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FRIDO M:�TŚK (BUDZISZYN) 

ŻR0DLA DO STOSUNKOW POLSKO-SERBOLUŻYCKICH 

I POLONICA W ZBIORACH ARCHIWALNYCH 

MACICY SERBSKIEJ 

Wielostronne powiązania historii Śląska z dziejami jego sąsiadów 
skłoniły J. Leszczyńskiego do poświęcenia większej uwagi dziejom Łużyc 
i ich mieszkańców, narodowości serbołużyckiej i niemieckiej, oraz do 
zainteresowania tą problematyką szerszego kręgu osób. Na początku 
1963 r. zaproponował mi sporządzenie dla „śląskiego Kwartalnika Hi
storycznego Sobótka" wykazu materiałów źródłowych, dotyczących sto
sunków polsko-serbołużyckich, które posiada Archiwum Kultury Serbo
łużyckiej w Budziszynie. Przygotowany przez nas artykuł informował 
o źródłach znajdujących się w trzech zespołach archiwalnych, całkowicie
lub częściowo dostępnych wówczas badaczom 1

: Zbytny archiw Maćicy
Ser-bskeje (MS), Depositum Wendenabteilung (W) i Zawostajenstwo Ma
cicarjow (ZM) z.

Ponieważ badania serbołużyckie przez okres ponad stulecia były re
prezentowane przez towarzystwo naukowe Maćica Serbska, nic dziwnego, 
iż większość wykazanych tam materiałów była związana w ten lub inny 
sposób z działalnością tego towarzy�twa lub jego członków. 

w· ciągu lat, jakie upłynęły od ogłoszenia publikacji, okazało się mo
żliwe wobec dokonania dalszych prac udostępniających wraz z odtwarza
niem zasobów Archiwaliske zberky Maćicy Serbskeje (MZb) dostarczenie 
i udostępnienie dla badań dodatkowych źródeł, zawierających m. in. 
materiał do wzajemnych stosunków Polaków z Serbołużyczanami oraz 
inne polonica. Jest więc całkowicie zgodne z intencjami J. Leszczyńskie
go, jeśli w tym zeszycie „Sobótki", poświęconym Jego pamięci, przedsta-

1 F. Me t s k, Archiwum Kultury Serbołużyckiej w Budziszynie i znaczenie 

jego zbiorów dla nauki polskiej (Sobótka, XVIII, 1963, nr 4, s. 534-538). Podobny 
materiał znajduje się w publikacja: F. Met s k, Serbołużyckie archiwum kulturalne 

w Budziszynie i jego znaczenie dla polskich badań naukowych (Zaranie Sląskie, 
XXVI, 1963, nr 3, s. 476-480). 

2 Całość wymienionych wyżej zespołów archiwalnych (MS, W i MZ) przedsta
wiona jest w pracy: F. Met s k, Bestandverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs 

in Bautzen (Spisy Instituta za serbski ludospyt, nr 20, 1963, nr 35, 1967, i nr 46, 
przypuszczalnie 1976). 
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wimy, uzupełniając przegląd z 1963 r., także te źródła, lktóre obecnie 
znajdują się w dziale IX zespołu MZb. 

Odpowiedni dział zawiera łącznie 71 jednostek archiwalnych z 5327 
kartami wnieszczonymi w 17 pudłach i dzieli się pod względem treści 
na materiał do stosunków polsko-serbołużyckich (5 pudeł) i zbiory poio
ników (12 pudeł). Stosownie do charakteru zbiorów archiwalnych w każ
dym z nich występuje stosunkowo szerokie rozproszenie tematyczne. 
Będzie ono udostępnione zainteresowanym w poniżej przedstawionym 
szczegółowym inwentarzu 3. 

1. Stosunki literackie 1822-1970: Michał Bobrowski o swojej podró
ży na Łużyce Górne w 1822 r.; wyciąg z „Dziennika Wileńskiego" 1824 r. 
(A). - Wyciągi prasowe 1852-1881 z doniesieniami z Łużyc Romana 
Zmorskiego (B). - Essej Kurta Rothe Polens Lyrik - Polens Seele

1920 r. (C). - Rę-'kopis odczytu Władysława Koraszewskiego o Łużycach 
1932 r. (D). - Zbiór wierszy Aleksandra Widery do Seribołużyczan 
1939 r. (E). - Zbiór wierszy Zbigniewa Gajewskiego do Serbołużyczan 
1944-1964 (F). - Przekłady Zbigniewa Gajewskiego poezji liryków ser
bołużyckich (H. Zejler, J. Bart-Ćisinski, J. Skala, J. Młynik) 1963-1964 
(G). - Serbołużyckie pieśni ludowe w opracowaniu polskim J. Magnu
szewskiego; korekta drukarska 1964 r. (H). - Dni literatury 1970 r. 
w Rybniku z udziałem pisarzy serbołużyckich (I). - Wystawa książki 
serbołużyckiej w Warszawie (J.) A-J: 316 kart 4

• 

2. Organizacje , instytucje, redakcje; 1. lata 1925-1973: Doniesienia
prasowe o Serbołużyczanach 1925-1946 (A). - Wielka encyklopedia po
wszechna o Serbołużyczanach 1962-1970 (B). - Materiały informacyjne 

różnych organizacji pomorskich (Szczecin) z uwzględnieniem Serbołuży
czan 1966-1969 (C). - Materiał ikonograficzny Towarzystwa Przyjaciół 

Serbołużyczan na Pomorzu (Szczecin) 1966-1973 (D). - Instytut Sło
wianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Biuletyn I/II, 1968-1969 (E/F). 
A-F: 291 ·kart.

3. Organizacje, instytucje, redakcje; 2. lata 1926�1973: Z czasopisma
,,Les Amis de· la Pologne" (Paryż) 1926-1930 (A). - Towarzystwo Przy
jaciół Serbołużyczan 1933-1946 (B). - Zeszyt serbołużycki czasopisma 
„Młody Polak w Niemczech" 1936 r. (C). - Głosy prasy polskiej odnośnie 

do antyserbolużyckich posunięć władz faszystowskich Niemiec 1936-1937 
(D). - Biuletyn II/2 Towarzystwa Przyjaciół Serbołużyczan 1937 (E). -
Poświęcone Serbołużyczanom wydanie dwutygodnika „Kuźnica" w Ka
towicach 1938 (F). - Nielegalny organ „Odra-Nisa" 1943 r. oraz me
moriał Komitetu Sevbołużyczan w Polsce 1943 r. (G). - Czasopismo 

3 Sygnatury poszczególnych jednostek archiwalnych pochodzą z załącznika do 

inwentarza szczegółowego. Każda sygnatura składa się z oznaczenia zespołu, nu

meru działu, numeru pudła, a także z karty podanej po każdorazowym opisie jed

nostki, a więc np. MZb IX-4/C. 

4 Całkowita liczba kart w pudle. 
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,,Słowo Polskie" (1947) i „Życie" (1957) o Serbołużyczanach (H). - Wy
dział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 1965-1972 (I). - Związek 
Harcerski w Gryfinie 1966-1973 (J). A-J: 240 kart. 

4. Materiały kaszubskie 1939-1972: Bernard Sychta 1939 i 1967 r.
(A). - Periodyki „Checz" i „Resz Kaszebsko" o Serbołużyczanach 
1947 r. (B). - Leon Roppel o wczesnohistorycznym mieście Truso 1970 r. 
(C). - Wiersze Stefana Fikusa z Lęborka 1968-1971 (D). - Dedykacje 
Zygmunta Brockiego z Gdańska 1972 (E). A-E: 87 kart. 

5. Różne 1960-1972: Spotkanie byłych uczniów (wśród nich serbołu
życkich) Gimnazjum w Bytomiu 1960 (A). - Publikacja A. St. Matyniaka 
Les Lusaciens, SLaves de bords de La Spree, Paryż 1960 (B). - Serbołu
życki koncert Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Opolu 1962 r. 
(C). - Materiał do promocji doktorskiej A. St. Matyniaka z zakresu 

_sorabistyki 1967 r. (D). - Stefan Preibisz o uroczystościach sześćdziesię
ciolecia istnienia Domowiny 1972 r. (E). A-E: 41 kart. 

PUDLA 6-17. ZBIÓR POLONIKÓW 

6. Różne 1791-1973: O Konstytucji 3 maja (A). - Wykaz pism zwią
zku byłych uczniów Ecole Polonaise w Paryżu; fragment 1832-1897 
(B). - Regulamin i spis gości ze Szczawna Zdroju 1852 r. (C). - Wypo
wiedzi prasy niemieckiej na temat Polaków 1902-1970 (D). - Ocenzu
rowane wydanie poznańskiego tygodnika „Goniec Wiel'kopols.ki" z 12 XI 
1918 r. (E). - Odczyt W. Kozłowskiego o wojnie domowej w Hiszpanii 
w 1938 r. (F). - Józef Magnuszewski o Juliuszu Słowackim. (1959) i Eu
geniusz Rybka o Mikołaju Koperniku (1973) (G). A-G: 161 kar�. 

7. Pisma M. Janusza Wodyńskiego (połowa XIX w.): Pogadanki filo
zoficzne § 1-3 (A). - Jw. § 4-5 (B). - Jw. § 6-10 (C). - Powszechne 
Ewangeliczne Cesarstwo (D). - Prawo starszeństwa (E). - Nota VII 
(F). A-F: 440 kart. 

8. Pisma M. Janusza Wodyńskiego 1849-1882: Z przedmowy 1849
(A). - Dwa poematy w języku francuskim (B). - Mój wuj a proboszcz

i inne fragmenty literackie; 4 tomy (C/D/E/F). A-F: 528 kart. 
9. Poznański spis korespondencji 1929: Nr 1-3254 (A). - Nr 6261-

9110 (B). - A-B: 614 'kart. 
10. Jw. 1930: Nr 12001-15000 (A). - Nr 18001-21000 (B). A-B:

603 kart. 
11. Jw. 1931/1: Nr 3001-6000 (A). - _Nr 6001-9000 (B). A-B: 600

kart. 
12. Jw. 1931/32: Nr 30001-31753 (A). A: 177 kart.
13. Jw. 1932: Nr 18001-21000 (A). A: 298 kart.
14. Jw. 1933: Nr 9001-12000 (A). A: 301 kart.
15. Jw. 1935: Nr 9001-10139 (A). A: 115 kart.
16. Obsługa prasowa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie 1952 r.:
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Nr 1261-1277 (A). - Nr 1278-1290 (B). - Nr 1291-1303 (C). A-C: 
274 ikart. 

17. Jw. 1952-1953: Nr 1304-1309 (A). - Nr 1310-1319 (B). - Nr
1320-1330 (C). A-C: 241 kart. 

Ważne dla genezy i losów materiałów zebranych w powyższym inwen
tarzu są podane - o ile to było możliwe - daty powstania poszczegól
nych jednostek lub grup dokumentów. Fakt, że tylko w trzech wypad
kach zarejestrowano materiał sprzed połowy XIX w. s, wynika stąd, że 
Maćica Se!'bska, będąca ośrodkiem gromadzenia zbiorów, została założona 
dopiero w 1845 r., a nie mogła podjąć praktycznej działalności przed 
uzyskaniem koncesji władz (w Saksonii w 1847 r., w Prusach w 1848 r.). 
Około polowy wykazanych jednostek kończy się przed wydaniem zakazu 
działalności Maćicy Serbskiej przez władze hitlerowskie w 1937 r. i przed 
wprowadzoną następnie konfiskatą jej zasobów. Nie można w zwiftzku 
z tym wykluczyć, że podobnie jak inne materiały, tak i zbiory sprzed 
konfiskaty zachowały się tylko częściowo. W konkretnym wypadku za
chowanie ich zawdzięc_zamy w pierwszym rzędzie władzom radzieckim, 
którym wywiezione zbiory Maćicy, o ile były przechowywane w Gehei
mes Reichsarchiv, wpadły w ręce. Ich zwrot do Archiwum Kultury Serbo·
łużyckiej nastąpił w 1971 r. za pośrednictwem Archiwum Woj�kowego 
(Militararchiv) w NRD G. 

Wraz z podjęciem legalnej działalności po wyzwoleniu spod jarzma 
faszystowskiego wznowiła Maćica także gromadzenie zbiorów. Omawiane 
tutaj tytuły rzeczowe dowodzą, że - chociaż w skromnych rozmiarach -
usiłowano w ramach tej działalności zdobyć źródła z prawie ośmioletnie
go okresu nielegalnej działalności: 7 z wykazanych jednostek 1 zawiera 
piśmiennictwo pochodzące częściowo lub całkowicie z lat 1937-1945, co 
świadczy bezpośrednio lub pośrednio o kontynuacji stosunków polsko-ser
bołużyckich również w okresie działalności. nielegalnej. 

Zebrany �aterial nie przekracza czasowo 197.3 r., gdy tymczasem Ma
ćica Serbska jako organizacyjna forma sorabistyki została zastąpiona we 

. wszystkich dziedzinach przez założony w 1951 r. jako państwowa insty
tucja naukowa Institut za sevbski ludospyt 8

• Bieżące gromadzenie zbio
rów •było przy tym z początku kontynuowane zarówno przez byłą Maćicę, 
która w końcu nabrała charakteru „wydziału naukowego" masowej or
ganizacji narodowej serbołużyckiej Domovina a, jak i przez wspomniany 
instytut. Włączenie do inwentarza materiałów także z pierwszych dzie-

• Mianowicie sygnatury MZb IX-1/A; 6/A, M.
& Por.· F. Me t� k, 10 Jahre Sorbisches Kulturarchivs. Eine Vbersicht anliis

slich der 25-jiihrigen Wirksamkeit des Gesetzes zur Wahrung der Rechte des sor
bischen Bevolkerung (Archivmitteilungen, XXIII, 1973, 1, s. 5--8). 

7 Mianowicie sygnatury MZb IX-1/E, F; 2/A; 3/B, F, G; 4/A. 
s Por. Institut fiir sorbische Volksforschung 1951-1971, wyd. na pra'Yach ręko

pisu. 
9 Por. F. Met s k, Kukatko do stawiznow Domowiny 1912-1972 (Płomjo, XXI, 

1972, 18, s. 5-20). 
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siątków lat po wyzwoleniu umożliwia na scharakteryzowanych tu zbio
rach zarówno stwierdzenie kontynuacji dawnych form współpracy pol
sko-serbołużyckiej, jak dostrzeżenie nowych zjawisk torujących sobie 
drogę w stosunkach między Serbołużyczanami a polskimi ziemiami za
chodnimi i północnymi 10. 

Gdy chodzi o główne ośrodki w Polsce, które występują w scharakte
ryzowanych wyżej materiałach archiwalnych, są to, poza stołeczną War
szawą, trzy: Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk, ten ostatni z Katowi
cami, Bytomiem, Opolem i Rybnikiem. Nie jest to przypadek, gdyż były 
to ośrodki polskości w dawnych Prusach i Rzeszy, które w ciągu wielu 
dziesiątków lat dzieliły w znacznym stopniu los Serbołużyczan. Ja'k trwa
łe są podobne tradycje, świadczy fakt, że część odpowiednich jednostek 
archiwalnych jest stosunkowo późnej daty. Pod względem swego charak
t1.. ·u są to ,przede wszystkim kontakty publicystyczne i literaokie, które 
zgodnie z naszymi zbiorami łączyły Polaków i Serbołużyczan. W związku 
z tym interesująca jest stosunkowo duża liczba różnego rodzaju organów 
prasowych, które zajmowały stanowisko w sprawach serbołużyckich, przy 
czym należy uwzględnić fa'kt, że wymieniona liczba ani w przybliżeniu 
nie jest kompletna, a zatem faktyczna intensywność kontaktów była wie
lokwbnie większa. 

Pomijając postacie, których wymienienie w tytułach jednostek ar
chiwalnych wynika jedynie z pisania o nich 11, spotykamy tu 15 uczonych 
i literatów. Tylko trzech z nich wymienia Wielka encyklopedia powszech

na 12
• Chronologicznie trzech (M. Bobrowski, M. J. Wodyński i R. Zmor

ski) reprezentuje XIX w., trzech okres międzywojenny (W. Koraszewski, 
W. Kozłowski, A. Widera), przeważająca zaś większość (Z. Gajewski,
J. Magnuszewski, E. Rybka, Z. Brocki, A. St. Matynia'k, S. Preilbisz, jak
również przedstawiciele regionalizmu kaszubskiego B. Sychta, L. Roppel
i S. Fikus) dzfała do dnia dzisiejszego. Kontakty części z nich sięgają
jednak także okresu nielegalności.

Na uwagę nauki polskiej wśród wymienionych szczególnie zasługuje 
nie znany poza tym w serbołużyckich kręgach kulturalnych M. J. Wo
dzyński. 968 dwustronnie zapisanych kart jego pokaźnej spuścizny piś
mienniczej is zawiera częściowo dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie, 
o ,których nie wiadomo, jak znalazły się w zbiorach Maćicy.

Jeszcze bardziej zagadkowe wydaje się, skąd w naszych zbiorach
znalazł się „Poznaner Korespondenzregister" z lat 1929-1933 i 1935 (nie
stety niekompletny) 14

. Wszystkim tym tomom (w sumie 10) brak orygi-

10 Np. sygnatury MZb IX-2/C, D; 3/J. 
11 Np. Koper,ntik lub Słowacki (MZb IX-6/G). 
12 E. Rybka (,1968): t. 10 (1967), s. 219; B. Sychta (1907): t. 11 (1968), s. 137; R. 

Zmorski (1822-1867): t. 12 (1969), s. 135.

1a Zob. spis treści pudeł 7 i 8. 
u Pudła 9-15. 

16 - Sobótka 1976, z. 2 
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nalnych tytułów, które mogłyiby udzielić bliższych wskazówek. Oczywiś
cie chodzi tu o repertoria władz centralnych województwa poznańs'kiego. 
Możliwe, że te materiały dostały się do zbiorów Maćicy przez przypadek 
dopiero w okresie składowania pod opieką radzieclką. 

Natomiast obecność komunikatów obsługi prasowej, wydawanych przez 
Wydział Prasowy Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie 
Kontroli w Berlinie w latach 1952-1953, które stanowią zamknięcie zbio
ru naszych poloników 15, dowodzi istnienia realnych kontaktów między 
wspomnianym Wydziałem Prasowym a sorabistyką. 

Zresztą prasa polska występuje także w innych działach zbiorów 
MZb. Dla użytku wewnętrznego zainteresowanych władz Rzeszy Urząd 
Publikacji Pruskiego Tajnego Gabinetu (Publikationsstelle des Preus
sischen Geheimen Staatsarchivs), późniejszego Reichsarchivs, a więc tegoż 
archiwum, w którym po konfiskacie (1937) były przechowywane także 
zbiory Maćicy, ,sporządzał wyciągi w języku niemieckim z prasy zagra
nicznej bądź z prasy obszarów okupowanych w czasie II wojny świato
wej. ,,Po1nische Presseauszilge" z lat 1937-1940 (łącznie 18 _jednostek 
obejmujących 1331 kart) tej proweniencji zawierają pudła 14 do 17 dzia
łu XVI (pociągnięcia niemieckiego szowinizmu i imperialistycznego apa
ratu władzy). W 1939 r., a przede wszystkim w 1940 r., uwzględniana 
była przy tym szczególnie polska prasa emigracyjna. 

Na zakończenie pragniemy wyrazić przekonanie, że zasoby dotyczące 
Polski, które obecnie są częścią składową Zbiorów Archiwalnych Maćicy 
Seribskiej (Archivaliske zberky Maćicy Serbskeje) w Archiwum Kultury 
Serbołużyckiej - niezależnie od ich różnorodnego charakteru - zawie
rają wiele interesującego materiału do historii i historii kultury XIX 
i XX w. Poprzez ich udostępnienie także nauce polskiej Archiwum Kul
tury Serbołużyckiej pragnie spełnić życzenie swego zmarłego Przyjacie
la Józefa Leszczyńskiego. 

Przełożył z niemieckiego L. Tyszkiewicz 

QUELLEN ZU DEN POLNISCH-SORBISCHEN BEZIEHUNGEN UND POLONICA 

IN DEN ARCHIV ALISCHEN SAMMLUNGEN DER MACICA SERBSKA 

Anknlipfend an einen 1963 an gleicher Stelle veroffentlichten Dberblick liber 

Archivalien zur polnisch-sorbischen Wechselseitigkeit im Sorbischen Kulturarchiv 

(Bautzen) wird das rela tiv umfangreiche aut Pol en bezilgliche Materiał des neuer

schlossenen Archivbestandes „Archivalische Sammlungen der Maćica Serbska" ei

ner zusammenfassenden Wlirdigung unterzogen. Der Bestand lasst ebenso Kontinu

itat und regionale Schwerpunkte der polnisch-sorl:1ischen Kulturbeziehungen des 

19. und 20. Jahrhunderts deutlich erkennen, wie er thematische lnteressen auf
zeigt und Hinweise auf urn die Wechselseitigkeit verdiente Personlichkeiten vermit
telt. Ein Speziallinventar mit Angabe von Signatur und Titel der einzelnen Ar
chivalieneinheiten erganzt den Beitrag.

1s Pudła 16 i 17.




