
twórczej myśli polskiej w mieście na zawsze złączonym z ojczyzną *.

DER WROCŁAWER VERLAGSZENTRUM, SEINE ANFÄNGE 
UND ENTWICKLUNG

Der A rtike l en th ä lt eine B esprechung des V erlagserw erbs der S tad t W roclaw 
in den vergangenen 20 Jah ren , d. h. in  der Zeit von 1945—1965. D er V erfasser 
s te llt ein leitend  in einer kurzen  Ü bersicht die G eschichte des polnischen Buches 
in den vergangenen Jah rh u n d e rten  d ar und w eist nach, daß die S tad t im m er 
ein lebendiges Z entrum  der polnischen T rad ition  und K u ltu r w ar. Besondere 
A ufm erksam keit schenkt der A utor der polnischen G eistesbew egung in W roclaw  
im XIX. Jhd t.

Den H aup tbestand teil des A rtikels b ildet die D arste llung  des A ufbaus der 
w issenschaftlichen und ku ltu re llen  Z entren  der S tad t nach 1945 m it en tsp rechen
der B erücksichtigung der S tellung, die den V erlagsanstalten  und der E ditions
tä tigke it im R ahm en dieses A üfbaus eingeräum t w urde. U nm itte lbar nach K riegs
ende schloß sich das in W roclaw  ed ierte  polnische Buch dem A ufbauw erk an.

* Nota b ibliograficzna; Z. K u b i k o w s k i ,  Wroclaw literacki, W roclaw 1961;
S. K u l c z y ń s k i ,  Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej, W rocław  1955;
T. M i k u l s k i ,  Temat Wrocław, W rocław  1961; J. P e l c ,  Sześć lat pracy Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (1946—1952). Wydawnictwo (Rocznik 
Z akładu Narodowego im. Ossolińskich, t. IV, Wrocławr , 1953, s. 363—369); „S pra
w ozdania W rocławskiego Tow arzystw a N aukow ego’’, W rocław  1946—1963; J. T r z y 
n a d l o w s k i ,  Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w dziesięcio
leciu Polski Ludowej (Ze skarbca ku ltu ry , W rocław  1955, z. 1 (7), s. 323—340); 
t e n ż e ,  Dziesięć lat Ossolineum we Wrocławiu. Księga pamiątkowa. Zakład im. 
Ossolińskich 1827—1956, W rocław  1956 i nadb itka; t e n ż e ,  Książka wrocławska 
na rynkach świata (Odra, 1963, n r 10/32); W odzyskanym, domu. Almanach Oddzia
łu ZLP, W rocław 1956; J. G a w a ł k i e w i c z ,  „Zeszyty Wrocławskie” wraz z bi
bliografią zawartości (tamże, s. 371—422).



Das w ar möglich dank  der O rganisierung zah lreicher H ochschulen m it der U ni
v ersitä t und der Technischen H ochschule an der Spitze, sowie der G ründung von 
V erlagsanstalten . Der V erfasser besprich t den E ditionserw erb  des K siążnica A t
las-V erlages (H andbücher, populärw issenschaftliche V eröffentlichungen, L an d k a r
ten , A tlanten), des O ssolineum -V erlages, eines Verlages der Polnischen A kadem ie 
der W issenschaften (w issenschaftliche V eröffentlichungen aus dem  Bereich aller 
hum anistischen D isziplinen, A rbeiten  über die polnische G eschichte und K ultu r, 
P roblem e der Schlesienkunde), der W roclaw er A bteilung des Polnischen Verlages 
d e r W issenschaften (H andbücher und w issenschaftliche V eröffentlichungen aus 
dem  B ereich der exak ten  W issenschaften), sowie den V erlagserw erb der in W ro
cław  tä tigen  G esellschaften, In stitu te  und w issenschaftlichen A rbeitss tä tten . Der 
V erfasser zitie rt T ite l und gibt Zahlen an, die bew eisen, daß die in  W roclaw h e r
ausgegebenen B ücher alle G ebiete der zeitgenössischen W issenschaft und des zeit
genössischen gesellschaftlichen G edankens um fassen. D ank ih re r A k tu a litä t und 
A nziehungskraft gelangen diese B ücher in  fast alle L änder der Erde. In  H insicht 
au f die A nzahl 'der herausgegebenen T ite l und Exem plare, sowie den vielseitigen 
Them enbereich  dieser B ücher n im m t W roclaw  in Polen den zw eiten P latz  h in te r 
W arszawa ein.




