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Uwagi mzeJ zamieszczone odnoszq si� do <badan przeprowadzonych 
w Polsee Ludowej 1-ak w stosunku do czas6w najdawniejszych, jak i p6z
n;ejszych, czy czas6w ostatn!ieh - okresu mi�dzywojennego. Pisziica sta-

• rala si� uwzgl�dnic mozliwie wszechstronnie najrozmailtsze aspekty 
zwiiizku Wroc!awia z innymi ziemiami rpolskimi. Opr6cz podsumowania 
wynik6w i podkreslenia ich naukowej i politycznej wymowy g!6wny na
cisk rpada na postularty, na potrzeb� dalszych badan. Dlatego artyku! nie 
rosci sobie pretensji do kompletnosci danych bibliograficznych. Cyitowa
ne pozycje SI\ raczej egzemplifikacjii kierunk6w badawczych. 

Na poczqtku szczeg6! majqcy poniekqd charakter wspomnieniowy. Na
wiosn� 1945 r., kiedy W<roc!aw rp!onii! jeszcze, a r6wnoczesn!ie organizo
wa!y si� poJskie ekipy majqce objqc miasto we w!adanie, autorka niniej
szego artyku!u, swiezo repatriowana ze Lwowa, .pisa!a w oparciu o nie
naruszone skarby Biblioteki Ja�ellonskiej swojii pierwszq niewiehkl\, po
swi�onq Wroc!awiowi prac� o polsltich naukowych i uniwersyteckich 
tradycjach Wroc!awia '· Ksiq:zka c:rais jest przestarza!a i 111a, pewno nie
wystarczajqca czy w niejednym mylna, :aw!aszcza ze autor-srednioWiiecz
nik zmuszony byl w niej si�gn&c w wieki ,p6:imiejsze. Ale gdy w krakow
skiej repatriancko-uniwersy,teckiej stol6wce rprzy obiedzie dzieli!am si� 
z kolegami ,,odkrytymi" tegoz dn�a rano fak!tami, ujawnialo s-i�, ze SI\ 
nie =ne na:wet humanistom; stara i ,trwala polskosc Wroc!awfa, pokazy
wana przeze mnie w6wczas w srpos6b bqdz eo biidz jednos1lronny i do
rywczy, byla rzeczii -rewelacyjnii. 

Co wiemy z ,tego zakresu dzis - po gospodarzeniu przez 25 lat we 
Wroclaiwiu? Jaka cz�sc prawdy jest juz ustalona? Jaka pozostaje jeszcze 
do zbadania? 

1 E. M a 1 e c z y Ii. s k a, Polskie tradycje naukowe uniwersyteckie Wroclawia, 

Wroclaw 1946. 
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Spiesznie kresli!ismy w pierwszych laltach pracy we Wroclawiu og61-
ny sy!lltetyczny obraz polsloiej przeszlosci Dolnego 81,iska '· 0 ile opra
cowanie Insty,tutu Zachodniego ma charakter raczej swobodnie i na go
r,ico pisanego repor<ta:i:u o przeszlosci i tera:i:niejszosci i jako taki jest 
dzis w pewnym sensie dokumentem chwili, to Oblicze Ziem Odzyska

nych zawtiera szereg artykul6w do dzis dnia niezast,ipionych faktograficz
nie, a posrednio naswietlaj,icych i Wroclaw. Do owych wczesnych syntez 
dodac traeba i pierwsze wydanie Dziej6w Wroclawia, pi6ra K. Maleczyn
skiego 3• Wszystkie te pozycje, choc dopiero w 1948 r. doszly do r,ik czy
tehrika, zaspokajaly tyl'ko pierwszy gl6d wiedzy o miescie. Uwidaczniala 
si� <:oraz wydatniej potrzeba badan, zwlaszcza nad czasami nowszymi. 
znajomosci poszozeg6lnych zagadnien, monograficznego uj�cia poszcze
g6lnych dziedzin :i:ycia, ,nowego spoj-rzenia metodologicznego. Podbudow�, 
o kt6rej mowa, mialy ju:i: cz�sciowo dwa nowe, zespolowe opracowania 
przeszlosci Wroclawia 4• Polski nurt przeszlosci miasta zarysowal si� 
w obu wydawnictwach o wiele wyrazniej. Ale brak szy,bkiej konty,nuacji 
zr6dlowej syntezy historii Wroclawia i historii 81,iska dla XIX-XX w.' 
stanowi olbrzymi <lebet nauki polskiej. A i w stosunku do epoloi feudal
nej wiedza wci,i:i: idzie naprz6d. Istotne habet i <lebet naszej wiedzy 
o miescie oprzec trzeba wi�c na analizie badan monograficznych w po
szczeg6lnych dzied2;inach. 

Rozpocznijmy od badan archeologicznych. Badania niemieckie nad 
najstarszym osadnicbwem na terenie Wroclawia byly raczej, i to celowo, 
niesystematyczne, odkrycia cz�sto przypadkowe, a 1badania szybko prze
rywane, nie opracowane 5 i nie opublikowane. Wi�kszosc material6w zo
stala zniszczona w zawierusze wojennej 1945 r., sk,ipe ich ocalale frag
menty opt.1blikowal J. Kramarek 6

• Wprawdzie zniszczenie w drug,iej woj
nie swiatowej olbrzymiej cz�sci zabudowy Wroclawia, tak tragiczne go
spodarczo, dawalo niebywal,i sposobnosc do ,badan archeologicznych. Jed
nakowo:i: nacisk potrzeby szybkiej odbudowy, brak srodk6w, r6wnie:i: 

2 Por. zwlaszcza: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Slqsk, t. II, Dzieje i kul

tura, Wroclaw 1948; Dolny Slqsk, Praca zbiorowa przygotowana przez Instytut Za
.chodni, t. II, Poznari 1948. 

3 K. M a 1 e c z y 11 s k i, Dzieje Wroclawia, cz. I do r. 1526, Katowice--Wroclaw 
1948. 

4 K. M a 1 e c z y Tl s k i, M. M o r e l o w s k i, A. P t a s z y c k a, Wroclaw - roz

w6j urbanistyczny, Warszawa 1956; W. D l u g o b  o r s k i, J. G i er o w s k i, K. M a-
1 e c z y 11 s k i, Dzieje Wroclawia do r. 1807, Warszawa 1958. 

5 Tak bylo z badaniami na Olbinie w r. 1936; por. A. Zi n k  l er, Ausgrabungen 
am ehemaligen St. Winzenzstift (Beitr. zur Gesch. d. St. Breslau, z. 2, Wroclaw 
1936). 

' J. K r a m  a r e k, WczesnoSredniowieczne materialy osadnicze z terenu Wrocla
wia (Silesia Antiqua, t. V (1963), s. 159-195). 
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i brak kadry przy r6znorodnosoi i zmiennofoi insty;tucji organizujqcych 
badania, a eo za tym idzie brak planu uzgodnienia go z roznym1 czyn
nikami, og,rnniczaly osiqgni�cia. Nie tu miejsce zestawiac wszystkie pr6-
by, czy 1o odkrywcze ,czy ratownicze (przy budowie fundament6w), do
konane na terenie miasta. Ostatnio zesta•wia zresztq pelny material bi
bliograficzny praca J. Ka:i:mierczyka '. W kaidym razie wskazac nalezy 
na tnzy wi�ksze kompleksy badan, a to wymieniajqc w porzqdku chcro
nologicznym datowania znalezisk. 

a) Gr6d kulitury luzyckiej •na Osobowicach 8. Sq to badania zamierzo
ne na szereg 1"1:, •lot6rych wynik winien pogl�bic naszq wuedz� o ZWi'lz
kach terenu dzisiejszego miasta z kultmq praslowianskq. 

b) Ostr6w Turnski i podgrodzie. Badania zostaly tu crozpocz�te przez 
R. Jamk�, a kontym.uowane przez W. Kock� i E. Ostrowsk'I, uj�te do
tej pory w szereg artykul6w sprawozdawczych 9. 

c) Badania ·na Nowym Targu prowadzone przez J. Kazmierczyka. 
d) Badama na terenie dziedzinca uniwersyteckiego wzdluz kosciola 

Sw. Macieja w poszukiwaniu lewobrzeznego zamku Piast6w XI-XII w., 
zapoczqtkowane przez M. Morelowskiego '°·

Pozostaly palqce, a mozliwe jeszcze w dzisiejszym stanie zabudowy 
potrzeby dalszych badan: na grodzisku osobowickim, na Olbinie, okolo 
kosciola Sw. Wojciecha czy Manii Magdaleny. Badania archeologiczne na 
terenie Wroclawia wolajq o koniynuacj� i intensyfikacj�, tym bardziej 
ze wiedza o poczqUkach miast w Polsee poszla w ostatnim cwiercwieczu 
milowymi krokami naprz6d. Problem to dla Slqska s,,czeg6lnie wazny ze 
wzgl�u na jego najsilniejsz-e w Polsee „umiastowienie". Jak wiadomo, 
literntura niemiecka przynajmniej do czasu wynik6w archeologicznych 
badan nad poczqtkami miast polskich widziala ich genez� dopiero w lo
kacji na prawie niemlieckim i naplywie kolonist6w obcych. Ta!k samo, 
o ile chodzi o Wroclaw, stawialo spraw� szereg autor6w nienyeckiej lite
raJtury mi�zywojennej (T. Goerlitz, E. Maetschke, R. Stein). Teza ta nie
zaleinie nawet od wyniku badan archeolo�cznych zostala stanowczo od
rzucona przez nauk� polskq juz na pocz,ibku ostabniego cwiercwiecza "· 

1 J. Kai m i e r  c z y k, Wroclaw lewobrzeiny we wczesnym Sredniowieczu, cz. I, 

Wrodaw 1966, cz�Sci dalsze w druku. 

a H. H o l u b o w i c z o w a, Staroiytne centrum plemienne i miejsce kultu na 

Osobowicach (Sob6tka, R. XX (1965), s. 461-471). 

e Zestawia je Kaimierczyk. Jako najog6lniejszy informacyjny artykul wymie

niC moi:na: Z najstarszych dziej6w Wroclawia, pi6ra E. Ostrowskiej (Rocz.nik Wro

clawski, t. II, 1958, s. 80-100). 
10 Por. M. Mo r e  1 o w s k i, Rozw6j urbanistyki Wroclawia przed kolonizacjtt 

z lat 1241-1242, Wroclaw 1954. 
11 M. Fr i e d b e r  g, Sredniowieczne miasta Slq.skie i rola w nich czynnika pol-
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Wyniki ba:dan archeologicznych we wszystkich miastach polskich, w rtym 
takze we Wroc!awiu zmusily tez cz�sc badaczy niemieckich, nawet z te
renu NRF, do cz�saiowej bodaj 2m1ia:ny stanowiska. Jesli <:hodzi o Wroc
law, to inrtensywnosc wytw6rczosci i handlu juz w X-XI w. pozwala 
przyj&c, ze w XII w. istnia!o na terenie p6z:niejszego miasta eo najmniej 
5 osiedli. Wsp6!czesne relacje o stanie gospodarczym, kulturalnym Wroc
!awia (Edrisi), brak konkretnych wiadomosoi o :?Jniszczeniu i wyludnieniu 
w wyniku najazdu tatarskiego, a wreszcie kil!ka:krotne powtarzanie si� 
lokacji i dlugotrwale narastanie urz&dzen prawa magdeburskiego prze
mawiajq dobitnie za stosunkowo s!a:bym i p6znym nap!ywem osadnik6w, 
a silnym roZJWojem osrodka polskiego X -XIII w. Oczywiscie nie ulega 
kwestii, ze osadnicy obcy poczy,naj& si� jawic coraz cz�sciej, ale jesli cho
dzi o dalsze losy elementu polslciego rw XIV-XVI w. na pewno ciqgle 
nie doceniamy go i prace edytorskie w za!kresie zr6del pisanych mog& tu 
nam niejedno odslonic. Breslauer Urkundenbuch G. K'orna 12 oczywiscie 
do:is· juz nie rwystarcza. Nauka polska na polu srediniowiec:zmych wyda,w
nictw zr6d!owych nie okaza!a si� bierna. K. Maleczynski juz w r. 1945 
rozpocz&l prac� nad kodeksem sl&skim 13, waz:nym oczywiscie i dla Wroc
!awia. Ro21pocz�o tez nieco p6zniej gromadzenie materia!6w do konty
nuacji regest6w slqSkich, kt6rych kartoteka obejmuje do dzis przeszlo 
27 000 kart. Jest z punktu widzenia r6wniez badan na:d Wroc!awiem pil
rlfl potrzebq kontynuacja kodeksu oraz szy,bkie przyst&pienie do druku 
regest6w. Przygotowywanie ich poszczeg6lnych fom6w musi si� oczywi
scie ciqgnqc przez larta. Dlatego bybby chy,ba na miejscu wyprzedzaj&cy 
je druk inecliit6w wroc!awskich z XIV-XV w., chocby w formie miscel
lane6w zr6dlowych. Przykladem takich miscellane6w Sfl inedita do dzie
j6w kosciola Sw. Krzys:?Jtofa 14• Chodzi t,u oczywiscie przede wszy,stkim 
o material w ,ten czy inny spos6b wskazujqcy na stosunki narodowoscio
we w mie,aie. Ale chodzi nie ty1ko o dokumenty i akta w scis!ym tego
s!owa 2lnaczeniu. Pozostajq niewydane 15, a w duiej mierze zachowane 
ksi�gi miejskie i cechowe statuty wroc!awskie. J esli chodzi o ich druk, 

skiego (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny $lcl5k, t. II, Wroclaw 1948, s. 18�235; 

zob. przyp. 3). 
12 G. Ko rn, Breslauer Urkundenbuch, Wroclaw 1870. 
u Kodeks dyplomatyczny Slqska, t. !-III, Wroclaw 1956-1964. 

u W. P y r e k, Z polsko§ci mas ludowych Wroclawia w poczq.tkach XV w. 

Przyczynki do dziej6w j,:zyka polskiego na Slqsku (Sob6tka , R. XI, 1956, s. 104-

107); J. P a s  l a w s k a, Z dziej6w polskoSci ko.Sciola Sw. Krzysztofa we Wroclawiu 

(Sob6tka, R. XVI, 1961, s. 265-266). 
1s Por. Henricus Pauper, Rechnungen d. Stadt Breslau von 1299-1358 (Cod. 

dipl. Sil., wyd. C. Grünh a gen , t. III, Wroclaw 186 0); Breslauer Stadtbuch enthaltend 

die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte d. Stadt (tam

Ze, wyd. H. Markgraf, 0. Fren z el, t. XI, Wroclaw 1882). 
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Wroclaw jest o wiele ubozszy w por6wnaniu np. z Poznaniem. Nauko
wego wydanfa dokument6w dotycz11cych Wroclawia nie mog,i oczywiscie 
zast,ipic „Teksty zr6dlowe" 16, wydane dla cel6w popularyzacyjnych, choc 
,iwracaj,i uwag� na wiele cennego macterialu. 

Obok wydawnictwa zr6del pisanych jeszcze inny wysi!ek zr6dloznaw
czy jesi pal,ic,i potrzeb,i z punktu widzenia dawnej polskosci Wroclawia. 
Chodzi tu o badania zr6del kamograficznych. I po to zagadnienie si�gn�
la, i to bardzo wczesnie nauka polska. Mozna tu przede wszystkim wska
zac na iak bogaty w material wroc!awski artykul B. Olszewicza Polskosc 
Slqska w swietle dawnych ir6del geograficznych, krajoznawczych i kar
tograficznych ", wydany w „Obliczu ZJiem Odzyskanych", w tymze wy
dawnictwie artykul J. Wq5owicza 1, oraz niewiele p6zniejszy artykul 
S. B,ika 19. Trzeba ,tez w tym miejscu z calym naciskiem wymienic jako 
przyk!ad polskiej inicjaiywy prac� S. GoI:achowskiego nad atlasem Wro
clawia 20, niestety przerwan,i z braku oparcia finansowo-organizacyjnego. 
Wartosc i bogactwo istniej,icy,ch ir6del kartogrnficznych dla badan nad 
dawn,i rpolskosci,i r6:imych okolic Slq5ka przypomniala niedawn,o W. Tu
roniowa 21

. Cz�sciowo na ir6dlach kartograficznych oparlo si� kilka prac 
najnowszych. Specjalnie poswi�cone Wroc!awiowi i jego polskosci s,i pra
ce Domanskiego 22• Pewien wcale obszerny material kartograficzny dla 
okolic Wroc!awia XVIII-XIX w. zestawia H. Szulc6wna 23. Material ten 
jest wprawdzie wykorzysiywany przez autork� dla -innych niz nas tu
obchodz,ice zagadnien, niemniej i dla ni·ch ma pewne ·znaczenie. Nie trze
ba przypominac, ze badanie polskosci okolic Wroclawia jest dla proble
mu samego miasta niezwykle wazne ze wzgl�u na ci,igly doplyw ludno-

u Teksty ir6dlowe do historii Wroclawia do kori.ca XVIII w., zestawili K. Ma

leczyitski i J. Reiter, t. I, Wroclaw 1951; t. II, do !<,ori.ca XIX w., zestawili W. Dlu
goborski, A. Galos, J. Reiter, pod red. K. MaleczyllSkiego, Wroclaw 1955. 

17 B. 01 s z e w i c z, Polsko§C Slqska w Swietle dawnych ir6del geograficznych, 
krajoznawczych i kartograficznych (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny S1c1sk, t. II, 

Wroclaw 1948, s. 333-366). 
18 J. W c\ s o  w i c z, Stosunki jf;Zykowe na Slqsku w Swietle nauki niemieckiej 

(tamze, s. 367-392). 
19 S. B Q k, PolskoSC w obrf;bie Dolnego Slqska w ostatnim stuleciu w ujf;ciach 

kartograficznych (Przeglc1d Zachodni, R. VI, 1950, s. 254--264). 
20 S. G o  1 a ch o w s k i, Studia historyczno-geograficzne nad Wroclawiem na 

przelomie XVIII i XIX w. (Sprawozdania WTN, 1958, ser. A, t. XIII). 

u W. Tur o n  i o w a, Dowody polskoSci Slqska w ir6dlach kartograficznych (So
b6bka, R. XVII, 1962, s. 90-95). 

22 J. Do m a Ii. s k i, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wroclawia i dawnego okr�
gu wroclawskiego, Warszawa 1967; t e n Z e, PolskoSC Wroclawia w Swietle nazw 
miejscowych. (Sob6tka, R. XV, 1960, s. 139-181). 

u H. S zu l c 6 w n a, Osiedla podwroclawskie na poczq.tku XIX w., Wroclaw 
1963, 
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sei z tyoh wfasnlie teren6w 24• Cytowane prace stanowi.:1 obraz polskiej 
inicjatywy i mysli naukowej, nie wyczerpujq bynajmniej mozliwosci, ja
kie dla pokazania \Starej i dlugo si� utrzymujqcej polskosci Wroclawia 
i jego zaplecza majq szczeg6ln!ie zr6dla kartograficzne. Potrzebna jest nie 
tylko kontynuacja prac zacz,;,tych (atlas Wroclawia), ale szers,za, niz kil
kanascie lat temu byla mozliwa, illl.wentaryzacja zr6del ,kaiitograflcznych 
i dokladna bibliografia drukowanych i r�kopismiennych zr6del tego typu, 
przynajmniej dotyczqcych WroclaWlia. Potrzebna jest r6wnoczesnie ich 
wnikliwa krytyka, zwlaszcza zr6del najnowszych. Odcyfrowanie zr6del 
tego typu utrudnia, jak wiadomo, w bardzo wysokim stopniu swiadoma 
walka prowadzona z j�zykiem czy tradycjq polskq "· 

Dla badan dawnej polskosci Wroclawia XVI-XVIII w. bardzo duzq 
wartosc majq wreszcie zr6dla opisowe. Pioniersko zwr6cil na nie uwag� 
cytowany wyzej artykul B. Olszewicza. Zaj�o si� blizej polskiego pi6ra 
opisami Bandtkiego 26 ornz Wincentego Pola ", ale zamierzone JUZ 

w r. 1945 wydanie rprzekladu glosnego opi•su Sl'lska o Wroclawia pi6ra 
B. Steina nie zostalo zrealizowane mimo gotowego juz ,t!umaczenia tek
stu. Wiele bardzo ciekawych .relacji cytowal, choc ubocznie, bo w ksiqzce 
majqcej inne cele, S. Milkulski 28• We Wroclawskim Towarzystwie Milo
snik6w Historii r,aistnial plan, aby tzw. ,,Sob6tka B", seria popularna, 
obok tekst6w zr6d!owych do dziej6w miast zaj�la si� wydawaniem choc
by wyjqtk6w eo cenniejszych polskich i niemieckich pami�ik6w o Sl'l
sku. Niestety plan nie zostal zrealizowany. Pozosta!o -niemniej szerokie 
pole do pracy i zbogacenia naszej wiedzy o wroclawskich Polakach i kul
turze polskiej we Wroclawiu. 

Do zr6del opisowych zaliczyc trzeba r6wniez wizytacje koscielne 
i przer6:ime sprawozdania i ankiety. Jesli chodzi o material ze strony ko
sciola katolickiego, przede wszystkim o wizytacje koscielne XVI

XVIII w. m6wi,ice o uzywaniu j�zyka polskiego w nabozenstwach i ka
zaniach polskich, S'l one r6wniez dla miasta Wroclawia szczeg61owo wy
korzystane. Jest to bezsprzecznq zaslugq W. Urbana 29. Inna rzecz, ze jest 

.24 Por. przykladowo A. Ro m b o w s k i, Polacy podwroclawscy (XVI-XIX w.) 
(Sob6tka, R. III, 1948, s. 355-408); R. He c k, Polskie formuly przysiq.g z wsi pod
wroclawskiej z lat 1591-1608 (Przyczynki do dziej6w iezyka polskiego na SLci:sku), 
.(Sob6tka, R. XI, 1956, s. 475-477). 

25 Por. K. F i e d o r, Walka z nazewnictwem polskim na Slq.sku w okresie hitle
rowskim, Wroclaw 1966. 

H J. S. Ban d t k i e, WiadomoSci o jt:_zyku polskim na Slqsku (1821), wydali 

B. Olszewicz i W .  Taszycki, Wroclaw 1952. 

27 B. 01 s z e w i c z, Podr6Ze Wincentega Pola na Slqsku w r. 1847 (Komunikaty 

Instytutu Slc1skiego, Ser. IV, nr 5-6). 
2s T. Mi k u 1 s k i, Spotkania wroclawskie, wyd. II, Wroclaw 1954 . 

.u W. Urban, Materialy do dziej6w polskoSci na Slq.sku w wizytacjach die-
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otwarte zagadnienie poszukiwania ksi,ig parafialnych z terenu miasta, 
a takze ksi,ig cmentarnych, w wielu wypadkach zachowanych. Ile mate
rialu do dawnej polskosci miasta mo�na znalezc w zr6dtach tego typu, 
pokazuj,i poszukiwania na cmentarzach aparte na samych nagrobkach '°,
dzis oczywiscie w tej formie juz bezplodne. J esli chodzi o ewangelik6w 
Polak6w z ,terenu Wroclawia, sprawa przedstawia si� nieco �rudniej. 
A!kt6w konsystorskich z XVI w. brak. P6zniejszy material dla samego 
miasta zostat wykorzystany raczej dorywczo "· Osta1mio dopiero np. 
zwr6cono uwag� na rol� kosciota Sw. Krzysz1ofa jako osrodka polskiej 
kultury ewangelickiej 32. Trzeba podkreslic i to, ze polski zywiot ewan
gelicki w miescie nie tylko trwal przy swej polskosci, ale zajmowal po
staw� o wiele bardziej zaci�t,i i walcz,icq niz zywiol katohcki 33• Do tej 
samej kaitegorii zr6del opisowych m6wi,icych posrednio czy bezposrednio 
o uzywaniu j�zyka polskiego we Wroclawiu zaliczyc trzeba wiele relacji 
o szkole i nauczycielach w og6le, nauce j�zyka polskiego we Wroclawiu 
zestawionych w bardzo sumiennej monografii Rombowskiego "· Wczes
niej juz 2Jreszt,i M. Walter zwr6cil uwag� •na ciekaw,i postac nauczyciela 
j�yka polskiego w gimnazjum Marii Magdaleny we Wroclawiu (zm. 
1829), wlasciciela ciekawego ksi�gozbioru ksiqzek polskich "· Obok po
trzeby zestawienia r6znych wczesniejszych wiadomosci przygodnych 
(zr6cilowo wi,ize si� to zresz1,i z dziejami polskosci w kosciele), warto, 
jak swiadcz,i chocby fragmentaryczne wiadomosci w materiatach do dzie
j6w nowozytnych 36, zaj,ic si� gl�biej nauczaniem j�zyka polskiego 

cezji wroclawskiej do pocz. XVII w. (Sob6tka, R. XIV, 1959, s. 149-195); t e n i; e, 

J�zyk polski w duszpasterstwie diecezji wroclawskiej (Polonia sacra, t. X (1958) 

i odb.); t e n Z e, Ostatnie kazanie polskie w koSciele Sw. Marcina we Wroclawiu 

(Sob6tka, R. XVI, 1961, s. 101-103). 
ao Por. K. M a l e c z y l1 s k i, PolskoSC na cmentarzach wroclawskich (Sob6tka, 

R. !, 1946, s. 73-78). 
11 B. S am i t o w s k a, J. Treska, chlop spod Wroclawia, obrona je,zyka pol

skiego (Przeglqd Zachodni, R. VI, z. 7/8, 1950, s. 89-95); A. Rom b o w s k i, Pola

cy-ewangelicy we Wroclawiu i okolicy (Polowa XVIII, pierwsza polowa XIX w.) 

(Przeglijd Zachodni, R. IX, 1953, s. 31-63). 

u A. $w ie r k, Pietnastowieczny ksif:gozbi6r Jana Rodzyny (Sob6tka, R. XX, 

1965, s. 171-178); J. P a s  l a w s k a, Z dziej6w koSciola Sw. Krzysztofa we Wrocla

wiu (tamze, R. XXI, 1966, s. 269-276). 

n S. W y s l o u c h, Polacy-ewangelicy na Slqsku w XIX w. w walce z germani

,acjq (Studia $lijskie, t. IX, 1965, s. 7-63). 

u A. Rom b o w s k i, Nauka jfzyka polskiego we Wroclawiu. Koniec XVI - po

lowa XVIII w., Wroclaw 1960. 

35 M. W a 1 t e r, Ksifgozbi6r wroclawskiego polonisty Daniela Vogla (Sob6tka, 

R. II, 1947, s. 378-412). 
ae S. W y s l o u c h, Sprawa wprowadzenia nauki j�zyka polskiego w gimnazjach 

ewangelickich we Wroclawiu od 1851-1854 r. (Polacy-ewangelicy na Dolnym $1�-
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w szkolach wroclawskich XIX w. Dotychczasowe badania wydobyly tez 
dosadnie zjawisko uczenia si,; j,;zyka polskiego przez Niemc6w wroclaw
skich w XVI-XVII w. 37, kt6ra to dqznosc opa,ita byla przede wszyst
kim •na wi,;zi ekonomicznej Sl11ska z innymi ziemiami polskimi 38. 

Przy dociekaniach nad uzywaniem j,;zyka polskiego we Wroclawiu 
w XIX w. obok zr6del pami,;tnikarsko-opisowych podobnych ja:k dla 
stuleci poprzednich coraz cz,;sciej spotykamy si,; z materialem cyfro
wym, statystycznym 39, przy czym wiele zr6del stoi na pograniczu uj,;cia 
statystycznego i opisowego 40

• 0 ile materialy opisowe nosz11 cz,;sto cech,; 
przypadkowosci i subiektywizmu, o tyle w materialach statystycznych, 
nawet urz,;dowych XIX w. coraz cz,;sciej spotyka nas tendencyjnosc, 
a w okresie hitlerowskim wr,;cz swiadomy fa!sz. Materialy te cz,;sciej 
zbierane byly i analizowane krytycznie dla G6rnego Sl11ska niz dla Dol
nego czy Wroclawia. Odnosnie np. do Opolszczyzny latwiej bylo o efek
towne wyniki. Zwlaszcza wydobycie ich dla samego Wroclawia wymaga 
o wiele wi,;kszego wysilku badawczego tak poszukiwawczego, jak kry
tycznego. Dodajmy, ze obok tendencyjnosci i falsz6w urz,;dowych spi
s6w (kt6rych dla miasta poszukiwano zreszt& jak dot&d tylko wyrywko
wo i doraznie) istnieje szereg ·zagadnien ubocznych, jak kwestia migracji, 
presji ekonomicznej czy nawet towarzyskiej. Dobitnym przykladem trud
nosci badar\. stosun!k6w narpdowosciowych jest brzmienie nazwisk czy 
imion mieszkanc6w. Jest to kryterium najlatwiejsze, ale zarazem najbar
dziej zawod �- Oczywiscie we wczesnym feudalizmie sprawa jest wzgl,;d
nie prosta, gcty slowianskosc wielu imion czy nazwisk bije w oczy. I tu 
juz jednak gl,;bsze badanie nad strukturq obco brzmi11cych nazwisk pro
wadz& nieraz do wcale '.llllacznych koreMur pierwotnych domnieman, 
i to na korzysc polskosci 41• J est to oczywiscie szczeg6lnie wazne dla 
epoki nieco p6zniejszej. Niezaleznie nawet od strony filologicznej kao:c1-
cej dane imi,; czy nazwisko 'Okreslic jako polskie czy niemieckie, trzeba 

sku w XIX w .• ich postawa narodowo-spolec zna, Poznati.-W roclaw 1950, s. 225-

240). 

s7 Rom b o w s k i ,  Nauka iezyka ... , s. 60 n. 
as K .  M a 1 e c z y I1 s k i ,  Trwanie lqcznoSci Slq.ska z Polskq. od pol. XIV do pocz. 

XVI w. (Poczqtki pafi.stwa polskiego. K si�ga Tysiqclecia, t. II, Poznar'l 1962, s. 281-
294); M. W o  1 ans k i, Zwiq.zki handlowe Slqska z Rzeczpospolitq. w XVII w., W roc
law 1961. 

" A. Ga 1 o s ,  PolskoSC Slqska w XIX w. w Swietle niemieckich material6w sta
tystycznych (Szki ce z dziej6w Slqska, t. II, War s zawa 1956, s. 1-39). 

40 A. Z i m m e r m a n n , Beiträge z. Beschreibung von Schlesien, t. I-XIII, 
Brzeg 1783-1796. 

41 S. Ro s p ond, Nazwiska Slqzak6w, Opole 1960; H. Bahl o w, Schlesische 
Namenbuch, Ki t zigen 1953. 
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by gl�bszych studi6w ,nad lokalnymi kuHami pewnych swi�tych ", nad 
tworzeniem si� ,,nazwisk'1 w zapisach, zwlaszcza w zaleZnoSci od na

rodowoSci pisarza. Rzekome rna�wisko moZe przecieZ oznaczaC 1r6wnie 

dobrze pochodzenie z okreslonej miejscowosci jak zaw6d, w jednym i dru
gim wypadku oddane w j�zyku niemieckim "· Niezaleznie od tego nie 
ulega kwestii, ze wiele os6b o nazwisku bez Wqtpienia niemieckim bylo 
P,olakami, wykazujqcymi swiadomosc narodowq polskq i odwrotnie, wie
lu ludzi noszqcych nazwi•ska polskie bylo juz zgermanizowanych. Bada
nia Si! wi�c trudne. Sq specjalnie trudne dla Wroclawia, ,kt6ry - jak 
podkreslilismy - ma daleko idqce braki w wydaniach zr6dcl drukiem. 

Obok zr6del opisowych czy statystycznych wymovmym dowodem 
utrzymujqcej si� polskosci sii wroclawskie zaby,tki j�zyka polskiego ••. Je
sli chodzi o epok� feudalnq, problem ma !iierntur� w okresie mi�zy
wojennym ro�budowanq zwlaszcza przez S. Taszyckiego, a w cwiercwie
czu powojennym przez S. Rosponda, w slad za kt6rym mno:i:q si� prace 
i przyczynki innych autor6w "· Wiemy, ze sredniowieczne wroclawskie 
teksty zabytkowe w niczym nie ust�pujq zabytkom innych dzielnic, od
wrotnie, ze najlepsze cz�sto teksty pochodzii wlasnie ze Slqska. Ale zn6w 
marginalnie tylko bywa poruszone zagadnienie proweniencji zabytku 
w sensie miejsca jego powstania. Nawet w stosunku do tak bogatych 
w nazwy osobowe i miejscowe nazwy polskie dokument6w, jak bulla 
z 1155 r. czy dokumenty trzebnickie, a nawet spisana przeciez w nie
mieckim klas2ltorze ksi<)ga henrykowska, nie podkresla si� dosc silnie, 
:i:e nie tylko zgromadzone w nich nazwy majq swojq wymow�, ale rzucajq 
zarazem swiatlo •na stosunki w kancelarii biskupiej czy ksiiiz�cej, zdol
nych do bezbl�dnego oddania dziesiqtek i setek nazw i nazwisk pol
skich. Nie rozstrzyga tu samo znajdowanie si� r�kopisu w takim czy 

4! Jak dotqd mamy tylko jednq pracE: poSwi�com\ kultowi Sw. Stanislawa. 

,a R. S � k o w s k i, Przyczynek do dyskusji w sprawie kryteri6w przynaleZnoSci 
narodowoSciowej w epoce feudaLnej {Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroclawskie

go, nr 23, Historia VIII, Wroclaw 1964, s. 207-217). 

u W. Ta s z y c k i, J�zyk polski na Slq.sku w wiekach Srednich {Historia Slq

ska PAU, t. I); S. Ro s p o n d, Zabytki j�zyka polskiego na Slq.sku, Wroclaw 1948; 

t e n z e, Dzieje polszczyzny Slq.skiej, Katowice 1959; t e n Z e, Slqsk a Polska -

Zwiqzki Jt:zykowe w przeszloSci (Annales Silesiae ,t. I, cz. 3, s. 285-330). 

45 M. W a 1 t e r, Slqskie polonica rekopi.Smienne w zbiorach Biblioteki Uniwer

syteckiej we Wroclawiu (Sob6tka, R. III, 1948, s. 292-313); J. Wo r o n c z a k, 

Teksty polskie w rt:kopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu w polowie 
XV w., Wroclaw 1956; B. Si c i Jl s k i, Polskie teksty r�kopiSmienne z XV w. 

w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu (Sprawozdania WTN za 

1957 r., druk 1961); A. Rom b o w s k i, Polskie formularze rot wroclawskich XVII

XVIII w. (Rocznik Wroclawski, t. VI, 1962, s. 226-232); t e n Z e, Polskie zarzqdze
nia rady miejskiej wroclawskiej w XVIII w. (tamZe, t. V, 1961, s. 239-244). 



470 Ewa Malec zyli.ska 

innym klas?Jtorze. Z drugiej strony najrozmairllszego rodzaju glosy, noty 
i notatki, nawet na r�kopisach niemieckich, mogi\ ,bardzo duze powie
dziec o jego posiadaczach czy u:i:ytkownikach. Pod· tym wzgl�dem ba
dania nad r�kopi•sami wroclawskimi wcale nie Si\ ukori.czone, tym ba-r
dziej :i:e chodzi tu •nie tylko o r�kopisy sredniowieczne, ale i p6iniejsze, 
cz�sto o malej wadze rzeczowej, ale przecie:i: cenne przez slad polskiego 
u:i:ytkownrka poohodzqcego z okreslonego kr�gu. I zn6w potrzeba skrz�t
nych dalszych poszuki wari., tym_ bardziej potencjalnie owocnych, :i:e brak 
jest pelnego inwentarza zasob6w r�kopismiennych Bi!blioteki Uniwersy
teckiej we Wroclawiu. C6:i: m6wic o tym, :i:e nierzadko si� zdarza, i:i: od
krywamy zabytek proweniencji wroclawskiej w pozawroclawskich 21bio
rach «. Podohn'l dialektyk� ma i badanie polskich druk6w wroclaw
skich .,_ 

Jest odkrywcza, ale szybka synteza. Sq monografie, choc nieliczne, ale 
wchodzqce gl�boko w zagadnienie kultury polskiej we Wroclawiu. I Si\ 
biale plamy, jak chocby opracowanie dzialalnosci firmy Korn6w, t.rudne 
wobec spalenia si� a'!'chiwum, ale przecie:i: w pewnym przynajmniej stop
niu mozliwe. Na zagadnienie drukarstwa polskiego we Wroclawiu litera
tura monograficzna poczyna patrzec metodyc21nie gl�boko. Z jednej stro
ny sam fakt inicjatywy wydania i zlo:i:enia (nieraz bardzo poprawnie) 
ksiq:i:ki polskiej we Wroclawiu ma swoj,i wymow� swiadczqCi\ wielorako 
o obecnosci elementu polskiego w miescie. Z drugiej strony chodzi o to, 
czy ksiq:i:ka byla naprawd� u:i:ytkowana w miescie czy drukowano dla 
zagranicznego odbiorcy, o czym m6wiq 2lnaki wlasnosciowe, dedykacje, 
noty marginalne itp. Badan na szerszq skal� ni:i: usilowania jednostek 
brak. I tu oczywiscie chodzi nie tylko o czytelnictwo ksi,iilki wydanej 
we Wroclawiu. Chodzi o recepcj� iksiqzki polskiej wydanej gdziekolwiek. 
Tu zn6w badania byly prowadzone, ale odnosnie do Slqska j11ko ca�osci, 
przy czym specjalnie dla pewnych gal�zi literatury (polityczna, pi�kna 

itd. 48
• W badaniach tych uwzgl�dni,ano - i slusznie - nie tylko ksiq:i:k� 

41 Por. ostatnio R. Las k o w s k i, J. Re c z e k, Glosy polskie rt:kopisu „Ser
mones de tempore et de sanctis" nr XV 32 Biblioteki dominikan6w w Krakowie, 
Wroclaw 1968 . 

.a1 Por. przykladowo: B. K o c o w s k i, Zarys dziej6w drukarstwa na Dolnym 
Slqsku, Wroclaw 1948; t e nZe, Katalog inkunabul6w, Wroclaw 1959, 1962; S. Ros

P o n d, Dzieje j,:zyka polskiego na Slqsku, Wystawa urzqdzona staraniem Zakladu 

Narodowego im. Ossoli'liskich. Katalog, Wroclaw 1960; M. Burbia nk a, Ksif:gar
nia i wydawnictwo Zygmunta Szlechtera we Wroclawiu, Wroclaw 1956; t a Z, Pro

dukcja typograficzna Scharfenberg6w we Wroclawiu, Wroclaw 1968; J. W 4 d o 1-

k o w s k a, Bibliografia polonic6w wydanych przez firm,: Korn6w we Wroclawiu 
(Sprawozdania WTN, 1956). 

'8 K. G l o m bio w s k i, Polska literatura polityczna na Slqsku XVI-XVIII w., 
Katowice 1960, i inne prace tego autora. 
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w j�zyku polskim, ale i literatur� lacinsko-polsk,i. recepcja takiej 
ksi,izki jest wazna, ale na innej og6lnoku}turalnej plaszczyinie. Jesli zas 
mowa o recepcji literatu,:y j�zykowo polskiej, najwiE,cej daloby chyba 
przebadanie tirk katolickiej, jak protestanckiej; zmudny 1o i malo efek
towny, a jednak potrzebny wysilek ••. Cytowane wyrywkowo w Meratu
rze przyklady swiadcz,i dobitnie, ile spostrzezen nasun,ic moze tego ro
dzaju material. Niestety opublikowany inwentarz staTych druk6w füblio
teki Uniwersyteckiej nie wyszedl poza inkunabuly, podobnie jak i ich 
uporz,idkowanie. A przeciez niemal we wszystkich •bibliotekach polskich 
znalezc mozemy takie czy inne slady polskiej czy polonO'filskiej kultury 
czytelniczej Wroclawia. I wreszcie prasa g6rnosl,iska, wielkopolska, na"l_et 
lokalna wroclawska so. Poszczeg6}ne opracowania czerpi,i z niej t� czy 
inn,i wiadomosc nie zawsze sprawdzon,i krytycznie s1, do systematycz
nego wykorzystania calosci jest jeszcze daleko. 

Mimo wszystko obok potrzeby ·dalszych dogl�bnych systematycznych 
badan polskich mozna juz dzis wyci,ig-n,ic jeden wniosek: z niezwykl,i 
ostro:imosci,i, ze swiadomosci,i dialektyki zagadnienia trzeba m6wic o spra
wie germanirzacji Wroclawia w XIX i XX w. Oczywiscie na zewn,itrz 
Wroclaw stal si� miastem niemieokim z cal,i wyl,icznosci,i urz�owego 
j�zyka i dum,i •panuj,icego elementu. Ale nie wolno zapominac, ze dlugo, 
bo nawet do r. 1945, duzy procent ludnosci Wroclawia byl dwuj�zyc2Jny, 
przynajmniej w sensie <rozumienia j�zyka polskiego. I zn6w szczeg6l 
o charakterze pami�tnikarskim. Gdy w 1946 r. we wrzesniu rozpocz�lam 
prac� w jednym z gimnaizj6w WToclawskich, kt6rys z uczni6w z rodziny 
polskiej, kt6ra swiezo przy,byla do Wroclawia z Polski centralnej, przy
ni6sl mi i,naleziony w poniemieckim mies2>kaniu starannie i z pewnym 
pietyzmem opakowany modfüewnrk polski z napisem na owijaj,icej go 
brbuke „Buchlein der Grossmutter". Byl to znruny, wielekroc wydawany 
w Brzegu spiewniik ewangelicki. Ale zarazem byl to zywy slad, jak 
mimo ze jedna panuj,ica narodowosc nasuwala si� na drug,i, trudno bylo 
zatrzec slady tej starej. Oczywiscie nie jestesmy w stanie uchwycic ani 
cyfrowo lic2>by Polak6w we Wroclawiu w XIX i XX w., ani okreslic 
stopnia zgermanizowania ludzi juz zgermanizowanych. Ale zar6wno wy
st�puj,ice w pewnych wy,padkach polonofilstwo Niemc6w wroclawskich, 
jak i ich w pewnych wypadkach zywiolowa nienawisc do polskosci s,i
swiadectwem •nieukonczonego do ostatnich dni „niemieckiego" Wroclawia 
procesu przemian narodowosciowych. Moze dlatego wlasnie strona nie-

49 Por. przykladowo W. Ch o j n a c k 1, Bibliografie polskich dru.k6w ewange

lickich ziem zachodnich i p6lnocnych 1530-1939, Warszawa 1966. 
so Par. J. Rei ter, Dawna prasa polska we Wroclawiu. (Odra 1961/3). 

u Par. przykladawa urywki cytawane w Tekstach ZT6dlow1,1ch do historii Wroc
lawia, t. II. 
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miecka podkresla!a tak cz�sto, :i:e Wroc!aw winien byc bastionem kultury 
niemieckiej na wschodzie. 

Bardzo ciekawy,m swiadectwem jednostronnego ty1ko zniemczenia 
miasta sii elementy obyczaju polskiego tkwiiice zw!aszcza w masach lu
dowych. Polskie badania nad folklorem wroc!awskim sii barozo skrom
ne ,2. Mo:i:e jedne tylko legendy wroc!awskie znalaz!y pelniejsze, jesli 
chodzi o wiitiki kulturalne, opracowanie. Mniej swiat!a rzucano na obrz�
dy ludowe dawnego Wroc!awia ''· W sumie, choc mozna by zacytowac t� 
czy innii pozycj�, temat jest ledwie filrni�ty, nie bez nieuniknionych w ta
kiej sytuacji potkni�c. A temat wart jest naswietlenia z punktu widze
nia kultury polskiej we Wroc!awiu. Folklor plyniicy z polskich wsi ota
czajiicych Wroc!aw nie utrzymywal si� bowiem w miescie jako egzotyczny 

folklor grupki mniejszosciowej, ale zrastal si� w jedno z fo�klorem nie
mieckim, tworziic 6w specyficzny klimat kulturalny Wroc!awia. 

Podobne zjawisko spotykamy w innych wy:i:szych formach kultury. 
Jest tu kilka zagadnien dosc dobrze znanych, a wi�c wplyw Uniwersytetu 
Jagiellonskiego na lrultur� Wroclawia w dobie wczesnego renesansu s, 
czy rola Polak6w we wroclawskim Kolegium Jezuickim, tak jako nau
czycieli, jak i uczni6w 55• Szczeg6lnie abfitq Meratur� ma rola Polak6w 
na Uniwersytecie Wroc!awskim w XIX w. Dlugi szereg autor6w podjiil 
omawianii tematyk�. Jesli chodzi o pierwsze lata powojenne, dosc przy
pomniec z bardziej znanych nazwiska H. Baryc.oa, W. Hahna, A. Knota, 
T. Mikulskiego, W. Opatrnego. Temat wydaje si� bogato naswietlony, daje 
przeciez s,posobnosc do wciiiz nowych badan i tu zn6w za ,przyklad slu:i:yc 
majii zainteresowania Uniwersytetem Wroclawskim i jego rolii G6rno
sliizak6w Z. Bednorza czy E. Szymic2lka, czy wracajiic do srodowiska 

naukowego wroclaws.\�iego prace B. W. Januszewskiego czy E. Achra
mowiczowej i Wawrykowej 56• Uniweraytet Wroclawski io przecie:i: osrodek 
skupiajiicy ludzi ze wszystkich zabor6w, osrodek, w M6rym w Towarzy-

52 K. K w a Sn i e w s k i, Podania i legendy dawnego Wroclawia, Wroclaw 1962. 
sa K. K w a Sn i e w s k i, Niekt6re obrz,:dy ludowe dawnego Wroclawia (Sob6t

ka, R. XVI, 1961, s. 54-64). 

S4 Por. przykladowo z literatury po 1945 r. H. B a r  y c z, Slq.zacy w polskiej kul

turze umyslowej (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny Sl�sk, t. II, Wroclaw 1948, 
s. 499-562); R. Ga n s  i n  i e c, Wklad czolowych przedstawicieli ziemi §lqskiej 

w ksztaltowaniu si� mySli poznawczej i literatury polskiego Odrodzenia (Odrodze
nie w Polsee, t. II, Warszawa 1956, s. 154-175); oraz dziesiqtki wzmianek po r6Z
nych monografiach z ostatnimi jubileuszowymi wydaniami wlqcznie. 

115 W. C z a p 1 ins k i, Polacy w szkole jezuickiej we Wroclawiu w polowie 

XVII w. (Sob6tka, R. !, 1946, s. 237-241). 
61 BibliografiE; prac dotychczasowych Uniwersytetu Wroclawskiego w najwaZ· 

niejszych punktach zestawia popularna synteza M. P a t e  r a, W murach uniwersy

tetu, Wroclaw 1962. 
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stwie Literaoko-S!owiat\.skim mimo przewagi w nim polskosci zaciesniala 

si� przyjait\. polsko-czeska, zeby wspomniec tylko wielk'l postac Pul'ky

niego. To na uniwersy,tecie dokonywaly si� narodziny nowoczesnej nauki 

polskiej w nieklt6rych dziedzinach, zeby wspomniec tylko filologi� polsk'l 

i Wladyslawa Nehdnga. Ale nie tu miejsce wymieniac bodaj wszysfäie 

wazniejsze nazwiska czy kreslic dzieje uniwersy,tetu. 

Na roli uniwersytetu nie kot\.czy si� jednak sprawa kulJtury pol&kiej 

we Wroclawiu. Wplyw polski widoczny jest w wielu dziedzinach zycia 

kulturalnego miasta. Stosunkowo dobrze opracowane S'l ZWiqzki teatral

ne Wroclawia z Poznaniem i cz�sciowo z Krakowem "· Odbijaly si� we 

Wroclawiu glosnym echem dziela pisarzy polskich, i to nie tylko wsr6d 

ludnosci polskiej. Ledwie to dotlmi<)ty przez naszych badaczy, jesli idzie 

o Wroclaw, temat 58. Budzilo zainteresowanie polskie malarntwo historycz

ne 59• Badacze nasi zwr6cili uwag� i na tw6rczosc artystycznq Polak6w 

w miescie 60• Niezaleznie od tego duzym naszym osiqgni�ciem naukowym 

jest praca zbiorowa pod reda•kcjq T. Broniewskiego i M. Zlata ••, gdzie 

rysuje si� wyrainie pokazana z wielkim umiarem i obiektywizmem rola 

wi�zi z Polsk'l s:atuki Wroclawia. Budzily zainteresowanie badaczy kon
takty i pobyty wy,bi1mych Polak6w we Wroclawiu •2. Juz lata 1946-

1948 przyn,osz'l szereg przyczyrnlc6w. Bogaty material, r6wniez i bi'blio

graficzny, zestawia niezr6wnanym pi6rem T. Mikulski. Przybyszom wy

daje si� Wroclaw miastem niemieckim. Ale najblizej do niego z wszyst

ki�h zabor6w, dlatego tu odbywajq si� zjazdy polityczne, pomoc dla po-

57 Z. R a  s z e w s k i, Teatr polski we Wroclawiu (Zeszyty Wroclawskie, t. VI, 
1952, nr 2); t e n Z e, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Slqska, Wroc
law 1955; W. R o s z k o w s k a, Z tradycji Sobieskich na Slqsku. Opera wloska we 

Wroclawiu (Studia Slqskie, t. X, 1960, s. 194--210). 

58 Por. przykladowo: J. Ko r a s z e w s ki, M. Suc h o c ki, Rola tw6rczo§ci 
Adama Mickiewicza w rozbudowie i utrzymaniu polskoSci na Slqsku, Poznai>. 1957; 
T. M i  k u 1 s � i, Udzial mlodzieiy wroclawskiej w jubileuszu Goszczyiiskiego (Prze
glqd Historyczny, R. 42, 1951); S. Ko r a s z e w sk i, U .ir6del kultu Slowackiego na 

Slqsku (Zaran ie Slqskie, R. XXII, 1959, z. 3, s. 3; S. K o 1 b u s z e w s k i, Z dzie
j6w kultu Slowackiego na Slqsku 1860-1909 (Kwart. Opolski, R. V, 1959, z. 4, s. 95); 
J. E n d e r, Slqski zapis dla Sienkiewicza (Sob6tka, R. IX, 1954, s. 602-604); S. W i 1-
c z e k, Hcnryk Sienkiewicz w czasopismach polskich na Slqsku do 1924 r. (Zaranie 

SlqSkie, R. XXIII, 1960, s. 174--193). 

n A. W i � c e k, Wroclawska wystawa obraz6w Jana Matejki w r. 1884 w Swie
tle miejscowej prasy niemieckiej (Przeglqd Zachodni, R. X, 1954, z. 11, s. 565-568). 

'° Przykladowo: A. W i � c e k, Polscy artySci Wroclawia w XVIII w., Warszawa 

1956; t e n Z e, Strachowscy, Wrocla,w 1960; t e n Z e, Jan Jerzy Urbaiiski, Wroclaw 
1963. 

u Sztuka Wroclawia, praca zbiorowa pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata, 
Wroclaw 1963. 

ot M i k u l s k i, op. cit. 
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wstanczej konspiracji, tu odbywajq si� emigranckie spotkania rodzinne. 
A choc bohaterzy spotkan wroclawskieh Mikulskiego widzq miasto jako 
niemiecikie, raz po raz wysuwajq si� rpostaeie jakiehs wroclawskieh pol
skich eiotek ezy w zaulkaeh zaslyszana twarda slqska polszczyzna. To 
„mias<to niemieekie" nie wysz.lo nigdy z kr�gu kultury polskiej. A trzeba 
przyznac, ze nasze wiadomosei o tym cz�to Sq przypadkowe. 

Ani z r6znym stopniem germanizaeji j�zykowej Wroclawia, ani z wi�
ziq z kr�giem kultury polskiej •nie mozna oezywiscie identyfikowac 
Wqskiego l<r�gu wroclawian, •kt6ry posiadal i zaehowal pelnq swiado
mosc narodowq polskq. Badac jq mozna na przestrzeni wiek6w od fun
daeji polskieh spiew6w w kosciolaeh i stypendi6w dla student6w Polak6w 
az po dni ostatnie, kiedy mimo wszystko istnieli jeszeze „ci, eo przetrwa
li". U wielu byl to wprawdzie juz raezej senrtyment niz swiadomosc przy
naleznosci narodowej, ale istniala niemniej grupa wytrwala, bojowa, go
towa do ofiar. Nie ma eo zaprzeezac, ze owa zaehowana polszczyzna 
wroclawska rekrutowala si� gl6wnie (ehocby w drugim ezy trzeeim po
koleniu) z G6rnego Slqska. Ale 6w napor polski na Dolny Slqsk i WTD
claw to znow osobny aspek;t sprnwy, zwlas2JCza jesli go si� zes<tawi 
z zagadnieniem „Ostfluehtu". 0 istniejqeq wsr6d Polak6w wroclawskieh 
swiadomosc narodowq polskq tylko potrqealo nieraz szereg artykul6w m6-
wiqeyeh, ezy to o ezasaeh koseiuszkowskieh, ezy o rewolueji 1848 r., ezy 
o wrocla"1'skieh eehaeh powstan polskich. Praee te Sq dalekie od wyezer

.pania tematu, jesli ehodzi o ealosc XIX w. 6• Moze najwi�eej uwagi po
swi�eano wroclawskiej Polonii XX w. 64 Ale nawet dla ezas6w najnow
szyeh zn6w sprawa nie wyszla poza sygnalizujqeq problem analiz� wst�p
nq. Nie ma wqltpliwosei, ze arehiwalia nie tylko dolnoslqskie, ale i og6lno
krajowe, ze korespondeneja b�dqea dotqd w posiadamiu prywatnym mo
glyby jeszeze niejedno dorzueic. Ale nawet od -�estii wyraznej swiado
mosei narodowej mniejszosei polskiej eiekawsza, a moze i wazniejsza, jest 
owa art;mosfera miasta, w k;t6rym polskosc, polska mysl, polska kul tura 

" Por. przykladowo je.SH chodzi o artykuly dotycz�ce Wroclawia: A. K no t, 

Wroclawskie echa kultu KoSciuszki (Sob6tka, R. I, 1946, s. 85---99); M. T y r o w i c z, 

Polski kongres polityczny we Wroclawiu w r. 1848, Krak6w 1948; H. B a r y c z, 

Polska mlodzieZ akademicka we Wroclawiu przed powstaniem styczniowym (So

b6tka, R. I, 1946, s, 151-225); H. Wer es z y c k i, Echa powstania styczniowego 
w dziennikach wroclawskich (Sob6tka, R. IX, 1954, s. 505-590}; M. P a t e r, Wroc

lawskie echa powstania styczniowego (Sob6tka, R. XVIII, 1963, s. 405-426). 
84 Por. M. 0 r z e c h o w s k i, LudnoSC polska na Dolnym Slqsku w latach 1918-

1939, Wroclaw 1959; t e n ± e, Szkice z· dziej6w Polonii wroclawskiej (gdzie szczeg6-

lowa bibliografia), Wroclaw 1960; t e n Z e, Ruch polski na Dolnym Slqsku w la
tach 1922-1939 (Sob6tka, R. XVIII, 1963, s. 26-47); Ci eo przetrwali, oprac. K. Fie

dor i M. Orzechowski, Wroclaw 1959; J. S o  w i t'i s k i, Wroclawskie gniazdo Sokola 
(Rocznik Wroclawski, t. VII, 1963). 
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S'l ei,igle obeene, chocby w absurdal!llyeh nieraz obawach policji i wladz 
wyolbrzymiaj,ieyeh „polskie niebezpieezeristwo". 

Spr6bujmy podsumowac: po 25 lataeh pobytu we Wroclawiu wiemy 
o starej i upa11tej, ,,nie daj,ieej si� dobic" polskosei miasta mier6wnie 
wi�eej niz w6wezas, gdy pierwsze ekipy pionierskie wj�dzaly w plo
n,iee jeszeze uliee. Ale jestesmy swiadomi, ze 2namy zaledwie ez�sc praw
dy. Badania nad dawn,i polskosei,i Wroclawia powiedzialy nam wiele, 
ale byly - nie mozna tego zaprzeezyc - wielotorow,i i nieraz okolicz
noseiow,i paI1tyzantk,i, potrzebuj,i planu, kierownietwa, wsp61dzialania 
wielu pion6w. Wroclaw nie mial w tym kierunku szez�seia, ehoc nie bra
klo swiadomosei potrzeby badari i iniejatyw, zeby wymienic przykladowo 
Oddzial Instytutu S!,iskiego dzialaj,iey we Wroclawiu juz w r. 1946, na
st�pnie Zaklad Historii Sl,i.ska PAN czy Wroclawski Osrodek Badawezy 
oraz pr6by organizaeji Insty,tutu Wroclawskiego. Obok osrodka koordy
naeji i planowania brak tez miastu wydawnietwa regionalnego mog,ieego 
stac si� powaimym bodzeem do podejmowania lokalnej tematy,ki. Wy
dawnictwo Ossolineum stworzylo eo prawda dwie serfe sl,iskie: naukowe 
„Monografie sl,iskie" i popularn,i „Wiedz� o Ziemi Naszej". Zwlaszeza 
w tej ostatniej tematyka wroclawska doehodzi do glosu. Wroclawskie To
warzystwo Milosnik6w Historii raz po rnz podejmuje na kartaeh „So
b6tki" wroclawsk,i tematyk�. Towarzystwo Milosnik6w Wroclawia wydaje 
wy,trwale „Kalendarz Wroclawski", ,,Roeznik Wroclawski" oraz konty
nuuje „Bibliotek� Wroclawsk,i". Ale jesli zeeheemy to wszystko por6wnac 
z rozmaehem i systematyeznosei,i na polu badari nad histori,i lokaln,i Poz
nania ezy Krakowa, nieddbory badari wroclawskieh wy,st�puj,i bardzo 
wyraznie. Niedobory te rysuj,i si� we wszystkieh kiemnkaeh, ale naj
bardziej ehyba przy sposobnosei tematu wymagaj,ieego w warunkach 
wroclawskieh tak starannie i eierpliwie, a planowo prowadzonyeh badari, 
jak stosunki narodowoseiowe. Dogl�bne bada,nia z dziedziny polskosei mia
sta, jak i z wielu innyeh dziedzin wroclawskiej przeszlosei m6glby po-· 
prowadzic tylko dobrze zorganizowany i wyposazony instytut. Czy nas 
na to stac? Czy wa11to badac owe wieki odlegle ezy nikle slady p6:oniej
sze? Warto badac i popularyzowac w Polsee i poza Polsk,i. Trzeba ba
dac nie z ·sentymentu tylko, ale w imi� og6lnospoleeznej oplacalnosei. 
I nie ty1ko dlatego, ze i na polu historii .musimy ei,igle dawac odp6r 
odradzaj,ieym si� silom neofaszystowskim. Trzeba prawd� o Wroclawiu 
i S!,i.sku badac i popularyzowac w kraju dokladnie i seisle, !.Jez falsz6w, 
ale te:i: nie wstydzic si� wi,izania niei emoejonalnyeh mi�dzy dawnymi 
i nowymi laty. 5Vl'.iadomosc ludzka i milosc ziemi rodzinnej jest bowiem 
bodzeem wspomagaj,ieym walnie bodzee materialne, a w niekt6ryeh mo
mentaeh dziejowyeh staje si� bodzeem silniejszym niz inne, bodzeem, kt6-
rego brak niezym zast,ipic si� ·nie da. 

2 - Sob6tka XXIV, z. 4 
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DIE ERGEBNISSE DER FORSCHUNGEN UBER DAS ALTE POLENTUM 

VON WROCLAW UND FORSCHUNGSPOSTULATE 

Der Artikel stellt die Ergebnisse der Forschungen über das alte Polentum der 

Stadt Wroclaw und dessen Elemente, die bis zum Jahre 1945 überdauerten zusam

,men. Es wird auf die Schwierigkeiten der Definition des „Polentums" und der 

verschiedenartigen Zeugnisse desselben hingewiesen, wie auch die mannigfaltigen 

methodischen Schwierigkeiten. 

Im allgemeinen erwies sich die Stärke des Polentums in Wroclaw viel grösser 

p.ls es die ältere Wissenschaft vermutet hatte. Trotzden wurden viele Anregungen 

zur weiteren Forschung in dieser Richtung bisher nicht aufgegriffen, besonders 

betreffs der deutlich hervortretenden Beziehung der Stadt zum polnischen Kultur

zentrum. 




