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Od redaktora serii

Seria Ludzie i teksty jest od początku poświęcona naj
większemu polskiemu filologowi klasycznemu — Ta
deuszowi Zielińskiemu. Był on zarazem jednym z naj
większych humanistów działających w szeroko pojętej 
Europie Środkowowschodniej, jakich wydał wiek XIX, 
a żegnał wiek XX.

Zadaniem, które postawił sobie Ośrodek Badań nad 
Tradycją Antyczną (OBTA), jest rozszerzenie bazy 
źródłowej, pozwalającej zobaczyć tę wspaniałą i tra
giczną postać we właściwym świetle, a jednocześnie 
ukazującej kontekst, w jakim Zieliński działał: czas hi
storyczny i przesilenie się czasu1. Obecnie oddajemy 
w ręce czytelników tom najważniejszy. Znalazły się 
w nim dwa niezwykle cenne nowo odkryte teksty auto
biograficzne Zielińskiego. Są to: napisana w roku 1924 
—  po wyjeździe z Rosji —  własna biografia intelektu
alna oraz dziennik z okresu II wojny światowej, prowa
dzony w ostatnich latach życia w Niemczech. Oba 
źródła odkryte zostały przez dr Hannę Geremek: * i

1 W  pierwszym tomie Serii (T. Zieliński, Listy do Stefana Srebrnego, 
oprać. G. Golik—Szarawarska, Warszawa 1997) opublikowaliśmy 
z rękopisów 75 listów; w drugim —  wybór publicystyki Tadeusza 
Zielińskiego z lat 1917—1972, dokumentujący postawę uczone
go wobec sytuacji w Rosji w tym okresie (T. Zieliński, Kultura
i rewolucja. Publicystyka y l a t  i g t y —t y zz ,  przeł., oprać, i wstępem 
opatrzyła H. Geremek, Warszawa 1999).
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6 Od Redaktora Serii

pierwsze w Japonii (gdzie znajdowało się u tamtejszych 
potomków Zielińskiego), drugie w Petersburgu. Obu 
tym źródłom Hanna Geremek poświęciła ostatnie lata 
życia, pracując z radością i rozumną miłością, które po
ruszały serca.

W tych latach uznała środowisko OBTA za to, z któ
rym chciała się identyfikować. Mogłem zatem bliżej 
śledzić trud i zapał, jaki wkładała w niezwykle skompli
kowane zadanie opracowania i opublikowania swoich 
znalezisk. Kiedy poznaliśmy się bliżej, była już głęboko 
zaangażowana w walkę o przywrócenie Zielińskiego 
kulturze polskiej. Nie znam więc początków tej fascy
nacji. Od razu jednak było dla mnie oczywiste, że w tej 
pracy, w której towarzyszyła jej życzliwość i entuzjazm 
wielu ludzi, jest kontynuatorką wiernej pamięci tych 
niewielu, którzy w najgorszym czasie domagali się 
przywrócenia czci swojemu Mistrzowi (jak moja Nau
czycielka Lidia Winniczuk). W niej też pokładał na
dzieję na dopełnienie swojego niestrudzonego działa
nia w obronie pamięci i w rekonstrukcji twórczości Zie
lińskiego Marian Plezia. Ośrodek winien był zatem do
łożyć wszelkich starań, żeby tej sprawie służyć.

Dla genezy niniejszego tomu ważny jest udział 
OBTA w inicjatywie wzniesienia pomnika ku czci 
Tadeusza Zielińskiego w mieście, w którym umarł 
(Schondorf w Bawarii). Starania zakończyły się sesją 
naukową i odsłonięciem monumentu w roku 1997 
(patrz Odsłonięcie pomnika ku czci Tadeusza Zielińskiego... 
w niniejszym tomie). Hanna Geremek przedstawiła na 
tym spotkaniu informację o odkrytym w Petersbur
gu dzienniku i zwróciła się do mieszkańców miasta
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Od Redaktora Serii 7

z prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu nawiązań do 
miejsc i osób. Przez następne lata, w czasie których sta
ła się najwybitniejszą polską znawczynią życia i twór
czości Zielińskiego, aż po ostatnie dni śmiertelnej cho
roby coraz mocniej wierzyła, że odczytanie, skomento
wanie i publikacja tych źródeł są możliwe.

Wydanie Dzienników Zielińskiego jest jednym z naj
trudniejszych zadań edytorskich, jakie można sobie 
wyobrazić. Trudno przecenić rolę Piotra Mitznera, 
który włączył się do tych prac w ostatnich trzech latach 
i skończył edycję po śmierci odkrywczym.

Ich wspólne dzieło jest trwałym wkładem w badania 
nad tradycją antyczną w Polsce, Rosji i Niemczech, Dla 
kogo mniej ważna jest tradycja klasyczna, ten zamyśli 
się przy lekturze nad wielkością i schyłkiem inteligencji 
wschodnioeuropejskiej.

Jerzy Axer
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A utobiografia, wstęp

Nieznana autobiografia Tadeusza Zielińskiego (Mein 
Lebenslauf) powstała w Schondorfie w 1924 roku, dwa 
lata po opuszczeniu Rosji i podjęciu pracy na Uniwer
sytecie Warszawskim, a do naszych rąk doszła w ro
ku I 996 —  z Japonii.

Losy rękopisu są następujące: w czasie wakacji, które 
Tadeusz Zieliński spędzał w tej bawarskiej miejscowo
ści z synem Feliksem, nauczycielem w tamtejszym gim
nazjum, oraz z córką Weroniką, swoją nieodstępną to
warzyszką, narodził się pomysł zamknięcia dotychcza
sowych burzliwych losów w opisie przeznaczonym 
w tym samym stopniu dla potomności, co i dla rodziny. 
Tak powstał ten utwór, dyktowany dzieciom po nie
miecku (niemiecki był dla Feliksa pierwszym językiem, 
a Weronika opanowała go w stopniu doskonałym).

Relacja japońskiej rodziny: pań Ayako Mori i Haru- 
mi Muraguchi, a także analiza graficzna pozwalają 
ustalić, że zapisu dokonała Weronika. Poprawki poczy
nione ręką Zielińskiego oraz podpis na końcu świadczą, 
że tekst został przez niego autoryzowany.

Przechowywany początkowo u Feliksa w Schondor
fie , został potem przekazany żyjącej w Japonii córce Ta
deusza Zielińskiego — Kornelii Zielińskiej—Kanokogi, 
autorce tekstu Mein Vater TadeusgZieliński. Eine biografische 
Skizge, „Paleologia”, 1 . 1 , 1952 , s. 220—23 3 , oraz współ
autorce — wraz z siostrą Ludmiłą Zielińską—Bienie- 
szewicz — tekstu napisanego około 196 8 roku: „Nasz
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10 Autobiografia. Wstęp

otiec F. F. Zieliński)”, nie wydanego, dostępnego w ar
chiwach petersburskich.

Autobiografia, licząca 148 stron rękopisu, jest naj
szerszym opisem życia i działalności naukowej autora 
do I 924 roku. Poglądy Zielińskiego na temat to
czących się wokół niego wydarzeń (niezwykle burzli
wych zwłaszcza w okresie rewolucji), a także na temat 
własnej osoby, są unikalnym źródłem do znajomości 
epoki i wizerunku duchowego uczonego.

Hanna Geremek
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I
Pochodzę z polskiej rodziny szlacheckiej, której losy 
można z grubsza prześledzić na podstawie rodzinnych 
dokumentów sięgających XVII wieku. W wieku XVIII 
w miarę zamożna, w pierwszej połowie XIX wieku zu
bożała tak, że mój dziadek Adam musiał zarabiać na 
chleb, pracując jako dzierżawca w guberni kijowskiej. 
Niemniej jednak wystarczało mu środków, aby zapew
nić swoim synom, Franciszkowi, Aleksemu i Juliano
wi, wyższe wykształcenie, a mianowicie: najstarszemu 
prawnicze, średniemu techniczne, najmłodszemu zaś 
(młodo zmarłemu) medyczne. Franciszek Zieliński 
miał wrażliwą duszę, szczególnie zaś gustował w poezji, 
a przy tym był ujmujący towarzysko. Ujawniło się to 
zwłaszcza, gdy po ukończeniu studiów na uniwersyte
cie w Kijowie został zaproszony w charakterze nauczy
ciela domowego do majątku Skrzypczyńce, należącego 
do zamożnego szlachcica Stefana Grudzińskiego. Ro
dzina ta miała sporą gromadkę dzieci, zwłaszcza córek. 
Wykształcony, sympatyczny młody człowiek po wy
pełnieniu powierzonych mu obowiązków pozostał mile 
widzianym gościem, a kiedy później otrzymał skromną, 
ale intratną posadę w Urzędzie Kontroli Państwowej 
w SanktUPetersburgu, nic nie stało na przeszkodzie je
go małżeństwu z najstarszą, wówczas jeszcze bardzo 
młodą córką państwa Grudzińskich, Ludwiką (Luizą),
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Autobiografia 13

której serce zdobył głównie pełnymi uczucia deklama
cjami wierszy naszego narodowego poety Adama Mic
kiewicza.

Rodzina mojej matki była zamożniejsza od rodziny 
mojego ojca, a i rodowód miała znakomitszy; należała 
do niej m.in. owa Janina (Joanna) Grudzińska, księżna 
łowicka, małżonka następcy tronu carskiego, wielkiego 
księcia Konstantego. Na rodzinie tej ciążyło jednak 
przekleństwo — suchoty. Wprawdzie oboje rodzice 
mojej matki dożyli późnego wieku, ale ofiarą choroby 
padły wszystkie dzieci. Najpierw poszła w tany ze 
śmiercią najstarsza — nie spodziewając się tego, kiedy 
bowiem wychodziła za mąż, była nie tylko piękna, ale 
również kwitnąca i zdrowa. Jeszcze nie miała odwagi 
opuścić wygodnego, przestronnego domu, ruszyć za 
mężem i gnieździć się w petersburskiej ciasnocie. Pier
wsze dziecko urodziła w Skrzypczyńcach. Była to 
dziewczynka, która, zgodnie z matrylinearną tradycją 
rodzinną, otrzymała imię Maria. Tradycja ta stanowiła 
mianowicie, że najstarsze córki w zstępującej linii żeń
skiej to zawsze na przemian Luiza i Maria. Widomym 
symbolem tej tradycji było złote puzderko, które, dzie
dziczone w tej kolejności, zawierało błogosławieństwo 
każdej Luizy dla jej córki Marii i każdej Marii dla jej 
córki Luizy. Nowo narodzona, anielsko piękna „Mania” 
dołączyła więc do owego łańcucha jako nowe i, niestety, 
ostatnie ogniwo: mając zaledwie rok zmarła na jakąś 
dziecięcą chorobę. Teraz dla jej matki pobyt na wsi był 
naprawdę wskazany i dla mojego ojca również, zwła
szcza że w owym czasie dobrze notowanemu urzędni
kowi nietrudno było uzyskać dłuższy urlop.
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14 Autobiografia

Skończyło się tym, że 2 (14) września 1 8 5 9 roku 
przyszło na świat w Skrzypczyńcach drugie dziecko tej 
pary. Rozczarowanie, zwłaszcza ciotek, było spore, po
nieważ było ono równie brzydkie, jak piękna była jego 
siostra. Za to był to chłopiec. Ochrzczony po przyjeź- 
dzie ojca, otrzymał na cześć Mickiewicza imię główne
go bohatera Pana Tadeusza, a ponadto imię dziadka ze 
strony matki.

A więc: Tadeusz Stefan Zieliński, to miałem być ja.

II
Moja matka była wówczas jeszcze całkiem zdrowa (ja 
sam nie odczuwałem żadnego dziedzicznego obciąże
nia ani nie przekazałem go dalej), postanowiła zatem 
w ślad za moim ojcem wyruszyć do Petersburga. Tam 
urodziła swoje trzecie i ostatnie dziecko —  mojego 
mniej więcej dwa lata młodszego ode mnie brata Wła
dysława (Ladislausa). No i wtedy dała już znać o sobie 
owa złowieszcza choroba. Dłuższy pobyt w Nicei nie 
uzdrowił jej, obciążona wyrokiem wróciła do rodzinne
go majątku, gdzie oczekiwało na nią jej dwoje dzieci — 
męża sprawy urzędowe zatrzymały w Petersburgu.

Z tym pobytem wiążą się moje najwcześniejsze 
wspomnienia. Pamiętam duży ogród przed domem, raj
ską jabłoń pośrodku i liczne grzędy tulipanów bardziej 
z tyłu, nieco głębiej po lewej stronie sad oddzielony 
niebezpiecznymi dla nas, dzieci, schodami porośnięty
mi pokrzywą, wielką salę z niekończącymi się rzędami 
krzeseł, pokój mojej chorej matki i ją samą wyciągniętą
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Autobiografia I 5

na łóżku, wychudzoną i bladą, korytarz do niego prowa
dzący z dużym krucyfiksem na ścianie i czaszką pod 
obrazem Zbawiciela, która napawała mnie takim lę
kiem, że ledwie udawało mi się go przezwyciężyć, kiedy 
mijałem ją w drodze do pokoju chorej.

Osobliwe połączenie miłych, smutnych i niesamo
witych wrażeń. Pobyt ten pozostawił we mnie na zaw
sze wielką tęsknotę za Południem z jego ciepłymi, roz
świetlonymi księżycem letnimi nocami, z obfitością 
owoców, tajemniczym zapachem liści orzecha, również 
za miłym, naiwnym dźwiękiem ukraińskiego języka, 
który rozbrzmiewał wokół w mowie i śpiewie ludu.

Trudno mi powiedzieć, czy choroba mojej matki 
rzeczywiście ciągnęła się tak długo, jak mi podpowiada 
pamięć. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, co znaczy 
umierać, ale poważne, smutne twarze w domu, niezro
zumiałe, powszechne współczucie dla „sierot” sprawiły, 
że również mnie na długo udzielił się nastrój powagi 
i smutku. Nadszedł w końcu dzień, w którym mieliś
my „pożegnać się” z umierającą. Czułem jej słabą rękę 
na mojej głowie, słyszałem szeptane przez nią słowa: 
„Bądź dobry, bądź poczciwy! ” Potem złożono ją na ma
rach, potem odbył się tymczasowy pochówek, w oczeki
waniu na przybycie mojego ojca z Petersburga; potem

wiły mnie w przerażenie, które długo nie ustępowało. 
Przed złożeniem do grobu siostry pragną jeszcze zmar
łą zobaczyć, trumna zostaje otwarta, podnoszą również 
mnie, bym ostatni raz zobaczył matkę. Znowu przera
żenie: to ma być moja matka? Długi powrót o zmierz
chu, na niebie blady księżyc w pełni, na jego tarczy po
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I6 Autobiografia

raz pierwszy, ale bardzo wyraźnie ujrzałem twarz: to 
chyba Bóg, Bóg, który zabrał mi moją matkę — blady, 
zimny, bezlitosny. A ja, pogrążony w rozpaczy, musia
łem wszystko znieść cierpliwie. Tyle że odtąd często 
budziłem się w nocy z krzykiem. Stale powracał sen, że 
w nocy na cmentarzu wygrzebują moją matkę, otwieram 
trumnę, a ona spogląda na mnie tak strasznie jak wów
czas. Często śnił mi się też inny zły sen: jacyś mężczyź
ni włamują się do naszego domu i aresztują mojego oj
ca. Był to rok I 863 , rok polskiego powstania. Nic z te
go nie rozumiałem, ale powszechny lęk udzielał się mi
mo woli również i nam, dzieciom.

III
Miałem wówczas cztery lata i byłem w miarę zdrowy; 
ojciec postanowił zabrać mnie ze sobą do Petersburga, 
mój mały chorowity braciszek miał na razie pozostać 
w domu. Odjechaliśmy zatem, ałe nie sami.

W ostatnim czasie mieszkała mianowicie u nas pew
na młoda kobieta, Anna Nikołajewna Kutuzowa, moja 
wychowawczyni, która wyręczała w tej roli obłożnie 
chorą matkę. Rosjanka, o czym świadczy jej nazwisko, 
a nawet córka duchownego przy ambasadzie rosyjskiej 
w Berlinie, wychowana jednak w duchu raczej niemiec
kim i francuskim niż rosyjskim. Miała ze mną rozma
wiać po francusku i język ten rychło stał się moim dru
gim językiem ojczystym. Była dość ładna i sympatyczna 
w rozmowie; szybko zdobyła moje serce, ale w mniej
szym stopniu serca moich najbliższych — do dziś nie
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wiem, czy winna temu była tylko jej rosyjska narodo
wość. Pojechała więc z nami. Bryczką przez Czernihów 
i Mohylew do Ostrowa, a dopiero stamtąd koleją do Pe
tersburga.

Chcę od razu dodać, że Anna Nikolajewna została 
później drugą żoną mojego ojca, z małżeństwa tego 
urodziło się dwoje dzieci. Córka, przez pamięć dla 
pierwszej otrzymała imię Maria, chłopiec, z nieznanego 
mi powodu — Aleksander. Ówczesne rosyjskie prawo 
nakazywało, aby dzieci z małżeństw mieszanych 
chrzczone były w cerkwi. Mój ojciec, który niechętnie 
widział wbijanie tego klina między najmłodsze dzieci 
i jego katolickich krewnych, zwlekał z chrztem w na
dziei, że podróż za granicę stworzy możliwość obejścia 
tej bezsensownej ustawy. Nadzieja ta miała okazać się 
płonna, tymczasem dzieci rosły nieochrzczone —  dla 
mojego brata i dla mnie była to religijna zagadka. Jeżeli 
nie są ochrzczone, to kim są? Prawdopodobnie Żyda
mi. Mimo to bardzo je lubiliśmy.

Ale uprzedzam wypadki. W Petersburgu wprowa
dziliśmy się do mieszkania na ulicy Wielkiej Podjacze- 
skiej przy Kanale Jekatierinskim, znajdowało się na 
czwartym piętrze i miało dwa balkony; widok był roz
legły i ładny, a bliskość cerkwi Wniebowstąpienia 
z pięknym, głębokim brzmieniem jej dzwonów stano
wiła dodatkowy urok. Oczywiście, brak mi było bardzo

czyńcach, zwłaszcza że 
skromne dochody ojca nie pozwalały mu wywozić nas 
na lato na wieś. Nędzną namiastką były wypady do Paw
łowska, do Peterhofu. Byłem dzieckiem cichym i zaję
tym książkami. Z tym zresztą nie miałem kłopotów, po-

dejskiego życia w Skrzyp
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nieważ biblioteka mojego ojca była dość bogata, zwłasz
cza w książki polskie i francuskie. Anna Nikołajewna 
lubiła mnie i traktowała dobrze. Zresztą nie stwarzałem 
jej specjalnych trudności pedagogicznych: jeśli chciała, 
bym jej nie zawracał głowy, zadawała mi po prostu pi
semne ćwiczenie — odmianę jakiegoś francuskiego 
czasownika. Wykonywałem je nie tylko cierpliwie, lecz 
i z ochotą. Tajemnicze wzajemne odniesienia form 
wręcz mnie fascynowały. Gości bywało u nas niewielu. 
Za to zabierano mnie czasami do teatru — natural
nie na balet, który w Teatrze Wielkim był wówczas 
w pełnym rozkwicie. Tancerki podobały mi się nadzwy
czaj, zmylony perspektywą uważałem je za małe dziew
czynki. „Z jedną z nich się ożenię" — oświadczyłem 
kiedyś ojcu. „Ach, moje dziecko — odpowiedział śmie
jąc się — każda z nich ma już kilku mężów”. Byłem 
oburzony.

Jeszcze bardziej poczułem się osamotniony, kiedy 
A. N. wyjechała do Berlina — nie dowiedziałem się, 
z jakiego powodu. Teraz dzień w dzień pozostawiony 
byłem sam sobie aż do godziny czwartej, kiedy to mój 
ojciec wracał do domu. Godziny tej oczekiwałem z ros
nącym lękiem. Pod jego nieobecność często z rykiem 
zbiegałem cztery piętra w dół. Za to wieczorem było 
dobrze, ponieważ poświęcał mi dużo czasu: na pierw
szym miejscu była polska poezja, przede wszystkim 
Mickiewicz, poza tym trochę łaciny, mój ojciec bowiem, 
zgodnie ze staropolską tradycją humanistyczną, bardzo 
lubił ten język i całe fragmenty z Wergiliusza znał na 
pamięć. Kiedyś zdarzyło się, że o czwartej wciąż nie by
ło go w domu, wcisnąłem się pod toaletkę i, aby prze
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krzyczeć lęk, na cały glos zacząłem odmieniać czasow
niki: amo, amas, amat... Właśnie dotarłem do amaverunt, 
gdy miły, wesoły głos zawołał: vel amavere.

Tymczasem A. N. wróciła i przywiozła z Berlina po
darunki: dla mnie latarnię magiczną, dla mojego ojca 
paryskie wydanie Mickiewicza, które bardzo zręcznie 
przeszmuglowała w mufce — naonczas było to nader 
niebezpieczne zadanie. Wreszcie mogłem poznać zaka
zane w Rosji patriotyczne utwory mojego ulubionego 
poety, przede wszystkim trzecią część Dziadów, która 
wywarła na mnie ogromne wrażenie. Doszła do tego 
dodatkowo literatura francuska — pod warunkiem że 
była odpowiednia dla mojego wieku. Tu moją bohaterką 
była Joanna d’Arc. Osobliwą rzeczą była moja całkowita 
nieznajomość literatury rosyjskiej, czego nie umiem 
sobie wytłumaczyć, mój ojciec bowiem znał ją i lubił. 
W ogóle po rosyjsku rozmawiałem tylko ze służącymi, 
ale to było później.

IV
Rok I 867 położył kres mojej samotności, przywrócił 
mi bowiem brata w charakterze towarzysza zabaw. Z jak 
bezmierną radością go oczekiwałem, tak gorzkie było 
rozczarowanie, gdy naprawdę się zjawił. Przebył właś
nie w Skrzypczyńcach chorobę i wyglądał bardzo mi
zernie, a do tego całe ciało miał pokryte strupami. 
Z czasem to jednak ustąpiło i bardzo się pokochaliśmy. 
Był dość chorowity — nasza matka miała już gruźlicę, 
kiedy wydała go na świat, czego skutkiem były złe
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skłonności, które później stały się przyczyną wpraw
dzie nie gruźlicy, ale ciężkiego schorzenia wątroby 
i przedwczesnej śmierci (1916). Miało z tym związek 
jego drażliwe, zmienne usposobienie. W przeciwień
stwie do mnie stronił od mądrości książkowej, za to 
miał zmysł praktyczny, który oczywiście przy braku 
rozsądnego zajęcia przejawiał się różnymi brzydkimi 
figlami. Dużo w tym było winy A. N.; niewątpliwie był 
dzieckiem trudnym, ale nie powinna go była chyba za
niedbywać w takim stopniu, w jakim to robiła.

Miałem więc towarzysza zabaw i odpowiednio go 
wykorzystywałem. Najpierw zwaliłem mu na głowę całą 
mitologię — dobre i złe duchy z ich w większości zwa
riowanymi imionami i okropnymi historiami, które wy
myślałem sobie na użytek domowy. Miał w nie koniecz
nie uwierzyć, o co zadbałem wielokrotnie go egzaminu
jąc, wreszcie po części sam w nie uwierzyłem. W końcu 
A. N. odkryła ten horror i kazała mi się wytłumaczyć 
z tych wybryków przed ojcem. Niestety, nie mogę się 
pochwalić, bym jeszcze coś rozsądnego przekazał bratu 
z tego wszystkiego, co już wiedziałem, zresztą nie zdra
dzał w tym kierunku większego zainteresowania.

Chorowitość mojego brata sprawiła, że ojciec zaczął 
wysyłać nas na wieś: najpierw była to ( I 867) Wyza, 
dość nędzna wioska w pobliżu miejscowości Siwierska- 
ja (2,5 godziny od Petersburga przy linii kolei war
szawskiej), potem dwa kolejne letnie sezony w Gatczy- 
nie. Ta ostatnia miejscowość szczególnie mi się podo
bała, nie tyle z powodu pięknych parków, dla których 
miałem mało zrozumienia, ile z powodu otaczającej ją 
zewsząd dzikiej przyrody, lasów, pól i bagien. Była uko
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jeniem mojej tęsknoty; pokochałem bałwochwalczo tę 
przyrodę; kiedy nikt mnie nie widział, nie mogłem po
wstrzymać się, by nie obejmować pięknych drzew i nie 
całować, zwłaszcza rozmownych osik. Mój brat też wy
chodził na swoje, choć w inny sposób. Chętnie uganiał 
się z wiejskimi chłopcami i często widywałem go oklep 
na koniu lub przynajmniej na beczce z wodą albo na po
życzonych szczudłach. Mnie to nie odpowiadało i wca
le nie z powodu pychy (ojciec wprawdzie wpajał mi, że 
jestem szlachcicem, ale tylko w znaczeniu noblesse oblige'); 
raczej pewna nieśmiałość i rozmarzenie były temu win
ne. Była to w każdym razie wada, a kiedy zdałem sobie 
z tego sprawę i odpowiednio wziąłem się w garść —  już 
jako student — było właściwie za późno.

Tymczasem skończyłem dziesiąty rok życia i należa
ło pójść do szkoły. Nie była to całkiem prosta sprawa. 
Skutki polskiego powstania roku 1863 wciąż jeszcze 
były odczuwane, na przykład znaczne pogorszenie się 
stosunków między społeczeństwem polskim i rosyj
skim. Mój ojciec zawsze — co nie rzutowało na jego lo
jalność jako urzędnika — czuł się Polakiem i nas rów
nież w takim poczuciu wychował, co w rosyjskim gim
nazjum poważnie utrudniłoby nam stosunki zarówno 
z pedagogami, jak i z kolegami. Na szczęście niemiec
kie gminy ewangelickie w Sankt Petersburgu mia
ły własne, na równych prawach działające szkoły z nie
mieckim językiem nauczania, których uczniowie po
chodzili przeważnie z niemieckim rodzin. Z dwu 
najznakomitszych szkół —  szkoły św. Anny i szkoły 
św. Piotra —  z nieznanych mi powodów podjąłem nau
kę w tej pierwszej. Przeprowadziliśmy się już ■: wówczas
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do mieszkania na rogu Stremiannej i Powarskiego za
ułka, do szkoły miałem więc niedaleko, niestety prawie 
zupełnie nie znałem niemieckiego. Abym to nadrobił, 
wzięto do domu na lato 1869 [roku] ucznia najstarszej 
klasy tejże szkoły — spędzaliśmy je, jak powiedziałem, 
w Gatczynie. Nadzieja spełzła jednak na niczym. Był to 
zdecydowanie sympatyczny, porządny młody człowiek, 
ale — czy to przez lekkomyślność, czy na skutek wyra
chowania — zamiast się męczyć ucząc mnie niemiec
kiego, wolał nauczyć 
pniu znałem więc niemiecki równie mało jak w maju.

Ujawniło się to w całej pełni na egzaminie wstęp
nym. Zdawałem do kwinty 
jalnej), z rosyjskiego dostałem „dostatecznie”, z aryt
metyki — „dobrze”, z łaciny, francuskiego i geografii 
— „celująco". Z niemieckiego natomiast przy odmia
nie der Tisch [stół] poniosłem całkowitą porażkę. Mimo 
to przyjęto mnie, pod warunkiem że zostanę oddany do 
pensjonatu z językiem niemieckim. Ojciec gotów był 
ponieść i tę ofiarę. Od 7 sierpnia 18 69 roku byłem więc 
uczniem u św. Anny, a zarazem pensjonariuszem u nau
czyciela kaligrafii Meyera, tuż obok szkoły. W jednej 
chwili życie uległo całkowitej odmianie.

(późniejszej drugiej gimnaz-

się ode mnie francuskiego. W sier-

V
Pryncypał stancji, Meyer, był człowiekiem beztroskim 
i nie wzbudzającym respektu; widywaliśmy go rzadko 
i prawie nigdy z nim nie rozmawialiśmy. Duchem stan
cji i osobą, która nim naprawdę kierowała, była małżon
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ka Meyera, otyła, energiczna kobieta; swoim donośnym 
głosem umiała utrzymać w ryzach naszą gromadkę. Po
za niemieckim doskonale znała francuski, co dla mnie 
było bardzo ważne. Do pozostałych przedmiotów an
gażowano korepetytora, przeważnie starszego studen
ta, który zajmował się nami od trzeciej do około ósmej. 
Na wikt i opierunek nie można było narzekać, liczba 
pensjonariuszy wahała się od dwunastu do piętnastu; 
za sypialnię i miejsce, gdzie spędzaliśmy wolne chwile, 
służył duży pokój; każdy z nas miał obok swojego łóżka 
małą szafkę. Pośrodku innego dużego pokoju stał ol
brzymi stół; to była jadalnia i pomieszczenie do nauki. 
Wstawaliśmy o godzinie 6.30, o siódmej była poranna 
herbata i sucharki w dowolnej ilości, o dziewiątej, nie
kiedy o ósmej zaczynały się lekcje w sąsiednim budynku 
szkolnym. Do szkoły każdy otrzymywał dużą bułkę 
maślaną —  w najlepszym razie z sokiem z brusznicy, 
w gorszym — z serem szwajcarskim, który sami musie
liśmy jakoś podzielić między siebie. Wracaliśmy o dru
giej albo o trzeciej; potem godzinny spacer z korepety
torem albo zabawa na dziedzińcu szkolnym. O 4-30 
duży dzwon obiadowy zwoływał na wyżerkę: trzy dania, 
wszystkiego do syta i wszystko smaczne —  chyba że do 
mięsa była biała fasola albo na trzecie danie babka pia
skowa, których osobiście nie znosiłem. Od godziny 
5-30 do 8 trwała nauka; kto skończył wcześniej, miał 
siedzieć cicho, kto o ósmej nie był jeszcze gotowy, mógł 
(lub musiał) następnego dnia kazać się wcześniej zbu
dzić. O ósmej podawano wieczorną herbatę, do 9.30 
spędzaliśmy czas razem, rozmawiając lub grając (w sza
chy, warcaby, domino); następnie szło się do łóżka
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w dużej sypialni, gdzie przez całą noc paliła się przy
ćmiona lampka ścienna. Ogólnie rzecz biorąc, był to 
dobry pensjonat, wszędzie panował duch porządku, co 
szczególnie sobie ceniłem, a wszystko to zawdzięczaliś
my wielokrotnie atakowanej, a w gruncie rzeczy wspa
nialej madame Meyer. Mną zajmowała się szczególnie 
chętnie — sądzę, że dlatego, iż najlepiej ze wszystkich 
mówiłem po francusku. To zresztą nie przeszkadzało 
mi w nauce niemieckiego; dzięki życzliwej atmosferze 
już po pierwszym semestrze nie odstawałem od pozio
mu klasy.

Bo w tym mój ojciec się nie omylił: niemieccy chłop
cy przyjęli mnie rzeczywiście po koleżeńsku, gdy rosyj
scy odrzucali jako Polaka, wyszydzali, niejednokrotnie 
znęcali się nade mną. W pensjonacie miałem spokój; 
chłopcy w części byli Polakami, co mi było szczególnie 
miłe, w części Niemcami (bałtyckimi); jedyny Rosjanin 
był młodszy ode mnie i dlatego nie mógł mi impono
wać. Szkoła miała pion klasyczny i pion realny (szkoła 
dla dziewcząt miała oddzielne wejście i nic nas nie ob
chodziła). W pionie klasycznym dominował język nie
miecki, w realnym — rosyjski. Byłem w mojej klasie nie 
tylko najmłodszy, ale także najmniejszy; a do tego 
szczupły, niezręczny i słabowity, co narażało mnie na
turalnie na szczególne szykany. Modląc się rano i wie
czorem szeptałem wówczas: „Dobry Boże, uczyń mnie 
silnym!”

Kiedy wspominam owe pierwsze lata szkolne, staje 
mi zwłaszcza przed oczami przyjazna postać nauczy
ciela o nazwisku Dittmann, człowieka pokaźnej tuszy, 
ale ruchliwego, całkowicie łysego, z błyszczącą, skąpo
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owłosioną czerwoną twarzą. W kwincie uczył łaciny, nie
mieckiego i geografii. Pedagog starego, na wpół du
chownego pokroju, miał jeden cenny dar — naucza
nie sprawiało mu radość, co wywoływało z naszej stro
ny analogiczną radość uczenia się. Zawdzięczam mu 
pierwszy kontakt z poezją niemiecką, który później 
w domu został poszerzony o dalsze lektury. W Boże 
Narodzenie z własnej woli nauczyłem się na pamięć 
[wiersza] Bürgera Kuh [Krowa] — co mówi samo za 
siebie. Tego, że jako Niemiec z Prus Wschodnich 
miał złe zdanie o Polakach, dowiedziałem się dopiero 
znacznie później; mnie traktował zawsze z wielką do
brocią. W kwarcie czekali na nas inni nauczyciele i inne 
zadania — historia, greka i wypracowania niemieckie. 
Dwa pierwsze przedmioty były w rękach tych samych, 
dość słabych nauczycieli; wbijano nam do głowy formy 
i daty, to wszystko. Metoda była odstraszająca i rzeczy
wiście odstraszała; osobiście nie mogę się skarżyć, zao
patrzyła mnie wszak w silny kościec morfologiczny 
i chronologiczny —  krew i tkanka doszły później. Co 
dotyczy wypracowań niemieckich (a później również 
rosyjskich), to muszę przyznać, że w tej materii nigdy 
nie przekroczyłem progu przeciętnej przyzwoitości; 
dało mi to później, w dojrzałych latach, kiedy w obu ję
zykach byłem już uznanym, dobrym stylistą, dużo do 
myślenia. Tercja była tylko kontynuacją kwarty, stancji 
od dawna już nie potrzebowałem, zostawiono mnie tam 
jednak, ponieważ najwidoczniej było to z korzyścią dla 
mnie — w gruncie rzeczy wciąż byłem czwarto^ lub 
trzecioklasistą. Być może również inne względy odgry
wały tu jakąś rolę.
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Nasze stosunki rodzinne kształtowały się mianowi
cie coraz mniej przyjemnie. Między A. N. i moim bra
tem panowała otwarta wrogość; ona zaniedbywała go 
całkowicie, on mścił się za to różnymi złośliwymi posu
nięciami. Z krewnymi ze strony matki byliśmy poróż
nieni, zwłaszcza od czasu, gdy —  było to w roku 1869 , 
tuż przed moim pójściem do szkoły — na świat przy
szła siostrzyczka. Mnie to najmniej dotykało: w czasie 
roku szkolnego bywałem w domu tyłko w niedziele 
i wszyscy mnie wówczas rozpieszczali, lato zaś spędza
liśmy na wsi (1870 w Łudzę, 1871  w Kolonii Saratow
skiej nad Newą iw  1 872 w Pargołowie). Ale za pobyt na 
wsi i za moją stancję trzeba było płacić; ojciec postarał 
się o dodatkowe zajęcie jako adwokat, ale ceną za to była 
rezygnacja z odpoczynku popołudniowego, a także 
nocnego. Schudł, zrobił się blady; zbyt późno wezwany 
lekarz stwierdził wysięk w płucach. Był obłożnie chory. 
O tym, że po czterech miesiącach nieobecności w pracy 
cofnięto mu uposażenie, dowiedziałem się dopiero 
później. Po Pargołowie, w niższej klasie — sekundzie — 
nie było już mowy o stancji —  podobno nie była po
trzebna. Kiedyś po powrocie ze szkoły zauważyłem 
brak pianina — podobno je wypożyczono, zostanie 
zwrócone. Innym razem w równie zagadkowy sposób 
znikła duża chińska waza, nasz najcenniejszy przed
miot —  wtedy nie pytałem już o nic. W Wielki 
Piątek 1873 roku posłano mnie wczesnym rankiem 
z listem do ojca chrzestnego najmłodszego dziecka. Był 
to człowiek zamożny (krótko przedtem dzieci zostały 
ochrzczone, naturalnie w cerkwi, oboje naraz, jedno 
miało 4, a drugie 2 łata). Musiałem długo czekać
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w przedpokoju; kiedy zostałem wpuszczony, pan zapy
tał uprzejmie o moje studia, pogłaskał mnie i przy po
żegnaniu zwrócił mi otwarty list. Wydał mi się grubszy 
niż przedtem; kiedy zajrzałem do środka, wewnątrz 
był banknot dwudziestopięciorublowy. A więc na to 
nam przyszło! W tym samym czasie zaginęło również 
wspomniane na wstępie złote puzderko.

A mój ojciec był coraz biedniejszy, coraz smutniej
szy. Źle szła mi w tej sytuacji nauka; na świadectwie 
półrocznym w grudniu 1872  roku miałem już tylko 
osiemnastą lokatę. Nowe zmartwienie dla mojego ojca; 
jeszcze dziś serce mi się ściska, kiedy myślę o tym, jak 
na pociechę musiałem mu deklamować dłuższy frag
ment z Wergiliusza; widział wtedy, że nie jestem stra
cony.

Wiosną było z nim coraz gorzej — i ze mną też. Na 
lekcjach niemieckiego nowością były referaty; w ogóle 
nie wiedziałem, jak się za coś takiego zabrać. Kiedy 
przyszła kolej na mnie —  temat brzmiał „Friedrich 
Schiller”. Z tego, co usłyszałem od wypowiadających 
się przede mną, skleiłem mozolnie coś, co potem otrzy
mało zasłużoną ocenę „poniżej krytyki”. Myślami by
łem stale przy łożu beznadziejnie chorego. Teraz już się 
zdarzało, że ojciec ponawiał pytanie, które zadał był 
przed chwilą. Okazałem się raz na tyle głupi, że za
cząłem się śmiać z tego powodu. „Śmiejesz się z cze
goś, co zwiastuje moją śmierć” —  powiedział z wyrzu
tem. Poczułem się podle.
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Pewnego letniego dnia stało się. Tylko nieliczni to
warzyszyli mu w ostatniej drodze na cmentarz katolicki 
po wyborgskiej stronie1. Kroczyłem tuż za trumną, cały 
czas łudząc się, że w środku rozlegnie się pukanie i cały 
czas się modląc. Minęło.

W żadnym dziesięcioleciu moja sytuacja życiowa nie 
była tak kiepska, jak między rokiem 1863 a 187 3 ; do 
1923 [roku] było jeszcze bardzo daleko1 2.

VI
Zostaliśmy całkowitymi sierotami. Naszym najbliż
szym krewnym był stryj Aleksy, jedyny brat mojego oj
ca. Dotychczas nie odgrywał większej roli w naszym ży
ciu; jako inżynier kolei żelaznych mieszkał na prowin
cji, rzadko i jedynie na krótko przybywał do Petersbur
ga — był zresztą osobą mile widzianą, ponieważ z regu
ły obdarowywał nas wówczas prezentami. Kiedy ojcu 
śmierć zajrzała w oczy, stryj sprowadził się do Peters
burga na stałe. Przy tej okazji dowiedziałem się, że jest 
żonaty, choć bezdzietny, a nadto, że jego żona, Rosjan
ka z drobnomieszczańskiej rodziny, zaledwie umiejąca 
się podpisać, Jewgenia Wasiliewna, nie znosiła „pani 
radczyni stanu", jak nazywała A. N. Przy łożu konające
go mojego ojca zaaranżowano pojednanie, ale zgoda nie 
dotrwała do jego śmierci. Stryj Aleksy wziął nas obu do 
siebie, surowo zakazując odwiedzania A. N.

1 Część Petresburga położona bliżej Wyborga.
2 Rok śmierci Elżbiety Zielińskiej, żony Tadeusza.
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Nienawiść obu kobiet, a zwłaszcza J. W., wzmogło 
to, że ojciec przed śmiercią notarialnie przepisał na 
A. N. swój skromniutki majątek. Byłem świadkiem tego 
aktu i nie protestowałem; na moje niewinne słowa, któ
re potraktowała jako wyrzut, odpowiedziała ze łzami; 
„Oddałam przecież twojemu ojcu moją młodość i jesz
cze jest tych dwoje dzieci, a ja jestem całkiem opusz
czona!” Ostatnie stwierdzenie było prawdziwe o tyłe, 
że jej rodzeństwo —  zamożne, a nawet bogate, wcale 
się o nią nie troszczyło, teraz zaś odsunęło się jeszcze 
bardziej. Nie mogłem więc mieć jej za złe tego aktu i za
kaz stryja mnie zabolał; była dla mnie zawsze dobra, lu
biłem ją, lubiłem również dzieci, zwłaszcza uroczą 
siostrzyczkę.

Tak więc doszło jeszcze jedno pęknięcie. Poza tym 
nie mogłem się uskarżać: mimo złych wyników —  do
stałem się do wyższej sekundy po dodatkowych egza
minach; nie zabrano mnie ze szkoły, a nawet, ponieważ 
stryj jesienią musiał wyjechać, oddano na jeden semestr 
na powrót na stancję do Meyerów. Było to zresztą osta
tnie ustępstwo: stryj, zdeklarowany przeciwnik wy
kształcenia klasycznego, chciał, żebym poszedł w jego 
ślady i domagał się, abym zawczasu przygotowywał się 
do egzaminu do Instytutu Budowy Dróg, co chętnie 
przyjąłem do wiadomości. Gorzej było z moim bratem, 
całkowicie pozostawionym samemu sobie: chłopiec ni
czego nie umiał i w wieku 12 lat z trudem udało się go 
umieścić w pierwszej klasie Instytutu dla Sierot w Gat- 
czynie. Odtąd widywaliśmy się rzadko. W ogóle był to 
koniec polskiej fazy mojego życia. Tę, która nastąpiła 
teraz, muszę nazwać niemiecką.
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Z chwilą powrotu do Meyerów moja pozycja w szko
le znacznie się poprawiła, a z nadejściem nowego, 
1874 roku wydarzyło się coś, co miało mieć decydujące 
znaczenie dla dalszego mojego życia. Nauczyciel, który 
dotąd w miarę swoich możliwości nauczał nas łaciny, 
został przeniesiony na stanowisko inspektora w gim
nazjum rosyjskim, a jego obowiązki przejął przybyły 
świeżo do Petersburga młody Austriak, uczeń Hartla 
i Vahlena — Joseph König. Wziął on zatem w spadku 
po swym poprzedniku również nasze pierwsze łacińskie 
wypracowania, o „pompejanie”3 Cycerona —  zadanej 
jako lektura wakacyjna. Na jednej z pierwszych lekcji po 
Nowym Roku zostały zwrócone uczniom wraz z kry
tycznymi uwagami nowego nauczyciela. Zdumiony by
łem niezmiernie, gdy na pierwszym miejscu wymienio
no moje nazwisko. Nic dziwnego, że odtąd łacina była 
dla mnie najważniejsza. W drugim semestrze czytaliś
my Salustiusza. Mam jeszcze przed oczami czysty ze
szyt, który sobie na niego założyłem, dzieląc [strony] 
na cztery szpalty: dwie środkowe na tłumaczenia, lewa 
zewnętrzna na moje preparacje, prawa zewnętrzna na 
komentarze Königa. To był wreszcie nauczyciel, jakiego 
było mi trzeba: solidny profesjonalista o encyklope
dycznej wiedzy, eleganckim sposobie prowadzenia wy
kładu, żywy, interesujący; przede wszystkim zaś cała je
go postać emanowała radością nauczania. Czym Ditt- 
mann był na niższym poziomie nauczania, tym König 1

1 Mowa Cycerona De imperio Cnaei Pompei (W sprawie naczelnego do
wództwa Gnejusza Pompej u sza).
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w odpowiednio większym stopniu stał się na wyższym 
poziomie.

Stryj, u którego teraz znowu mieszkałem, przyjmo
wał to do wiadomości, potrząsając tylko głową, widział 
bowiem, że nie cierpią na tym moje prywatne stu
dia matematyzno—fizyczne; aby stworzyć przeciwwagę 
dla języków „martwych”, kazał mi — za co do dziś je
stem mu wdzięczny — uczęszczać na prywatne lekcje 
angielskiego. Było ich niestety tylko dziewięć, ponie
waż po dziewiątej nauczyciel zwariował — mam na
dzieję, że nie one były tego przyczyną; lecz fundament 
został położony. Było więc sporo roboty, ale wszystko 
szło dobrze, również jeśli chodzi o pozostałe przed
mioty, z wyjątkiem — jak zresztą przez cały okres 
szkolny — rosyjskiego. Lecz winni temu byli tylko na
uczyciele, którzy swoim sarkazmem, swoim całkowi
tym brakiem idealizmu różnili się od pozostałych, 
a niechęć, jaką budzili, rzutowała również na ich przed
miot, toteż wiele uroków rosyjskiej literatury pozosta
ło dla mnie tajemnicą na zawsze. Tylko Puszkina nie 
zdołali uśmiercić.

Do niższej primy zdałem jako prymus. Lato musia
łem znowu spędzić w mieście i tylko krótka wizyta 
w Pargołowie u Meyerów, którzy mnie uprzejmie za
prosili, oraz wielokrotne wycieczki niedzielne do moje
go brata w Gatczynie, podczas których gruntownie 
przeszperaliśmy wszystkie mokradła wokół parku, dały 
mi nieco wytchnienia.

Tym większa była odmiana, jaką przyniosły z sobą 
pierwsze szkolne tygodnie w primie.
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VII
Ponieważ prima była pod bezpośrednim nadzorem dy
rektora, czas również o nim powiedzieć kilka słów. 
Dr Julius Kirchner był filologiem ze specjalizacją teo
logiczną (co w XVIII wieku było w Niemczech regułą, 
a i w XIX zdarzało się często), w sposobie bycia czło
wiekiem zasługującym na szacunek. Słusznego wzro
stu, z piękną twarzą o regularnych rysach, siwymi wło
sami i bokobrodami, był ucieleśnieniem uprzejmej god
ności; nie do pomyślenia było, aby ktoś w jego obecnoś
ci pozwolił sobie na zuchwałą odpowiedź. W primie 
uczył literatury niemieckiej, a poza tym z literatury kla
sycznej —  Homera i Horacego, pozostałe lekcje greki 
i łaciny prowadził König; jednak nauczanie —  przy ca- 
lej jego czcigodności — nie było akurat jego mocną 
stroną.

Dotąd nie miałem z nim bezpośredniego kontaktu, 
choć — jak się teraz okazało — wiedział o moim nie
szczęściu i śledził moje losy z ojcowską troską. Znowu 
czekała mnie zmiana: stryj miał wyjechać do Permu, by 
pomagać tam przy budowie uralskiej linii kolejowej, 
mnie chciał załatwić miejsce stołownika w jakiejś znajo
mej rodzinie. Dyrektor zaproponował coś lepszego. 
Niejaki Aleksander Daniłowicz Szumacher, rzeczywis
ty taj ny radca i dyrektor departamentu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, człowiek z kręgu arystokracji 
urzędniczej, zwrócił się do niego z prośbą o pomoc 
w znalezieniu nie tyle nauczyciela domowego, ile star
szego kolegi dla swoich dwóch najmłodszych synów, 
z których jeden chodził do niższej sekundy w szkole
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św. Anny. Dyrektor polecił mnie i tak pewnego dnia 
z dotychczasowych bardzo skromnych warunków zo
stałem przeniesiony na wyżyny życia towarzyskiego. 
Była to rodzina średniej wielkości: żyjący rodzice, dwaj 
najstarsi synowie studenci — naturalnie prawa — 
a między dwiema parami chłopców córka w wieku doj
rzałym do małżeństwa, która zresztą krótko potem wy
szła za przyjaciela starszego brata, niejakiego doktora 
Asche. To ona głównie określała charakter życia to
warzyskiego: bywano i organizowano spotkania, bale, 
a choć ta aktywność nie angażowała mnie bezpośrednio 
— mieszkałem z oboma chłopcami w pokojach na pięt
rze i resztę rodziny widywałem tylko przy posiłkach — 
to jednak wyraźnie dostrzegałem różnicę: towarzyska 
ogłada dawała im wielką przewagę nade mną. Pod tym 
względem nikt mi dotychczas nie służył radą; mogłem 
brylować tylko dzięki wszechstronnej wiedzy — to by
ło absolutnie uznawane, starsze rodzeństwo nazwało 
mnie nawet „chodzącą encyklopedią”. Na brak życzli
wości nie mogłem narzekać; ojciec chętnie przedstawiał 
mnie gościom jako „średniego syna”, również z pozo
stałymi nigdy nie miałem żadnej scysji. Sam jednak na 
każdym kroku czułem, czego mi brakowało. Gdybym 
był lepszym obserwatorem, mógłbym te luki szybko 
nadrobić — moje szlacheckie pochodzenie i to, że by
łem synem radcy stanu stanowiły dobry punkt wyjścia. 
Ale nie umiałem tego wykorzystać. Za to romantyzm 
już wówczas rzucił na mnie swoje czary. Nie do tego 
stopnia, bym zdobył się na jakiś większy wybryk, ale od 
czasu do czasu popełniałem mniejsze głupstwa, np. 
wmawiałem tym młodym ludziom, że urodziłem się
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29 lutego. Ukarany za to zostałem dużo później, gdy 
29 lutego 1 880 roku, kiedy byłem już studentem i daw
no miałem to za sobą, otrzymałem od nich poważny łist 
z życzeniami z okazji „tak rzadkiego dnia” i poczułem 
okropny wstyd.

W szkołę szło mi coraz lepiej. Serce dyrektora zdo
byłem bez reszty tym, że w święta Bożego Narodzenia 
napisałem cykł ballad, które, naśladując Uhlandowski 
styl eposu o Nibelungach, opiewały los Atrydów. Spot
kał mnie ten zaszczyt, że zostały odczytane w pierwszej 
kolejności, trafniejsza była jednak prywatna krytyka 
mojego kolegi Edwarda Schneidera, jakoby „antyczna 
treść zawarła w nich przykre, wymuszone małżeństwo 
z germańską formą”. Ale najważniejszy był kontakt 
z Königiem. Rzeczywisty kontakt. Ponieważ zauważył, 
jakie wrażenie zrobiła na mnie jego wnikliwa interpre
tacja lektur szkolnych — w niższej primie Króla Edypa 
Sofoklesa i Leliusza Cycerona — namówił mnie do czy
tania na własną rękę i zapraszał następnie od czasu do 
czasu do siebie, by wspólnie omówić to, co przeczyta
łem. Były to piękne, niezapomniane godziny; głównie 
dzięki nim moje plany na przyszłość uległy całkowitej 
zmianie. Nie zapomniałem o życzeniu stryja i pilnie 
studiowałem geometrię opisową oraz kilka podręczni
ków do fizyki (niektóre parotomowe), ale kariera inży
niera coraz mniej mnie nęciła i gdy pod koniec roku 
szkolnego dyrektor zapytał mnie — jeszcze niewiążąco 
— co chciałbym studiować, odpowiedziałem: filologię 
klasyczną. Uśmiechnął się i uścisnął mi dłoń.

Ale czekała mnie jeszcze wyższa prima, a przed nią la
to 1875 roku; miałem je spędzić wraz z bratem u stryja
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w Permie. Pożegnałem się z Szumacherami; mimo całej 
uprzejmości miałem wrażenie, że się tam nie sprawdzi
łem. Na ostatnie dni przed wyjazdem ofiarowała nam 
gościnę pewna rodzina zaprzyjaźniona ze stryjem. Na
pisał, bym na podróż wykorzystał na razie honorarium 
otrzymane od Szumacherów — około 60 rubli — 
a później się rozliczymy. Teraz miałem jeszcze zaczekać 
na mojego brata, do którego pojechałem pewnej nie
dzieli, by omówić resztę spraw. Cały dzień taplaliśmy 
się w okolicznych bagnach. Kiedy wieczorem chciałem 
wykupić bilet na podróż powrotną, stwierdziłem, że 
portmonetka zginęła — wraz z owymi sześćdziesięcio
ma rublami. Poszukiwania na moczarach okazały się, 
naturalnie, daremne; zmęczony musiałem przebyć dro
gę powrotną — 42 wiorsty — pieszo. Wędrowałem ca
łą noc, doszedłszy półżywy, spałem potem 24 godziny 
bez przerwy.

To jeszcze nie było najgorsze. Pieniądze na podróż 
—  oczywiście sumę najniezbędniejszą — trzeba było 
pożyczyć. Z Petersburga przez Moskwę do Niżnego 
[jechałem] pociągiem osobowym trzeciej klasy dwa dni 
i dwie noce; z Niżnego przez Kazań do Permu parow
cem to zazwyczaj wielka przyjemność, ale trzy dni i trzy 
noce na pokładzie z jedną tylko bulką maślaną na cały 
dzień —  to tortura. Wszelako nawet i to nie było jesz
cze najgorsze
mie. Stryj oświadczył mi bez owijania w bawełnę, że nie 
wierzy w niedorzeczną bajkę o zgubionych pie
niądzach: na pewno dałem je A. N. Byłbym dumny z sie
bie, gdyby to była prawda: żyli w wielkiej biedzie. 
Wszelkie zaprzeczanie było daremne. A kiedy usłyszał

, ale przyjęcie, jakie czekało mnie w Per-
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jeszcze o zmianie mojej decyzji, czara się przelała. W tej 
sytuacji, oświadczył, nie mogę na niego liczyć. Kiedy 
więc lato się skończyło, a ja się nie poprawiłem, dał mi 
na podróż powrotną 30 rubli ze słowami, że to jest 
wszystko, co może mi jeszcze dać. Nigdy go już więcej 
nie zobaczyłem.

Nie on jeden potępił moją decyzję. Pan, który przed 
odjazdem zaproponował mi gościnę i teraz zaofiarował 
ją ponownie, był tego samego zdania: „Będąc Polakiem 
chce pan podjąć pracę w rosyjskim aparacie państwo
wym i oddać siły na usługi tego ministerstwa ogłupie
nia narodowego (to osobny rozdział). Jak pan sobie 
wyobraża swoją karierę? Oczywiście, pracować panu 
pozwolą, nawet podwójnie i potrójnie w porównaniu 
z innymi; co się jednak tyczy zapłaty, to pierwszy lepszy 
Iwanow czy Pietrow będzie przed panem”. Byłem głu
chy na jego słowa i chociaż teraz, po prawie pięćdziesię
ciu latach, muszę przyznać, że miał trochę racji — mo
jej ówczesnej decyzji nie żałuję.

Na razie trzeba było zatroszczyć się o chleb powsze
dni. Dyrektor, do którego się zwróciłem, dał mi to, 
czym akurat dysponował — miejsce guwernera u starej 

po generale. Była to prawdziwa jędza z wyglądu 
i usposobienia, przy tym brudna i skąpa; mimo jej bo
gactwa — była właścicielką dużego domu z pięknym sa
dem przy ulicy Preobrażeńskiej — w domu często nie 
było obiadu, musieliśmy zadowalać się chlebem z ma
słem przy stole nad terrarium ze świnkami morskimi, 
których zapach wypełniał cały pokój. Bóg pokarał ją 
całkowicie zdegenerowanym synem, który, starszy ode 
mnie, rozporządzał wiedzą na poziomie zaledwie ele-
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mentarnym, a głównym przedmiotem jego zaintereso
wania były seksualne zachowania świnek morskich. Je
mu miałem teraz udzielać nauk. Wytrzymałem dwa 
miesiące, potem zaś nastąpił finał z fajerwerkami. Ło
buz ten spoliczkował mianowicie służącą; co prawda 
odpłaciłem mu natychmiast tym samym, ale rezultatem 
była gwałtowna sprzeczka z panią generałową, po której 
spakowałem swoje rzeczy i odszedłem... Dokąd? Sam 
nie wiedziałem. Na szczęście sąsiedzi natychmiast do
wiedzieli się o całej sprawie — życzliwi ludzie, którzy 
zdecydowanie nie lubili właścicielki domu — prze
chwycili mnie na schodach i w orszaku demonstracyjnie 
zaprowadzili do siebie.

Tej gościnności nie należało, naturalnie, nadużywać, 
urządziłem się więc na jakiś czas. W umeblowanym po
koju na Litiejnej mieszkał kolega nazwiskiem Gerlach. 
Wszedłem z nim w spółkę, o pieniądze zaś postara
łem się udzielając lekcji prywatnych — poczynając od 
owych sąsiadów. Na dobitkę miałem więc jeszcze towa
rzysza do nauki, Gerlacha bowiem, skazanego przez oj
ca pułkownika na karierę wojskową, ciągnęło bardzo ku 
studiom klasycznym i chętnie przerabiał ze mną moje 
lektury prywatne. Naturalnie nadal roztaczał nade mną 
troskliwą opiekę König; nadal zajmowaliśmy się Sofok- 
lesem, od Cycerona przeszliśmy do Platona, którego 
wówczas, rzecz jasna, bardziej czułem niż rozumiałem. 
Ale zachwycałem się oboma, a to było najważniejsze.

Z Szumacherami stosunki były letnie. Z początku 
na mój naiwnie romantyczny sposób zbyt dosłownie 
traktowałem ich uprzejme zaproszenie, bym od czasu 
do czasu pojawiał się na obiedzie; pewnego pięknego
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dnia córka Szumacherów opowiedziała mi historię zna
jomego sieroty, który, zaproszony na jakiś określony 
czas do dobrego domu, okazał następnie tyle taktu, że 
wycofał się i wrócił między swoich. Uznałem tę historię 
za bardzo interesującą i przyjąłem do wiadomości wy
nikający z niej morał — w natłoku szczegółów tracił na 
ostrości, był jednak wystarczająco wyraźny, bym mógł 
go dojrzeć przez zasłonę mego romantyzmu i zapamię
tać na przyszłość, kiedy będzie się przywiązywało być 
może zbyt wielką wagę do znajomości ze mną. Nie
mniej kontaktu całkowicie nie zerwałem, zwłaszcza że 
chłopcy dość chętnie mnie odwiedzali. Mogłem im bo
wiem zaproponować coś zupełnie specjalnego: miano
wicie chemię, z którą eksperymentowałem i dla której 
urządziłem sobie stopniowo całe laboratorium. Chemia 
mnie fascynowała; kiedy wracam myślami do tego okre
su, wydaje mi się, że to moje zainteresowanie nią miało 
wybitnie alchemiczny charakter, podobny do tego, jaki 
odnalazłem później u młodego Goethego.

niowo zbliżał się egzamin maturalny. Kirchner, 
który nie spuszczał ze mnie swego ojcowskiego oka, 
wyjednał dla mnie wsparcie, mogłem więc zrezygnować 
z prywatnych lekcji. Najpierw egzaminy pisemne; praca 
z greki, praca z łaciny, wypracowanie niemieckie, zada
nia matematyczne — wszystko poszło bardzo gładko. 
Wypracowanie rosyjskie. Przysłany przez kuratorium 
temat brzmiał: „Charakterystyka Cziczikowa”. „Tak — 
powiedział König — kto nie przeczytał odpowiedniego 
dzieła, jest zgubiony". Czy było jednak możliwe, by 
abiturient petersburskiego gimnazjum nie przeczytał 
Martwych dusyl Niestety był taki, i byłem nim ja. Co
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prawda u Szumacherów, którzy mieli dobrą bibliotekę 
klasyków, dużo czytałem, również rzeczy o mniejszej 
wartości, ale tego akurat nie. Byłem więc mocno przera
żony: dla mnie gra szła o wszystko, bo pierwszym wa
runkiem realizacji planów, o których zaraz będzie mo
wa, był dobrze zdany egzamin. Wtedy przypomniało mi 
się, że na początku roku szkolnego najsłabszy z moich 
kolegów, Kämmerling, jako wypracowanie na dowolny 
temat przedstawił streszczenie Martwych dus~ było tak 
słabe, że nauczyciel za karę kazał je odczytać. Z tego za
czerpnąłem teraz najważniejsze fakty i intensywnie je 
wykorzystałem. Na ustnym musiałem naturalnie wy
słuchać paru kąśliwych uwag, ale ponieważ już zdąży
łem przeczytać samo dzieło, byłem w stanie się wybro
nić i ostatecznie wywalczyć ocenę „dobrą”. To wszyst
ko, na co mnie było stać.

Co się zaś tyczy owych perspektyw, König zapytał 
mnie niedawno, czy zamiast w Petersburgu nie wo
lałbym raczej studiować w Lipsku. Zabrzmiało to jak 
bajka. Fakty zaś wyglądały tak, że niedawno dzięki 
Alaksandrowi Iwanowiczowi Georgijewskiemu otwo
rzono w Lipsku pod dyrekcją wielkiego Friedricha 
Ritschla rosyjskie seminarium filologiczne. A więc 
trzyletnie beztroskie studia — i do tego w Lipsku! „Bę
dzie pan siedział u stóp samego Georga Curtiusa” — 
powiedział König. Nagle zajaśniała świetlana przy
szłość! Ale głównym tego warunkiem był, jak powie
dziano, dobrze zdany egzamin.

Jednocześnie nawiedziło mnie natchnienie. U Teog- 
nisa przeczytałem o zaślubinach Kadmosa, w czasie 
których Muzy i Charyty śpiewały pieśni o pięknie: „Co
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piękne, to miłe, co niepiękne, nie jest miłe”4. Przyszło 
mi teraz do głowy, by śpiewy te zrekonstruować, i to po 
grecku — było ich dziewięć plus trzy; powstały w ten 
sposób obszerny poemat zadedykowałem Königowi. 
Ten pokazał go akademikowi Nauckowi, który ocenił go 
jako pracę dość utalentowanego nowicjusza. König zaś 
w swojej życzliwości posunął się tak daleko, że wybrane 
fragmenty włączył do programu uroczystej akademii. 
Uroczystość ta, kończąca rok szkolny i związana z po
żegnaniem abiturientów, należała do pięknych obycza
jów szkoły św. Anny. Wezwano wszystkich rodziców, 
przyjaciół i sympatyków szkoły, by stawili się w auli; 
chór uczniów i uczennic zainaugurował akademię sto
sowną pieśnią; potem przemawiał dyrektor, podsumo
wał miniony rok szkolny; następnie abiturienci wygła
szali mowy w języku łacińskim, rosyjskim, francuskim, 
angielskim i niemieckim, częścią ostatnią było pożeg
nanie szkoły, po nich słowo na dalszą drogę życia prze
kazał uczeń niższej primy. Potem na trybunę wkroczył 
ponownie dyrektor, by abiturientom wszystkich trzech 
szkół głównych — gimnazjum, szkoły realnej i szkoły 
dla dziewcząt — wręczyć świadectwa i upominki dla 
najlepszych, po czym ten sam chór szkolny odśpie
wał pieśń końcową. Mój grecki wiersz był zatem spe
cjalnym punktem programu; deklamowany z wielkim 
entuzjazmem, zaimponował m.in. pewnej śpiewaczce 
z chóru uczniowskiego, która jako uczennica tercji cho
dziła lub biegała jeszcze w krótkiej spódniczce. Była

4 Tłum. Władysław Tatarkiewicz.
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siostrą ucznia z wyższej sccundy i nazywała się Luiza 
Giebel.

Wakacje I 876 [roku] miałem już załatwione: matka 
wspomnianego już Edwarda Schneidera, wdowa po taj
nym radcy, zaproponowała, bym spędził je w jej wiej
skim domu w Pargołowie. Było to bardzo przyjemne la
to: dużo spacerów, trochę wspólnych zajęć, wycieczka 
do Wyborga, który wywarł na mnie duże wrażenie swo
im skalnym krajobrazem, zwłaszcza w parku Mon Re
pas, a przede wszystkim rozmowy z samym Edwardem 
i jego bardzo inteligentną rodziną. On sam, beniami- 
nek całego świetnie prezentującego się rodzeństwa, 
z powodu swoich humorów nie był zbyt łubiany przez 
kolegów, przy mnie jednak był nader skromny i miły. 
Jedna z jego sióstr wyszła za senatora Tura i miała dwo
je dzieci; to było dla mnie o tyle ważne, że nauczycielem 
domowym był u nich uczeń Friedricha Ritschla, mło
dy doktor Georg Götz, który właśnie habilitował się 
w Lipsku jako docent prywatny. W ten sposób otrzyma
łem bardzo pożądany list polecający. Wiele również 
czytano; ale moją ulubioną lekturą był bedeker z pla
nem i opisem Lipska. Pełen budzących się uczuć stu
diowałem te nazwy i plany, które wkrótce miały dla 
mnie zatętnić życiem.

VIII
Paszport podróżny: ,,odkomenderowany za granicę”, 
szara drewniana walizka, kupiona u Apraksina za 5 rubli 
(mam ją do dziś), około 60 rubli w portfelu — tak wy
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ruszyłem w drogę trzecią klasą: dzień i noc przez Wilno 
do Eydtkuhnen, przez Królewiec do Berlina i bez za
trzymywania się do Lipska. Tam nocleg w skromnej 
gospodzie, następnego dnia, wyspany, na poszukiwanie 
doktora Götza. Informacja: prof. Gótz mieszka na 
Poststrasse 7- Idę tam. Informacja: prof. Götz wyjechał, 
wróci dopiero I 5 października. Szkoda; chciałbym się 
nieco zorientować, zanim stanę przed wielkim Ritsch- 
lem. Tymczasem muszę od niego zacząć. Ogród Leh
manna. Znajduję go obłożnie chorego —  była to jego 
ostatnia choroba; przy nim dwóch młodych panów. 
Przedstawiam się; kilka pytań; następnie pouczenie: 
„Musi pan teraz przedstawić się naszym dwom adiunk
tom, doktorowi Schöllowi i doktorowi Gótzowi”. Ja: 
„U doktora Götza już byłem, wyjechał i wróci dopie
ro 15 października”. Wszyscy trzej zaczynają się ser
decznie śmiać; stałem zdetonowany. Wreszcie Ritschl, 
wskazując na jednego z adiunktów, powiada: „To właś
nie on". Rychło wyjaśniło się, że skierowano mnie błęd
nie do prawnika o tym samym nazwisku. Było to moje 
jedyne spotkanie z Ritschlem; zmarł wkrótce potem, 
a jego katedra pozostała przez długi czas nie obsa
dzona.

Teraz bez trudu już trafiłem do doktora Götza; zajął 
się mną bardzo serdecznie i, udzielając dobrych rad, 
kierował moimi pierwszymi krokami. Najpierw w kwes
tiach materialnych. Moje stypendium, początkowo 
105 marek, wkrótce wzrosło do 120 marek. Dzięki po
mocy Götza znalazłem wkrótce „garsonierę” za 18 ma
rek — włącznie z kawą na śniadanie i obsługą, przy 
Bahnhofstrasse, w skromnej, ale czystej dzielnicy w kie
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runku Reudnitz, u sympatycznej starej panny, która 
wydawała również obiady (o ile pamiętam, kosztowały 
jedną markę) dla małej grupy pracowników branży 
księgarskiej. Trzeba więc było zatroszczyć się tylko
0 kolację. Z początku bardzo brak mi było petersbur
skiej wieczornej herbaty; tu nie można było o niej na
wet marzyć, ale mój dobry duch podszepnął mi, by na 
wieczór zamówić u mojej gospodyni litr mleka; a kiedy 
później dowiedziałem się jeszcze, co to jest kiełbasa 
brunszwicka i pumpernikiel, niczego mi już w tym za
kresie nie brakowało.

A teraz strawa dla ducha. Nasze „rosyjskie semina
rium filologiczne” miało liczyć 30 uczestników po
dzielonych na grupy: starszą i młodszą. Każda miała 
mieć 6 godzin ćwiczeń składających się z interpretacji, 
ćwiczeń stylistycznych i repetycji; celem było podnie
sienie gorzej przygotowanych stypendystów do pozio
mu studentów niemieckich — mnie, po znakomi
tych lekcjach Kóniga, niewiele mogły one dać. Dla mnie 
z miejsca sprawą najważniejszą stały się właściwe przed
mioty uniwersyteckie, które pozwoliły mi wespół 
ze studentami niemieckimi uczestniczyć w wykładach
1 spotkaniach naukowych.

Tu śmierć Friedricha Ritschla wytworzyła poważną 
lukę; minął z górą rok, zanim jego katedra została po
nownie obsadzona — przez Ottona Ribbecka. Tym
czasem Societas Philologica, do której przystąpiłem, 
z zapałem i dostateczną znajomością rzeczy kierował 
żarliwy młody człowiek, jeden z jego ostatnich ucz
niów, Rudolf Schöll. Prowadził także wykład; w latach 
I 876—1877  zajmował się Katullem, przeważnie od
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strony krytyki tekstu. Georg Götz też się wkrótce habi
litował i swoją działalność jako prywatny docent za
inaugurował wykładem poświęconym Horacemu. Mnie 
był uprzejmy mianować swoim asystentem. Obaj nie
stety nie pozostali na stałe w Lipsku. Schöll powołany 
został do Heidelbergu, Götz do Jeny. Jedno i drugie by
ło efektem uznania, jakim szkoła Ritschla cieszyła się 
na uniwersytetach poza granicami Prus. Duch Ritschla 
panował więc w studium filologicznym nawet po jego 
śmierci albo —  co na jedno wychodzi —  duch Gotfrie- 
da Hermanna, którego uczniem był Ritschł, duch for
malno—lingwistycznej krytyki tekstu — w odróżnieniu 
od zapoczątkowanego w swoim czasie przez Augusta 
Böckha w Berlinie kierunku realno—egzegetycznego. 
Mnie bliższy był ten drugi; dałem się jednak porwać 
prądowi, a i potem w Petersburgu trzeba było lat, bym 
się odnalazł. Ritschl wymagał od każdego studenta, by 
ten, wybrawszy sobie jakiegoś autora, opracował jego 
tekst w sensie krytyczno—lingwistycznym, ukoronowa
niem opracowania były własne koniektury tekstu, któ
re następnie omawiano na seminarium lub na zebra
niach towarzystwa naukowego. Niewątpliwie była to 
dobra szkoła, tyle że obarczona dwojaką ułomnością: 
po pierwsze pewnym lekceważeniem rzeczywistej wie
dzy — obowiązującym zawołaniem była „metoda”; 
wiedzę można zawsze znaleźć w podręcznikach itp., 
a następnie podświadomie wszczepione przekonanie, 
że przekazany nam przez tradycję tekst jest z pew
nością skażony, aby godzić się na te wszelkie koniektu
ry, przekonanie, które zostało gruntownie zanegowane
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dopiero przez wykopaliska egipskie, coraz liczniejsze 
—  począwszy od lat dziewięćdziesiątych.

W czasie owego filologicznego zastoju tym wyraź
niej zaznaczały swoją obecność dyscypliny pomocni
cze. Przede wszystkim gramatyka grecka, tak świetnie 
reprezentowana przez Georga Curtiusa. Znajdował się 
on wówczas właśnie u szczytu swojej sławy. Jako pierw
szy filolog—komparatysta tej specjalności również 
w szkole odniósł zwycięstwo nad „ekskluzywnym” kie
runkiem Kriigera (w szkole św. Anny jego prorokiem 
był właśnie König), a jego spór z młodymi grama
tykami, w którym miał ponieść klęskę, miał jeszcze 
przed sobą. Brugmann habilitował się w Lipsku dopiero 
w moich czasach, a zaczynał bardzo skromnie. Zresz
tą szkoła Ritschla nie miała o nim dobrego zdania, 
tak więc mnie, który jako aspirant pilnie studiowa
łem sanskryt, przygotowując się do kariery lingwi
stycznej, szybko ów nurt od niego oderwał. Głębiej 
oddziałał na mnie Ludwig Lange ze swoimi rzymski
mi starożytnościami i swoim towarzystwem nauko
wym zajmującym się rzymską „antykwarystyką”. Kła
dąc nacisk na rzymskie zabytki jako źródło wiedzy hi
storycznej, znajdował się w opozycji do reprezento
wanego w Berlinie przez Mommsena kierunku kon
centrującego się na dogmatyce prawa państwowego 
i muszę się przyznać, że i ja później, jako nauczyciel, 
zdradziłem go dla Mommsena. W owym czasie byłem 
nim jednak bez reszty zafascynowany i to w jego to
warzystwie naukowym złożyłem moją pierwszą udaną 
pracę seminaryjną — o „dniach N” kalendarza rzym
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skiego5. Nie tak bliski, czego bardzo żałuję, był mój 
kontakt z nauczycielem zajmującym się analogiczną 
problematyką w odniesieniu do Grecji, Justusem 
Hermannem Lipsiusem, i jego towarzystwem od „anty- 
kwarystyki” greckiej. Przyłączenie się do niego było
by o tyle bardziej naturalne, że po wyjeździe Schólla 
i krótkim interregnum został on dyrektorem rosyjskiego 
seminarium filologicznego. Od niego mogłem m.in. 
nauczyć się epigrafiki greckiej. Ale w planie moich zajęć 
nie było już wówczas wolnego miejsca. Mimo to był mi 
zawsze bardzo życzliwy i rad jestem, że w roku 1920, 
gdy leżał już na łożu śmierci, mogłem z nim jeszcze 
rozmawiać i wyrazić mu swoją wdzięczność i głęboki 
szacunek. Historię sztuki starożytnej wykładał wów
czas w Lipsku Overbeck, który nie należał wprawdzie 
do grona archeologów pierwszej klasy, ale sporo dawał 
swoim słuchaczom, a również i mnie miałby sporo do 
zaofiarowania, gdybym był u niego wytrzymał. Ale ów
czesne nastawienie jemu również nie sprzyjało i —  nie
stety — poprzestałem na jednym semestrze teorii ar
cheologii. Stratą czasu okazała się historia starożyt
na i filozofia, żadną z nich bowiem nie zajmował się 
szczególny znawca przedmiotu. Zresztą jeśli chodzi 
o filozofię, to moja dobra gwiazda sprawiła, że — 
o czym niżej — uległem szkole surowego i trzeźwe
go empiryka, prywatnego docenta Carla Góringa, pod 
którego kierunkiem studiowano logikę Johna Stuar
ta Milla. Dzięki niemu poznałem też bliżej Wilhelma

5 Nony — w kalendarzu rzymskim piąty dzień 29—dniowego 
miesiąca, albo siódmy —  3 I—dniowego.
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Wundta. Przy moim romantycznym usposobieniu by
łoby fatalnie, gdybym wpadł w ręce na przykład jakie
muś schopenhaueryście. Zbawienne skutki tego suro
wego reżimu poznałem wiele lat później; zawdzięczam 
mu jasną świadomość siły dowodowej argumentów, 
która z jednej strony dawała mi realną przewagę nad ko
legami po fachu, filologami, z drugiej jednak strony 
czegoś w praktyce pozbawiała, jako że wszyscy ci zna
komici mężowie, którzy swoją wiedzę naukową zwykli 
pozyskiwać raczej intuicyjnie według sobie wiadomych 
kryteriów oraz trzymając się dobrze przetartych kolein, 
„odrzucali” moje ściśle logiczne dowodzenia jako pro
wadzone modo geometrico etc. W efekcie moje najważniej
sze prace znalazły uznanie raczej na ziemi angielskiej, 
w ojczyźnie Milla, niż w Niemczech.

Na tablicy ogłoszeń, na której tradycyjnie wywiesza
no kartki powiadamiające o wykładach tych czy innych 
asystentów, jak również ogłoszenia studenckich stowa
rzyszeń naukowych, znalazłem pewnego dnia — było 
to chyba w listopadzie I 876 roku, kiedy czułem się 
szczególnie samotny — zawiadomienie Związku Filo
logów: „Gospoda taka to a taka, towarzystwo jak zwyk
le, goście mile widziani”. Nie wiem, jaki dobry duch 
podszepnął mi, żeby tam pójść i tym samym zrobić 
krok, który miał się okazać brzemienny w skutki i bło
gosławiony. Oto przy długim stole w osobnej sali owej 
zacnej gospody siedziało przy piwie około piętnastu 
młodych mężczyzn i czytało Arystofanesa z podziałem 
na role. Po przeczytaniu dłuższego fragmentu omawia
no go w trybie wręcz parlamentarnym („Kto prosi 
o głos w dyskusji?”). Po części „naukowej” następowała
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„towarzyska”, w pierwszej fazie tylko rozmowa przy 
obowiązkowym piwie, a na koniec, jak w piosence: „Kie
dy gawiedź się rozeszła, o późnej porze, godniejsi przy
stępują do właściwej biesiady”. Właśnie o tych „god
niejszych” chcę tu powiedzieć. Więc najpierw prezes, 
Arthur Frankel, Bałt, wieczny student, tuż przed dok
toratem, władcza natura, który na niejedno mógł sobie 
pozwolić, cieszący się wielkim poważaniem w środowis
ku, a u mnie, nowicjusza, wręcz wyjątkowym. Następnie 
najbliższy mu wiekiem Heinrich Schwarz, Ślązak, ci
chy i dzielny, o niezwykle ujmującym usposobieniu. Po
tem trzej mniej więcej równi stażem akademickim: Karl 
Johannes Neumann z Poznańskiego, blond młodzie
niec o czerwonych policzkach z błyszczącymi niebie
skimi oczami; Wilhelm Lange, syn wspomnianego wy
żej profesora, imponująca osobowość, ostry w ocenach 
i kategoryczny w sposobie mówienia; wreszcie Otto 
Crusius, hanowerczyk, często posługujący się dialek
tem, co dodawało mu jeszcze uroku, zdecydowanie naj
przystojniejszy ze wszystkich. A ponieważ wymieniam 
ich teraz wszystkich, więc chciałbym jeszcze wspo
mnieć o wtedy akurat nieobecnym, bo studiującym cza
sowo w Tybindze, Wilhelmie Sieglinie, Szwabie, pros
todusznym i niezłomnym. To była nasza „lipska sió
demka”, bo że też będę do niej należał, stało się dla 
mnie jasne jeszcze tego samego wieczora. Mój egzo
tyczny charakter z miejsca wzbudził zainteresowanie 
tych „godniejszych”; w części „naukowej” stanąłem na 
wysokości zadania, ponieważ omawianą komedię po
znałem dzięki Kónigowi jeszcze w Petersburgu. W częś
ci „towarzyskiej” wypytano mnie o ojczyznę itp., dużo
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mówiłem, musiałem też zaśpiewać ukraińską piosenkę 
Oj nie chody, Hryciu..., której Crusius natychmiast zaczął 
akompaniować na pianinie oraz zapisał ją w swoim no
tatniku — odnalazłem ją tam później wraz z adresowa
nym do mnie dwuwierszem:

Raz mol, raz dur,
Oto cala twoja natura.

Kiedy zatem „gawiedź miała się rozejść”, do czego 
Frankel dość bezceremonialnie dał sygnał, i ja też chcia
łem wstać, tenże Frankel złapał mnie za rękę: „Dokąd?” 
Powołałem się na jego komendę. „Ale przecież nie bę
dzie pan tak durny, żeby to brać do siebie?” Zostałem. 
A kiedy grubo po północy wróciłem do domu, głowa po 
licznych piwach pękała mi z bólu —  mój pierwszy 
prawdziwy kac, ale też błogie uczucie, że już nie jestem 
samotny.

IX
Podwaliny zostały położone. Oczywiście, więzy się za
cieśniały; stopniowo wszyscy zaczęli zwracać się do 
mnie per „ty”. Pierwszy był Frankel, co było wielkim za
szczytem; pamiętam dobrze jego silny uścisk dłoni 
i towarzyszące temu słowa: „Fajny z ciebie facet”; 
ostatni, dopiero po powrocie z Tybingi, kiedy byłem na 
trzecim semestrze, Sieglin. Z nim, po przepiciu do sie
bie, miałem następującą rozmowę:

— Powiedz, jak ty się właściwie się nazywasz?
—  Tadeusz.
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—  Litości, skąd u ciebie takie imię?
— U nas wielu je nosi.
—  U nas każdy, kogo by tak nazwano, powiesiłby się.
Zycie stowarzyszenia, z początku sprowadzające się

do lektury i rozmów (przy piwie), stopniowo nabierało 
rumieńców, kiedy to na żądanie „gawiedzi” w części to
warzyskiej znalazł się również śpiew. Frankel z po
czątku był temu przeciwny: „Dlaczego mamy na siebie 
nawzajem ryczeć?” Ustąpił jednak, co mi się bardzo 
spodobało. Szybko nabyto zbiór pieśni studenckich. 
Dla mojej romantycznej natury prawdziwe objawienie: 
Wein und Liebe. Volkslied Josepha Victora Scheffela. Od te
go zaczął się zwyczaj organizowania wesołych bankie
tów studenckich, w których przykładnie uczestniczy
łem. Potem, zwłaszcza latem — wiejskie gospody, wy
cieczki, przejażdżki łódką po Pleisse w cieniu drzew 
parku Nonne (myślę o niej zawsze, ilekroć słucham 
Schuberta Auf dem Wasser). Tryskałem wówczas zdro
wiem; moja dawna modlitwa szkolna została wysłucha
na już w wyższych klasach gimnazjalnych, spośród 
wszystkich moich kolegów byłem najsilniejszy, choć 
dość szczupły (kiedy pewnego razu przechodziłem 
rozmarzony pod jakimś rusztowaniem, robotnik z góry 
parsknął: „chudzielec"). Teraz, być może dzięki dobro
czynnej kuracji mlecznej, rozrosłem się w barach i przy 
moim wysokim wzroście wyglądałem wprawdzie nieco 
ociężale, ale dość imponująco, tak że Neumann w cza
sie jakiejś wycieczki powiedział, że w sąsiedztwie pięści 
Zielińskiego człowiek czuje się bezpiecznie. Niektóre 
braki, pozostałość petersburskich jeszcze zaniedbań, 
w obcowaniu z tymi kolegami zostały w miarę możnoś
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ci usunięte, albowiem jako najmłodszy w naszej sió
demce zostałem przez pozostałych poddany inten
sywnym zabiegom wychowawczym, w tym względzie 
wdzięczny jestem zwłaszcza Fränkelowi, a następnie 
Wilhelmowi Lange. Naukowo natomiast stałem tuż za 
Crusiusem.

Tak nadszedł dzień św. Michała roku 1877- Na ferie 
Frankel wyszukał idylliczny domek w samym sercu La
su Turyńskiego i zaproponował, abym z nim pojechał. 
Chętnie wyraziłem zgodę. Wówczas była to jeszcze 
okolica rzadko odwiedzana. Koleją do Arnstadt, na
stępnie kolejką do Ilmenau, dalej tylko pocztą lub pie
szo do Schmiedefeld, potem do tzw. Stutenhaus, sa
motnie położonej gospody górskiej nad romantyczną 
doliną Vesser. Utrzymanie bardzo przyzwoite, 20 ma
rek tygodniowo. Popadałem z jednego zachwytu w dru
gi. Sam dom był idealnym zajazdem, jak opisywane 
w pieśniach, ze starymi lipami u wejścia, pod nimi 
oczywiście stoły. Tu schodzili się w niedzielę chłopcy 
i dziewczęta z sąsiedniej wsi Vesser, popijali piwo i śpie
wali pieśni — prawdziwe pieśni ludowe, do tego w gwa
rze — czego piękniejszego mogłem sobie życzyć! Ja, 
który jeszcze nie widziałem gór! I zaciszne doliny w po
bliżu, spacery pod bukami. Pięknie w dzień i czarująco 
w nocy, w owe ciepłe, oświetlone księżycem noce — 
wszystko, czego zasmakowałem w raju mojego dzieciń
stwa i za czym tęskniłem.

Następny semestr, mój trzeci, przyniósł niejedną 
zmianę. Crusius wyjechał jako przewodnik z pewną bo
gatą rodziną do Włoch i Francji, Wilhelm Lange na uni
wersytet w południowych Niemczech. Pierwszemu po
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dróż służyła wzbogaceniu wiedzy, drugiemu pobyt na 
obczyźnie raczej miał służyć w dalszym rozwoju jego 
imponującej osobowości, co powiększało jeszcze tra
giczny rozdźwięk między nim i jego rodziną. Muszę 
dodać, że to on przede wszystkim doprowadził nasze 
kółko do Góringa, którego był asystentem. Ow, jako 
zdeklarowany ateista, był szczególnie źle notowany 
w rodzinie Langego i kiedy wkrótce popełnił samobój
stwo, rodzina ta uznała to za krach całego kierunku 
i odpowiednio wykorzystała. Poza tym wrócił Sieglin 
z Tybingi, gdzie studiował u Gutschmida, energiczne
go pioniera szkoły realistycznej. Jego powrót był sygna
łem do obalenia Fränkela, zbyt jednostronnie opowia
dającego się za tym nurtem, o którym była mowa wyżej. 
Zresztą jego wydana wówczas praca doktorska była 
miernym osiągnięciem, a to, co napisał później, nie 
przyczyniło się do naukowej rehabilitacji. Wszelako ta 
degradacja jego, mimo wszystko znaczącej osobowości, 
nie była sprawiedliwa. Najostrzej atakował go Neu- 
mann, który dawniej najbardziej go adorował, obarczał 
odpowiedzialnością za stracony pod jego wpływem 
czas i przyłączył się, z jednej strony, do Gutschmidta, 
do którego poszedł na jeden semestr do Tybingi, z dru
giej zaś do Harnacka, który właśnie wówczas zyskał 
w Lipsku wielki szacunek jako prywatny docent, budził 
powszechny podziw jako tytan pracy, ale, jako oczywis
temu kandydatowi na suchotnika, właśnie z powodu je
go gorliwości nie wróżono mu długiego życia. Nieste
ty Neumann powrócił odmieniony również pod in
nym względem: dopadł go pruski duch urzędniczy 
i o ile dawniej naszego powszechnie łubianego profeso
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ra Langego jowialnie nazywał „starym potworem”, o ty
le teraz wyłącznie „panem tajnym radcą”. Szczególnie 
odpychająco działało to na Crusiusa. Pojawiły się więc 
rozliczne pęknięcia w naszym niegdyś tak zżyłym gro
nie. Dla mnie wszyscy byli nadal moimi kochanymi 
przyjaciółmi, wszystkim i każdemu z osobna byłem 
wdzięczny z całego serca za dobro, jakiego od nich do
znałem, ale najbliżsi byli mi odtąd Crusius, Wilhelm 
Lange i Schwarz.

Również na wyższych piętrach niejedno się zmieni
ło. Długo wakującą katedrę Ritschla objął wreszcie Ot
ton Ribbeck, który natychmiast zaproponował Crusiu- 
sowi stanowisko asystenta —  zresztą te dwie artystycz
ne natury pasowały do siebie. Schöll i Götz podjęli pra
cę gdzie indziej i w tym samym mniej więcej czasie oże
nili się. Lipsius, obecny kierownik seminarium rosyj
skiego, ściągnął tam Brugmanna i Meistera, co mnie, 
z racji moich dość luźnych stosunków z tym semina
rium, nie bardzo obeszło. Muszę jednak coś dodać na 
temat jego uczestników. Generalnie dzielili się oni na 
trzy grupy: Czechów, Bałtów i Rosjan. Pierwsi należeli 
głównie do starszej generacji; rzecz jasna —  trzymali 
się razem i właściwie tylko dwóch poznałem trochę bli
żej, Skorpila i Ningera, później zwłaszcza Skorpil spo
ro zdziałał jako archeolog na południu Rosji. Do 
Bałtów należał m.in. Karl Schneider, z którym bliższy 
kontakt nawiązałem dopiero potem, w Petersburgu. Te
raz najbliższy był mi Fischer, niespecjalnie wybitny 
uczony, ale rzetelny i interesujący z uwagi swój cięty 
dowcip. Później zmienił zawód i został nauczycie
lem rosyjskiego w Berlińskiej Akademii Wojskowej; los
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chciał, że odnowiłem z nim znajomość w roku 1915, 
kiedy przebywał w Rosji jako jeniec cywilny. Rosjanie 
odnosili się do mnie z rezerwą, podobnie jak wcześniej 
w szkole św. Anny. Zmieniło się to dopiero wówczas, 
gdy uczestnikiem seminarium został Lew Georgijew- 
ski, syn dyrektora, a wraz z nim Sergiej Majnsztejn; 
pierwszemu miałem na życzenie ojca udzielać prywat
nych lekcji niemieckiego. To nas zbliżyło i nauczyłem 
się szanować jego prostolinijny i silny charakter. Po
ważniejsze były konsekwencje przybycia na seminarium 
dwóch uczniów św. Anny: Adama Sonny’ego i Giebla 
— nawiasem mówiąc, byłem już wtedy na piątym seme
strze. Obaj byli o dwie klasy niżej ode mnie, ale wspólna 
szkoła stwarzała jakąś więź między nami. Dotyczyło to 
zwłaszcza żywego, zainteresowanego nauką, a przy tym 
bardzo towarzyskiego Sonny'ego, podczas gdy Giebel, 
zdolny, ale małomówny, zachowywał pewną rezerwę. 
Przybyli wówczas również von Stern i Lezius, Bałtowie, 
ale moja znajomość z nimi miała charakter wyłącznie 
powierzchowny.

Najgorsze było to, że pomijając niemiecki, moje ję
zyki leżały odłogiem. Po francusku przez cały okres 
studiów nie powiedziałem chyba ani słowa; po rosyjsku 
rozmawiałem tylko z Lwem Georgijewskim i szło mi to 
bardzo kiepsko. Co się tyczy polskiego, to wprawdzie 
zaraz na początku kupiłem dzieła Mickiewicza, Słowac
kiego i Krasińskiego, ale nie zastępowało to konwersa
cji. Na seminarium oprócz mnie był jeszcze jeden Po
lak, Krasnosielski, a ten z kolei znał kilku innych pol
skich studentów. Kiedyś zaprosili mnie do siebie, wy
słuchałem wtedy łagodnych, ale przecież wymówek:
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„Pan zawsze trzyma się Niemców — dlaczego nie roda
ków?" Rzeczywiście, właśnie jako Polak — czego do
prawdy nigdy nie ukrywałem — czułem się z powodu 
mojej złej polszczyzny bardzo skrępowany; ale nie tyl
ko o to chodziło. Dewizą moją było sparafrazowane 
zdanie Goethego: „Jeśli chcesz coś dać, to bierz!” Prze
strzegałem tego, na ile umiałem — chciałbym móc le-
piei* . . .

Pojawiła się tymczasem możliwość kontynuowania 
gwałtownie przerwanej przed laty nauki angielskiego; 
przywędrowała skądś zacna amerykańska rodzina zło
żona z niedostępnego oczom, bo spędzającego wolne 
godziny w kawiarni, ojca, doskonale widocznej matki 
i trzech ładnych córek w wieku 15—19 lat: Maggie, Julie 
i Nellie. Skoro los przywiódł je do miasta akademickie
go, chciały swobodnie i godnie, na sposób amerykański, 
pobawić się w towarzystwie młodych ludzi; a ponieważ 
matka znała lub poznała starą, wspaniałą panią Crusius, 
która bardzo mnie lubiła, wkrótce stałem się ulubień
cem domu. Było rzeczywiście bardzo sympatycznie: la
tem przejażdżki łódką, zimą jazda na łyżwach, o każdej 
porze roku przechadzki w [parkach] Rosental i Nonne. 
Wszystkie cztery panie chciały nauczyć mnie angiel
skiego, co też im do pewnego stopnia się udało — ale 
niestety tylko do pewnego stopnia, czemu winien by
łem ja sam.

Naukowo jak dotąd niewiele zdziałałem. Wspom
niana wyżej praca o rzymskim kalendarzu w towa
rzystwie naukowym Langego to było chyba wszystko. 
Ale teraz Ribbeck ogłosił konkurs na temat (tak go 
później określiłem): agon w komedii attyckiej. Gorliwie
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wziąłem się do roboty i dostarczyłem dość obszerne ła
cińskie opracowanie, które zostało nagrodzone. Ta na
groda — 150  marek — wkrótce się rozpłynęła: więk
szość wycyganił ode mnie współlokator, wiecznie zala
ny gimnastyk, i nigdy tych pieniędzy już nie zobaczy
łem, a co do reszty —  trzeba było kupić kwiaty dla 
Maggie, Julie i Nellie — i jeszcze dla kogoś — o fecie 
w Winiarni Alzackiej już nie wspomnę. Ale największy 
sukces odniosłem, nic o tym nie wiedząc, w Petersbur
gu: w związku z tą nagrodą, kiedy minęły moje trzy lata, 
otrzymałem stypendium profesorskie.

X
Ferie na św. Michała 1878 roku spędziłem ponownie 
w Turyngii, tym razem na wędrówce pieszej zygzakiem 
wzdłuż Saale, Schwarza, Ilm, Schleuse i jak tam jeszcze 
nazywają się te urocze potoki, do Coburga na południu 
i Eisenach na zachodzie. Niewiele natomiast brakowa
ło, abym w następnym, piątym semestrze pożegnał się 
z życiem. Od dzieciństwa mianowicie, początkowo nie 
zdając sobie z tego sprawy, miałem rupturę; od czasu do 
czasu boleśnie dawała o sobie znać, ale delikatne pocie
ranie sprawiało zawsze, że ból ustępował. I oto pewne
go złego dnia późną jesienią 1878 roku to nie po
skutkowało; przywołany przez moją gospodynię (tym 
razem była to zacna pani Hatsch na Waldstrasse, żona 
puzonisty) młody łekarz zaordynował gorące, potem 
zimne kompresy—  na próżno. Po spędzonej w męczar
niach nocy domagałem się natychmiastowej operacji,
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która wówczas — nie znano jeszcze metod aseptycz- 
nych — była dość niebezpieczna. Dopiero pod wieczór 
lekarz uległ, stawiając jednak warunek, że wypowie się 
w tej kwestii konsylium. Kiedy wyszedł, aby takowe 
zorganizować, zjawili się Crusius i Lange z zamiarem 
wyciągnięcia mnie na spacer połączony z wizytą w gos
podzie. Przestraszeni nie na żarty moim stanem i moją 
decyzją, zaalarmowali klinikę uniwersytecką, skutkiem 
czego przetransportowano mnie wkrótce do szpitala 
Jakuba i zaraz potem na salę operacyjną, gdzie w związ
ku z „bardzo interesującym przypadkiem” oczekiwał 
już na mnie cały zespół lekarzy. Słyszałem słowa jedne
go z nich: „Dziewięć przypadków na dziesięć kończy 
się zejściem śmiertelnym”. Zamykając oczy pod chlo
roformem, pomyślałem sobie: chyba ich już więcej 
nie otworzysz. Chociaż operację przeprowadzono 
o północy, to dzięki mistrzowskim rękom prof. Thier- 
scha zakończyła się powodzeniem. Wprawdzie dwa 
miesiące musiałem spędzić w szpitalu i przy zmianie 
opatrunków w oparach salicylu przeżywać prawdziwe 
tortury, ale wspominam ten czas dobrze: profesora 
Thierscha z gęstą siwą brodą; jego młodego asysten
ta o kąśliwym poczuciu humoru, delikatną i surową 
siostrę Annę, dzielną pielęgniarkę Paulinę, towarzysza 
z sali, który stracił nos w pojedynku. Thiersch przyszył 
mu nowy (okrop
twórca był bardzo dumny); wreszcie miłych przyjaciół, 
którzy mnie tak często odwiedzali —  i drogą panią 
Crusius — i jeszcze kogoś.

Czas spędzony na łożu boleści wykorzystałem, pil
nie oddając się lekturze lżejszych książek, których do

ny, krzywy kinol, z którego jednak jego
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starczała mi dobrze zaopatrzona szpitalna bibliote
ka. Przerobiłem całego Zschokkego, następnie jeszcze 
płodniejszego Gutzkowa (Die Ritter vom Geiste i Zauberer 
von Rotn), zwłaszcza zaś Wiktora Hugo Katedrę Marii 
Panny w Paryżu i Nędzników, To ostatnie dzieło przeczyta
łem właściwie po raz drugi, czytałem je już bowiem — 
niewiele zeń rozumiejąc — w domu u ojca, była to jego 
ulubiona powieść

Po Nowym Roku wróciłem do pracy. Miałem wybrać 
między Langem a Ribbeckiem, między Rzymem a Hel
ladą. To Sieglin wciągnął mnie w tę ostatnią dziedzinę. 
Złożył w towarzystwie naukowym pracę o poselstwach 
na początku drugiej wojny punickiej, którą miałem re
cenzować; pociągała mnie metoda badania źródeł, a po
nieważ widziałem, że początek tej wojny badany był 
wielokrotnie, koniec natomiast prawie wcale, postano
wiłem wypełnić tę lukę. Zajęło mi to resztę piątego i ca
ły szósty semestr, i zaowocowało najpierw łacińską pra
cą końcową dla seminarium rosyjskiego, na którym 
przed św. Michałem 1879 roku musiałem zdać egzamin 
końcowy. Wypadł dobrze, a ponieważ Petersburg był 
również pod wrażeniem owej nagrody otrzymanej 
w poprzednim roku, przedłużono mi stypendium, na 
razie na semestr zimowy 1 879/80, zobowiązując zara
zem — na co bardzo chętnie przystałem — do uzyska
nia w Lipsku tytułu doktora.

Z większej podróży wakacyjnej musiałem teraz 
oczywiście zrezygnować; w efekcie więcej czasu spędza
łem z Crusiusem i Wilhelmem Lange. A kiedy rozpo
czął się semestr zimowy, postanowiliśmy, Lange i ja — 
ponieważ obaj mieliśmy przygotować się do egzaminu
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— zamieszkać w Connewitz, najładniejszym przed
mieściu („wieś piwna”) Lipska, leżącym nad Pleisse 
i otoczonym pięknym wysokopiennym lasem. Crusius 
był wprawdzie w takiej samej sytuacji, ale przywiązany 
był do swojej wspanialej starej matki i przytulnego do
mu na Waldstrasse, podczas gdy Lange, całkowicie 
skłócony z rodziną, już wcześniej miał w Lipsku włas
ną „budę". Wprowadziliśmy się więc do wygodnego 
mieszkania w Eiskeller — latem rozświetlonego, zimą 
cichego, położonego przy drodze i zarazem na skraju 
lasu.

Dla mnie była to zima wyjątkowo pełna wrażeń. Lan
ge okazał się prawdziwym znawcą przyrody: oprócz 
zdobytego w gimnazjum solidnego wykształcenia 
przyrodniczego miał wspaniały dar obserwacji, rozpo
znawał zatem ptaki po sylwetce oraz ruchach skrzydeł 
w locie i po głosie, a bezlistne drzewa po kształcie koro
ny i korze; uczyłem się tego od niego w miarę możli
wości w czasie naszych licznych spacerów w słoneczne 
dni zimowe i przedwiosenne. Ponadto jako „panlogik”, 
jak nazywał go Crusius, był chętny do dyskusji, co też 
mi się przydało. Z tym jego panlogizmem w osobliwy 
sposób szło w parze zamiłowanie do romantycznej poe
zji —  zachwycał się np. Rudolfem Baumbachem —  co 
mu zresztą nie przeszkadzało obgadywać mnie od cza
su do czasu jako romantyka. Bardziej do niego pasowa
ło jego zamiłowanie do gry w szachy, ale tu przewaga 
była po mojej stronie, albowiem tej szlachetnej sztuki 
nauczyłem się jeszcze od mojego ojca i odtąd kultywo
wałem ją w każdej sytuacji życiowej. Być może zresztą 
ów przenikliwy, krytyczny umysł hamował właśnie jego
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produktywność. Praca, którą wówczas był zajęty, nie 
była genialna, toteż po zrobieniu doktoratu „prze
kwalifikował się”, przerzucił na prawoznawstwo, by po
święcić się karierze dyplomatycznej, do czego pre
destynowała go świetna znajomość ludzi i imponująca 
wiedza.

Dzięki dobremu połączeniu tramwajem konnym 
i uprzejmości naszych gospodarzy —  piwo i zimne za
kąski można było w każdej chwili przynieść z dołu — 
dość często przyjeżdżali do nas przyjaciele. Co prawda 
nie Frankel: ten ożenił się i przyjął posadę nauczyciela 
gimnazjalnego w Schaffhausen, a kiedy raz pojawił się 
w Lipsku, spotkanie uczczono w Winiarni Alzackiej. Ze 
wzruszeniem myślę, jak miło mu było być znowu mło
dym wśród nas, po starczej, drobnomieszczańskiej at
mosferze swojego zaścianka. Ale Schwarz, który swój 
staż kandydacki odbywał w Legnicy i też był co naj
mniej narzeczonym, nie wykręcił się nam tak łatwo: kie
dy przyjeżdżając, mimo naszego zaproszenia oświad
czył, że chce zatrzymać się u Sieglina, uznaliśmy to za 
objaw karygodnej gnuśności i sprytnie porwaliśmy go 
wprost z dworca do nas, do Connewitz. Dopiero gdy 
stał wśród ośnieżonych drzew w Eiskeller, zorientował 
się, że został wyprowadzony w pole. Udobruchaliśmy 
go jednak rychło solidną kolacją z piwem i cygarem. 
Neumann habilitował się w Halle i zobaczyłem go już 
tylko raz, ostatni raz, przy okazji wizyty, o której będzie 
jeszcze mowa. Sieglin przyjeżdżał do nas częściej, już 
choćby dlatego, że interesowała go moja praca. Ale naj
częstszym i najmilszym gościem był Crusius. Ponie
waż, podobnie jak Lange, jako przedmiot dodatkowy
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wybrał filozofię, przyszło im obu do głowy, by wspólnie 
czytać Krytykę czystego rozumu Kanta, a ja chętnie w tym 
uczestniczyłem, choć nie musiałem — na przedmiot 
dodatkowy, zgodnie z charakterem mojej pracy, wybra
łem historię, Ale nie tylko o to chodziło: wszyscy trzej 
byliśmy poetami. Palmę pierwszeństwa dzierżył Cru- 
sius, który pod względem piękna i śmiałości formy 
znacznie nas przerastał; ale i ja od czasów owego poe
matu o Atrydach poczyniłem znaczne postępy, a Lange 
ochoczo przyznał mi drugie miejsce. Czuł, że jego pan- 
logizm również tu stoi mu na drodze i, przyglądając się 
własnym osiągnięciom, zadowalał się rolą surowego 
i życzliwego recenzenta. Oczywiście, tylko wobec mnie, 
bowiem muza Crusiusa wymykała się wszelkiej krytyce.

Skoro zaś jestem przy żegnaniu się z Lipskiem, chcę 
jeszcze krótko wspomnieć o innych impulsach, które 
zawdzięczam temu najważniejszemu dla mojego roz
woju okresowi życia. Na pierwszym miejscu należy wy
mienić muzykę. Oczywiście o muzykowaniu nie było co 
myśleć; wprawdzie ojciec jeszcze przed Meyerami kazał 
mi brać lekcje gry na fortepianie, ale sympatyczna mło
da nauczycielka już po miesiącu (jak później ów An
glik) zachorowała na nerwy, a u Meyerów surowa, wąsa
ta mistrzyni, starsza córka właściciela stancji, omal nie 
doprowadziła mnie do obłędu swoimi torturami, tak że 
byłem niezmiernie rad, kiedy udało mi się uwolnić od 
tych lekcji. Mimo to bardzo lubiłem słuchać muzyki; 
tyle że przez lata spędzone w szkole nie miałem po 
temu okazji. Żadnej opery, żadnego koncertu, tylko 
u Szumacherów grywano melodie operetkowe —  to by
ło wszystko. A teraz w Lipsku miałem tych rozkoszy
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w bród. Wprawdzie na słynnych koncertach w Gewand
haus bywałem bardzo rzadko, trudno bowiem było
0 miejsca, ale za to w Teatrze Miejskim były dla studen
tów krzesła na parterze, bilet kosztował 60 fenigów
1 można go
dziłem więc tam co najmniej raz, a często nawet dwa ra- 
zy w tygodniu. Natychmiast upodobałem sobie dwóch 
[kompozytorów] —  Webera i Wagnera, przy czym 
Wagnera dawano zrazu tylko cztery opery młodzieńcze. 
Najważniejsze jednak było to, że w osobie Crusiusa 
miałem wspaniałego hierofanta, który był nie tylko 
praktykującym pianistą, ale również dobrym kompozy
torem i odkrył mi niejedną tajemnicę tej sztuki. Wsze
lako do Wagnera przekonał się dopiero później, tym ra
zem więc moje dziecięce usposobienie okazało się 
w swojej prostocie bystrzejsze niż rozumność rozumie
jącego. Ujawniło się to zwłaszcza wtedy, gdy w czasie 
mego piątego semestru przybył do Lipska Angelo Neu
mann, aby przedstawić tetralogię, na którą mój gospo
darz, puzonista Hatsch, nie tylko załatwił mi bezpłatną 
kartę wstępu, lecz również, pilnie ćwicząc fanfary, w pe
wien sposób przygotował. Chodziliśmy więc na nią, ale 
dla Crusiusa była to fura okropności, o których nie mó
wił inaczej jak z oburzeniem.

Również w ocenie innej jeszcze wielkości ubiegłem 
mojego bardziej dojrzałego przyjaciela; był nią Fryderk 
Nietzsche — wówczas jeszcze w fazie przed Zaratustry. 
Z Lipskiem zresztą łączyły go różne związki: uczeń 
Ritschla, jeden z założycieli Związku Filologów, wciąż 
pamiętany i ceniony w tym Związku, choć gdzie in
dziej niecieszący się zbytnim uznaniem. W odniesieniu

było bez trudu dostać w sekretariacie, cho-
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do Nietzschego moim 
Lange, który często posługiwał się nim — i mną przy 
okazji, co mnie mniej cieszyło — jako atutem w roz
grywkach ze swoją rodziną. Mniej więcej począwszy od 
czwartego semestru lubiłem również kupować aktualne 
ulotki dotyczące całkiem innych spraw i omawiać ich 
treść z przyjaciółmi. Na przykład pisemka spiryty
styczne — o materializacji, o czwartym wymiarze, 
o teorii „odu” Reichenbacha6. Zwłaszcza ta ostat
nia zainteresowała mnie do tego stopnia, że Schwarz 
oznajmił kiedyś, iż wystarczająco „zaodowałem już i je
go, i innych”. Nie wiedziałem wówczas jeszcze, że łu
dząco przypomina ona „teorię promienistości” mojego 
rodaka Tomasza Zana, która wywarła tak wielki wpływ 
na młodego Mickiewicza. Czytano również germańskie 
polemiczne pisma antyżydowskie Marra. Antysemita
mi byliśmy w równie małym stopniu jak spirytystami, 
chodziło o interesujące mnie i nas „za i przeciw”, 
a w każdym razie takie sprawy poruszały nas bar
dziej niz oburzenie praktycznego Fränkela, przeciwne
go upaństwowieniu saksońskich kolei żelaznych. Na
stępnie osobowość i dzieła Lassalle’a oraz w ogóle so
cjalizm, który wówczas był dopiero w powijakach; to 
jednak było coś więcej niż tylko temat rozmowy. Ponie
waż jako przedmiot dodatkowy wybrałem historię, uwa
żałem za wskazane zająć się ekonomią polityczną i to 
gruntownie; w tym celu kazałem sobie przysłać sześcio-

sprzymierzeńcem był Wilhelm

6 Karl von Reichenbach (lwowianin), chemik, zajmował się wów
czas badaniem i opisywaniem energii „odu” oraz „orgonu” —  naj
istotniejszych pierwiastków rządzących światem.
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tomowe dzieło, które ukazało się wówczas w opracowa
niu Adolfa Wagnera. Był on, jak wiadomo, „socjalistą 
z katedry” i w swoim opracowaniu gruntownie spenet
rował Rodbertusa, Marksa, Engelsa. W ten sposób zdo
byłem wiadomości, których bardzo zazdrościł mi Wil
helm Lange; nie mogę powiedzieć, by ta teoria mnie nie 
zafascynowała, ale już wówczas było dla mnie jasne, że 
jej najsłabszą stroną jest psychologia, chociaż głębsze 
studia psychologiczne miałem podjąć dopiero znacznie 
później.

„Siódemka”, jeden po drugim, wykruszała się ze 
Związku Filologów; po okresie Fränkela nastąpił okres 
Crusiusa, a potem Zielińskiego, który trwał dość dłu
go. Po nas nastała solidna młodsza kadra — Koetschau, 
Opitz, Wągier, Reinhold Wagner (ci dwaj ostatni roz
różniani jako „lambda" i „ny"), Seebass (miał przez
wisko „Mezzosopran”), Biesendahl „piwnypoeta”, Jor
dan i inni. Wreszcie najmłodsza generacja: Sonny, Gie
bel, Holland. Nie wszyscy zrobili później karierę na
ukową, ale wszyscy, o ile mi wiadomo, lubili mnie, 
a dawna różnica między „gawiedzią” a „godniejszymi”

okoliczność, że wraz z upowszechnieniem się bankie
tów studenckich tak rozrosła sięfidulitas, czyli część to
warzyska, że po jej zakończeniu wszyscy juz szli spać. 
Pozwoliłem się po prostu nieść prądowi. W czasach 
moich rządów doszło do zjednoczenia, na wzór kartelu, 
z jednej strony z pozostałymi stowarzyszeniami nauko
wymi w Lipsku, z drugiej —  ze stowarzyszeniami filo
logicznymi na najbliższych, tzn. saksońskich uniwersy
tetach w Halle i Jenie. Dla mnie miało to ten skutek, że
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odbyłem wiele rajdów piwnych do Halle. Rzecz jas
na, że przy tym solidnie ucztowano oraz że, nie chcąc 
przynieść wstydu Lipskowi, musiałem w tym dzielnie 
uczestniczyć. Na szczęście miałem dość mocną głowę 
i dawałem sobie z tym radę.

Nadeszła wiosna I 880 roku. Moja dysertacja Die 
letzten Jahre des zweiten panischen Kriegs [ Ostatnie lata drugiej 
wojny punickiej], własnoręcznie —  tak, moją własną ręką 
—  na czysto przepisana, została wręczona komisji eg
zaminacyjnej. Objętością znacznie przekraczała zwykłą 
pracę doktorską (później około 150 stron druku) 
i również ze względu na treść została bardzo dobrze 
oceniona. Sam egzamin był bagatelą, ledwie sobie go 
przypominam. Za pośrednictwem Langego udało się 
skłonić Teubnera, aby ją opublikował pod warunkiem, 
że jeśli po upływie pięciu lat sprzedaż nie zwróci kosz
tów wydania, brakującą sumę wpłacę sam. Dla porządku 
powiem od razu: kiedy minęło pięć lat i przypomniałem 
mu o tej klauzuli, darował mi resztę „ze względu na po
zytywną ocenę oraz w nadziei, że później napisze dla 
mego wydawnictwa książkę, która przyniesie mi korzy
ści również materialne". Na szczęście nie zawiodłem tej 
nadziei. Tylko że owa „pozytywna ocena była nieco na 
wyrost.

Daleki jestem od tego, by przeceniać wartość tej 
młodzieńczej pracy, ale sposób, w jaki z krytyki źródeł 
wydobywałem historię, podczas gdy zazwyczaj tonęła 
ona w krytyce źródeł (np. prace Soltaua i Benedictusa 
Niesego), oraz podejście wyjściowe do historii rozwo
ju tradycji miały w sobie coś oryginalnego, zbaczały 
z utartych ścieżek, zwracało to uwagę czytelników.
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Pierwsze recenzje zdradzały niejakie zakłopotanie, do
póki Mommsen jednym władczym słowem nie położył 
kresu wątpliwościom, cytując moją pracę w „Hermesie” 
jako „dobrą”. Atest ten natychmiast spowodował kilka 
listów gratulacyjnych, po czym traktowano mnie już 
z respektem.

Samo dzieło zadedykowałem, rzecz jasna, prof. Lan
gemu, nie tylko dlatego, że na to zasłużył swoim ojcow
skim stosunkiem do mnie, lecz również dlatego, że po 
przeczytaniu pracy w rękopisie odradzał mi wchodze
nie w zbyt ostrą polemikę: „Pańscy czytelnicy pomyślą 
sobie: oto zuchwały smarkacz —  to panu zaszkodzi”. 
Powinienem był go bardziej słuchać —  tym razem 
i później tez.

Nadszedł czas pożegnania. Urządziłem je wraz 
z przyjaciółmi zgodnie z tradycją w gospodzie doktor
skiej, w Winiarni Alzackiej przy Katerinenstrasse, co 
oczywiście jeszcze nie oznaczało ostatecznego pożeg
nania. Miało się ono odbyć w byłej gospodzie Związku 
Filologów, zwłaszcza że zbiegło się to z końcem seme
stru. Zabawa była na całego. Przenieśliśmy się do Go
biis. Członkowie Związku zafundowali mi album z od
powiednią dedykacją i zdjęciami założycieli. Obficie ra
czono się piwem i gose —  lokalnym specjałem lipskim, 
do którego cudzoziemiec przywyka z trudem. Oczywi
ście, wygłaszano mowy, az wreszcie mówcy samych sie
bie ledwie mogli rozumieć. W nader podniosłym na
stroju wędrowaliśmy do domu, póki na drodze nie sta
nęła nam Kminkowa Apteka. Według przewodnika tu
rystycznego była to „gospoda nie do ominięcia, jeśli pi
ło się^osc” —  na definicję tę zwróciłem uwagę już w Pe
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tersburgu; teraz miałem zrozumieć jej sens. Weszliśmy 
i piliśmy dalej. Niektórym obecnym, cichym pijań
stwem zajętym mieszczuchom nasza wesołość wydała 
się zbyt głośna. Doszło do kłótni, temperatura rosła. 
Przywołany gospodarz przyznał, ku naszemu oburze
niu, rację cichym pijaczkom i zażądał, byśmy opuścili 
lokal — to nam się nie spodobało, no i awantura goto
wa. Nagle pojawiło się kilku policjantów, by katego
rycznie poprzeć żądanie gospodarza. Opuszczamy pole 
walki — wtem przypominam sobie o albumie. A więc 
z powrotem. Biesendahl i Jordan wraz ze mną. Zabra
niają nam wejść. Wdaję się w bijatykę z policjantem, 
dwaj pozostali również. Wreszcie dostaję się do środka 
— myślę, że ci dzielni ludzie otrzymali polecenie, by 
studentów nie traktować zbyt surowo. Odzyskałem 
moje trofeum — ale oto do „zakłócenia porządku pu
blicznego" doszło jeszcze „stawianie oporu władzy” 
i nasze legitymacje studenckie, ja zaś swój paszport, 
musieliśmy zostawić w rękach policji.

Szpetny był to dysonans na zakończenie. Ponieważ 
stało się to tuż przed moim wyjazdem, udałem się moż
liwie najszybciej do sądu, by dać się tam przesłuchać. 
Na szczęście panowie, sami jeszcze młodzi, spojrzeli 
na sprawę wyrozumiale. Przesłuchanie przypominało 
raczej towarzyską pogawędkę i chętnie udzielono mi 
zezwolenia na wyjazd. Od razu chcę powiedzieć, że 
„postępowanie karne" odbyło się latem pod moją nieo
becność i skończyło się uniewinnieniem zarówno mnie, 
jak i Biesendahla, któremu jego piwna muza podpowie
działa świetną mowę obrończą. Tylko biedny Jordan zo
stał, nie wiem dlaczego, skazany na zapłacenie grzywny
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w wysokości 20 marek. Wyrok „w imieniu króla" został 
mi w swoim czasie dostarczony i przechowywałem go 
jako jeszcze jeden prezent z łaski pani Przygody. Tak 
więc sprawa zakończyła się bezboleśnie. Ilekroć jednak 
w późniejszym życiu stawiano mi oficjalne pytanie, czy 
nie byłem karany sądownie, to odpowiedzi przeczącej 
udzielałem z pewnym wahaniem. Czy w ogóle wolno mi 
było odpowiadać przecząco? Formalnie — nie wiem po 
dziś dzień, ale merytorycznie z pewnością tak.

XI
Czas nauki minął, zaczął się czas wędrówki. Stypen
dium podróżne otrzymałem zrazu na dwa lata (po
cząwszy od jesieni 1 879), później przedłużono je jesz
cze o rok. Instrukcja sporządzona, jak się dowiedziałem 
później, przez starego, dzielnego prof. Pomialowskiego 
na miejsca pobytu i studiów wyznaczała mi Mona
chium, Wiedeń, Wenecję, Florencję, Rzym i Neapol; 
czegóż jeszcze mogłem sobie życzyć! Powinienem był 
zostać poinformowany, że korzystanie ze stypendium 
wiąże się z obowiązkiem składania okresowych sprawo
zdań, tymczasem poprzestawałem na prywatnych, pisa
nych nędzną ruszczyzną łistach do starego Georgijew- 
skiego, który opowiadał mi później o zakłopotaniu, 
w jakie wprawiały go moje beztroskie gawędy. Ten „rol- 
mops sporządzony przez najwyższe ręce” — jak powia
dał Crusius — pozwalał mi nie kłopotać się o jutro. Fa
talne było tylko to, że stypendium, przesyłane kwartal
nie, często nadchodziło z dużym opóźnieniem.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Autobiografia 69

Pojechałem więc na semestr letni 1 8 80 roku do Mo
nachium, ale nie wprost, lecz wielkim lukiem przez 
Frankfurt nad Menem, Moguncję, Heidelberg, Tybin
gę, Stuttgart, Ulm, Augsburg, zatrzymując się we wszyst
kich tych miastach; a ponieważ w obu ośrodkach uni
wersyteckich miałem „piwne” znajomości, byłem tam 
serdecznie przyjmowany i na sympatycznych spotka
niach studenckich odpowiednio fetowany. Po przyjeź- 
dzie do Monachium natychmiast wstąpiłem do tamtej
szego Związku Filologów, ale jakoś nie zawarłem no
wych przyjaźni. Bardziej zżyłem się z „północnonie- 
mieckim stołem” u Augustianina. Byli tam starzy zna
jomi z Lipska, z którymi wybrałem się też —  był to rok 
l 880 —  na misterium pasyjne do Oberammergau, ale 
nawet ich nazwisk nie pamiętam. Tym większe wrażenie 
wywarły na mnie widowisko pasyjne i Alpy. Był to 
całkiem inny pejzaż niż łagodne leśne pagórki Turyngii. 
Od tego czasu datuje się moja namiętna miłość do tych 
gór; wstąpiłem do Towarzystwa Alpej skiego i jeździłem 
tam tak często, jak tylko mogłem. Raz z moim byłym 
petersburskim towarzyszem z bursy Edwardem Schnei
derem. Studiował na politechnice krystalografię, przez 
co zyskał u mnie przydomek „Tetraeduard", zalecał się 
do trzech angielskich starych panien o nazwisku Sharp. 
To już mi się mniej podobało, ale muszę temu praktycz
nemu młodzieńcowi oddać sprawiedliwość, że językowo 
lepiej wykorzystywał swoje „sharpie” niż ja w swoim 
czasie mój młodziutki amerykański listek koniczyny. 
Czy również materialnie, tego nie wiem, ale sądzę, że 
tak; w każdym razie już wówczas ujawniła się u niego
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owa chciwość na pieniądze, która mi w przyszłości 
obrzydziła jego towarzystwo.

Co się tycz у studiów, sprawą główną była sztuka — 
i stara, i nowa. Najważniejsze były ćwiczenia praktycz
ne u Heinricha Brunna, poświęcone wazom. Jakże żało
wałem wówczas, że w Lipsku zaniedbałem Overbecka! 
Do tego dochodziła intensywna praca w Gliptotece, 
w zbiorach odlewów gipsowych, w Starej Pinakote- 
ce, z pomocą życzliwych listownych porad Crusiusa. 
Otwierał się przede mną nowy świat. Próbowałem, na 
ile potrafiłem, wizualnie zgłębiać historię sztuki, uczyć 
się rozróżniać szkoły i mistrzów; dopiero później spo
strzegłem, że brak mi było, tak istotnej w tej mate
rii, pamięci wzrokowej. Tym bardziej muszę sam siebie 
expost pochwalić, że robiłem, co w ludzkiej mocy, by pil
nością nadrobić tę ułomność; i do czegoś w końcu do
szedłem— przynajmniej rozmiłowałem się w tym. Łat
wiej mi przyszło przekonać się do architektury, która 
prostsza też była do opanowania rozumowego. W cza
sie podróży zachwycałem się gotykiem. Studiowałem 
więc obszerne dzieła o historii sztuki, które uwzględ
niały też aspekt techniczny. Wszystko to odwiodło 
mnie daleko od prac zapoczątkowanych w Lipsku. Po
szedłem za swoją gwiazdą i nieświadomie położyłem 
podwaliny pod obszerną syntezę, która wymagała dzie
sięcioleci. W tym kontekście chcę wspomnieć zwła
szcza dzieła Burckhardta, do których studiowania za
chęcił mnie również Crusius. Dzięki niemu wyjaśniło 
mi się przede wszystkim pojęcie Renesansu, które zre
sztą później sam miałem poszerzyć i pogłębić.
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Lipsk był mi miły prawie wyłącznie dzięki moim 
przyjaciołom, Monachium polubiłem jako takie. 
W konsekwencji przestało mnie ciągnąć do Lipska, gdy 
opuścili go moi przyjaciele, podczas gdy Monachium 
rzuciło na mnie urok, który trwa do dziś. Pierwsza 
przyczyna tkwiła w tym, że było to miasto sztuki i w 
tym sensie stanowiło przedsionek Włoch; druga — że 
jego katolicki charakter był mi zdecydowanie bliski, bu
dził zapomniane echa dzieciństwa. Mój ojciec był czło
wiekiem religijnym i w miarę swoich możliwości rów
nież nas starał się w tym duchu wychować. Wzruszała 
mnie zwłaszcza tragedia Wielkiego Tygodnia, tym bar
dziej że przygotowywała do spowiedzi i do komunii. Po 
śmierci ojca środowisko niechętne religii pchnęło mnie 
na inne tory, zwłaszcza Lipsk zapoczątkował zdecydo
wanie areligijną antytezę mojego życia, która jeszcze 
długo miała potrwać. Ale przecież na dnie serca kryła 
się cicha miłość i teraz w Monachium znajdowała po
żywkę, przygotowując w ten sposób przyszłą, odległą 
jeszcze syntezę.

W Monachium —  a tym bardziej w Alpach z ich na
iwnymi kapliczkami, obrazami Matki Boskiej, świątka
mi —  temu czarowi nie mogli oprzeć się również moi 
przyjaciele, nawet Lange, zdecydowany ateista. Crusius 
zaś przysłał mi kiedyś piękny wiersz o „naturze jako 
źródle świętości”, którego niestety nie włączył do swo
jego zbioru. Świętość wypływająca z natury — to jest 
przecież owo antyczne objawienie; tu również Rene
sans —  sedno przyszłej syntezy.

Ferie św. Michała przyniosły wiele doświadczeń. 
Przybył do nas Lange, przywiózł swego nowego przyja-
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cielą, referendarza Linkelmanna z Hanoweru, nieco 
nudnawego, poza tym jednak sympatycznego człowie
ka. Oprowadzałem ich po Monachium, potem zaś ru
szyliśmy w Alpy. Partenkirchen było naszą bramą wjaz
dową, wdrapaliśmy się na „Zugs—pitze”, jak to wyma
wiał nasz hanowerczyk, z którego nabijaliśmy się zresz
tą zdrowo z powodu jego „daremnych wysiłków poro
zumienia się z bawarskimi góralami”. Potem zawędro
waliśmy do Tyrolu i dalej na wschód przez północne Al
py Wapienne aż do Zell am See, tam po kilkudniowym 
odpoczynku rozstaliśmy się. Obaj moi towarzysze wró
cili; j a sam powędrowałem dalej: Taury — Kaprunertal, 
przejście przez lodowiec Grossglockner (w towarzy
stwie grupy Anglików, która zresztą wykruszyła się 
w Stadlhütte, został jeden), Grossvenediger (sam), na
stępnie w Dolomity —  Tofane i jeszcze kilka innych 
szczytów, których nazw już nie pamiętam — gdzie po 
raz pierwszy usłyszałem język włoski, który później 
miał mi się stać tak bliski. Ze dwa miesiące trwała ta 
niezapomniana wędrówka; następnie powrót do Mona
chium, aby zaraz potem opuścić miasto.

Chciałbym jednak przedtem wspomnieć o czymś, co 
miało mieć w przyszłości znaczenie dla mego pojmowa
nia sztuki. W ostatniej fazie mojego okresu lipskiego 
poznałem brata Wilhelma Lange, Konrada, późniejsze
go profesora historii sztuki w Tybindze. Ten mnie po
błogosławił na drogę do Monachium, a zwłaszcza pole-

zdaniem ważniejsze nawet i bardziej znaczące niż skar
by antyczne. Zawierzyłem jego słowu i spodobały mi się 
one rzeczywiście. Gdy po kilku latach ponownie zoba-
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czyłem mojego mentora, powiedziałem mu to w na
dziei, że mnie pochwali. Coś podobnego! Jak mogłem 
tracić czas na taką tandetę? Tymczasem pojawiły się no
we prądy — plener, prerafaelici, impresjonizm i Bóg 
wie co jeszcze, a mój przyjaciel Konrad lubił przecież 
być na fali. Kiepsko na tym wyszedł, jeszcze bardziej 
nowoczesne fale bezlitośnie wyrzuciły go na mieliznę. 
Mnie było o tyle łatwiej, że arogancja nowoczesności 
mnie się nie imała; za to sam sobie i innym stawiałem 
pytanie: czy sztuka ma przewagę nad modą —  na przy
kład na szerokie lub wąskie rękawy damskich sukien? 
Czy są jakieś kryteria piękna? Z pewnością muszą ist
nieć. Można je wydedukować z psychologii, jeśli się ją 
rozwinie, dadzą się wyprowadzić indukcyjnie z do
świadczenia stuleci, sprawdzone już w swej przydat
ności. Tam więc powinniście ich szukać, panowie histo
rycy sztuki, a póki ich nie znajdziecie — nie bierzcie się 
za krytykę, nie mając kryteriów!

Wszystko to jednak miało dotrzeć do mnie dopiero 
później, a także konieczność głębszych studiów psy
chologicznych. Na razie, zadowolony z moich mona
chijskich zdobyczy, spakowałem walizkę i pojechałem 
na semestr zimowy do Wiednia. Zamieszkać tam chcia
łem koniecznie między Praterem a Augarten, a więc 
w Leopoldstadt, w sercu tej części miasta. Nazwisko 
Porges na drzwiach znalezionego przeze mnie mieszka
nia na Praterze też mi nic nie powiedziało, dopiero kie
dy synek gospodarza na pytanie, kim chce być, odpo
wiedział; „bankierem — otworzyły mi się oczy. Rzecz 
jasna, nie przejąłem się tym i wynająłem tę stancję; 
z początku wszystko szło gładko, nieprzyjemności za
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częły się dopiero, kiedy opóźniło się stypendium. Por- 
gesowa była bardzo dokładna w kwestii czynszu, znala
złem się więc w niezłym kłopocie. Za radą pewne
go znajomego z kawiarni zaoferowałem swoje usłu
gi wydawnictwu Hartleben. Zostały chętnie przyję
te i uzgodniliśmy, że mam przetłumaczyć jedno z dzieł 
Kraszewskiego. Efektem była mała wymiana listów z tym 
najsłynniejszym wówczas polskim pisarzem i upoważ
nienie do przetłumaczenia jego dwutomowej powieści 
Capreii i Roma, W ten sposób szybko wydobyłem się 
z kłopotów, albowiem liberalny wydawca bez problemu 
dał zaliczkę i zatkałem Porgesowej buzię. Ale przekład 
zabrał mi mnóstwo czasu, który mogłem lepiej spożyt
kować, a wykazu moich dzieł też nie wzbogacił.

Lepiej było, naturalnie, zająć się studiami. Najważ
niejsze było seminarium Otto Hirschfelda, wówczas 
jeszcze w Wiedniu, u którego —  nieco późno — uczy
łem się rzymskiej epigrafiki. Interpretowano Monumen
tum Ancyranum, Również archeolog Benndorf był 
osiągalny i byłby mi bardzo przydatny; ale na niego nie 
starczyło mi czasu — z podanego już powodu i z jesz
cze innego, o którym opowiem dalej. König, z którym 
przez cały czas korespondowałem, mało zbudowany był 
faktem, że nie poświęcam więcej czasu jego ukochane
mu miastu i miał rację. Stosunków towarzyskich też nie 
nawiązałem — ze wspomnianej wyżej przyczyny. Na 
seminarium Hirschfelda było kilku dzielnych młodych 
ludzi, wśród nich również pewien Polak, którego zdra
dziła poprawna wymowa mojego nazwiska. W końcu 
zaczął mi się palić grunt pod nogami; kiedy wreszcie 
nadeszło stypendium (w połowie lutego zamiast w po
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łowię stycznia) nie doczekałem nawet końca semestru, 
wyrównałem rachunek z Porgesową i pojechałem przez 
zaśnieżone doliny alpejskie —  z noclegiem w Zell am 
See i w Bozen —  do Werony,

XII
W Weronie, moim pierwszym włoskim mieście, wpad
łem w sam środek karnawału, który wówczas nie był 
wprawdzie tak szumny jak za czasów Goldoniego, ale 
przecież obchodzony nader wesoło; dla mnie podwój
nie interesujący, ponieważ nie ominął on również sta
rego amfiteatru rzymskiego. Zatrzymałem się tu kil
ka dni. Następnie Vicenza, miasto Palladia, które
go koncepcje architektoniczne poznałem w Mona
chium. I wreszcie jedyna w swoim rodzaju, perła mórz 
— Wenecja.

Idąc za wskazówkami przygodnego towarzysza 
podróży, ulokowałem się w Wenecji tanio i dobrze 
u trzech zacnych i brzydkich starych panien Funiagalli, 
nazywanych przez pensjonariuszy le tregrozie. Miałem tu 
również okazję ćwiczyć mój włoski, który przyswoiłem 
sobie do pewnego stopnia w Wiedniu dzięki lekturze 
Narzeczonych Manzoniego. Zabytki w Pałacu Dożów nie 
zajęły mi wiele czasu, skopiowanie w Museo Marciano 
pewnego rękopisu dla Neumanna również. Ale wenec
kie malarstwo Giovanniego Belliniego i Tiepola, samo 
w sobie, a do tego w powiązaniu z miastem, było obja
wieniem nie tylko estetycznym. Odezwały się społecz
no-polityczne studia w Lipsku; Wenecję mogła stwo
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rzyć tylko arystokracja i miała Wenecja niezmierną war
tość dla całej ludzkości. W rezultacie arystokracja by
ła usprawiedliwiona — nie wszędzie i nie zawsze, ale 
tu i wówczas tak. I oto otwarła się przede mną dusza 
niegdysiejszego państwa patrycjatu; zaczęły kiełkować 
myśli, którym dałem wyraz po dwudziestu z górą latach 
w rozprawie o Kupcu weneckim, jednej z moich najlep
szych syntetycznych rozpraw.

Po miesiącu zacząłem jednak tęsknić za zielenią 
i z radością przywitałem lśniącą wiosennym blaskiem 
Padwę.

Znaczenia katedry7 św. Antoniego dla nauki jeszcze 
wówczas nie doceniałem. Również rozległa Bolonia by
ła dla mnie tylko interesującą osobliwością, m.in. ze 
względu na zabawny dialekt. Kiedy zaś ujrzałem Apeni
ny, ogarnęła mnie dawna żądza wędrowania; posłałem 
rzeczy do Florencji i pomaszerowałem pieszo, śladami 
Dantego i Giotta, przez przełęcz Pietramala i dolinę 
Mugello. Stara droga, nieuczęszczana od czasu, gdy 
równoległą doliną biegnie linia kolejowa, wsie podobne 
do małych miasteczek z czteropiętrowymi domami, za
mieszkałymi tylko na parterze. Wędrowiec potrzebuje 
dwa dni na pokonanie całej trasy; ja z powodu burzliwej 
ekwinokcjalnej pogody potrzebowałem czterech dni. 
Tym bliższy kontakt nawiązałem z ludźmi — w mło
dości jest to znacznie łatwiejsze. Świat zabity deskami; 
człowiek, który oprowadzał mnie po wsi, zapytał 
o zdrowie... cesarza Mikołaja. Muszę cofnąć się w czasie

7 Właśc. bazyliki.
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i wspomnieć, że o zamordowaniu cesarza Aleksandra II 
usłyszałem jeszcze na placu św. Marka w Wenecji — 
jakże dalekie było mi to wszystko! Teraz wraz z nasile
niem się ruchu samochodowego stara droga przez Mu- 
gello znów się ożywiła.

Przybyłem więc do Florencii, gdzie miałem zamiar 
zatrzymać się na dwa miesiące. Pokój otrzymałem od 
zacnego, rodowitego florentyńczyka. Dobrze go pa
miętam — mam nawet jego zdjęcie — chociaż nazwis
ka sobie nie przypominam. Również tutaj starożytnoś
ci niezbyt mnie zajmowały, zwłaszcza że Muzeum 
Etruskie było zamknięte i byłem skazany na mały zbiór 
w Gałerii Uffizi. Tym bardziej więc sztuka renesansowa 
i miasto — wszystko jakby wyszło spod jednej ręki. Ale 
i tu, jak wcześniej w Wiedniu, przyjemność psuło mi 
opóźniające się stypendium. Okazało się później, że 
ponieważ mój florencki adres podałem w liście wysła
nym z Wenecji, pieniądze również powędrowały do We
necji, i to na ulicę, jakiej tam nie było. Zanim się to 
wszystko wyjaśniło, minęło kilka tygodni, musiałem 
odzwyczaić się od jedzenia obiadu, a kiedy wydałem 
ostatni grosz — zwierzyć się mojemu gospodarzowi. 
Ten na szczęście nie był z gatunku Porgesowej: w nader 
miły sposób zaproponował mi stołowanie się u nie
go w domu. Wybawiło to mnie z kłopotów; ale kiedy 
pieniądze wreszcie nadeszły, należało już opuścić Flo
rencję.

Była wczesna wiosna i wspaniała pogoda, wystarcza
jący powód, by ponownie wzgardzić koleją i przez góry 
toskańsko—umbryjskie powędrować w kierunku Rzy
mu. To trasa dłuższa, ale piękniejsza. Yallombrosa, tak
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piękna jak jej nazwa i wówczas jeszcze nie zatłoczona; 
Arezzo; Cortona z Jeziorem Trazymeńskim, w którym 
naturalnie musiałem się wykąpać; następnie sympa
tyczna Perugia ze swoją galerią obrazów, Perugino 
i Pinturicchio, którzy —  a zwłaszcza ten drugi —  pod
bili moje serce i odtąd służą mi za świadków, ilekroć 
ktoś chce zakwestionować emocjonalno^religijną war
tość malarstwa renesansowego; Asyż i jego wielki świę
ty, który dzięki pomocy Giotta bardziej do mnie prze
mówił niż jego następca w Padwie; Foligno; Spoleto 
z miłym źródłem Clitumnus oraz rzekomą świątynią; 
wreszcie Terni z imponującym wodospadem, a wyżej — 
zagadkowym jeziorem, „pępkiem Włoch”, Potem jed
nak zainteresowanie opadło i kiedy zbliżyłem się do 
upalnej Kampanii, wsiadłem do pociągu i jak zwyczajny 
śmiertelnik dotarłem do Rzymu.

Mój lipski doktorat sprawił, że w Niemieckim Insty
tucie Archeologicznym w Rzymie przyjęto mnie nader 
życzliwie. Instytut ów rozkwitał wówczas pod rozum
nym kierownictwem swego „pierwszego sekretarza” — 
czcigodnego starego Henzena. Drugą osobą po Henze- 
nie był tam Wolfgang Helbig, nie tak łubiany jak tam
ten, ale wielce zasłużony w badaniach nad pompejań- 
skimi malowidłami ściennymi. Zajmował się głównie 
malowidłami, zdobnictwo opracowywał trzeci uczony 
Instytutu, bibliotekarz August Mau, którego epokowe 
dzieło na ten temat właśnie wówczas powstawało. Hen- 
zen jako stary kawaler mieszkał w swoim kapitolińskim 
pałacu, opiekę zaś nad nim roztaczała młoda gospody
ni, panna Rosina. Helbig był żonaty z bardzo bogatą 
rosyjską księżną (Szachowską), której względy zdobył
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podobno kiedyś jako nauczyciel domowy, damą nie
zwykłej wprost tuszy, ale również niezwykłej mądrości, 
co miało ten skutek, że rozmowa z nią wymagała nie la
da gimnastyki umysłu. Mau adorował po cichu niejaką 
signorę Candidę Randanini, którą dobrze poznałem, 
ponieważ poleci! mi ją jako gospodynię — później, gdy 
owdowiała, ożenił się z nią. Choć wówczas już była nie
młoda, miała szlachetną sylwetkę prawdziwej Rzy- 
mianki — przypominała mi tzw. siedzącą Agrypinę8. 
Było mi przy niej naprawdę dobrze i rychło przeszliśmy 
od sztywnego lei do poufałego voi.

Poznałem również innych uczonych. Przede wszyst
kim wielkiego Mommsena, który przyjechał tu na dłuż
szy pobyt; ale to było później. Miałem zaszczyt opro
wadzić go po znanym mi już muzeum w Neapolu i po
rozmawiać o różnych sprawach. Mogłem również bliżej 
poznać Carla Roberta, namiętnego Italianissimo, Doszło 
też wreszcie do serdecznego spotkania z Overbeckiem. 
Włoskich archeologów, których Helbig mimo swojej 
okropnej włoszczyzny zdołał przyciągnąć, widywałem 
tylko na posiedzeniach naukowych, podobnie jak dy
rektora Ecole Franęaise d'Athenes. Ktoś inny lepiej wy
korzystałby taką okazję; ja byłem zarówno niezręczny, 
jak i beztroski.

Lepiej układało mi się z młodymi stypendystami 
niemieckimi, ragami capitolini, jak mówili o sobie. Pierw
sze skrzypce grał Edward Schwartz, niestety, niezbyt 
grzeczny, przynajmniej wobec mnie. Przeważnie bier

8 Marmurowy posąg Agrypiny Starszej z Museo Archeologico 
Nazionale w Neapolu lub z Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie.
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nie zachowywał się Hermann Luckenbach, gadatliwy 
Nadreńczyk, którego wielka prawość pozwalała przym
knąć oczy na szorstkość usposobienia. Później zjawił 
się jeszcze Christian Hülsen, dla którego Instytut miał 
stać się drugim domem — dziwna, ale sympatyczna 
mieszanina naukowości i sowizdrzalstwa, swoim spo
sobem bycia bardzo przypominał dawnego Neumanna. 
Najbliższy był mi jednak wspomniany już Konrad Lan
ge, z którym związałem się na trwałe. Spędziliśmy dłuż
szy czas w Neapolu i Pompejach, potem udaliśmy się na 
Sycylię, wreszcie — już przed samym powrotem — od
byliśmy wędrówkę po etruskich nekropolach, każda 
z tych wypraw zajęła nam około miesiąca.

Przeplatam tu Rzym z Neapolem i innymi miejsca
mi, ponieważ dość bezplanowo wędrowałem tu i tam, 
i mylą mi się w pamięci różne miejsca postoju. Wiem 
tyle, że mój pierwszy pobyt w Rzymie nie trwał długo. 
Razem z ragami zrobiliśmy wycieczkę do Sabiny (Tivo
li, Subiaco, Olevano), ale potem seniora Candida wy
ciągnęła mnie do Neapolu, dokąd jeździła w pełni la
ta (na stagione romana). Żądny wrażeń, powędrowałem 
przez Góry Albańskie do Velletri, stąd w góry Wolsków 
do Norba—Norma, skąd zszedłem na Błota Pontyjskie 
i w czarodziejskiej, spowitej bluszczem Ninfie beztros
ko wdychałem słodką truciznę malarii. W Neapolu zo
stałem pod—podnajemcą seniory Candidy i zanim 
wściekła gorączka powaliła mnie na łoże boleści czasu 
starczyło mi akurat tyle, by pojechać na Capri i towaro
wym stateczkiem powrócić. Tu na moją pieśń pochwal
ną zasługuje seniora Candida: nie tylko pielęgnowała 
mnie w najsympatyczniejszy sposób, ale majaczącego
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strzegła przed gospodarzami, którzy pełni strachu ko
niecznie chcieli mnie posłać do szpitala.

W Neapolu znalazłem temat do mojej największej 
i jedynej pracy archeologicznej. Była to grupa trzech 
zajętych świnią młodzieńców, z których jeden, kucając, 
dmucha w płonący pod kotłem ogień. Zafascynował 
mnie „myroński” sposób przedstawienia tego ostatnie
go; prześledziłem rozwój motywu „rozdmuchiwacza 
ognia” w dziejach sztuki antycznej i stwierdziłem, że 
towarzyszy mu parałelnie znany motyw wyciągającego 
cierń. Tak powstała praca II sacrificio a Cereri, najpierw 
wygłosiłem ją po włosku przed adunanda [zgromadze
niem] Instytutu, m.in. w obecności Overbecka, który 
był nią zachwycony i wyraził przekonanie, że narobi ona 
sporo wrzawy. Praca ukazała się drukiem w „Rheini
sches Museum” pod tytułem Der Feueranbläser und der 
Dornauszieher [Rozdmuchiwaćognia i chłopiec wy ciągający 
cierń] i w gruncie rzeczy odczuwałem ją jako „archeolo
giczny grzech młodości”. Teraz, po przeszło czterdzie
stu latach mogę chyba wystarczająco obiektywnie oce
nić, że raczej niesłusznie: dowód paralelnego rozwoju 
zdecydowanie miał swoją wartość, a skrupulatność, 
z jaką zebrałem ogrom materiału, też zasługiwała na 
uznanie, nie mówiąc już o różnych znaleziskach szcze
gółowych. A zatem z pełnym przekonaniem sądzę, 
że tej drugiej mojej pracy brakowało tylko jakiegoś 
Mommsena, który swym ważkim słowem dopomógłby 
jej w uzyskaniu uznania. Ale co prawda to prawda: jak 
na archeologa, brak mi było pamięci wzrokowej. Na 
tym więc poprzestałem. Szkicem pozostała też kolejna, 
rozpoczęta w Pompejach praca o pompejańskim bu
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downictwie wielokondygnacyjnym, na ukończenie któ
rej potrzebowałem więcej czasu i chyba również więcej 
wiedzy architektonicznej. Nikt też, o ile mi wiadomo, 
nie podjął dotąd tego tematu.

Wiosną I 882 roku wyruszyłem z Neapolu w moją 
pierwszą podróż do Grecji, koleją do Brindisi i stamtąd 
statkiem do Korfu, Przypłynąłem tam rano i zostałem 
do wieczora. Zajął się mną mówiący po włosku Grek; 
wstyd mi, że wietrzyłem w tym zamach na moją kiesę 
— coś jak włoskie accattonaggio [żebractwo]. Oprowa
dzał mnie przez dłuższy czas objaśniając wszystko i ga
wędząc, toteż przed odjazdem zaprosiłem go do ka
wiarni, aby się przyzwoicie pożegnać. Przed rozstaniem 
zapytał, czy Korfu mi się podobało. „Bardzo" — od
powiedziałem z czystym sumieniem. „Życzę, by resz
ta Grecji równie się panu spodobała” —  powiedział, 
uścisnął mi dłoń i ukłonił się na pożegnanie. Gdy chcia
łem mu zapłacić, oświadczył, że wszystko już jest załat
wione.

Z Korfu nocą udałem się przez Zatokę Koryncką ko
ło Zakinthos do Loutraki —  tak niezbyt poetycko na
zywał się wówczas port koryncki — stamtąd omnibu
sem (kanału jeszcze nie było) do jeszcze mniej poetyc
kiej Kalamakii nad Zatoką Sarońską, wreszcie parow
cem do Pireusu i jedyną linią kolejową, jaką Grecja 
wówczas posiadała, do Aten. Tam znowu otoczyła mnie 
niemiecka atmosfera. W Atenach również działał nie
miecki instytut archeologiczny, nie tak wspaniały jak 
w Rzymie, ale pod świetnym kierownictwem wybitnego 
epigrafika Ulricha Kohlera, którego wspomagał topo
graf Lolling, bardzo obrotny i powszechnie szanowany.
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Ale przy „niemieckim stole” w Hotel d'Athenes zbie
rali się nie tylko mężowie nauki, także młodzi kupcy 
(wśród nich wspaniały prezes Schaberg), dyplomaci 
(m.in. niejaki Oberg, powszechnie hołubiony, kom
pletnie łysy, z którego to powodu chętnie witano go 
słowami z Przechadzki Schillera: „Bądź pozdrowiona, gó
ro z różowo błyszczącym szczytem") oraz przypad
kowi turyści. Zakwaterowany zostałem u panny Hof- 
mann, kierowniczki niemieckiej szkoły, w pokoju, 
w którym dotąd mieszkał „młody archeolog z Peters
burga, Gandalf Kiesiericki”. Wkrótce miał poślubić 
pół—Niemkę, pół—Greczynkę, pannę Karolinę Hel- 
dreich, córkę dyrektora ogrodu botanicznego. Kiedyś 
przed moim oknem zobaczyłem przepiękną młodą 
dziewczynę. „Widzi pan — powiedziała panna Hof- 
mann — to jest narzeczona pana Kieserickiego”. On 
sam, nie wiem dlaczego, bawił poza domem, a po ślubie 
spędzili swój miesiąc miodowy w Kephisi, letnisku 
u stóp Pentelikonu, aby potem natychmiast przeprowa
dzić się do Petersburga. Dopiero tam poznałem oboje.

Również cudzoziemców chętnie widziano przy 
niemieckim stole: z Holandii Boissevaina, wydawcę 
[pism] Diona Kasjusza, później i do dziś profesora 
w Amsterdamie; Tudeera, później profesora w Helsin
kach; a przede wszystkim dwóch petersburczyków, epi
grafika Łatyszewa i paleografa Wiktora Jernszteda. Po 
raz pierwszy w życiu zetknąłem się wówczas z rosyjski
mi filologami. Znajomość była przelotna i chłodna; co 
obaj mieli przeciwko mnie — po części dowiedziałem 
się później, po części zaś nie dowiem się chyba nigdy.
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W ciągu dnia studiowałem eksponaty zgromadzone 
w muzeum, po południu i wieczorem — ruiny. Mu
zeum mieściło się wówczas przy ulicy Patisia w bardzo 
skromnych warunkach, w tym samym miejscu, gdzie 
obecnie wznosi się okazałe Muzeum Narodowe. A więc 
dość daleko na północ. W jedną stronę przed połu
dniem — słońce z prawej; z powrotem po południu — 
słońce ponownie z prawej. A greckie słońce ma swoją 
moc, zwłaszcza wiosną; wkrótce prawa połowa mojej 
twarzy była bardziej opalona niż lewa. Wieczorne spa
cery przez ruiny odbywałem często w towarzystwie. 
Główny cel to naturalnie Akropol, tam zaś Partenon 
i jego dostępny fronton zachodni. Dostępny dzięki 
schodom minaretu — dziś słusznie zamknięty; prowa
dziły one na mur cdii [komnaty kultowej], stamtąd 
można było na zawrotnej wysokości po podejrzanie po
chyłych kamieniach ciosowych dotrzeć do portyku Kor. 
Wspinaliśmy się z ochotą, aby spustoszoną przez Mo- 
rosiniego9 ścianę szczytową, ku zdumieniu przechod
niów, ożywić własnymi postaciami. Raz nawet z butel
kami w rękach, z których wypiliśmy zdrowie Iktinosa, 
Fidiasza i Peryklesa. Później jakaś młoda Niemka w ak
cie miłosnej rozpaczy wykorzystała ten fronton do po
pełnienia samobójstwa w klasycznym stylu i wtedy mi
naret zamknięto.

9 W  1687  r. generał Francesco Morosini, dowódca wojsk wenec
kich oblegających zajęte przez Turków Ateny, rozkazał strzelać 
z armat w kierunku Partenonu. Wewnątrz znajdowała się zbrojow
nia. Eksplozja zapasów prochu zniszczyła budowlę.
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Podejmowaliśmy również wspólne wycieczki — do 
Eleuzis przez Dafni, do Fyle z programem archeolo
gicznym; aby oddać hołd również przyrodzie, namówi
łem młodego Baumgartena —  tego od Hellenischen Kul
tur—  do nocnej wyprawy w góry Hymet. Wrażenie, ja
kie tam zrobił na mnie wschód słońca, opisałem znacz
nie później w moim Schloss der Morgenzeiten (Zamku Jut
rzenki)10. A kiedy zbliżała się pełnia lata, wyruszyliśmy 
wraz ze świeżo przybyłym z Bawarii nauczycielem gim
nazjalnym Toussaintem na dłuższą wędrówkę po Pelo
ponezie — reszta towarzystwa miała to już za sobą. Bez 
kolei żelaznej nie było to wówczas takie łatwe jak dziś. 
W Atenach musieliśmy kupić wełniane koce i konserwy; 
statek zawiózł nas do Nafplionu, tam wynajęliśmy mu
ły z apogiata (przewodnikami) i pojechaliśmy przez Tri
polis do Paolicy (Tegea), następnie Eurotasem w dół do 
Sparty, potem przez góry Tajget (bardzo piękne) do 
Kalamitsi, dalej do klasztoru Wulkanu na Itome, do Pi- 
gadii z jej świątynią i wreszcie do naszego głównego ce
lu, Olimpii. Przedtem musieliśmy jednak spędzić desz
czową noc nad Alfejosem, ponieważ za późno dotarli
śmy do promu. Wełniane koce nie tylko tu się nam 
przydały; dzisiejszy podróżny nie ma pojęcia o ówczes
nej pladze pluskiew. W Olimpii Toussaint się pożegnał; 
spieszyło mu się. Ja zostałem tydzień dłużej, spenetro
wałem gruntownie Altis i udoskonaliłem swój no- 
wogrecki w rozmowach z uprzejmą, ładną gospody
nią i z młodym eforem Dimitriadisem. O Dimitriadisie

10 Wersja polska w: X  Zieliński, Klechdy attyckie (Ireąona), 1 .1, War
szawa I 936 .
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ostatni raz usłyszałem kilka lat później w Petersburgu 
od świeżo przybyłego Greka. „Co porabia mój przyja
ciel, efor Dimitriadis”? Mój rozmówca spojrzał na 
mnie wielkimi oczami: „Siedzi w więzieniu”. „Z powo
dów politycznych?” „Nie: eklefen” (kradł). Wtedy chęt
nie wycofałbym się z tego „przyjaciela”.

Była pełnia lata, a tymczasem trzeba było wracać. Po
żegnanie z Atenami. Podróż powrotna do Brindisi, pie
szo przez Basilientę, począwszy od Candeli z wejściem 
na Vultus, zupełne pustkowie aż do Benewentu, następ
nie przez Neapol do Rzymu. Tu otrzymałem swoje 
drugie naukowe wyróżnienie: mianowanie na człon
ka—korespondenta Niemieckiego Instytutu Archeolo
gicznego. Wtedy odbyła się wspomniana wyżej wypra
wa z Konradem Langem do grobów etruskich, w której 
z początku uczestniczył również pewien hanowerski ra- 
gazgp, Spragnieni, częściej dawaliśmy się skusić dojrza
łym winogronom w winnicach, niż to się godzi według 
siódmego przykazania, i do dziś słyszę jego pełne wy
rzutu: „A teraz już dość tego podkradania! ” Ale jawi mi 
się również przed oczami śniada, brodata twarz życzli
wego toskańskiego winogradnika, który widząc nas 
nadchodzących, zdyszanych i zakurzonych, śmiejąc się 
odciął i podał nam olbrzymią kiść winogron.

Piza — Genua — Mediolan — Zurych — Jezioro 
Bodeńskie — Monachium; tu się zatrzymałem. Potem 
Crusius w Lipsku, Lange w Berlinie i dalej przez grani
cę, przy wstrętnej, późnojesiennej pogodzie i mrozie, 
trzecią klasą, dzień i noc do Petersburga. Przybyłem 
tam w listopadzie 1 8 82 roku po sześcioletniej nieobec
ności.
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To były moje lata wędrówki. Czy mogłem je wyko
rzystać lepiej — jeszcze lepiej? Jeśli myślę o sukcesach 
mojego późniejszego i najlepszego ucznia, Michaiła 
Rostowcewa, muszę przyznać: owszem, mogłem. Bra
kowało mi przede wszystkim owej pamięci wzrokowej, 
o której już mówiłem; następnie umiejętności obcowa
nia z ludźmi; a po trzecie, jak mi później wielokrotnie 
mówiono, zdolności i skłonności, aby moją osobę i mo
je działanie mettre en relief [podkreślić] — zarówno wo
bec obcych, jak i wobec bliskich i najbliższych. Ale ni
czego nie dało się i niczego nie da się zmienić.

XIII
W Petersburgu niejedno na mnie czekało —  stare 
i nowe.

Najpierw sprawy rodzinne: pod moją nieobecność 
zmarł stryj Aleksy — do końca nieprzejednany. Brat 
mój uważał, że to ciotka Jewgenia Wasiliewna podbu
rzała go przeciw nam z obawy, iż ten mały mająteczek, 
który stopniowo uciułał, mógłby nam pozostawić. Po 
jego śmierci napisała do mnie list, przesyłając go na rę
ce owego pana, który mnie wówczas ostrzegał przed ro
syjską służbą państwową. List co prawda mu się zawie
ruszył, ale powiedział mi, że był napisany z szacunkiem, 
per „Pan” i wzywał mnie, abym zawiesił naukę na kołku 
i razem z nią zajął się majątkiem. Powinna była zapro
ponować to mojemu bratu, który był urodzonym za
rządcą. Po ukończeniu Instytutu dla Sierot wstąpił do 
Akademii Leśnej, co było dobrym posunięciem, ale
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wskutek zatargu z dyrektorem — przy jego gwałtow
nym temperamencie nie było w tym nic niezwykłego — 
musiał z niej zrezygnować i właśnie starał się o przyję
cie do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej. Serdeczny i pra
wy, był mi prawdziwym bratem, chociaż z gruntu różne 
wychowanie i długie rozstanie wytworzyły dystans mię
dzy nami.

Anna Nikołajewna mieszkała w Winnicy z dalekim 
krewnym mojego ojca, któremu prowadziła dom. Jej 
siostry bogato wyszły za mąż — Helena była na Sybe
rii, Maria w Petersburgu. Mój mały braciszek dawno te
mu zmarł, natomiast siostra Mania, podlotek w wieku 
1 4 lat, była w Petersburgu w Instytucie Smolnym, gdzie 
jako sierota po radcy stanu — a ponadto prawosławna 
— otrzymała bezpłatne lokum, oczywiście na mniej 
uprzywilejowanym Wydziale Aleksandryjskim11. Zabi
ło mi serce: moja siostra! Oczywiście, natychmiast tam 
pojechałem. Był sobotni wieczór, dziewczęta na nabo
żeństwie. Czekałem. Klasa za klasą przechodziły mimo, 
w starannym szyku, para za parą, w swoich brązo
wo—białych instytutowych mundurkach. Wreszcie na
deszła jej klasa. Pożerałem dziewczęta oczami: która 
z was jest moją siostrą? Przeszły. Znowu musiałem cze
kać: wreszcie zawołano ją do mnie. Przyszła, kiedy mnie 
zobaczyła, zmarszczyła nosek. Dlaczego? Przecież nie 
wyglądałem źle, ponadto byłem jej bratem i przynio
słem jej, o czym rzecz jasna nie wiedziała i nie dowie
działa się nigdy, serce wypełnione uczuciem. Niechęt- 11

11 Wydział przyjmujący dziewczęta z rodzin mieszczańskich 
i uboższych szlacheckich.
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nie nadstawiła mi policzek do pocałowania, obejrzała 
prezent, który jej przywiozłem — czy się jej podobał, 
czy nie, nie potrafiłem zgadnąć. Nastąpiła krótka, obo
jętna wymiana zdań, w czasie której musiałem trzymać 
się mocno w garści, zgnębiony wróciłem do domu.

Miała przed sobą jeszcze kilka lat nauki w Instytu
cie, widziałem ją w tym czasie parokrotnie u wspomnia
nego już pana, w którego gościnnym, skromnym domu 
również mój brat miał stałą kwaterę. Z nim była swo
bodniejsza, ze mną zawsze chłodna, zamknięta, prawie 
wroga, a ja nie mogłem zgadnąć, dlaczego. Również jej 
matka przybyła na krótko, była wobec mnie uprzejma, 
ale staliśmy się sobie obcy. Odjechała, a wkrótce potem 
zmarła. Jej siostra Maria przyszła po mnie, by przeka
zać Mani smutną wiadomość. Mania, naturalnie, zalała 
się łzami. „Nie płacz, Maniu — pocieszała ją ciotka — 
twój brat cię nie opuści. Prawda, Tadziu, nie opuści pan 
siostry?” Te jawne usiłowania bogatej kobiety, aby wy
korzystać moje wzruszenie i [obowiązek opieki nad] 
siostrzenicą przerzucić na mnie, wydały mi się tak 
wstrętne, że nie mogłem wykrztusić słowa. Oczywiście, 
nie opuściłem jej —  to ona miała mnie opuścić, ale 
o tym później.

Przejdźmy do spraw bardziej radosnych. Z uwagi na 
mój [niemiecki] doktorat pozwolono mi przystąpić od 
razu do [rosyjskiego] egzaminu magisterskiego i na 
przygotowanie dysertacji dano mi roczne skromne sty
pendium. Sonny był już od roku w Petersburgu i praco
wał jako nauczyciel w V Gimnazjum przy cerkwi Po- 
krowskiej; mieszkał również w pobliżu, a ponieważ 
w moim pokoju było miejsce dla dwóch, zaproponowa
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łem mu, by się do mnie wprowadził i płacił połowę, na 
co chętnie przystał. On również pracował nad pracą 
magisterską, byliśmy więc w podobnej sytuacji. Nie 
mogłem posłużyć się jedynie moimi znaleziskami z Ne
apolu, ponieważ żądano pracy czysto filologicznej. 
Sięgnąłem więc do tematu nagrodzonego w Lipsku i na
pisałem niezbyt doskonałym, ale na początek nienaj
gorszym rosyjskim moją dysertację O sintagmach w driew- 
niej griecgieskoj komiedii [O syntagmach w dawnej komedii grec
kiej] (z Westphalowskiego terminu „syntagma” zrezyg-

o przeze
mnie antycznego: agon). Tak więc miałem przyjemnego 
współlokatora i przyjemne, beztroskie zajęcie. Oma
wialiśmy wzajemnie nasze wyniki, graliśmy w szachy 
i zabawialiśmy się w różny sposób, przy czym on, jako 
młodszy, pozwalał z siebie dobrotliwie żartować.

W zewnętrznym kręgu towarzyskim pierwsze miejs
ce zajmował König, który wraz ze swoją młodą żoną — 
Sally z domu Serek — mieszkał przy Kirocznej, nieda
leko Ogrodu Taurydzkiego. Oboje poznałem już 
w l 880 roku w czasie ich podróży poślubnej, która 
wiodła przez Monachium. Edward Schneider rozwo
dził się nad imieniem Sally i jego właścicielkę uważał za 
woltyżerkę. Koniec 1882 [roku] przyniósł im w darze 
noworocznym pierwsze dziecko — Edytę. Również dy
rektor Kirchner jeszcze pracował, a jego siwa głowa jak 
niegdyś nadawała mu godności. Z moich starych nau
czycieli byli Dittmann i ekscentryczny matematyk 
Kiesiericki, daleki krewny archeologa; z nowych zwła
szcza Schneider, znany mi przelotnie z Lipska, oraz 
mieszkający na wsi Masing. Ale z wizytą byłem tylko

nowałem później na korzyść dowiedzioneg
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u Kónigów oraz u Kirchnerów, u których zastałem rów
nież ich syna, mojego byłego kolegę szkolnego, Johan
nesa, po dłuższych studiach gimnazjalnych i uniwersy
teckich w Niemczech,

Teraz zaczął się przede mną otwierać również świat 
rosyjski, i to na dwóch przeciwległych krańcach. Jeden 
stanowił dom Georgijewskich: ojciec i syn, politycznie 
skrajna prawica. Staremu winienem był szacunek. Za
praszał mnie nieraz, a ja przychodziłem całkiem chęt
nie, choć widywałem tam niekiedy łudzi, których wo
lałbym nie spotykać, jak naszą bete noire — Katkowa. 
Młodszy był mi sympatyczny z uwagi na swój prosty 
i silny charakter, zwłaszcza że wiedział, w którym punk
cie nasze drogi się rozchodzą, i umiał się odpowiednio 
do tego znaleźć. Ale moim naturalnym środowiskiem 
był jednak uniwersytet, a ten był przeważnie lewicowy, 
po części dość radykalny. Głównym przedstawicielem 
filologii był hellenista Karl Lugebil, Rosjanin niemiec
kiego pochodzenia, umysł ostry i krytyczny, jako uczo
ny bardzo oczytany, ale mało płodny, jako nauczyciel 
w węższym kręgu łubiany, ale nie mający szerszego 
wpływu, w obu rolach małostkowy. Jego postawę poli
tyczną najlepiej charakteryzuje takie oto wydarzenie: 
kiedy pewnego razu w jego obecności powiedziałem coś 
o zbliżającej się koronacji nowego cesarza, Aleksan
dra III, krzyknął: „Powiesić by go należało, a nie koro
nować!”, co wstrząsnęło nawet jego żoną, skądinąd 
bratnią mu duszą. Poza tym najuczciwszy i najpocz
ciwszy człowiek pod słońcem. Jego łacińskim partne
rem był Iwan Wasiliewicz Pomiałowski, z rodziny pra
wosławnych duchownych, z wyglądu pop, bardzo pilny
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i twórczy, zwłaszcza w badaniach dotyczących okre
su wczesnochrześcijańskiego, umiarkowanie krytyczny, 
a politycznie skłaniający się raczej ku prawicy. Poglądy 
zdecydowanie prawicowe reprezentował Fiodor Fiodo- 
rowicz Sokołow, usadzony na katedrze historii epigra
fik, wyspecjalizowany w grece, człowiek wielkiej erudy
cji, krytyczny i twórczy zarazem, ale nader lękliwy w pi
saniu i swoją głęboką wiedzę prezentujący tylko na wy
kładach, aż — znacznie później — Michaił Rostowcew 
wyciągnął z niego kilka rozpraw i opublikował po nie
miecku; poza tym człowiek o encyklopedycznej wiedzy, 
również w zakresie języków nowożytnych (wyróżniał 
się tym, że po angielsku płynnie czytał, nie potrafił zaś 
żadnego słowa poprawnie wypowiedzieć); wybitny na
uczyciel epigrafiki. Do młodszej generacji należał Piotr 
Nikitin, nadzwyczaj sympatyczny człowiek, hellenista, 
mało twórczy, ale uczony i rzetelny, małomówny i przez 
to dość ospale prowadzący zajęcia, ale w bezpośred
nim obcowaniu uosobienie sprawiedliwości. Wreszcie 
wspomniany wyżej Wiktor Jernszted, pełen nabożnego 
szacunku dla Lugebila i Sokołowa, ale politycznie bliż
szy pierwszemu z nich, naukowo dzielny, choć mało 
twórczy, w sposobie bycia nieco zgryźliwy na skutek 
dolegliwości wątroby, która też stała się przyczyną jego 
przedwczesnej śmierci.

Wobec mnie cała ta grupa, jak i kadra wydziału 
w ogóle, zachowywała się po części z rezerwą, po części 
wrogo, i minęło sporo czasu, nim zacząłem pojmować, 
w czym tkwi przyczyna: statut z roku I 884, który ro
syjskie uniwersytety pozbawił autonomii; prawdziwym 
jego inicjatorem był właśnie stary Georgijewski, ten
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sam, który był też dyrektorem rosyjskiego seminarium 
w Lipsku. Otóż ja uchodziłem za najlepszego uczestni
ka tego seminarium, w którym upatrywano też rodzaj 
filolo gicznego kontrwydziału. („On posługiwał się pa
na nazwiskiem, aby uzyskać zgodę na dalsze istnienie 
tej niedorzecznej instytucji" — powiedział mi kiedyś 
w chwili wściekłej szczerości Leonid Nikołajewicz Maj- 
kow, redaktor „Dziennika Ministerstwa Edukacji Na
rodowej" — jak gdyby pan, będąc studentem naszego 
uniwersytetu, nie mógłby stać się tym, kim pan jest!”) 
Uważano mnie więc za narzędzie w rękach Georgijew- 
skiego, mające mu pomóc w zakwestionowaniu akade
mickiej autonomii —  i atmosfera wokół mnie była 
od początku zatruta. Jak w moim dzieciństwie — „tra
gedia podwójnego przywiązania”. Długo mogłem po 
omacku zgadywać przyczyny — przecież w szczęśli
wych latach nauki i wędrówki myślałem raczej o wszyst
kim, tylko nie o autonomii i statucie uniwersytetu. Jak 
często bywa, otworzyły mi oczy kobiece knowania. 
U Lugebilów bywała panna Lidia Dellevy —  o tym, że 
była narzeczoną Jernszteda, dowiedziałem się dopiero 
rok później, kiedy się pobrali. Otóż pewnego razu, kie
dy chciałem się z nią pożegnać, ostentacyjnie odwróciła 
się do mnie plecami. Innym razem przypadek zrządził, 
że wypadło mi siedzieć obok niej w teatrze — natych
miast zamieniła się miejscem z sąsiadką. Czy to była je
dyna przyczyna? W każdym razie jedyna, jaką mogę wy
mienić.

Była zima 1882/83 — tu wybiegłem nieco w przysz
łość, mówiąc o faktach, które miały miejsce następnej 
zimy. Lato dzięki pośrednictwu dyrektora Kirchnera
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spędziłem jako nauczyciel domowy u bogatego fabry
kanta powozów Karla Nellisa w jego majątku Skinarvila 
nad jeziorem Saimaa. Nadzwyczaj przyjemny dom: on 
Duńczyk, ona Angielka. W domu mówiono po niemiec
ku, jedyny syn, gimnazjalista, rozgarnięty, przywiązany, 
grzeczny chłopiec; sam majątek położony w lesie jodło
wym nad jeziorem, pokrytym istnym labiryntem grani
towych wysepek. Pozostaliśmy na lata dobrymi zna
jomymi, podczas gdy znajomość z Szumacherami 
całkiem się rozpadła.

Sonny tymczasem uzyskał tytuł magistra i otrzymał 
stypendium profesorskie, dzięki któremu pojechał do 
Włoch. Ja sam przeprowadziłem się w pobliże Nellisa 
po stronie petersburskiej; moim sąsiadem okazał się 
były kolega szkolny Mac Kibbin, z jego matką mogłem 
trochę rozmawiać łamaną angielszczyzną. Przycho
dził do nas chętnie Johann Kirchner, by pograć w ska
ta, a ponieważ w całym Petersburgu już chyba tylko 
Giebel znał jeszcze tę grę, często gościliśmy również je
go —  był nauczycielem w VII Gimnazjum na Piecka, 
mieszkał jednak u rodziców na Galernej. Późną jesienią 
zdałem egzamin magisterski, a wkrótce potem odbyła 
się obrona dysertacji. Przebiegła bardzo uroczyście, 
publiczność dopisała. Mowę inauguracyjną przygoto
wałem bardzo starannie, nagrodzono ją gromkimi okla
skami. Małostkowość Lugebila, pierwszego oponenta, 
nie podobała się; kiedy skończył, pozostało mi tylko 
skonstatować, że ani jedna z moich tez nie została pod
ważona. Bardziej rzeczowe i przekonujące były zastrze
żenia Nikitina i Jernszteda, który zakończył słowami: 
A wsio—taki ważnaja dissiertacja [„A mimo wszystko, waż
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na rozprawa”]. Byłem więc magistrem; stary zacny 
Nollis przysłał mi na tę uroczystość wielki wieniec lau
rowy i pół tuzina butelek „Niersteinera”, które natych
miast zostały wypite. W dniu 2 1 stycznia 18 84 roku 
otworzyłem moją działalność na uniwersytecie wykła
dem o Arystofanesie —  w obecności pięciu słuchaczy.

Ale nie chcę ominąć ferii świąt Bożego Narodze
nia. 2 stycznia przyszedł Giebel i zaprosił mnie po raz 
pierwszy do siebie: są urodziny jego siostry, nauczy
cielki domowej w Rewlu i spędza właśnie krótki urlop 
w domu rodzinnym. No cóż, dlaczego nie. Wprawdzie 
mój przyjaciel Giebel był arcyporządnym człowie
kiem, ale trudno go było nazwać pięknym, toteż po jego 
siostrze również nie spodziewałem się niczego szcze
gólnego. Nie mogłem więc uwierzyć własnym oczom, 
kiedy ujrzałem kwitnącą, rosłą, różaną dziewczynę. Po
zdrowiła mnie uprzejmie i wspomniała dzień, w którym 
ujrzała mnie pierwszy raz —  podczas uroczystości 
w szkole św. Anny w roku 1 876. Dom był skromny, ale 
bardzo przytulny: ojciec już dość stary, matka żwawa, 
do tego gromada przyjaciółek i młodych ludzi. Wśród 
przyjaciółek mała, ładniutka Liza Nowikowa, wesoła 
Emma Neudorf, dwie siostry Levy —  powszechnie na
zywane „dzieci Levy” — z których młodsza, Minna, 
całkiem sympatyczna. Nastrój był miły i niewymuszo
ny, bawiono się, organizując powszechnie znane gry. Li
zę, siedzącą na pluszowym krześle i owiązaną z powodu 
bólu zęba, nazwałem „reumatycznym kolibrem”. Matce 
spodobało się to określenie: „To można zapamiętać”, 
powiedziała. Sołenizantka wkrótce potem wróciła do
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Rewia i w tym roku już nie widziałem więcej ani jej, ani 
tego domu.

O wiośnie niewiele da się powiedzieć. Jako etatowy 
docent prywatny otrzymywałem 100 rubli miesięcznie, 
co pozwoliło mi spędzić lato w Niemczech i odwiedzić 
przyjaciół, którzy zresztą bardzo się rozproszyli. Cru- 
sius był prywatnym docentem w Lipsku; tam też pozna
łem młodego Zarneke (później został redaktorem „Li
terarisches Centralblatt ’) i Ilberga (później redaktora 
„Neue Jahrbücher”); jeśli dodać, że również Crusiusa 
oczekiwała redakcja „Philologusa”, to można powie
dzieć, że dowiedziałem się wówczas o trzech czasopis
mach, na łamach których będę w przyszłości publiko
wać moje prace naukowe. Schwarz był nauczycielem 
gimnazjalnym w Hirschbergu [Jeleniej Górze]; stam
tąd wabiły mnie Riesengebirge [Karkonosze], przede 
wszystkim wspaniałe czeskie rumowiska skalne Aders- 
bach i Wiekelsee.

Wilhelm Lange przygotowywał się w Berlinie do eg
zaminu na referendarza. Widziałem również Sieglina 
z jego młodą żoną i trójką dzieci. Po raz ostatni zmagał 
się z wielką biedą — zdaje się, że w Gohlis pod Lips
kiem. Wkrótce potem niespodziewanie uśmiechnęło 
się do niego szczęście; po śmierci Kieperta otrzymał 
w Berlinie jego katedrę geografii starożytnej. Ale ko
niec był smutny; niesnaski z dziećmi i obłęd. Już chyba 
nie żyje.

Po powrocie nastąpiła wielka zmiana. Kirchner 
ustąpił ze stanowiska dyrektora; urząd objął König, a ja 
otrzymałem jego godziny wprimie. Ponieważ zaś miesz
kanie dyrektorskie było dla niego za duże, zapropono-
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wał mi dwie izby na poddaszu, które miały oddzielne 
wejście. Również wyżywienie miałem u niego, za które 
z panią König uzgodniłem specjalną opłatę; i tak stałem 
się „córką domu”, jak żartobliwie mawiali koledzy, a dla 
małej Edyty, która akurat uczyła się mówić, „wujkiem 
Zikiem". Dobrze mi było w tej małej, wówczas jeszcze 
szczęśliwej rodzinie, zwłaszcza wspólne posiłki z dow
cipnym Konigiem i wesołą panią König były bardzo 
przyjemne. Również nauczanie sprawiało mi przyjem
ność, zwłaszcza że w Kónigu miałem świetnego dorad
cę. Tak się w tym rozsmakowałem, że na następny rok 
szkolny wyprosiłem u Kóniga sekstę (tzn. pierwszą klasę 
gimnazjalną) z wychowawstwem w zamiarze doprowa
dzenia jej do egzaminu maturalnego.

Miało się jednak stać inaczej.

XIV
Zanim przejdziemy dalej, muszę wrócić do przeszłości 
i opowiedzieć o rzeczach, których zazwyczaj nie włącza 
się do biografii, tym bardziej zaś do biografii uczone
go. Czynię to, ponieważ życiorys ten piszę głównie dla 
was, moje dzieci, a rozpoczęty tu rozdział — wyłącznie 
dla was. Chciałbym móc go zatytułować jak Goethe; 
„Jeśli błądzę, to na własny rachunek", niestety — 
z powodu moich błędów cierpieli również inni, którzy 
na to nie zasłużyli. Pamiętajcie jednak, jeśli będziecie to 
czytać, że byłem wówczas młodszy, niż dziś jest naj
młodsze z was, i że od dziecka brak mi było miłości ma
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tki —  najwspanialszej ze wszystkich —  w ten sposób 
gromadziła się we mnie niezaspokojona potrzeba czu
łości.

Gdybym chociaż miał siostrę! Ojciec dużo opowia
dał mi o zmarłej, chociaż niewiele można było o niej po
wiedzieć. „Czuwa nad tobą jako anioł” —  powtarzał. 
Wierzył w to, a ja tym bardziej. A ponieważ rosła ona 
wraz ze mną, więc każda jej rówieśnica była mi „nie
biańskim stworzeniem”, co chyba najbardziej przyczy
niło się do mojego późniejszego romantyzmu. Ujawni
ło się to po raz pierwszy, kiedy byłem w czwartej albo 
trzeciej klasie gimnazjalnej — u Meyerów pojawiła się 
wtedy, na czas spływania kry, zgrabna mała pensjonarka, 
nazywała się Olga Reuter (nie było wówczas jeszcze 
stałego mostu łączącego miasto ze stroną wyborgską 
i mieszkające tam dzieci ze szkoły św. Anny rodzice 
chętnie oddawali na czas spływania lodów pod opiekę 
rodzinom po drugiej stronie rzeki). Zakochałem się 
w niej natychmiast i w niemym bólu znosiłem, że ta źle 
wychowana istota, świadoma swojej przewagi, niszczy
ła swoimi bazgrołami moje zawsze porządnie prowa
dzone zeszyty, moje książki etc. Ból był podwójny: bo
lało, że to dziewczyna i że źle wychowana. Naturalnie, 
sprawy nie udało się ukryć; kiedy Anna Nikołajewna do
wiedziała się o wszystkim, śmiejąc się powiedziała 
po niemiecku: „Wcześnie się krzywi, co ma stać się 
hakiem".

Z tym hakiem czas jakiś trwało; zadbała o to pani 
Troska. Mogę więc przeskoczyć w następny smętny
czas.
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Była jesień roku 1877. którą spędziłem z Frankiem 
w stadninie, wtedy to romantyzm na dobre wziął mnie 
w posiadanie. Mówiłem już, że chłopcy i dziewczęta, 
synowie i córki wieśniaków z sąsiedniej wsi często 
przychodzili, by napić się piwa i pośpiewać. Najmłod
sza w tym towarzystwie i dlatego niemająca jeszcze 
„ukochanego”, była czarnooka Ida Lenz; „Ależ ona 
piękna!” —  powiedział Frankel zaraz pierwszego wie
czora. Sam zauważyłem to aż za dobrze. Urok pieśni 
ludowej, która wówczas po raz pierwszy zachwyciła 
mnie swym pięknem, rozpromienił również ją, do te
go doszedł urok ciepłych nocy księżycowych, spacery 
w cieniu buków, oczywiście w towarzystwie —  córki 
wieśniacze to nie pierwsze lepsze przybłędy — ale 
przecież parami, a cienie księżyca są głębokie. Wreszcie 
odpust w Schmiedefeld ze swoimi rozrywkami —  sło
wem, kiedy wróciłem do Lipska, byłem niemal zakocha
ny; przynajmniej w najbliższym mieście powiatowym 
Suhl dałem się sfotografować razem z Idą i zdjęcie to 
musi jeszcze gdzieś tkwić w rzeczach mamy. Moi 
przyjaciele nie przywiązywali do całej sprawy większe
go znaczenia. Crusius, który w ogóle zadawał sobie 
dużo trudu, by znaleźć rym do mojego nazwiska, napi
sał z Włoch do Neumanna list częściowo rymowany, 
w którym odniósł się m.in. do mojej osoby następującą 
rymowanką; Liński Zie —  liebt noch „sie’’) A Schwarz, wiel
biciel Heinego, dobrotliwie się uśmiechając, nie bez ra
cji nazwał to wszystko „miłą młodzieńczą głupotą”. 
Czy po tamtej stronie sprawy toczyły się równie nie
szkodliwie — nie dowiedziałem się nigdy.

lipscy
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Tak czy inaczej, odpust w Schmiedefeld udowodnił 
mi, że sztuka tańca nie jest moją mocną stroną. Posta
nowiłem więc uzupełnić ten brak, co zresztą miało swój 
sens. Zgłosiłem się zatem do nauczyciela tańca na uni
wersytecie na normalny roczny kurs. Uczestniczyli 
w nim nie tylko studenci, ale również młodzi kupcy 
i było nam dobrze z sobą. Była to grupa męska, która 
najpierw wprawiała się sama, dopiero później połączo
no ją z żeńską. W niej w ogóle nie było studentek (były 
wówczas zaledwie dwie, filozoficzna Minna i chemicz
na Maria, jak je nazywaliśmy, i dla tych czcigodnych 
pionierek wszystko było ważniejsze niż tańce). Uczest
niczkom kursu, dziewczynom ze sfery mieszczańskiej, 
skromne warunki rodzinne nie pozwalały na naukę tań
ca w domu; przychodziły przeważnie w towarzystwie 
matek lub ciotek i wszystko w ogóle odbywało się bar
dzo czcigodnie. Dla mnie było to coś nowego i niewy
mownie pięknego. Technikę opanowałem na tyle, że 
mogłem w pełni poddać się oszałamiającej sile rytmu 
— a teraz do tego oszołomienia doszło drugie: trzyma
łem w ramionach tancerkę — moją tancerkę. Ta wpraw
dzie się zmieniała, ale stopniowo z dużego grona w 
niło się mniejsze, a z tego mniejszego z wolna ta jedna 
jedyna, do której zawsze wracałem, jako właśnie do 
„mojej” tancerki, czując, że i ona czuje to samo. O jej 
życiu nie myślałem wcale, taniec przesłaniał wszystko, 
miałem wrażenie, że przeżywam baśń —  moją baśń ta
neczną.

Nazywała się Emma Reiner, była sierotą, mieszkała 
u swojego bezdzietnego wuja, kupca, przy Aleksander- 
strasse; wiek—  16 lat, wzrost średni, czerwone policz-
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ki, warkocz brązowy, na kształt wieńca owinięty wokół 
głowy. Znajomość z rodziną i wizyta w domu —  to by
najmniej nie było oczywiste. Póki trwała zima i baśń ta
neczna nie było takiej potrzeby, wręcz przeciwnie. Nie 
było jej również wiosną, kiedy kończyła się nauka, 
a z dużego kręgu wyłonił się mały „wianuszek", do któ
rego należała i ona, i ja, i organizowano wycieczki oraz 
bals champetres. Kiedy również i on się rozpadł i stanęliś
my w obliczu rozstania — nie pozostało nic innego. 
Wujek i ciotka byli zacnymi mieszczanami, mieli jakieś 
wykształcenie, skromny dom był czysty i przyjazny, 
a ona była jego duszą. Po jakimś czasie byliśmy zaręcze
ni — odbyło się to jak najnaturalniej. Potem przyszły 
ferie jesienne 1878 roku, moje wędrówki po Turyngii, 
codzienna wymiana listów — tylko dlaczego jej lis
ty były tak mało podobne do niej! Wreszcie piąty 
semestr: przyjaciele musieli zostać wtajemniczeni, 
Schwarz, Lange, Crusius, a przede wszystkim matku
jąca mi przyjaciółka, pani Crusius. Emmeli wszystkim 
się podobała —  tak przynajmniej mówiono. Co praw
da, pani Crusius nie przestawała utyskiwać: „No cóż, 
gdyby Otto miał siostrę, to byłoby coś dla pana”. Po
tem nadeszła moja choroba i rekonwalescencja, miła pa
ni Crusius postawiła na swoim i odwiedzała mnie wraz 
z Emmeli. Miałem wrażenie, jakby przychodziła z cór
ką. I coś w tym było, bo to Emmeli dzięki niej zyskała na 
znaczeniu, a nie odwrotnie. Szał tańców minął, a bez
barwna rzeczywistość była właśnie bardzo bezbarwna. 
Nadeszło lato 1879 [roku], wokół mnie wszystko się 
żeniło i wychodziło za mąż, obie starsze siostry Wilhel
ma Langego, również Sieglin zachwycał się swoją na
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rzeczoną —  tak wyglądały zaręczyny —  na całe życie. 
Z czasem musiałem sobie powiedzieć: to, co mnie przy 
niej trzyma —  nie licząc zmysłowego uroku ładnej 
dziewczyny — to jest poczucie obowiązku, nie miłość. 
Musiało zatem trzymać, zwłaszcza że chodziło o siero
tę. Tymczasem przyszła zima 1879/80 [roku] w Con
newitz z Wilhelmem Langem. Wzywał mnie Peters
burg; wyobraziłem sobie Emmę w całym układzie tam
tejszych stosunków —  to było nie do pomyślenia, po 
prostu nie do pomyślenia. Potem, wiosną l 880 roku 
zbliżający się wyjazd do Monachium —  wcześniej nale
żało uczynić decydujący krok, oficjalnie się zaręczyć. 
Przenigdy! Co więc robić! Zwrócić dane słowo... Za
łóżmy jednak, że się poświęcę —  czy ona przez to bę
dzie szczęśliwsza? Przecież nie moje obecne rozdraż
nienie jest przejściowe, przejściowe było owo zachłyś
nięcie się, tyle wiedziałem. Z mojego zmartwienia zwie
rzyłem się Wilhelmowi Langemu. Ten potraktował 
sprawę niezmiernie poważnie i był wobec mnie bardzo 
surowy. Miał rację. „Usprawiedliwia cię tylko twój bar
dzo młody wiek” — powiedział. Tamtej zimy miałem 
dopiero 18 lat. Podobnie sprawę ocenili inni przyjacie
le. Najostrzej wypowiedział się Sieglin: „Zawsze myś
lałem, że Z. to chodząca wierność”. Po śmierci Crusiu- 
sa znalazłem w jego pamiętniku notatkę: „Dawny Z. 
i moja miłość do niego należą do przeszłości. Czy po
trafię pokochać tego nowego, to się dopiero okaże". 
Również pani Crusius powiedziała na swój nieco szor
stki sposób, że narzeczone są nie tylko do obcałowywa- 
nia. Najłagodniej rzecz oceniał Schwarz. Nie było już 
natomiast wątpliwości, co teraz należy zrobić. Wilhelm
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Lange wielkodusznie podjął się realizacji tego przykre
go zadania. Emmeli była miła jak zawsze: „Jeśli nie po
trafię mu dać szczęścia, to cóż tu po mnie". Przy całym 
moim strapieniu, sprawiło mi przyjemność, że przyja
ciele byli wobec mnie tak surowi — czułem, co mają na 
myśli, mówiąc o „prawie do kary" — jak też, że wszyscy 
stali po stronie Emmeli. Ogólnie rzecz biorąc — nie
jednokrotnie byłem w życiu bardziej nieszczęśliwy, 
przedtem i potem, ale nigdy nie czułem się tak upo
korzony.

Zakończmy sprawę Emmeli: miła pani Crusius na
dal była z nią w kontakcie, potrafiła podtrzymać ją na 
duchu lepiej niż jej drobnomieszczańska ciotka. Póź
niej Emma wyszła za mąż, urodziła również dziecko, ale 
jej małżonek niedługo zmarł i wtedy musiała zmagać się 
z biedą. Byłem już wówczas w Petersburgu, pani Cru
sius umożliwiła mi wspieranie jej od czasu do czasu 
dyskretnie, tzn. tak, by Emma nie dowiedziała się, kto 
jej pomaga. Jej dalsze losy nie są mi znane.

Zmiana miejsca pobytu odmłodziła mnie. Sieglin 
miał rację, kiedy wskazał mi Ekkehart i Säntis. Rzuci
łem się w ramiona przyrodzie, zwłaszcza przyrodzie 
górskiej. Miałem w końcu za sobą znaczny sukces na
ukowy: moja dysertacja została wydrukowana, a arkusze 
korekty, które zabierałem „przypadkowo”, zamierzając 
zasiąść przy „północnoniemieckim stole”, budziły na
leżyty respekt wśród biesiadników. Tak więc mogłem 
pozwolić sobie na odpoczynek. Po lipskim wysiadywa
niu [nad pracą] ogarnęła mnie nieokiełznana żądza 
wędrowania i przygód. Nie stało się to tak prędko, ale 
w końcu owa rana musiała się zabliźnić. A jakie wzięcie
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miał młody mężczyzna o nie całkiem dzikim wyglądzie 
i z akademickim wykształceniem u przedstawicielek 
płci pięknej, wkrótce się przekonałem. Co prawda nie 
w kręgach mieszczańskich — to wymagałoby czasu, 
a tego nie miałem — ale o szczebel niżej, na wędrów
kach, w gospodach i na wolnym powietrzu, na potań
cówkach przedmiejskich i (z zachowaniem ostrożnoś
ci) wiejskich oraz wszędzie tam, gdzie szaleje pani 
Przygoda. Ale chciałbym być dobrze zrozumiany: tylko
0 jeden szczebel niżej. Od prawdziwych nizin, gdzie 
uszminkowana zawziętość i tępota służą zwierzęcym 
chuciom, zawsze trzymałem się z daleka. „Co piękne, to 
miłe” — to zaś byłoby wstrętne.

Kiedy to piszę, staje więc przede mną niejedna, wy
dawałoby się zapomniana, ulotna postać — i jeśli jej nie 
zatrzymam, znowu i ostatecznie utonie w morzu zapo
mnienia.

— Odejdźcie! Nie mogę was zatrzymać. Wszelako 
jedna pozostanie niezapomniana do końca moich dni.

Była córką ogrodnika z Giesing pod Monachium
1 przez swoich nazywana Babette (również Babet, Ba- 
wet i Bawed), przeze mnie: Bärbl albo też Waberl. Jesz
cze mam przed oczami jej mały, dwupiętrowy dom ro
dzinny, na nim, zgodnie z bawarskim zwyczajem, imio
na obojga rodziców: Anton i Katharina Strobl — i rok 
[w którym dom został zbudowany] oraz wielki ogród 
wokół domu. Nie była niewykształcona, uczęszczała do 
szkoły klasztornej, tak że jej dusza, wyćwiczona na 
żywotach świętych, cicha i wrażliwa, otwarta była na 
wszystko, co opowiadałem jej o odległych krajach i cza
sach. Znajomość zapowiadała się na krótką, ponieważ
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zbliżała się pora mojego odjazdu. I pewnego dnia trze
ba było powiedzieć: „Szczęść Boże, Bärbl, jutro wyjeż
dżam”. Jakże często mówiłem już te słowa —  ale nigdy 
jeszcze nie sprawiły takiego bólu: „Naprawdę!...” „To 
zabieraj się ze mną! Wiedeń to piękne miasto”. Był to 
raczej żart, ale potraktowany został serio. A kiedy po
wtórzyłem zaproszenie, choć tylko na wpół poważnie, 
odebrano je z całkowitą powagą. W końcu dlaczego nie? 
Było to wszak po myśli pani Przygody: „Zerwali ró
życzkę radośnie, tak, radośnie. Nuże ze mną, dziewczę 
hoże, nadszedł czas! ” — „A więc krótko i węzłowato — 
jutro o godzinie... jestem na dworcu; chcesz jechać ze 
mną, to bądź!”

Ale z różyczką trzeba było poczekać. Szczęśliwie bi
lety kupiłem tylko do Linzu. „Dlaczego nie do Wie
dnia”? — „Przecież nie będziemy spędzali nocy w po
ciągu". Ale kiedy w Linzu znaleźliśmy się w naszym po
koju Pod Złotym Okrętem, padła przede mną na kolana 
prosząc, bym pozostawił ją nietkniętą, Matka Boska by 
jej tego nie przebaczyła. Rano przywitałem ją usłyszaną 
od niej wcześniej głupiutką przyśpiewką: „Linz to mia
steczko, a Wiedeń to miasto; w Linzu zjemy pieczeń, 
a w Wiedniu sałatę”. „No cóż, Bärbl, odcięliśmy się od 
pieczeni i poprzestaliśmy na sałacie. Dobrze mówię?” 
Rzuciła mi się na szyję: „Dziękuję, dziękuję”! Miałem 
tego nie żałować.

W Wiedniu —  cóż, moją Porgesię już znacie. Kiedy 
dotarliśmy w rozmowie do drażliwego punktu, usłysza
łem: „Dzieci, wyjdźcie stąd!” Oprócz przyszłego ban
kiera była mianowicie w domu jeszcze córka, podlotek, 
wobec której nie musiałem, jak mi się wydawało, mieć
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skrupułów. Matkę olśniło, że może wynająć dwa pokoje, 
dla przyzwoitości bowiem musiały być dwa i tak dobi
liśmy targu. Zresztą nie przeszkodziło jej to zapropo
nować nam po jakimś czasie jeden wspólny pokój — 
naturalnie za tę samą cenę, jaką płaciłem za dwa. Czemu 
nie? I oto mieliśmy jak u Tiecka Glückes Überfluss [Nad- 
miar szczęścia |; ale co będzie, jeśli któremuś z panów 
z uniwersytetu przyjdzie do głowy odwiedzić doktora 
Z.? To był powód, dla którego w miarę upływu czasu 
„grunt zaczął mi się palić pod nogami”.

Nie chciałem mianowicie w nauce spocząć na lau- 
rach. Aby zaś Bärbl tymczasem czymś zająć, kazałem jej 
zrobić kurs szycia, w czym Porgesia też umiała pomóc. 
Poza tym Wiedeń oferuje masę popularnych rozry
wek, których zakosztować można w pełni tylko we dwo- 
je. Oczywiście, zabierałem ją również do opery i do 
Burgtheater, ale naprawdę dobrze czuła się dopiero 
w „kwietnych salonach", tzn. tam, gdzie były śpiewy lu
dowe, tańce i tanie uczty. A kiedy zagrano walca Straus
sa i tańczący podejmowali melodię śpiewając „takie
go skarbu, jak ty, na świecie nie ma nikt” — a ja 
z pełnym przekonaniem wraz z nimi — ona czuła się 
jak w niebie, a dzięki niej ja też.

Łatwo zgadnąć, że przy takim sposobie życia rychło 
skończyły mi się pieniądze. Pomógł nam Hartleben. 
Doszła też wspólna praca. Mój charakter pisma był 
chyba wówczas ładniejszy, niż ten tu, ale jej pismo rów
nież było ładne, a przy tym zajęcie wydawało się bar
dziej kształcące. Temat ją interesował, ponieważ 
w książce mowa była również o pierwszych chrześcija
nach, a ponieważ kiedy dyktowałem jej np. imię: „Plu-
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tarch", ona zaś zapisywała to „kanciaste” imię jako 
„Blutarg" [zła krew], było też dużo śmiechu.

Szybko minęły trzy miesiące i nadeszła godzina po
żegnania. Czego mogła się po mnie spodziewać, wie
działa od początku: że nie mogę się z nią ożenić, ale też, 
[że] jej nie opuszczę, zwłaszcza jeśli —  albo raczej: 
zwłaszcza że. Łez popłynęło wiele, również z mojej 
strony, ale przecież była odważna i wierzyła mi. Mog
łem też na początek ją zaopatrzyć — miałem przecież 
w kieszeni honorarium Hartlebena. Tak więc wróciła do 
swoich i po kilku gwałtownych scenach została dopusz
czona do łask. Oczywiście pani Kathi i krewni —  zresz
tą wbrew mojej woli — bardzo zadbali na swój sposób 
o to, by dobre imię i perspektywy małżeńskie ucieki
nierki nie doznały uszczerbku. Wydawało się więc, że 
wszystko skończone.

Włochy i Grecję mogę tu chyba pominąć; pewna 
przygoda w Neapolu była spowodowana wyłącznie za
interesowaniem etnologicznym, poza tym pani Przy
goda mogła przyjąć moją dymisję. Sprawa jednak miała 
mieć jeszcze epilog.

Moja droga powrotna —  gwoli spotkania z przyja
ciółmi —  prowadziła przez Monachium. Dłuższy po
byt nie był przewidziany. Ale zaraz pierwszy dzień rzu
cił mi Bärbl w ramiona. Był to najdziwniejszy z przy
padków; mieszkała wszak w Giesing i po raz pierwszy 
po długim czasie przybyła do Monachium (tramwaju 
wówczas nie było). Takiego wybuchu radości nigdy 
więcej nie widziałem: płakała i śmiała się, i pytała, i opo
wiadała, wszystko naraz, tak że przechodnie oglądali się 
za nami. Próbowałem zapanować nad sytuacją, ale na
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daremnie. „Przecież i tak nic nie pomoże —  powiedzia
łem w końcu — jutro muszę odjechać, daleko, i tym ra
zem nie możesz jechać ze mną”. „Nie, nie jutro —  bła
gała —  tylko raz jeszcze być tak szczęśliwą! ” Zaczyna
łem mięknąć i liczyć, czy nie udałoby się zaoszczędzić 
dla niej parę tygodni; wtedy coś wstrętnego przeszło mi 
przez myśl. „—  Ale nie zrobisz tego znowu?” „—  Nie, 
na pewno nie, już i tak żałowałem”. Teraz chodziło już 
tylko o znalezienie gniazdka —  w okresie urlopowym 
w gruncie rzeczy nic trudnego, ale z tym balastem? 
„Nie — moja zacna bawarska gospodyni potrząsnęła 
głową. Próbowałem jej wyjaśnić, że chodzi o porządną 
dziewczynę, a nie „taką tam”. „— Ach tak, to pana uko
chana? Trzeba było od razu tak mówić”. Teraz sprawę 
załatwiła mała, godziwa opłata. Była bardzo miła dla 
mojej dziewczyny; ja zaś najwidoczniej wyjątkowo się 
jej podobałem. Często spoglądała na mnie, uśmiechała 
się, potem jednak pokiwała głową, jakby chciała powie
dzieć: „Nic dobrego z ciebie nie będzie”.

Miałem teraz odwiedzić również dom Bärbl. Ojciec 
podał mi uprzejmie rękę: „Szczęść Boże, panie sąsie- 
dzie”, poza tym jednak mówił niewiele. Tym bardziej 
gadatliwa była pani Kathi. Dziękowała mi za kurs szy
cia, zapewniała, że zawsze nakłaniała córkę do wierności 
wobec mnie —  nie sądzę, by kosztowało ją to zbyt wiele 
wysiłku. Poznałem również siostrę, Nanni, niepozorną 
istotę; ponieważ zbliżała się uroczystość ludowa na 
Łąkach Terezjańskich, zabrałem ją z nami, by nie była 
zazdrosna. Było całkiem wesoło, bo na wolnym powiet
rzu. Na ostatni tydzień pojechałem z samą Bärbl do leś
nej gospody w Ammerland nad jeziorem Sternberg, do
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wsi leżącej wówczas na całkowitym odludziu, Z powo
du późnej pory roku byliśmy jedynymi gośćmi — jedy
nymi spacerowiczami po jesiennym lesie — wyjąwszy 
królewskiego pustelnika, Ludwika II Bawarskiego. Był 
to piękny, pełen jesiennego słońca tydzień, prawdziwy 
wielki finał. Również pożegnanie było miękkie i łagod
ne. „Czy zobaczymy się znowu?” „Tak, jeśli nie bę
dziesz tego więcej robił". — „A więc z pewnością tak! ”

Ale robiliśmy ten rachunek bez pani Kathi — 
wszystko więc definitywnie minęło.

Kiedy wspominam ten tak ważny epizod mojego ży
cia, to choć powziąłem mocne postanowienie, że nie bę
dę sobie pobłażał, nie mogę siebie potępić. Co prawda 
zasada jest zasadą, i tak powinno być. Ale czy nie jest 
ona odmienna dla różnych ludzi, czy nie dopuszcza 
uzasadnionych wyjątków? Najpierw to, co dotyczy 
mnie samego: zmysłowość — nie chcę jej się wypierać, 
ale jednocześnie mam się za szczęśliwego, ponie
waż swojego pierwszego upojenia zmysłowego nie 
zbezcześciłem, jak wielu innych, w ramionach kupnej, 
niskiej miłości, zachowam je w sobie w całej jego szla
chetności po wsze czasy. Sedno rzeczy jednak nie 
w tym, w czym zaś —  chciałem właśnie wyjaśnić w tym 
rozdziale i dlatego rozwodziłem się nad tym tak szcze
gółowo. Co się zaś tyczy drugiej strony —  czy świado
mość, że raz i jeszcze raz była „tak szczęśliwą”, nie po
winna opromienić również jej późniejszego, szarego 
życia codziennego, ją także chronić przed tym, co gor
sze i szpetniejsze?

Jedno w każdym razie miałem na swoją obronę —  to, 
że łegenda w miły sposób zatroszczyła się o moje prze
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życia i pięknie je przyozdobiła. Nie pozostały one ta
jemnicą choćby dlatego, że wtajemniczyłem we wszyst
ko moich przyjaciół; ale postać, w jakiej ta legenda do
tarła do moich uszu, była doprawdy osobliwa. Latem 
I 884 roku, jak już mówiłem, wracałem z Petersburga 
do Lipska. Byłem z Fritzem Langem, młodszym bratem 
Wilhelma w teatrze, i jedliśmy kolację w sąsiedniej re
stauracji Pod Czarną Deską. Przy stole obok dwaj stu
denci zatopieni w ożywionej, głośnej rozmowie; słyszę 
słowa: „porwać”, „uwieść”. To drugie, zdaniem jedne
go, jest zdecydowanie naganne, to pierwsze niekiedy 
dozwolone, co więcej — godne pochwały. Na dowód 
opowiada fantastyczną historię, która wydaje mi się 
dziwnie znajoma. „Warto posłuchać” —  szepnął Fritz 
i całkiem zamilkł. Drugi, najwidoczniej zainteresowa
ny, wypytywał o szczegóły. „Był to człowiek o niesłycha
nej sile fizycznej — kontynuował pierwszy. — Kiedyś, 
w trakcie jakiejś awantury z policją, podniósł policjanta 
w górę i przez pięć minut trzymał go w powietrzu". — 
„A kto to był?” — „Polak, nazywał się T. Z., och, 
chciałbym go kiedyś poznać!” Dosłownie. Oczywiście, 
natychmiast spełniłem to życzenie; najpierw zapano
wała konsternacja, potem było dużo śmiechu, a resztę 
wieczoru przehulaliśmy bardzo wesoło we czterech.

Czy ta legenda nie zatoczyła również szerszych krę
gów? I czy koniec końców nie dotarła do Petersburga? 
Niczego konkretniejszego na ten temat nie słyszałem, 
ale następujące wydarzenie zwróciło moją uwagę. Było 
to w czasie obrzydliwej kampanii plotkarskiej przeciw
ko mnie pod koniec pierwszej dekady naszego wieku, 
o której później jeszcze pokrótce opowiem. Opubliko
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wałem właśnie w jakimś czasopiśmie wspomniany już 
artykuł o Kupcu weneckim z dopiskiem „Poświęcam Jessi- 
ce". Był to naturalnie symbol, o którego znaczeniu czy
telnik dowiadywał się dotarłszy do ostatnich stron tek
stu. Po rzeszy plotkarzy nie można się było tego spo
dziewać. Dla nich Jessica to była piękna Żydówka, 
całkiem współczesna, którą uprowadziłem do Wiednia 
i, naturalnie, porzuciłem w biedzie. Miłe to oczywiście 
nie było — chciano mojej zguby i prawie się to udało. 
Ale dlaczego właśnie do Wiednia?

A teraz koniec z tym. Minęło czterdzieści lat. Teraz 
krążą wokół mnie inne duchy, głębokie, poważne, smut
ne, do nich należę. Tamte wyczarowałem, aby na chwilę 
ożyły we wspomnieniach. Tak więc — szczęść ci Boże, 
Bärbl! Tym razem na zawsze.

XV
Moje stosunki towarzyskie w Petersburgu wynikały 
z przynależności do kręgu szkoły św. Anny — z jed
nej strony, oraz kręgu uniwersyteckiego — z drugiej, 
zwłaszcza jednak do tego pierwszego. Dopiero później 
przewagę zyskał stopniowo krąg uniwersytecki. Miesz
kałem u Kónigów; drudzy w kolejności byli Schneidero
wie — otóż mój starszy kolega uniwersytecki z Lipska, 
Karl Schneider, został inspektorem, ożenił się ze żwawą 
Martą Willkomm, córką praskiego profesora, i zżył się 
bardzo z kręgiem szkoły św. Anny. A na trzecim miejscu 
Masingowie — profesor gimnazjalny Ferdinand Ma- 
sing ze swoją ładną żoną Olgą, wówczas jeszcze bez
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dzietni. Przyłączyli się wspomniani już wyżej Kiesieric- 
cy, przyprowadzeni właściwie przeze mnie, ale zwabieni 
chyba głównie sympatiami bałtyckimi, które domino
wały u Schneidera i Kiesierickiego. Drugi Schneider, 
chyba Edward, był nieobecny, a jego matka nie żyła, ale 
jego starszy brat, tajny radca Schneider, który latem 
I 876 roku wraz z żoną mieszkał z nami w Pargołowie, 
często mnie do siebie zapraszał. Tam poznałem również 
jego zamężną siostrę i jej męża, senatora Tura.

Był to człowiek bardzo bogaty, miał wspaniały dom 
w Petersburgu, willę w Baden-Baden i Bóg wie co jesz
cze. W Baden-Baden chowały się jego dzieci, syn i cór
ka; te same dzieci, których nauczycielem domowym, 
kiedy jeszcze były małe i mieszkały w Petersburgu, był 
mój nauczyciel prof. Gótz —  obecnie w Jenie. Teraz 
córka, Maria, ukończyła swój kurs i zimą 1883/84 po
wróciła do Petersburga. Należało więc wprowadzić ją do 
towarzystwa. A więc bale, wieczory towarzyskie itp. 
Wszystko odbywało się w pełnym blasku, zwłaszcza ba
le: wtedy przed paradnym wejściem od Znamienskiej 
rozpinano rodzaj namiotu, aby państwo wysiadający 
z powozu znaleźli się od razu pod dachem. Do tych 
państwa należałem również ja, chociaż nie miałem po
wozu. Tańczono, jak przystoi: od północy do białego 
rana. Tu przydały się moje lipskie umiejętności — al
bowiem również walc na trzy czwarte przywędrował 
chyba wraz ze mną z zagranicy. Nie należałem do naj
świetniejszych tancerzy, nigdy nie przyszłoby mi do 
głowy wodzić np. monstre. Ale byłem chętnie akceptowa
ny, a nawet wyróżniany. Bilecików do kotyliona dosta
wałem tyle co najlepsi. Najmilsze były mi oczywiście
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bileciki od córki gospodarzy. Kwitnąca dziewica, wyso
ka i majestatyczna, prawdziwa księżniczka o szlachet
nych rysach twarzy i policzkach raczej bladych, jeśli nie 
zaróżowił ich taniec. Wobec mnie zachowywała się 
w sposób niewymuszony, miałem bowiem ten zaszczyt, 
że oprócz wieczorów towarzyskich zapraszano mnie 
również na intymniejsze wieczory rodzinne, spędzane 
w petit comite. Często wtedy z nią rozmawiałem i mogłem 
spokojnie kontemplować jej dziewczęce usposobienie 
i chociaż czasem było mi przykro, że swój figlarny języ
czek ćwiczyła na moim kochanym Gótzu i jego dawnym 
pedagogicznym refrenie: „I znowu się nie nauczyli
ście?” —  to przecież podobała mi się coraz bardziej. 
Naturalnie miała swoje humorki. Raz mówiła z uzna
niem o jakiejś damie z Baden-Baden, która codziennie 
prezentowała się w nowej sukni: „To byłoby coś dla 
mnie", innym razem chciała zostać żoną misjonarza 
i działać wśród Kabylów. Ale zawsze była ożywiona, 
pełna pomysłów i zdolna rozruszać całe towarzystwo.

I tak rozpoczęła się moja nowa baśń taneczna. M i
mo wszystko, co było w Lipsku? Ale przecież nie było tu 
żadnego podobieństwa. Jakże mogłem przy moich 
skromnych warunkach poważnie myśleć o tak bogatej 
spadkobierczyni? Od początku było dla mnie jasne, że 
tylko chwilowo mam prawo cieszyć się blaskiem te
go młodego słońca i bez zawiści muszę zaakceptować 
roszczenia jakiegoś poważnego adoratora. Było mi jed
nak przyjemnie, że jak okiem sięgnąć nikogo takiego 
nie dostrzegałem, co niewątpliwie stawiało mnie 
w uprzywilejowanej sytuacji — również wobec rodzi
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c ów. Wiosną roku I 884 nastąpiło serdeczne, miłe po
żegnanie i „do zobaczenia jesienią".

Czekałem nie bez tęsknoty. Wróciła z Baden-Baden, 
jeśli to możliwe, jeszcze bardziej świeża i kwitnąca, 
miała wiele do opowiedzenia, a nie było w tym niczego, 
co wzbudziłoby mój niepokój. Potem zaczęło się czeka
nie na pierwszy bal, a sezon balów rozpoczyna się póź
no, w październiku, jeśli nie w listopadzie. Niemniej 
nadszedł, a wraz z nim dawni goście, dawny blask, daw
ny czar. Wpisywałem się do jej karnetu tak często, jak 
tylko przyzwoitość na to pozwalała, o innych niezbyt 
się martwiłem. W czasie jednej z moich pauz stanąłem 
na podwyższonym podium, widziałem ją, z głową prze
chyloną nieco w bok, przemykającą krokiem tanecznym 
koło mnie, uroczą jak nigdy dotąd. Wtem czuję do
tknięcie na moich barkach —  była to ręka jej niezamęż
nej ciotki. Chyba się zaczerwieniłem, niczym przyłapa
ny na gorącym uczynku. „—  Czy Maszeńka panu się 
podoba?” —  „O tak, bardzo”. „—  To niech pan przyj
dzie w przyszły czwartek wieczorem do mnie, poroz
mawiamy o tym”. W głowie mi się zakręciło: „—  Czy 
Ma..., czy panna Tur też będzie”? —  „Chciałby pan 
wszystko wiedzieć! Więcej cierpliwości!”

Następny jej taniec należał do mnie. Z jakże innymi 
uczuciami obejmowałem ją — jak już na wpół swoją 
własność. Myślę, że na twarzy miałem wypisane pyta
nie: „Moja?" — a w jej spojrzeniu, w jej uśmiechu nie 
było przynajmniej odpowiedzi odmownej. Z godziny 
na godzinę upojenie rosło — aż do ostatniego tańca, do 
kotyliona, z jego tak ważką teraz dla mnie grą pożegnań
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i powrotów... Nie przeczuwałem, że będzie to ostatni 
taniec w moim życiu.

Na sali balowej było upojenie — a potem wilgotny, 
chłodny, szary petersburski ranek i wytrzeźwienie. M i
jały wilgotne i chłodne dni. Zaręczyć się —  po prostu? 
Przecież ona nie zechce rezygnować ze swojego świata, 
a co ja w tym świecie mam robić? Co będę w tym świecie 
znaczyć z moją nauką? Le mari de madame [mąż swojej 
żony], nic więcej. Słowo padło jak cios, czar prysł. Nad
szedł ów czwartek —  pozostałem w domu. Nadszedł 
następny wieczór towarzyski — tym bardziej pozosta
łem w domu, narażając się na myślenie o tym, kto też 
teraz z nią się bawi. Tak minął listopad, minął grudzień 
i nadszedł dzień Nowego Roku 188 5 ze swoimi obo
wiązkowymi wizytami. Nie mogłem w żadnym wypad
ku pominąć Turów. Pojechałem więc. Byłem pierwszym 
gościem, służąca zaprowadziła mnie do pustego pokoju 
gościnnego. Wszystko tak dobrze znane, również sofa, 
na której tak często siedzieliśmy obok siebie. Potem 
przyszła matka. Czy córka się nie pokaże? Jednak przy
szła, piękna jak zawsze, z uśmiechem na ustach, ale in
nym, dumnym i gorzkim. Rozmowa była chłodna, 
chyba zanadto pochłonęła mnie nauka, to niedobrze. 
Dzwonek obwieścił nowego gościa. Złożyłem wyrazy 
szacunku. Pożegnałem się. Nie padło zaproszenie do 
pozostania — to było ostatnie wrażenie.

Później okrężną drogą dowiedziałem się, że niczym 
Puszkinowska Tatiana wyszła za starszego generała 
o nazwisku Timaszew. Potem — że jej mąż zmarł; po
tem — że zmarła ona. O wiele później, już w czasach 
bolszewickich, zaprosiła mnie bardzo już leciwa tajna
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radczyni Schneider do siebie, by skonsultować się ze 
mną w sprawie spadku po mężu. Zapytałem o członków 
rodziny, w końcu o zmarłą Maszeńkę, czy była w swoim 
małżeństwie szczęśliwa. Nie, nie była. Powiedziałem, że 
mi bardzo przykro, była przecież taka miła. Spojrzała 
na mnie surowo: „— Miła? Nie mówmy o tym”.

Ale powróćmy do owego dnia noworocznego 18 8 5 
[roku]. Miałem złą noc — a potem zły dzień. Skrucha? 
Nie, ale uczucie głębokiego opuszczenia. Kónigowie 
mieli pełne ręce roboty w związku z przygotowaniami 
do święta szkoły św. Anny w dniu 3 stycznia. Ach, moi 
przyjaciele, dlaczego byliście tak daleko? Nie chodziło 
o zwierzenia, chciałem tylko porozmawiać, znaleźć się 
wśród ludzi. Gdyby chociaż Sonny! Ten jednak siedział 
we Włoszech; ale Giebel był na miejscu. Czy ciągle jesz
cze w tym przytulnym mieszkaniu na Galernej? Zajrzę. 
Rzeczywiście, nadal tam mieszkają. Zostałem miło po
witany; jest również siostra. „—  To ładnie, że nie za
pomniał pan o moich urodzinach!” —  „Pani urodzi
nach?” O nich rzeczywiście nie zapomniałem, ale zapo
mniałem, że wypadały 2 stycznia. Teraz zdumienie było 
pełne. A więc przypadek? Niestety, nie mogłem zaprze
czyć. Śmiechu było co niemiara. Zauważyłem przy tej 
okazji, że śmiejąc się pochylała górną część ciała lekko 
do przodu: ruch taki Jean—Paul przypisywał swojej Le- 
notte i określił go jako „wiejski”. Mnie bardzo się on 
podobał. Jane tego nie miała. Poza tym była również 
szczupła, natomiast chyba nie tak czcigodna. Bezwied
nie wdałem się w porównywanie. Nie, nie była tak wy
niosła. Za to promieniała taką dobrocią, że zrobiło mi 
się ciepło na sercu. I sama dbała o swoich gości — bo
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wreszcie nadeszli — stary krąg, również mała, pulchna 
Liza, tym razem sama. Ale nie ona mnie interesowała, 
interesowała mnie tylko solenizantka. Wcale na nią nie 
liczyłem, sądziłem, że jest w Rewlu. Tymczasem ją 
spotkałem, całkiem nieoczekiwanie i do tego w dniu jej 
urodzin. Przypadek czy zrządzenie losu? Czy dzięki 
niej mogłem odżegnać się od tamtej? W co się bawiliś
my i o czym mówiliśmy, nie pamiętam. Ale kiedy wraca
łem w tę noc zimową do domu — a droga była daleka — 
towarzyszyło mi owo uczucie ciepła.

Nadeszła wiosna. Panna Giebel nie wróciła do Rew
ia, ponieważ wypełniła już swoje obowiązki pedago
giczne. Pewnego razu — było to koło Wielkanocy
— pani König opowiedziała mi, że widziała Giebla 
z przepiękną młodą dziewczyną — czyżby rzeczywiście 
była to jego siostra? Udawałem niewiniątko. Nadszedł 
maj. Umówiliśmy się na przejażdżkę łódką z [Wyspy] 
Kriestowskiej. Nie wszystkich w tej kompanii lubiłem
—  m.in. niejakiego Wertberga, również siostrzeńca Ka
rola, syna jego starszej, owdowiałej siostry Berty. Ale 
najważniejsze, że była ona. Powiosłowaliśmy w stronę 
ujścia i nagle zaskoczyła nas burza. Było dość trudno 
walczyć jednocześnie z prądem i z wiatrem, ale podzi
wiałem jej opanowanie, gdy spokojnie i dzielnie sie
działa przy sterze. To mnie ostatecznie ujęło i w drodze 
powrotnej zapytałem szeptem: „—  Czy zechce pani 
być moją narzeczoną?” Nigdy nie zapomnę jej wyrazu 
twarzy: nie było to radosne zaskoczenie tylko bolesna 
rezygnacja. Uścisnęła mi gorąco rękę, mówiąc, że odpo
wie pisemnie. Odpowiedź nadeszła —  zachowałem ją. 
Czuje się taka nieprzygotowana, taka niegodna. Sam
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mam rozstrzygnąć, czy potrzebuję takiej towarzyszki 
życia. List mi się podobał, nie było tu żadnego krętac
twa tylko uczciwe wyznanie. Już się nie wahałem. Po
winniśmy jeszcze wiele się nauczyć — uczmy się więc 
od siebie i razem. Zaręczyliśmy się I 3 maja — trzyna
stego! I na dodatek w piątek! Wesele miało odbyć się 
zaraz po ślubie, abyśmy mieli ferie dla siebie, a więc 
6 czerwca. Ślub odbył się w katolickim Kościele Mal
tańskim (za to, że na ozdobionych złotą ramką zapro
szeniach nazwałem go „kościołem Magdaleny”, odpo
wiedzialna jest śp. Anna Nikołajewna, która w dzieciń
stwie oświeciła mnie, że „Malte" to skrót od „Madelei- 
ne"). Na dom weselny Kónigowie zaoferowali wspa
niałomyślnie swoje mieszkanie. Tam odbyła się rados
na uroczystość dla gości — jakby nie było, sporej gro
madki — potem w najbliższym kręgu poprawiny 
u Gieblów, skąd pojechaliśmy do Carskiego Sioła, aby 
wprowadzić się do upatrzonego z góry, trzypokojo
wego gniazdka.

Opowiedziałem to wszystko, moje dzieci, bo chcia
łem wam dać pełny obraz mojego życia. Odtąd, a więc 
od lata I 885 roku, chcę zgodnie z pierwotnym zamys
łem opisywać tylko swoją działalność publiczną w roli 
nauczyciela i uczonego. Nie jest wprawdzie rzeczą łat
wą wyodrębnienie tego rozdziału. Za sprawą owej syn
tezy, ku której zmierzałem, wszystkie epizody mego ży
cia były ze sobą mocniej związane, niż to zazwyczaj by
wa. Nie obejdzie się więc chyba bez okolicznościowych 
dygresji. Postaram się jednak nie przekroczyć własnych 
wytycznych — już choćby dlatego, by tu, w Schondor- 
fie, uporać się ze swoim zadaniem.
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XVI
Mówiłem już, że na rok szkolny 1885/86 wyprosiłem 
sobie od Königa sekstę z wychowawstwem. Mogłem tam 
działać dość swobodnie, wiele radości dawały mi te 
chłonne maluchy i ja im też, ale dłużej nie dało się te
go ciągnąć. Rosnące wymagania uniwersytetu zmusiły 
mnie, w 1 886/87, trzecim roku mojej działalności nau
czycielskiej, do powrotu na pierwotny teren, do primy 
— teraz selecty i supremy. Mimo to ów jeden rok w sekście 
również nie był stracony dla syntezy; w mojej książce 
Driewnij mir i my (Die Antike und wir, Świat antycyny а ту') 
mogłem wykorzystać zdobyte tam doświadczenia.

Równocześnie pilnie pracowałem nad moją pracą 
doktorską. Zatytułowałem ją nieco zagadkowo O dorij- 
skom ijonijskom stiliach w driewniej atticyieskoj kotniedii [0  sty
lu doryckim i jońskim w komedii staroattyckiej]. Była to konty
nuacja moich studiów nad formami sztuki, tyle że ma
jąca objąć już nie część, ale całą komedię i w gruncie 
rzeczy równoległa chyba do Goethego Metamorfozy ro
ślin: podstawowym jest schemat „kompozycji epirrema- 
tycznej”12, rozpoznawany w różnych formach zew
nętrznych. Równocześnie przerabiałem wyniki obu dy

12 „Kompozycja epirrematyczna połączona jest ze stałym podzia
łem chóru na dwie wzajem odpowiadające sobie połowy: w związku 
z tym ustala Zieliński pierwotną dwuchórowość komedii staroa
ttyckiej ( . . . )  i pierwotną jej, pra—attycką formę sporu dwu chórów 
zakończonego poj ednaniem, złączeniem w jedną całość i apostrofą 
tej całości do widzów w parabazie ' (’S. Srebrny, Tadettsy Zieliński, 
„Eos" 1947, z. 2).
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sertacji w dedykowanej mojemu nauczycielowi Ribbec- 
kowiDic Gliederung der altattischen Komödie [Budowie komedii 
staroattyckiej], wydanej [następnie] po niemiecku 
u Teubnera w Lipsku. Wtem — w pierwszym roku mo
jego małżeństwa — jak grom z jasnego nieba dosięgną! 
mnie nieoczekiwany cios: dzielny, stary Lugebil odrzu
cił moją dysertację. Takie studia nie mają żadnej war
tości, on oczekuje ode mnie pracy „analitycznej”. Był to 
odwieczny wymóg poruszania się utartym szlakiem — 
dotyczący mnie i moich nowych dróg, dla których po 
prostu brak mu było zrozumienia. Nie miałem mu tego 
za złe, zwłaszcza że kiedyś, zauważywszy mnie, wysiadł 
ze swoją chromą nogą z dorożki, uścisnął mi rękę i pro
sił, abym nie był na niego zły. Ale sprawie to nie pomog
ło. Wbrew niemu nie można było wymusić na wydziale 
przyjęcia pracy. Prowincja? Sukces wątpliwy i żadna sa
tysfakcja. Jedynym areopagiem, jaki bez uwłaczania 
godności Petersburga mogłem mu przeciwstawić, był 
jeszcze wówczas niemiecki Dorpat, a ja na szczęście, 
nie przewidując zgoła takiej ewentualności, przedłoży
łem moje nowe wyniki po niemiecku w wymienionej wy
żej książce. Wystosowałem więc do prof. Hörschelman
na pytanie, czy moja książka ewentualnie mogłaby zo
stać zaakceptowana jako praca doktorska. Długo nie 
było odpowiedzi, w końcu jednak nadeszła —  pozytyw
na. Obrona odbyła się w 1 886 roku z wynikiem cum lau
de. Oponentami oprócz Hörschelmanna byli jeszcze 
Mendelssohn i Löscheke. Byłem więc teraz doktorem 
również rosyjskim i bogatszym o piękne wspomnienie.

Przyczynę zwłoki wyjaśnił mi Hörschelmann przy 
okazji: po otrzymaniu mojej książki, chcąc zabezpie
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czyć się na wypadek, gdyby się go czepiano (zawiado
miłem go, oczywiście, o moim niepowodzeniu w Pe
tersburgu), poprosił Erwina Rohdego, uznaną sławę 
w dziedzinie filologii, o poufną opinię, która wypadła 
zdecydowanie korzystnie. Rohde podkreślił, że jestem 
z natury homo academicus: „Miejscem tego człowieka 
jest tylko i wyłącznie uniwersytet”. Dużo później, po 
śmierci Hörschelmanna, wyprosiłem u wdowy po nim 
ową opinię, a jeszcze później, kiedy zmarł również 
Rohde, wydrukował ją jego biograf, a mój przyjaciel 
Crusius.

Gdybyż to stało się wcześniej! Ale się nie stało. 
Przyjęcie, z jakim spotkała się moja książka w Niem
czech, wydawało się przyznawać rację Lugebilowi. Ko
rowód otworzył uznany filolog Friedrich Blass swoją 
krytyczną recenzją w „Deutsche Literaturzeitung”. Co 
prawda lekkomyślnie dałem powód do krytyki, kon
struując pewne wątpliwe zestawienia, zwłaszcza doty
czące chronologii, z których później sam się wycofa
łem, ale to były po prostu naddatki, które nie dotyczyły 
istoty rzeczy. A sedna — odkrytej przeze mnie arty
stycznej formy komedii staroattyckiej — nie zrozu
miał, podobnie jak ci, którzy się do niego przyłączyli 
— Zacher i inni. Pierwszy zrozumiał moją myśl (o dzi
wo!) Angloamerykanin Humphreys, choć w swoim, 
bardzo przychylnym dla mnie omówieniu zamieścił też 
gorzką uwagę ogemrous German way, I tak było przez kil
ka lat, aż w końcu Kaibel w artykule wydrukowanym w 
„Hermesie” (chyba w l890roku) zajął się moją książką 
i wszystkie główne wnioski uznał za słuszne. Byłem 
więc zrehabilitowany — jak kiedyś jako autor Die letzten
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Jahre... [Ostatnich lat...] przez Mommsena. Można już 
było mnie cytować — najpierw nieśmiało, z dopiskiem 
„por. Kaibel, «Hermes» tu i tu", potem całkiem po 
prostu. A kiedy wreszcie nawet Wiłamowitz w swojej 
Griechische Literatur des Altertums wymienił moją książkę 
jako jedną z dwunastu godnych cytowania, o moją po
zycję w nauce mogłem już być spokojny.

Ale to wszystko nastąpiło później; najpierw musia
łem zawzięcie walczyć. Moja dorpacka apostazja nie 
przysporzyła mi przyjaciół na wydziale w Petersburgu, 
do tego doszła recenzja Blassa, która wszystkim zawist- 
nikom oraz moim wrogom (Modiestow, Nowosadski, 
Kraszeninnikow) przez długie lata służyła za dowód, że 
jako naukowiec nie jestem nic wart. W porywie gniewu 
odpowiedziałem mu bardzo ostro, przez co sprawa pod 
żadnym względem nie uległa poprawie. Również akade
mik Nauck, człowiek łagodny, a poza tym życzliwie do 
mnie nastawiony, wypowiedział się na ten temat z deza
probatą: „Pańska pozycja w nauce będzie zależała nie od 
tego, co inni o panu napiszą, ale od tego, co pan sam na
pisze . Zapamiętałem sobie te słowa jako wytyczną dal
szego postępowania.

Mniej więcej równocześnie z Die Gliederung opubli
kowałem dwie pokrewne broszury: jedną po niemiecku 
Die Märchenkomödie in Athen [Komedia baśniowa w Atenach], 
jako program szkoły św. Anny [na rok] 1885; kilkaset 
egzemplarzy nadbitek, które mi przekazano, w dniu 
mojego ślubu (6 VI). Ofiarowałem więc ją moim przy
jaciołom, Crusiusowi i Schwarzowi, którzy też właśnie 
stanęli na ślubnym kobiercu. Drugą — Quaestiones comi
cae [Kwestie komiczne], po łacinie wydrukowano w „Żur-
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nalie Ministierstwa Narodowo Proswieszczenija”. 
Obie spotkały się z jednakowym przyjęciem. Märchen
komödie Zacher uznał za książkę „typową dla Zielińskie
go ”. Niestety, z powodu małego nakładu mało kto miał 
okazję je poznać. Satysfakcję sprawiło mi natomiast, że 
później widziałem je w katalogach antykwarycznych 
wycenione na 20—25 marek za egzemplarz.

Potem w mojej pisarstwie naukowym nastąpiła dłuż
sza przerwa. Uniwersytet pochłaniał cały mój czas. We
dług Statutu z roku I 884 profesorowie byli mianowani 
przez rząd, a nie wybierani przez wydziały i rady. 
Ta szkodliwa zasada (będąca skutkiem braku zaufania 
rządu Aleksandra III do uniwersytetów) dla mnie jed
nak osobiście okazała się korzystna o tyle, że już w roku 
1887 , dzięki wpływom Georgijewskiego, mogłem zo
stać mianowany profesorem nadzwyczajnym. A ponie
waż profesura była nie do pogodzenia z działalnością 
w gimnazjum, musiałem latem I 887 roku z pracy 
w szkole ostatecznie zrezygnować.

Był to decydujący krok również w moim życiu 
małżeńskim. Mogliśmy teraz zrezygnować z małego 
mieszkania w Carskim Siole, gdzie mieszkaliśmy dwa 
lata przez okrągły rok i wynająć większe w samym mieś
cie i skromnie je umeblować. Latem 1887 roku odbyliś
my również zaległą podróż poślubną, przez Wiedeń 
w Alpy. Salzburg (Untersberg, na którym zabłądziliś
my), Königsee, Hallein, Golling, Zell am See, Pfandl- 
scharte, Karyntia, Cortina d'Ampezzo i Dolomity 
(wspiąłem się na Marmoladę), jeziora północnych 
Włoch, kolej Gotharda, Vierwaldstätter See, Schaff
hausen. Potem przybyli przyjaciele: w Schaffhausen
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Frankel, którego widziałem wtedy ostatni raz, w Tybin
dze Crusius, w Taunusie Wilhelm Lange, który tam za
żywał letniego wypoczynku. Nie pamiętam, czy już 
wtedy zabraliśmy z sobą Schwarza, oraz jaką drogą wra
caliśmy, wydaje mi się, że morzem. Nasz pierworodny, 
Feliks, który urodził się wiosną 1886 [roku], pozostał 
na ten czas pod troskliwą opieką dziadków i swego wuj
ka Karla w Carskim —  właśnie przypomina mi się, że 
mieliśmy tam już inne, większe mieszkanie. Zabrałem 
teściów do siebie, co odciążyło Karla i mógł się wreszcie 
ożenić —  właśnie ze wspomnianą wyżej małą, pulchną 
Lizą Nowikową. Również po przeprowadzce teściowie 
zostali u nas. Dziadek, cichy i spokojny, wkrótce zmarł, 
babcia —  miła, opiekuńcza dusza naszego domu — 
długo jeszcze była z nami.

Naszymi najlepszymi przyjaciółmi pozostali nadal 
wspomniani już: König i pani Schneider. Byli chrzest
nymi Feliksa, Masing i ciotka Liza —  Amaty, naszego 
dzieciątka bożonarodzeniowego z roku 1887 . Son
ny i pani Kiesiericka — Kornelii, dzieciątka zielono
świątkowego I 889 roku, a mój brat wraz z panią 
dr Westfalen — Weroniki, która pojawiła się jako osta
tnia, w adwencie 1892 roku.

Stopniowo jednak punkt ciężkości [kontaktów to
warzyskich] przenosił się w stronę uniwersytetu. M i
mo że przez długi czas ze wspomnianych wyżej powo
dów nie udawało się nawiązać stosunków między doma
mi, zwłaszcza że wkrótce zmarł Lugebil. Zwolnione 
z powodu jego śmierci stanowisko profesora zwyczaj
nego otrzymałem ja (1 890), tym razem wybrany przez 
kolegów. Tak to wszystko wyglądało.
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Kiedy po otrzymaniu profesury w roku I 887 stałem 
się członkiem rady, stosunki były bardzo nieprzyjemne. 
Pierwszy mianowany przez rząd rektor, filozof Władi- 
sławlew, zakosztował całego odium związanego z tym 
stanowiskiem. Studenci i koledzy zaszczuli go na 
śmierć. Jego następcy, filologowi Nikitinowi, przez to 
samo już było łatwiej, poza tym prawością charakteru 
i taktem umiał sobie zaskarbić szacunek u wszystkich. 
Dziekanem był Pomiałowski, również filolog — sliepoje 
błagarodie [ślepa szlachetność], jak złośliwie nazywał go 
Psachow. Tak to przeciwieństwa stopniowo się znosiły. 
A ponieważ obaj panowie byli dobrze widziani u władz 
— długoletnim ministrem edukacji był Dełianow, jako 
że Aleksander III niechętnie zmieniał ministrów — bez 
większego trudu udało im się specjalnie dla Petersburga 
załatwić faktyczne przywrócenie wyborów na wydzia
łach. Jeżeli zatem zaistniał wakat, to na zamkniętym 
posiedzeniu uzgadniano kandydata i ten, kogo wybrano 
na wydziale, był następnie zatwierdzany przez wyższą 
instancję, to znaczy oficjalnie mianowany. Tak samo 
było w moim przypadku. Wydział, na którym pracowa
łem od I 887 roku, przekonał się, że nie jestem bynaj
mniej idiotą i wybrał mnie w 1890 roku na profesora 
zwyczajnego.

Co się tyczy moich wykładów, to nie mam raczej po
wodu, aby pierwszy okres —  mniej więcej do 1895 ro
ku — wspominać ze specjalną dumą. Były to (na po
czątek całkiem dobre) prawie wyłącznie interpretacje 
ze szczególnym uwzględnieniem krytyki tekstu, z jaką 
zaznajomiłem się w Lipsku. Liczba moich słuchaczy, 
w pierwszych godzinach bardzo duża, stopniowo mała-
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ła, tak że do końca wytrzymało tylko kilkudziesięciu. To 
że innym kolegom filologom klasycznym — Pomia- 
łowskiemu, Nikitinowi, Jernsztedowi — wiodło się po
dobnie, było kiepską pociechą, większą było to, że do 
tych wytrwałych należał również niejaki Michaił Iwano- 
wicz Rostowcew, który przybył z Kijowa i natychmiast 
zgłosił się do mnie. Wszelako, kiedy patrzyłem na suk
cesy młodego filozofa Aleksanda Iwanowicza Wwie- 
denskiego, jego rówieśnika historyka Rosji Siergieja 
Fiodorowicza Płatonowa lub wreszcie na Forstena (hi
storia powszechna), było mi wstyd. Czyżby starożyt
ność nie dawała takich szans? Inni rezygnowali: Pomia- 
łowski zniechęcony, Jernszted ze złości. Dla Nikitina 
właśnie świadomość własnej bezradności była —  jak to 
później przyznał — przyczyną, że po odejściu ze sta
nowiska rektora zaniechał działalności dydaktycznej 
i poświęcił się całkowicie Akademii. Ja postanowiłem 
walczyć.

Wiedziałem, że głównym warunkiem powodzenia 
był swobodny wykład. Musiałem zmagać się z językiem, 
więc nie od razu mogłem sobie na to pozwolić, co mia
ło również swoje dobre strony. Wcześniej napisany 
tekst wykładu zmuszał do przemyślenia kompozycji 
z uwzględnieniem toku myśli — a umiejętność ta, raz 
nabyta, pozostała znakiem firmowym moich swobod
nych wykładów także w przyszłości. Kartki oczywiście 
miałem przed sobą, ale starałem się nie czytać tylko pat
rzeć na audytorium i z roku na rok wychodziło mi to 
coraz lepiej, a wykłady sprawiały wrażenie rzeczywiście 
swobodnych. Był tylko jeden problem.
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Nikitin i Jernszted byli hellenistami, zostałem więc 
drugim, obok Pomiałowskiego, latynistą, a ponieważ 
prowadził on oba wykłady kursowe —  literaturę rzym
ską i „starożytności” (gramatyka łacińska oddana zo
stała w ręce prywatnego docenta Sebora, jeszcze bez ty
tułu akademickiego) —  mnie pozostała w gruncie rze
czy tylko interpretacja. A więc: Liwiusz (nawiązanie do 
moich „lat łacińskich”) , Owidiusza Przemiany i Fasti 
(Kalendarz) — z wprowadzeniem dotyczącym greckiej 
i rzymskiej mitografii. Nic konkretnego. Następnie 
Listy Cycerona: to już było znacznie lepsze. Również Li
sty [moralne] Seneki [Młodszego]. Kiedy później Po- 
miałowski złożył urząd, literaturę rzymską przekaza
łem prywatnemu docentowi Iwanowi Chołodniakowi 
i przejąłem „starożytności”, które wykładałem, wzorem 
Mommsena, jako „rzymskie prawo państwowe”. Był to 
bardzo sumiennie wypracowany, w pewnym sensie mój 
najlepszy, choć mało oryginalny wykład. Zapiski poda
rowałem później innemu uczniowi, Pawłowi R Mitrofa- 
nowowi, potem w warunkach powszechnego katakliz
mu zaginęły. Ale wciąż jeszcze nie o to chodziło.

Stopniowo poszerzał się również krąg mego oddzia
ływania. Założone przez prof. Bestużewa—Riumina 
Wyższe Kursy Żeńskie, czasowo zawieszone, zostały 
wznowione na podstawie Statutu z I 884 roku, to zna
czy jako pozbawione autonomii [akademickiej]. Nowy 
dyrektor Kulin zaproponował mi katedrę historii staro
żytnej; w pierwszym roku 1889/90 miałem mieć trzy 
godziny historii Grecji i dwie godziny historii Rzymu. 
Bardzo sumiennie wziąłem się do dzieła, pracowałem 
pilnie, nie mogłem jednak nie zauważyć, że coś tu było
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nie w porządku; krótko mówiąc, moje wykłady były 
nudne. Postanowiłem to zmienić w następnym roku. 
Oto nastąpiła oczekiwana poprawa sytuacji finansowej, 
co umożliwiło mi spędzenie lata 1890 roku za granicą, 
naturalnie w moich ukochanych Alpach, mianowicie 
w Millstatt w Karyntii, nad pięknym błękitnym jezio
rem. Po powrocie zastałem wieść hiobową: list Kuli- 
na z informacją, że moją katedrę obejmuje ktoś inny. 
Oczywiście miał do tego prawo, ponieważ się nie spraw
dziłem, ale nie powinien był powiadamiać mnie o tym 
dopiero na początku nowego roku akademickiego. Ze 
nie obyło się bez intryg, dowiedziałem się dopiero póź
niej: teściowa wspomnianego wyżej Chołodniaka była 
inspektorką i wykorzystała to stanowisko, by nastawić 
przeciwko mnie zarówno słuchaczki, jak i słabego Kuli- 
na. Nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie te kursy 
staną się miejscem mojej najświetniejszej działalności.

Deficyt finansowy wkrótce został wyrównany. Kil
ka godzin w Instytucie Historyczno—Filozoficznym 
otrzymał po powrocie z Grecji dawny jego wychowa
nek, wspomniany już Wasilij Aleksandrowicz Łatyszew; 
ponieważ jednak został powołany na stanowisko kura
tora do Kazania, godziny te zaproponowano mnie. Tu 
zawarłem kilka nowych znajomości, zaś starych znajo
mych poznałem lepiej. Uczyliśmy w systemie pośred
nim między systemem gimnazjalnym a uniwersytec
kim, wykłady skomasowane były w godzinach od 9 rano 
do 2 po południu i chętnie planowano je tak, żeby mieć 
2—3 godziny jedną po drugiej; w przerwach w pokoju 
wykładowców toczyły się ożywione rozmowy. Obecny 
tu był przede wszystkim dyrektor Konstantin Wasilie-
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wicz Kiedrow, filolog klasyczny pozbawiony aspira
cji naukowych, człowiek silnego charakteru i wielkiej 
prawości. Inspektor Nikołaj Pietrewicz Niekrasow, 
lingwista rosyjski z aspiracjami naukowymi, człowiek 
dość ograniczony, odnosił się do mnie uprzejmie, ale 
jako Polaka i katolika nie darzył szczególną sympa
tią. Spośród bliższych kolegów byli helleniści Nikitin 
i Wejsman. Pierwszego już charakteryzowałem, dru
gi — autor bardzo popularnego, ponieważ jedynego 
słownika grecko—rosyjskiego, poza tym jako naukowiec 
i jako człowiek zupełne zero, oraz latyniści Lucas Mül
ler i Sebor. Pierwszy oryginał, ale pośledniejszego ga
tunku, nie znający rosyjskiego, przeto wykładał po łaci
nie, studenci więc uczyli się od niego łaciny, ale niczego 
ponadto. Drugi — anima candida [szczera dusza], dob
rze przygotowany naukowo, lecz wielki kunktator. Ja 
zatrudniony zostałem jako docent do greki; Chołod- 
niak w tym samym charakterze do łaciny. Temu muszę 
jednak poświęcić parę słów — nie z chęci dokuczenia: 
w końcu od dawna już nie żyje, jak zresztą i pozostali, 
wyjąwszy Sebora, który uchodził za pierwszego kandy
data na tamten świat. Ale z ręką na sercu: była to natura 
na wskroś plebejska. W każdym koledze po fachu wi
dział konkurenta, w każdym konkurencie wroga. Szcze
gólnie interesował się Seborem (którego był uczniem) 
i mną. Nie pozbawiony poczucia humoru, obyty był 
również z literaturą rosyjską, ale bez cienia idealizmu. 
Chyba jeszcze do niego wrócę. Pragnę dodać, że w tym
że Instytucie niedługo po dobrowolnym odejściu Niki- 
tina, mimo sprzeciwu Niekrasowa otrzymałem profe
surę nadzwyczajną (Statut z I 884 roku nie ograniczył
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[faktycznej] autonomii Instytutu), a następnie, po wy
muszonym przez Kiedrowa odejściu Wejsmana, profe
surę zwyczajną, co podwoiło moje dochody i zapewniło 
mi wraz z rodziną wolną od trosk egzystencję, podróże 
za granicę i możliwość kompletowania biblioteki. Cie
szyłem się uznaniem władz wyższych, na dowód cze
go w 1892 roku po raz pierwszy, a od roku 1894 rok
rocznie mianowany byłem przewodniczącym histo
ryczno—filozoficznej komisji egzaminacyjnej i w tym 
charakterze na cały maj wyjeżdżałem na prowincję. Raz 
byłem w Odessie, dwa razy w Kijowie (jako gość Son- 
ny’ego, który został tam profesorem), trzy razy w Char
kowie, trzy razy w Kazaniu, raz w Moskwie. Dobrze po
znałem prowincjonalne uniwersytety i zyskiwałem au
torytet wśród kolegów w całym kraju.

Ale jako nauczyciel uniwersytecki musiałem się do
piero odnaleźć. Po raz pierwszy udało mi się to jesienią 
I 895 roku. Tak zaczęła się trzecia faza mojego życia — 
rosyjska — po ponad dwudziestoletniej niemieckiej. 
Przejście nie było tak gwałtowne, jak tamto w roku 
I 883, przypominało raczej stopniowe przemieszcze
nie punktu ciężkości. Było to jednak przejście.

XVII
Chcę teraz opowiedzieć o okresie pierwszych sukcesów 
nauczycielskich. Zaczął się on około roku 1895 i trwał 
do rewolucji bolszewickiej 1917 roku. Na początek 
jednak kilka uwag o naszych stosunkach towarzyskich.
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Najpierw sprawy rodzinne. Mój brat dosłużył się 
stopnia kapitana sztabowego, przebywał stale w Polsce, 
oddelegowany do zadań głównie administracyjnych, 
do których miał szczególne predyspozycje. Aby uciec 
przed pustką życia koszarowego, ożenił się z młodziut
ką Polką, bardzo piękną, ale chorowitą. Z małżeństwa 
tego urodziło się dwoje dzieci. Starsze z nich, chłopiec 
Eugeniusz, całkowicie zdegenerowany, miał przyspo
rzyć rodzicom i nam wszystkim sporo trosk.

Siostrę Manię z początku wziąłem do nas, była ładna 
i nieźle dogadywała się z moją żoną. W tajemnicy przed 
nami nawiązała znajomość — miejmy nadzieję, że nie
winną — z pułkownikiem żandarmerii, wyjechała z nim 
na Syberię i tam się pobrali. Był to wstrętny pijaczyna, 
nigdy nie mogłem zrozumieć, co ona w nim widziała. 
Małżeństwo pozostało bezdzietne, co uważałem za 
szczęśliwe zrządzenie losu. Najlepsze z tego wszyst
kiego było to, że wkrótce zmarł w randze generała, zo
stawiając ją jako wdowę uprawnioną do emerytury. Od 
tego czasu widziałem ją kilkakrotnie. Kiedy pewnego 
razu napomknąłem coś o jej nieszczerości, w oczach 
miała łzy, to była jedyna reakcja. W stosunkach między 
nami zapanowało całkowite milczenie — nie z mojej 
winy.

W pierwszym okresie naszego małżeństwa utrzymy
waliśmy też żywy kontakt z jednym z moich kuzy
nów, synem ciotki Marii, Czesławem Burkatem. Grywał 
z moją żoną na cztery ręce na fortepianie, a ja miałem 
nadzieję, że z jego pomocą przyjmie się w naszej rodzi
nie język polski. Niestety, wkrótce zmarł, a na uniwer
sytecie nie udało się nawiązać kontaktów z Polakami.
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Ze znajomymi z kręgu szkoły św. Anny pozostawa
liśmy nadal w serdecznych stosunkach. Do wymienio
nych już wyżej dołączył dawny mój kolega szkolny 
dr Westfalen z żoną. Im bardziej jednak punkt ciężkoś
ci mojej działalności przemieszczał się w kierunku uni
wersytetu, tym wzajemne wizyty stawały się rzadsze. 
A na uniwersytecie przez długi czas nie dawało się na
wiązać żadnych bliższych znajomości. I oto po zakoń
czonej obronie pracy doktorskiej Jernszteda, podczas 
której byłem głównym oponentem, podeszła do mnie 
jego żona, ta sama, której obraźliwe wobec mnie zacho
wanie opisałem wyżej — i poprosiła, bym przedstawił 
ją mojej żonie; to oznaczało kontakty między domami, 
co mi bardzo odpowiadało. Niewiele z tego wyszło, po
nieważ jego zgryźliwość (chorował na wątrobę) często 
nie pozwalała mu się powstrzymać od uwag pod moim 
adresem, na które przy maksimum dobrej woli nie mo
głem pozwolić. Na dodatek niedługo cieszył się życiem. 
Jego dwoje dzieci odziedziczyło po nim upodobanie do 
starożytności; syn Peter, lingwista, przejął, niestety, 
również rezerwę wobec mnie. Natomiast córka Helena 
została później moją bardzo miłą i wierną do końca 
uczennicą. Teraz, niezamężna, pracuje jako archeolog 
w Ermitażu. Mam ją we wdzięcznej pamięci z nadzieją, 
że ona mnie też.

Serdeczne, przynajmniej na pozór, były inne jeszcze 
kontakty. Wymieniłem już te osoby: Płatonow, Wwie- 
denski, Forsten, Łatyszew. Płatonow miał nieco sztyw
ną, ale dzielną żonę i stale rosnącą liczbę dzieci —  same 
dziewczynki; poza tym łączyło go ze mną wspólne hob
by: jazda na rowerze, robiliśmy więc razem wycieczki
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rowerowe. Ze skromną żoną Wwiedenskiego nie na 
wiele można było sobie pozwolić, wyglądała na osobę 
pochodzącą iyprostych —  on za to był pełnym energii, 
bystrym człowiekiem. Forsten naznaczony był strasz
nym cierpieniem —  niechcący otruł swoją żonę, co ka
zało wybaczyć mu niejedno dziwactwo; otaczało go 
liczne grono dawnych i obecnych uczniów —  zwane 
vulgo rastieniatali —  a więc kontakt z nim był jeszcze bar
dziej interesujący. Niestety, nie dane mu było długo 
żyć. Łatyszew wrócił z Kazania i jako dyrektor departa
mentu prowadził dom na wysokiej stopie, w czym 
dzielnie pomagała mu jego gadatliwa, pochodząca z ku
pieckiego rodu żona. Czy już wówczas za całą tą 
uprzejmością czaiła się zdrada? Czy dojrzewała stop
niowo, w miarę jak upływała młodość? Nigdy wpraw
dzie nie oczekiwałem, że ci nowi przyjaciele zastąpią mi 
dawnych, ale spodziewałem się przecież uczciwej kole- 
żeńskości, wzmocnionej wspólnym działaniem.

No cóż, krainą moich prawdziwych przyjaźni były 
Niemcy. Rosja stała się polem działalności dydaktycz
nej. Nie przypadkiem więc moim najlepszym przyjacie
lem w Petersburgu był dawny uczeń, wspomniany już 
Michaił Iwanowicz Rostowcew. Powrócił po długiej, 
bardzo owocnej podróży zagranicznej, za wstawien
nictwem moim i Płatonowa otrzymał posadę docenta 
na Wyższych Kursach Żeńskich i wykładał tam z dużą 
swadą, co większość natychmiast nastawiło przeciw 
niemu. „Poczekajcie tylko — mawiałem — jego pew- 13

13 Łacińsko—rosyjska gra słów, po polsku można powiedzieć: 
dziczki.
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ność siebie to znak, że będzie wielki”. Nie podobała mu 
się żadna z moich nowych przyjaźni; kiedy wkrótce 
ożenił się —  z byłą kursantką, panną z bogatego domu 
— stworzył sobie z pomocą młodej, obytej w świecie 
żony własny krąg towarzyski.

Wróćmy jednak do mojej działalności. Wskutek 
odej ścia Nikitina zwolniła się dla mnie również helleni- 
styka. Zapowiedziałem też wykład o Bachantkach Eurypi
desa. Byłem pod wrażaniem tej wstrząsającej tragedii, 
dokładne opracowanie tekstu zajęło mi całe lato, za
pragnąłem bowiem przekazać jej ducha również moim 
słuchaczom. Odszedłem przy tym od zwyczajowego 
wstępu; godzinę, jaką na to przeznaczałem, poświęci
łem na rozważanie samej idei dionizyjskiej. Audyto
rium, jak zwykle na początku, było bardzo liczne, gdy 
skończyłem, w sali zerwała się burza oklasków. Pierwszy 
raz od niepamiętnych czasów filolog klasyczny do
świadczył w Petersburgu takiego zaszczytu. Wolno mi 
chyba powiedzieć, że nie tylko zaspokojona próżność 
własna uczyniła mnie wówczas szczęśliwym. Oklaski 
były dowodem, że wreszcie znalazłem to, czego tak dłu
go szukałem — siebie samego, a więc i klucz do serc 
moich słuchaczy. Teraz ich liczba nie topniała już 
w ciągu roku akademickiego. Nie zmniejszała się też 
w latach późniejszych. Kolejne interpretacje przedsta
wiałem w tym samym stylu —  Iliada, Trachinki Sofokle- 
sa, Ars poetica Horacego, również wykłady opisowe — 
encyklopedia filologii, historia religii i inne. Powodze
nie rosło z roku na rok.

Również pod innym względem 1895 stał się dla 
mnie rokiem przełomowym. Mówiłem już, że od dawna
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zajmowałem się Cyceronem, na wykładach uniwersy
teckich dokonany został przekład połowy jego wszyst
kich mów, który powoli dojrzewał do ukończenia 
(przekład ten nie znalazł takiego uznania, na jakie 
w moim przekonaniu zasługiwał, co mi odebrało ocho
tę do wydania drugiej części). Otóż wyliczyłem sobie, 
że w roku I 895 mijała dwutysięczna rocznica przyjścia 
na świat mojego, urodzonego w roku 106 p.n.e. bohate
ra (jeśli chcecie sprawdzić, to nie zapominajcie, że po 
—I natychmiast nastąpił +1, bez roku zerowego po
środku; niektórzy o tym zapomnieli). Z tej okazji wy
głosiłem w Towarzystwie Historycznym odczyt o tym, 
czym Cyceron był dla ludzkości w ciągu 2000 lat. Od
czyt spodobał się. Sukces dodał mi odwagi, by przez 
przewodniczącego Karajewa zwrócić się z pytaniem do 
Stasiulewicza, sędziwego redaktora „Wiestnika Jewro- 
py”, czy wydrukowałby mój odczyt w swoim miesięcz
niku. ,,Wiestnik" był najbardziej poczytnym liberalnym 
czasopismem w Rosji, a dla liberałów negatywna posta
wa wobec klasycyzmu była oczywistością. Właśnie to 
powinno się zmienić — przysiągłem sobie w 1895 ro
ku — i postawiłem na swoim. Oczywiście, nie przyszło 
mi to łatwo: Stasiulewicz trzymał mój artykuł przez 
okrągły rok w szufladzie i wydrukował go w końcu — 
ze szkodą dla siebie — bez początku i bez zakończenia. 
Ale lody zostały przełamane i odtąd co roku w „Wiest- 
niku” ukazywał się jakiś mój dłuższy, liczący 2^3 arku
sze artykuł. Stasiulewicz polubił również mnie samego. 
„Pana artykuły — powiedział mi kiedyś —  posyłam do 
drukarni bez czytania”. A innym razem: „Jeśli przynie
sie mi pan swój artykuł w styczniu, zeszyt lutowy bę
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dzie już złożony (nabrali), a zeszyt marcowy zamknięty 
(sobran), pański artykuł ukaże się w zeszycie kwietnio
wym”. Również inne czasopisma zaczynały się o mnie 
upominać; słowem, stałem się wiełce poczytnym pisa
rzem naukowym.

Przez Stasiułewicza poznałem również Władimira 
Sołowjowa: przypadłem mu do gustu — tym bardziej, 
rzecz jasna, on mnie —  i mogłaby to być piękna znajo
mość, gdyby nie jego przedwczesna śmierć. Cycerono
wi zawdzięczam jeszcze inną interesującą znajomość 
z praktykującym prawnikiem, Pasowerem, który, obok 
Spasowicza i Koniego, cieszył się chyba największym 
wzięciem. Za jego pośrednictwem poznałem również 
ich obu —  Pasower namówił mnie do wygłoszenia 
w Związku Młodych Adwokatów wykładu o tym, jak 
wyglądał proces karny przed dwudziestoma wiekami, 
wykład wydrukowany następnie w tygodniku prawni
czym jako Piso i drugije \Pizpn i inni],

Spasowicz był moim rodakiem, ale poznałem go tyl
ko od jego rosyjskiej strony, w Stowarzyszeniu Szeks
pirowskim, które się u niego zbierało. Wygłosiłem tam 
odczyt — o Antoniuszu i Kleopatrze, Tam też poznałem 
kolejne wybitne postaci — właśnie Koniego, następnie 
powszechnie uwielbianego Arseniewa, Nestora Alek
sandrowicza Kotlarewskiego, Wiengierowa i innych.

Podręcznikami szkolnymi jak dotąd się nie zajmo
wałem; teraz nadarzyła się okazja i to niezwykle sympa
tyczna. Moi byli lipscy koledzy uniwersyteccy Georgi- 
jewski i Majnsztejn zamierzyli wydać zbiór prac auto
rów greckich i rzymskich z komentarzem i zwrócili się 
w pierwszej kolejności do mnie. Chętnie wyraziłem
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zgodę; ukazały się więc w tym zbiorze kolejno cztery 
moje opracowania —  Liwiusza [Ab urbe condita, księga] 
XXI, Cycerona Przeciw Werresowi V, Sofoklesa Król Edyp 
i Trachinki. Mam wszelkie podstawy, by uważać je za 
ważne; ułożone były według nowej, i to jedynie 
zasady. Nazywam ją „ejdograficzną”: tragedia powinna 
być objaśniana jako tragedia, mowa jako mowa, histo
riografia jako taka. Kto jest zdania, że zasada ta nie jest 
taka znów nowa, tego przekona lektura tych opraco
wań. Niestety, poza Rosją są one zupełnie nieznane, 
nad czym ubolewam, zwłaszcza z powodu mowy prze
ciw Werresowi, dla której przekopałem się przez całą 
antyczną retorykę (w moim artykule Verrina w „Philolo- 
gusie” zajmuję się tylko kwestiami szczegółowymi). 
W odniesieniu do Króla Edypa wycofuję się z hiperkry- 
tycznego opracowania tekstu —  moje obecne stanowi
sko widoczne jest w moim przekładzie na rosyjski, któ
ry ukazał się w Moskwie u Sabasznikowa; ale komentarz 
podtrzymuję, również komentarz do Tracbinek. Zapo
znałem z nim zresztą z grubsza zachodnioeuropejską 
publiczność w moich Excursen gil den „Trachinierinnen” 
[Uwagach do „Trachinek”]-, i chociaż dotąd to opracowa
nie nie doczekało się żadnego Mommsena ani Kaibla, 
to jest przecież dobre i czas odda mu sprawiedliwość.

Ale ów wykład o Cyceronie miał być dla mnie jeszcze 
ważniejszy. Podczas następnej podróży za granicę opo
wiedziałem o nim Crusiusowi. Namówił mnie, by wy
drukować go po niemiecku. Teubner wyraził gotowość. 
Przerobiłem go zatem, dodałem kilka stron uwag i ca
łość mogła ukazać się w 1897 roku pt. Cicero im Wandel 
der Jahrhunderte [Cyceron w historii kultury europejskiej]. Było
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to pierwsze i bodajże jedyne dzieło w Niemczech, które 
nie potrzebowało okresu inkubacji: natychmiast zyska
ło pełne uznanie. Metoda, jaką zastosowałem dla prze
śledzenia wpływu osobowości jednostki na przestrze
ni stuleci, była nowa. Znalazła naśladowców, Teubner 
mógł przysłać mi stos pochlebnych recenzji. W jednej 
z nich zostało powiedziane m.in., że mój wywód w pełni 
odpowiada wezwaniu skierowanemu przez Lutra do 
mówcy: „Wystąp zdecydowanie, otwórz dziób i rychło 
kończ”. Mnie, niezależnie od wszystkiego innego, da
ło ogromną satysfakcję to, że spełniłem oczekiwania 
Teubnera wyrażone przy okazji mojej debiutanckiej 
pracy: książeczka wkrótce była wyczerpana i musiałem 
wyrazić zgodę na drugie wydanie, w którym, oczywiś
cie, rozrosła się ona do rozmiarów grubej księgi. Ludzi 
to jednak nie zniechęciło i w niedługim czasie potrzeb
ne stało się wydanie trzecie, dalsze sukcesy przerwał 
wybuch wojny. Otrzymałem również propozycje tłu
maczenia z Anglii i z Włoch, z których nic nie wyszło 
z powodu warunków stawianych przez Teubnera. Od
tąd jestem dość znany za granicą. W Niemczech Z. jest 
przede wszystkim autorem Cicero im Wandel der Jahrhun
derte.

Nadszedł rok kończący stulecie. Zmarł Delianow; 
nowy minister, Bogolepow, miał zredukować udział 
dyscyplin klasycznych w programie kształcenia do mi
nimum. Ponieważ nie spełniły się oczekiwania rządu, że 
kształcenie o profilu klasycznym powstrzyma szerze
nie się idei rewolucyjnych, w wyższych sferach zaintere
sowanie nim osłabło. Duszą tej akcji był jednak nie Bo
golepow, lecz akademik Sonin, dobry matematyk, nie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Autobiografia 139

gdyś kurator i rusyfikator w Warszawie, teraz kurator 
w Petersburgu. Byłem mu podwójnie nienawistny —  ja
ko Polak i jako klasyk. Powołano wieloosobową komis
ję, ja znalazłem się w niej na osobiste zaproszenie mi
nistra. A ponieważ minister życzył sobie, aby obrońcy 
wykształcenia klasycznego przedłożyli swoje argumen
ty w tej materii, uznałem za swój obowiązek wziąć na 
siebie to odpowiedzialne zadanie. Jedno posiedzenie 
poświęcono w całości wysłuchaniu mojego wystąpienia, 
które zakończyło się zwycięstwem. Władimir Kowalew
ski, przedstawiciel resortu finansów oświadczył mi: 
„Przyszedłem nastawiony przeciw panu, ale teraz wi
dzę, że muszę złożyć broń”. Dał temu wyraz w swoim 
przemówieniu, które zrobiło wielkie wrażenie na człon
kach komisji. Sonin, kiepski mówca, milczał, pozostali 
zaś wrogowie tym bardziej. Gdybyż w'ówczas odbyło się 
głosowanie! Ale Bogolepow nie mógł do tego dopuścić. 
Skończyło się więc na triumfie moralnym. Był on za to 
trwalszy.

Bezduszna polityka uniwersytecka Sonina doprowa
dziła w I 905 roku do niepokojów, które rektor Siergie- 
jewicz przypłacił utratą popularności, a Bogolepow ży
ciem. Car Mikołaj II zarówno wówczas, jak i później 
bezradnie wahający się między surowością i łagodno
ścią, mianował na jego miejsce sędziwego Wannowskie- 
go, byłego ministra wojny. W zakresie realizacji anty- 
klasycznego programu Wannowski niczego nie zmienił 
—  zaczął się regres kształcenia gimnazjalnego. Zaży
czył sobie wysłuchania mojej opinii na audiencji pry
watnej; przedstawiłem mu ją bez osłonek, na co spuścił 
głowę: „Robiłem to, co wydawało mi się najlepsze”. Po
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żegnał mnie niezwykle uprzejmie, ale na narady doty
czące reformy nie byłem już wzywany, ponieważ moja 
niezdolność wypatrywania, skąd zawieje wiatr, była aż 
nazbyt widoczna. W kwestiach uniwersyteckich zagra
no na łagodniejszą nutę. Główny winowajca Sonin do
stał „kopniaka w górę” i awansował na stanowisko prze
wodniczącego Komitetu Naukowego, zwolnione przez 
zmarłego właśnie Aleksandra Georgijewskiego. Ponie
waż Statut z I 884 roku, gnębiąc wszelkie legalne orga
nizacje studenckie, zmierzał do izolowania młodzieży 
od profesury, wprowadzono zasadę podziału organiza
cji według kursów pozostających pod opieką rekrutu
jących się z grona profesorskiego tzw. kuratorów, któ
rzy z kolei mieli utworzyć kolegium. Ale było już za 
późno; studenci w warunkach postępującego od blisko 
dwudziestu lat wyobcowania [ze społeczności akade
mickiej] bezpowrotnie wpadli w sidła ogólnorosyjskie- 
go tajnego związku, który dziś, z uwagi na jego siłę na
pędową, mogę nazwać „bolszewickim”. Niemniej trze
ba było podjąć tę próbę. Na naszym wydziale połączono 
kursy I i IV oraz II i III; na kuratorów wydział wybrał 
Wwiedenskiego i mnie, jako najbardziej łubianych. 
Przez pewien czas jakoś to szło, chociaż prostolinij
ność Wwiedenskiego niejedno zepsuła („mniej logiki 
— musiałem mu powtarzać — a więcej psychologii ). 
Mnie znakomicie udawało się porozumiewać z ludźmi, 
przedstawicieli studentów moich kursów —  nazywa
nych starostami —  często zapraszałem do siebie i uzy
skałem dobry wgląd w panujące stosunki. Naturalnie, 
tajny związek zorganizował potężny atak na nowy po
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rządek i po upływie mniej więcej roku udało mu się go 
rozsadzić.

Wśród moich starostów znajdował się również nie
jaki Leonid Siemionów, wnuk słynnego geografa Sie- 
mionowa—Tian—Szańskiego, początkujący klasyk; za
pytałem go kiedyś, czy można by znaleźć chętnych 
wśród jego kolegów i zorganizować kółko (kru~ok ), 
zajmujące się lekturą antycznych pisarzy. Uznał, że 
w obecnej sytuacji jest to prawie niemożliwe, ale spró
buje... Tu jednak widzę, że muszę cofnąć się nieco, by 
wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie wpadłem na ten po
mysł.

W Instytucie Historyczno—Filologicznym wiele się 
bowiem zmieniło. Zmarł sekretarz naukowy Iwan Ni
kołaj ewicz Zdanow, który z racji tej funkcji miał miesz
kanie służbowe w budynku Instytutu. Następnym kan
dydatem byłem ja, ogłoszenie wyborów leżało w gestii 
rady, czekałem więc cierpliwie. W jakimś momencie 
Kiedrow powiedział mi od niechcenia, że na to stanowi
sko zgłosił się Chołodniak. Odpowiedziałem, że uwa
żam to za niesłychane, z czym Kiedrow się zgodził. 
Wkrótce potem zmarł na udar mózgu. Zastępca prze
wodniczącego, Niekrasow, zrobił wszystko, aby utrącić 
znienawidzonego „Polaka i katolika” i wylansować kan
dydaturę Chołodniaka; nic z tego nie wyszło. Urząd 
i mieszkanie przyznano mnie. On mógł za to poszukać 
kompensaty gdzie indziej: otóż po długim życiu od
szedł z tego świata dyrektor Lemonius, przedstawiciel 
hellenistyki w Komitecie Naukowym. Chołodniak — 
choć nie był hellenistą —  pobiegł natychmiast do Soni- 
na, a ten oczywiście skorzystał z tak poręcznego narzę
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dzia. Item, otrzymałem mieszkanie, a w nim obszerny 
gabinet, w którym z powodzeniem mogły odbywać się 
posiedzenia mojego kółka. Nagła śmierć Kiedrowa ni
czego tu nie zmieniła, jego następcą został Łatyszew — 
ku mojej wielkiej satysfakcji.

Siemionów mógł mnie wkrótce powiadomić, że po
mysł ku jego zdumieniu zyskuje poklask. Powstał więc 
krużpk profiesora Zielinskowo [kółko profesora Zielińskie
go]. Ewentualnymi ubocznymi zamiarami uczestni
ków nie musiałem zawracać sobie głowy. Gdy jednego 
z uczestników ktoś z zewnątrz zapytał kiedyś, czy 
udział w zajęciach kółka może mieć wpływ na wynik eg
zaminu, tamten odpowiedział: „O tak, ma pan większe 
szanse dostać od prof Z. dwójkę". Wiedziano, że wobec 
swoich uczniów nie byłem bardziej pobłażliwy, lecz 
bardziej surowy. Zebrania odbywały się w niedzielę 
między jedenastą a pierwszą, były interesujące i sława 
kółka wyszła poza granice uniwersytetu. Wkrótce zgło
siły się dwie słuchaczki Wyższych Kursów Żeńskich, 
a ponieważ było to kółko prywatne, nie stawiałem prze
szkód. Jedną z nich była Nadieżda Władimirowna 
Brüllowa, marzycielska natura, której późniejsze losy 
układały się dość osobliwie, drugą —  cicha i solidna 
Sofija Wien. Mielikowa, obecnie dobry filolog oraz 
hrabina Tołstojowa.

I tak, mimo braku poparcia rządu filologia klasyczna 
zyskiwała na popularności; ale miało być jeszcze lepiej. 
Kuratorem na miejsce Sonina został Wasilij Aleksan
drowicz Łatyszew, człowiek oświecony, a prywatnie 
również przyjaciel wykształcenia klasycznego. Aby 
w jeszcze inny i lepszy sposób stworzyć przychylną mu
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atmosferę, wezwał mnie, bym wygłosił cykl wykła
dów dla petersburskich abiturientów oraz absolwentów 
szkół realnych. Było to po mojej myśli, wyraziłem więc 
zgodę, prosząc tylko, by uczęszczanie na te wykłady nie 
było dla młodzieży obowiązkowe. Przeznaczono na to 
cztery niedziele, liczba słuchaczy, z początku około 
czterystu, na drugim wykładzie zmalała o połowę, ale 
ten stan utrzymał się do końca. Był to spory sukces. 
Wykłady te, w postaci, w jakiej je wygłosiłem, wydałem 
następnie w formie książkowej jako Świat antyczny a my. 
Tu sukces był jeszcze większy. W samej Rosji książka 
miała trzy wydania; wkrótce bez mojej inicjatywy uka
zał się przekład niemiecki, przyjęty bardzo przychylnie, 
doczekał się czterech wydań. Był też przekład włoski, 
który przed kilku laty miał już drugie wydanie. Obecnie 
książka ta jest dostępna w dwunastu językach, oprócz 
wymienionych we francuskim, angielskim, polskim, 
czeskim, bułgarskim, rumuńskim, szwedzkim, łotew
skim i ukraińskim —  jest to chyba najczęściej tłuma
czona książka traktująca o filologii klasycznej.

A przecież niewiele brakowało, by z jej powodu moja 
działalność w Rosji gwałtownie dobiegła końca. Przy
jaźnie nastawieni dyrektorzy gimnazjów chętnie kupili
by tę książkę do bibliotek szkolnych, na to jednak pot
rzebna była zgoda Komitetu Naukowego. By zrobić, co 
do mnie należy, posłałem temu gremium obowiązkowe 
dwa egzemplarze wraz z odpowiednim podaniem. Pier
wszym referentem w przypadku tematyki filologicznej 
był dobry, zgrzybiały Pomiałowski; jego opinia była 
bezbarwna, ale akceptująca. Teraz jednak głos zabrał 
Sonin jako przewodniczący, wbrew przyjętym zwycza
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jom oświadczył, że sam przedłoży opinię —  on, mate
matyk i do tego przewodniczący. Naturalnie opracował 
ją dla niego Chołodniak, którego wiernopoddańcza na
tura chętnie skorzystała z okazji, by wyładować swoją 
nienawiść do mnie, a jednocześnie zaskarbić sobie 
względy przewodniczącego, choćby ze szkodą dla spra
wy. Sonin nie miał 
opinii w „Dzienniku" ministerstwa, do czego zobo
wiązywało go zarządzenie cara, i tym samym poddać ją 
publicznej krytyce, nawet nie przysłał mi jej odpisu. To 
ostatnie jednak wymusiłem przez Wasilija Łatyszewa, 
ponieważ miałem do tego prawo. Recenzja okazała się 
bezczelnym, złośliwym pamfletem, pełnym przeina
czeń i aluzji do mojej polskości oraz podejrzeń co do 
mojej lojalności.

W Monachium, gdzie od dłuższego czasu profeso
rem był Crusius, zwolniła się właśnie katedra filologii 
klasycznej. Crusius chętnie by mnie tam widział i nie
którzy koledzy też. Monachium bardzo mnie nęciło, 
zwłaszcza że mój syn został właśnie studentem, a mala
ły szanse na spokojne studia w Petersburgu. Mimo to 
odmówiłem, za swój obowiązek bowiem uważałem wy
trwanie na posterunku. Kiedy jednak w aferze Sonina 
moje żądanie, abym mógł w Komitecie Naukowym 
odpowiedzieć na wymierzone pod moim adresem 
oszczerstwa, spotkało się z odmową ministerstwa, za
telegrafowałem do Crusiusa, by wystartował z całą ak
cją. Tak też zrobił; wydział wybrał mnie olbrzymią 
większością głosów i wkrótce potem senat prawie jed
nogłośnie. Teraz brakowało już tylko zatwierdzenia 
przez rząd, ale zanim sprawa została załatwiona, mia-

jednak odwagi wydrukować swojej
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łem złożyć oświadczenie, że wybór ten przyjmę. Nie 
powinien był spotkać mnie żaden zarzut, gdybym tak 
zrobił. Niedawno Paweł Winogradów, rodowity Rosja
nin, ze znaczniej mniej istotnych powodów zrezygno
wał z Moskwy i przeniósł się do Oksfordu. Lecz tym
czasem mój gniew wyparował, było mi przykro dla kilku 
nędznych kreatur opuszczać petersburskich studen
tów, którzy coraz liczniej się do mnie garnęli. Kazałem 
więc uniwersytetowi w Monachium serdecznie podzię
kować. Wkrótce zresztą spotkał mnie z tamtej strony 
piękny gest: akademia bawarska wybrała mnie na człon
ka—korespondenta. Wkrótce to samo uczyniło Towa
rzystwo Naukowe w Getyndze. To były dwa wysokie 
wyróżnienia ze strony niemieckiej.

XVIII
Tymczasem nadszedł złowieszczy rok 1905. Nam 
przyniósł autonomię i tylko o tyle będzie o nim mowa. 
Na rektora wybraliśmy Borgmana, kandydatów na sta
nowisko dziekana na naszym wydziale było dwóch: 
Braun i ja. On w głosowaniu otrzymał jeden głos więcej. 
Przekazałem mu pocałunek pokoju rad, że ta harówka 
została mi oszczędzona. Przede mną stały inne, bar
dziej nęcące zadania.

Również Wyższe Kursy Żeńskie uzyskały autono
mię, w związku z czym dotychczasowy dyrektor Rajew 
ustąpił z urzędu, rychło otrzymał zezwolenie na otwar
cie własnej instytucji, co prawda skromniejszej —  żeń
skich wyższych kursów historyczno—literackich, które
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w nazwie nosiły odtąd jego nazwisko. Mnie zapropono
wał katedrę historii starożytnej. Wiedziałem wpraw
dzie, że pierwszym autonomicznym posunięciem Wyż
szych Kursów Żeńskich Bestużewa będzie wybranie 
mnie na profesora nowo utworzonej katedry hellenisty- 
ki, mimo to nie odmówiłem również Rajewowi, ponie
waż chciałem skorzystać ze sposobności i historię Rzy
mu odstąpić Mitrofanowowi (postawiłem taki waru
nek) . Był to mój drugi uczeń — drugi zarówno chrono
logicznie, jak i pod względem oceny wyników; na uni
wersytecie nie był łubiany z powodu gwałtownego cha
rakteru, również na kursach Rajewa z początku patrzo
no nań niechętnym okiem, ale utrzymałem go i stop
niowo zyskał sobie uznanie. Na kursach Bestużewa zo
stałem wybrany zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Wykładałem tam historię religii antycznych (przez dwa 
lata), historię literatury starożytnej, historię starożyt
nej etyki i podstawy wiedzy filologicznej —  były to za
jęcia przeznaczone dla ogółu studentów i cieszące się 
dużym powodzeniem, miałem dwustu i więcej słucha
czy; ponadto w węższym kręgu przerabiałem któregoś 
z greckich autorów.

Tak rysował się mój program pracy w kolejnym okre
sie życia; radość z zajęć na kursach Rajewa była tym 
większa, że wśród słuchaczek znajdowały się obie moje 
starsze córki. Te dwie pozycje zdobyłem od razu i bez 
trudu. Niebawem też należałem do najbardziej łubia
nych profesorów i tu, i tam. Gdy wspominam ten czas, 
owe setki młodych oczu wpatrujących się we mnie z mi
łością i podziwem, to nie potrafię ukryć, że godziny 
spędzone tam na katedrze należały do najszczęśliw
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szych w moim życiu. Prowadzenia swobodnego wykła
du — nieodzownego w przypadku audytorium żeń
skiego — nauczyłem się już dawno i całkowicie pano
wałem nad moimi słuchaczkami. Sam sobie pozwalałem 
też ulegać emocjom, pomagało mi to w pracy naukowej: 
w takim stanie jasnowidzenia przychodziło mi łatwiej 
rozwiązywanie różnych problemów niż przy biurku.

Borgman musiał się powoli przekonywać, że nie 
dorósł do tego, by dźwigać ciężar władzy rektorskiej 
(inspektorat bowiem wraz z funkcją podinspektora 
zlikwidowano razem z autonomią); nalegał na utwo
rzenie wzorem Moskwy stanowiska prorektora. Stało 
się jak chciał, a na prorektora, zgodnie z jego życze
niem, wybrano Brauna. W ten sposób ponownie zwol
niło się na naszym wydziale stanowisko dziekana. Tym 
razem byłem jedynym wchodzącym w rachubę kandy
datem; musiałem się podporządkować, chociaż uczyni
łem to bardzo niechętnie. Stało się jednak coś nie
oczekiwanego; wybrany zostałem niewielką większo
ścią głosów, pozostałe zaś głosy oddano na Zebielewa, 
mojego dawnego studenta, który jako najmłodszy czło
nek [Rady] Wydziału był za czasów Brauna sekreta
rzem. Najboleśniejsze przy tym było to, że na czele 
opozycji stał nie kto inny, jak mój były przyjaciel Pla
tonów.

Stosunki między nami uległy ochłodzeniu jeszcze 
przed rokiem 1905 w związku z działaniami, które do
prowadziły do uzyskania [przez uniwersytet] autono
mii. Płatonow był dziekanem mianowanym; uniwersy
tecka grupa autonomistów wybrała mnie na swojego li
dera. Na skutek tego posiedzenia grupy odbywały się
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u mnie. Nie podobało się to również Łatyszewowi, 
upomniał mnie kiedyś uprzejmie i oficjalnie, że mie
szkanie służbowe nie jest właściwym miejscem do orga
nizowania spotkań antyrządowych. Odpowiedziałem, 
że uprawiamy jedynie politykę uniwersytecką i że jako 
profesorowi nie można mi zabronić zapraszania do sie
bie kolegów. Ten nasz cały radykalizm był w ogó
le czymś osobliwym. Na uniwersytecie stanowiliśmy 
oczywiście lewicę, ale w petersburskim Akademickim 
Związku Autonomistów nasza delegacja siedziała po 
prawej stronie, a przewodniczący, profesor Brandt, miał 
zwyczaj prosić mnie w razie potrzeby, abym jako dobry 
mówca powstrzymywał zebranych przed podejmowa
niem pochopnych decyzji. A w 1905 roku w Moskwie, 
gdzie obradował Ogólnorosyjski Związek Akademicki 
(ten, który wymusił autonomię), w którym reprezento
wałem nasz uniwersytet, cała nasza petersburska dele
gacja została zepchnięta na skraj prawego skrzydła. M i
mo wszystko zauważyłem owo ochłodzenie i poszed
łem kiedyś do Płatonowa z pytaniem, czy rzeczywiście 
ta różnica zapatrywań dotyczących polityki uniwersy
teckiej musi zakłócać nasze osobiste stosunki. Wyda
wał się wówczas poruszony, uścisnął mi rękę i jeszcze na 
schodach oświadczył, że ta wizyta całkowicie rozwiała 
chmury między nami. A jeżeli raziła go moja „lewi- 
cowość”, to dlaczego nie zakłócała jego stosunków 
z Braunem, który przecież należał do tej samej partii co 
ja? Nie, przyczyna leżała gdzie indziej: Polak nie miał 
prawa zostać dziekanem. Takiego był zdania, a choć nie 
mówił mi tego prosto w oczy, to wystarczająco często 
dawał temu wyraz. Braun —  był Niemcem, to była zu-
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pełnie inna sprawa. Agitował więc, zbierał głosy nieo
becnych, podczas gdy ja zupełnie nie zaprzątałem sobie 
tym głowy. Wynik: nieznaczna większość. Podziękowa
łem za zaszczyt i odmówiłem.

Teraz dopiero oponenci się zmobilizowali. Ja zacho
wywałem spokój, lecz moi przyjaciele —  polityczni, ale 
z Rostowcewem, prawdziwym przyjacielem na czele — 
byli oburzeni i trwali przy swoim. W drugiej turze wy
borów opowiadająca się za mną większość była już 
całkiem przyzwoita, a ponieważ przeciwnicy —  nadal 
z Płatonowem na czele — wyrażali wątpliwość, czy na
daję się na stanowisko dziekana, więc tym razem je 
przyjąłem. Teraz nastąpił drugi atak: Zebielew, rzetelny 
człowiek, ale zbyt łatwo ulegający wpływom, oświad
czył, że chce zrezygnować z funkcji sekretarza. Roz
szyfrowałem plan Płatonowa, aby zaraz na początku 
utrudnić sytuację nowemu dziekanowi, dając mu nowe
go [niedoświadczonego] sekretarza; zaraz na tym sa
mym posiedzeniu zabrałem głos, zwracając się do Ze- 
bielewa, przypomniałem mu naszą dobrą współpracę 
— był poruszony i wycofał swoje oświadczenie, stał też 
wiernie u mojego boku przez cały czas mojego dzieka- 
nowania ( I 906—1908).

Objąłem tę nową godność akademicką — najwyższą 
z tych, jakie osiągnąłem i chciałem osiągnąć. Teraz nale
żało udowodnić, że polski dziekan będzie swój urząd 
sprawował nie równie dobrze, lecz lepiej niż inni. Ale 
zaraz na początku nastąpił trzeci atak, bardziej pod
stępny niż poprzednie. Lingwista Sobolewski, Rosja
nin, stary kijowski rusyfikator i polakożerca, wykorzy
stał to, że wybrano go na członka Akademii [Petersbur
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skiej Akademii Nauk], by podstawić mi nogę. Nie po
wiadamiając wcześniej ani mnie, ani nikogo innego, zre
zygnował z profesury. Niewielka to była strata: dobry 
naukowiec, miał odstręczający sposób bycia i studen
tom trudno było z nim wytrzymać. Ale intencja tej na
głej rezygnacji była jasna: miała powstać dotkliwa luka, 
aby moi przeciwnicy mogli powiedzieć: „Naturalnie, 
Polak działa na szkodę języka rosyjskiego!” — i „No- 
woje Wremia" rzeczywiście tak napisały. Ale również 
ten atak chybił celu. Poszedłem do akademika Szach- 
matowa i namówiłem go do przyjęcia profesury. Wy
dział był radośnie zaskoczony, kiedy zaprezentowałem 
tę świetną kandydaturę. Naukowo nie ustępujący So
bolewskiemu, miał Szachmatow szlachetny charakter 
i serce otwarte dla młodzieży, studenci byli wielce z tej 
zamiany zadowoleni. Sobolewski dyszał chęcią zemsty, 
jak ją zrealizował, zaraz zobaczymy.

Również inne sprawy potoczyły się dobrze —  przy 
czym jaw  sześcioosobowym senacie (rektor, prorektor 
i czterech dziekanów) miałem wiernych towarzyszy 
w osobach Borgmana i Brauna. Okazało się, że kilku pa
nów — był wśród nich również astronom Głazienap — 
w poprzednim okresie rządów despotycznych zajęło 
pomieszczenia uniwersyteckie na prywatne mieszkania. 
Poprosiliśmy ich, by poszukali mieszkań gdzie indziej 
(trudności z tym wówczas nie było), a ja pierwszy 
uwolnione w ten sposób pomieszczenia zająłem na se
minaria. Tak to wydział otrzymał sale na seminarium 
historyczne (wyjątkowo liczne), filozoficzne, germa- 
nistyczno—romańskie, rosyjskie, slawistyczne, lingwi
styczne (lokal na seminarium filologii klasycznej
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urządzony był już wcześniej). Zamówiłem piękne fio
letowe i białe szyldy z wypukłym liternictwem i na Boże 
Narodzenie uhonorowałem kolegów tymi pomieszcze
niami — które wprawdzie ustępowały pomieszcze
niom analogicznych instytutów w Niemczech, ale 
w porównaniu z dotychczasową mizerią wydawały się 
prawdziwym dobrodziejstwem. Podniosłem również 
stypendia, wygrzebując zapomniane i aktywując zablo
kowane, a jeżeli przy okazji zabrałem mojemu miłe
mu senackiemu koledze z Wydziału Prawa (Dawid 
Grimm) kilka stypendiów, do których chyba nie przy
wiązywał większej wagi — to co prawda się skrzywił, ale 
kiedy się zorientował, było już za późno. Zadbałem jed
nak również o to, aby te stypendia, jak również 15 pro
cent wolnych miejsc otrzymali najbardziej zasłużeni. 
Starostowie zastrzegli sobie prawo do wysuwania kan
dydatów, których potrzeby zresztą najlepiej potrafili 
ocenić. Kazałem ich listy skopiować i wysłać do wszyst
kich prowadzących seminaria z prośbą, by tych, którzy 
się jakoś wyróżnili naukowo, zaznaczyli choćby krzyży
kiem. W ten sposób owe zapomogi otrzymali rzeczy
wiście najbardziej na nie zasługujący. Prywatni docenci 
dostawali uposażenia według uznania. Ustaliłem dla 
nich stałe pensum, przy czym większość na tym skorzy
stała, jeden tylko stracił — był to Jastrebow, który od
tąd nie ustawał w bombardowaniu wyższych instancji 
skargami na mnie. Powiedziałem, że gdyby tę samą ilość 
atramentu zużył na napisanie artykułów popularno
naukowych, dawno już otrzymałby owe 25 rubli mie
sięcznie, o które w końcu chodziło. Ujarzmić musiałem 
jeszcze drugiego — bizantynistę Regela. Ten dla od
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miany od lat zapowiadał seminaria, których nie odby
wał, ale za to pobierał pokaźne uposażenie. Wprawdzie 
natychmiast z niego zrezygnował, gdy tylko podjąłem 
kwestię prywatnej docentury, ale to wcale nie kończyło 
sprawy. Miał w planie posługiwanie się tytułem docenta 
prywatnego, aby następnie możliwie późno wystąpić 
o profesurę i lata docentury prywatnej kazać sobie zali
czyć do emerytury. Na mój wniosek wydział skreślił go 
z listy. Ponadto zadbałem, by „zestaw” tematów posie
dzeń był zawsze interesujący. Wwiedenski, który był 
przeciwny wybraniu mnie, ale po otrzymaniu semina
rium nastawiony łaskawie, stwierdził żartem, że jestem 
dziekanem nieznośnym, żadnego posiedzenia nie moż
na opuścić. Pozostali byli również zadowoleni, zwłasz
cza że starannie przygotowywałem program i nie tole
rowałem pustej gadaniny, w sumie —  w krótkim czasie 
wiele udało się zrobić. Tylko Platonów pozostał nie
przejednany.

Takie było moje dziekanowanie, ale po dwóch latach 
miałem tego dość i ustąpiłem ze stanowiska. Tak się 
złożyło, że również Braun w tym samym czasie, już nie 
wiem dlaczego, musiał zrezygnować z funkcji prorekto
ra, a ponieważ miał ochotę na zajęcie się administracją, 
moja rezygnacja była mu bardzo na rękę (1908). Bez 
kłopotów został wybrany ponownie.

Teraz jednak nadeszło najgorsze. Grabież kasy uni
wersyteckiej przez jakąś bolszewicką bandę wykorzystał 
Sobolewski, by rektora i senat oskarżyć w prasie o kary
godne zaniedbania. Nie omieszkał również wytknąć 
nam innych spraw, m. in, że rozdzielaliśmy stypendia 
według wskazań starostów. Musieliśmy wystąpić prze
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ciwko niemu ze skargą o oszczerstwo i w pierwszej in
stancji Sobolewski został skazany; oczywiście odwołał 
się do sądu drugiej instancji, pozostającego w znacznie 
bliższych stosunkach z rządem, co pozwalało się spo
dziewać, że tam zostanie uniewinniony —  tak się też 
stało. Wszelako skazujący wyrok w pierwszej instancji 
oznaczał, że moralnie proces wygraliśmy i o to tylko 
chodziło. Ale adwokata musieliśmy opłacić sami, a to 
pochłonęło mój cały dziekański dodatek.

Jesienią 1908 roku stanąłem u progu jubileuszu 
dwudziestopięciolecia mojej pracy, ale zanim go opi
szę, muszę jeszcze cofnąć się i opowiedzieć, jak rozwi
jały się moje stosunki z Łatyszewem. Jego przepro
wadzka do Instytutu zintensyfikowała kontakty: od
wiedzaliśmy ich regularnie w każdy jour fixe, najpierw 
długo grało się w winta, a potem była kolacja. Nasze 
przyjęcia były znacznie skromniejsze. Mój konflikt 
z Soninem, jego wiernym kolegą od winta, złościł go, 
być może również moja rola w polityce uniwersyteckiej. 
Jego wizyty były coraz rzadsze, w związku z czym my 
również po kilku jednostronnych próbach daliśmy so
bie spokój. Siedzieliśmy obok siebie na jakimś przyję
ciu i ja, opowiadając niewinną historię z dzieciństwa, 
dodałem, że wydarzyło się to jeszcze w polskim okresie 
mojego życia; usłyszawszy te słowa, powiedział: „Właś
nie przez ten pański polski okres nie może się pan po
sunąć do przodu”. Po czym wstał, zachwiał się i upadł 
na podłogę. In vino veritas —  pomyślałem, ale co znaczy- 
ły jego słowa, miałem dowiedzieć się dopiero później.

Było to w roku I 905. Instytut, który nie utracił au
tonomii, nie miał też nic do uzyskania i tak wszystko
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zostało po staremu. Ale właśnie dlatego wrzało; bolsze
wicy trafili tu na szczególnie podatny grunt. Ponieważ 
jedyny punkt Statutu sprzeczny z autonomią dotyczył 
osoby dyrektora, który właśnie został mianowany, atak 
skierowano przeciw niemu. Głównym podjudzaczem 
był niejaki Walerij Szczepkin, doszło do gorszących 
ekscesów, wywieszono czerwoną flagę, wyrzucono ob
razy świętych, wpuszczono obce elementy, którym Ła- 
tyszew na próżno próbował zaimponować gwiazdą or
deru. Nie był zbyt odważny, natomiast bardzo wrażli
wy; ponieważ widział, że ruch skierowany jest przeciw
ko niemu, złożył dymisję. Było widać, że go to bolało. 
Naprawdę kochał Instytut, swoją alma mater, przykro też 
było opuszczać piękne mieszkanie. Żałowałem go; ze
brałem kolegów i poszliśmy do niego in corpore, poprosić 
o wycofanie dymisji. Podziękował nam, ale odmówił. 
Sytuacja jednak pogorszyła się; pod wpływem Szczep- 
kina studenci ogłosili strajk. Ekscesy trzeba też by
ło osądzić. Wyrok Rady był dość surowy, a mnie jako 
„sekretarzowi naukowemu” przypadła przyjemność 
obwieszczenia go podnieconym studentom. Koledzy 
obawiali się wszystkiego najgorszego: „Będzie pan 
mógł mówić o szczęściu —  powiedział Wwiedenski — 
jeśli skończy się na wybiciu panu szyb w oknach”. Nad
szedł ten dzień. Łatyszew został w domu, ja poszedłem 
do studentów w towarzystwie Wwiedenskiego i starego 
Sokołowa. Stojąc w auli na podwyższeniu odczytałem 
decyzję Rady, potem zszedłem i ruszyłem w tłum, który 
rozstąpił się i natychmiast mnie otoczył. Wyraziłem 
gotowość udzielenia dalszych wyjaśnień. Najpierw za
padło milczenie, potem ktoś zabrał głos w sprawie wy-
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boru dyrektora. Powiedziałem, że to załatwiła nasza wi
zyta u dyrektora, ponieważ jednomyślna prośba jest 
równoznaczna z wyborem. Stopniowo zaczęto zgłaszać 
także inne pretensje. Odpowiadałem, zwracałem uwagę, 
jak źle wykorzystują swoją młodość i o ile lepiej potra
filiśmy to my w Lipsku. Nastrój łagodniał, widziałem, 
że moje słowa trafiają do nich, dodałem też szczyptę 
humoru, Szczepkin wycofał się mówiąc, że nic tu po 
nim. Batalia była wygrana, pogawędziłem jeszcze z nimi 
swobodnie i pożegnałem się przypominając, że muszą 
się teraz zdecydować, co dalej robić. Towarzyszyło mi 
głośne i po wielekroć powtarzane: spasibol Decyzję moż
na było przeczytać w wieczornym wydaniu „Birżiewych 
Wiedomostiej”; brzmiała ona: Prof esor Zielińskij ubiedił 
studientow wiernutsia k ~aniatiam [„Profesor Zieliński 
przekonał studentów, by powrócili na zajęcia”]. Jedyna 
w swoim rodzaju notatka: oznaczała dotkliwą klęskę 
tajnego związku bolszewików.

Zaledwie przyszedłem do domu, kiedy przyniesiono 
mi zabawny list od Łatyszewa: czy nie przyszedłbym do 
niego opowiedzieć o swoim sukcesie. Naturalnie: prze
de wszystkim dokład po naczalstwu [raport dla zwierzch
ności]. To, że w ten sposób cały sukces naraziłbym na 
szwank, nie przyszło mu do głowy. Odpowiedziałem 
uprzejmie, że we właściwym czasie przyjdę.

Teraz jeszcze czekało nas posiedzenie u ministra — 
generał Głazów był bowiem tak rozsądny, że całą Radę 
zaprosił w celu omówienia kwestii dymisji. Zabrałem 
głos i wyjaśniłem, że sprawa stała się nieaktualna po 
tym, jak konferencja poprosiła dyrektora, by został na 
stanowisku, a studenci się uspokoili. „W takim razie —
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powiedział minister do Łatyszewa — pozwoli pan, że 
zwrócę pańskie pismo z prośbą o zwolnienie". Skłonił 
się i incydent był zakończony. To, że ja uratowałem mu 
stanowisko i mieszkanie, było aż nazbyt oczywiste. Ni
gdy mi tego nie darował. Inni też nie.

Moje opowieści mogą sprawiać wrażenie samo
chwalstwa, ale w końcu rzeczą naturalną jest, że spo
śród wielu wydarzeń wyławiam te, które wspominam 
z radością i dumą. Tak też rzecz się ma z następną spra
wą, której nie mogę pominąć również z innych przy
czyn.

Tajny związek nie wypuścił studentów z rąk, wszyst
kie możliwe okazje — egzekucje robotników na Syberii 
itp. były dobre, by siać niepokój wśród studentów, a ulti
ma ratio [decydującym argumentem] było zawsze prok
lamowanie strajku. Wobec opornych profesorów i stu
dentów stosowano wówczas tzw. chemiczną obstruk
cję14, a kiedy rząd, by okiełznać wybryki, ściągał policję, 
profesorowie i studenci, którzy w takich warunkach nie 
rezygnowali z wykładów, stawiani byli pod pręgierzem 
opinii publicznej. Degeneracja tejże jest najjaskraw
szym przejawem ducha, który pchał Rosję ku zagładzie.

Chyba około roku 1909 —  muszę prosić o wybacze
nie ewentualnych błędów w chronologii, ponieważ tu 
skazany jestem wyłącznie na moją pamięć, a przechowa
ła wprawdzie wydarzenia i ich kontekst, ale nie zawsze 
właściwe daty — przyszła kolej na kursy Bestużewa. Po
wołane do tego zgromadzenie ogłosiło natychmiastowy

14 Być może chodzi tu o rozpylanie cuchnących substancji pod
czas wykładów.
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strajk, do poszczególnych sal udały się delegacje, by 
zrealizować postanowienie. Prowadziłem właśnie zaję
cia z historii etyki starożytnej i byłem w trakcie wyjaś
niania słuchaczkom znaczenia Sokratesa, kiedy weszły 
delegatki i ogłosiły, co do nich należało. Zwróciłem się 
więc do audytorium: kontynuować czy przerwać? „Kon
tynuować, kontynuować!" — rozbrzmiewało ze wszyst
kich stron. Delegatki opuściły salę. Trzeba było oczywi
ście sporo przytomności umysłu, by mówić dalej, spo
dziewałem się bowiem dalszych niepokojów. Ale nie, 
wszystko przebiegło spokojnie. Myślę, iż przeszedłem 
samego siebie, a gdy kończąc zajęcia powiedziałem: „Je
śli ogarną was wątpliwości i pokusy, pomyślcie o Sokra
tesie!”, nagrodziły mnie głośne brawa i okrzyki spasibo, 
które słychać było daleko. Toteż zostały usłyszane. Na 
dole czekali na mnie rektor (Bulicz) i dziekan (Grews) 
i życzyli mi szczęścia. Było to coś niesłychanego: jedy
nie mój wykład nie został zerwany. Gdy delegatki wró
ciły na zebranie, pytano je ponoć, dlaczego opuściły sa
lę niczego nie załatwiwszy; na to miały odpowiedzieć: 
Liekcju profiesora Zielinskowo my sorwat’ nie w sostajanii 
[„Wykładu profesora Zielińskiego nie mogłyśmy 
przerwać”] .

Teraz jednak miara moich grzechów się przebrała. 
Pomijając inne — jako kurator utrzymywałem legal
ne organizacje studenckie od 1901 roku do końca, nie
dawno wyrwałem Instytut z rąk tajnego związku, a teraz 
jeszcze to. Tego samego wieczoru —  albo następnego 
dnia —  otrzymałem anonimowy list: Wasze torpestwo me 
sojdiot Wam darom, Wy ząpłatitie za nie wo swoim połopęnijem 
[„Zwycięstwo nie ujdzie Panu na sucho, zapłaci Pan za
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nie swoim stanowiskiem”]. Anonimowe listy nie były 
dla mnie niczym nowym, ten również podzielił los wie
lu innych — podarty na strzępy, wylądował w koszu na 
śmieci. Ale go zapamiętałem.

Tymczasem burza ucichła; z nadejściem roku 1909 
nastąpiła piękna pogoda — jubileusz dwudziestopię- 
ciolecia moi ej pracy uniwersyteckie! (ostatni tydzień 
stycznia). Nigdy nie zapomnę Rostowcewowi jego 
czynnego udziału: jako mój najstarszy i najwybitniej
szy uczeń był jego głównym organizatorem. Przede 
wszystkim tak świetnie mu się udało za sprawą miłości, 
jaką mi powszechnie okazywano. Nie mogę się wdawać 
w szczegóły, bo oprócz uroczystości głównej w sali ga
lowej i oprócz uroczystego bankietu, każda instytucja, 
w której działałem, chciała mieć oddzielne święto u sie
bie. Na główną uroczystość przybyli wszyscy, począw
szy od Akademii, z Nikitinem na czele, a na związkach 
studenckich skończywszy. Tylko Łatyszew nie mógł się 
przemóc i pojawić osobiście albo przynajmniej przy
słać przedstawiciela Instytutu. Szczególną radość spra
wił mi König, który przekazał mi piękną łacińską laurkę 
od szkoły św. Anny. Pod życzeniami od Wyższych Kur
sów Żeńskich widniały podpisy wszystkich dwustu słu
chaczek. Żadnej księgi pamiątkowej — wiedziano, że 
nie lubię tych katakumb; za to wręczono mi katalog 
moich prac, zgrabnie skomponowany bibliograficznie, 
z nazwiskami wszystkich uczonych, którzy uważają się 
za moich uczniów. Mnóstwo adresów, jeszcze więcej te
legramów gratulacyjnych z całego kraju. Z odznaczeń 
naukowych najwyższym był tytuł doktora honoris causa 
uniwersytetu w Moskwie — zaszczyt, który przypadł
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w udziale tylko bardzo nielicznym oraz indywidualne 
dowody uszanowania! O wszystkich musiały ukazać się 
doniesienia prasowe, aż w końcu „Nowoje Wremia” 
z dezaprobatą zauważyły, że ten jubileusz trwa już po
nad tydzień! W rzeczy samej było to coś w naszym krę
gu niezwykłego. Liczne takie imprezy, w których już 
brałem i miałem jeszcze brać udział w przyszłości, były 
w najlepszym wypadku serdeczne i skromne, z reguły 
jednak sztywne i oficjalne. W moim przypadku szły 
w parze blask i serdeczność. Pewna zaprzyjaźniona da
ma napisała mi potem: „Kiedy będzie Pan miał zły hu
mor, proszę przypomnieć sobie swój jubileusz”. Robi
łem tak i nadal robię.

Duszą całości oprócz Rostowcewa był mój krujok, do 
którego dołączyła dość pokaźna liczba kobiet i który 
prezentował się tym okazalej, że również absolwenci, 
jeśli pozostawali w Petersburgu, dochowywali mu wier
ności. Zasługiwało to na nagrodę i doczekało się nagro
dy w postaci podróży do Grecji. Tyle, że jeszcze nie 
w tym roku; byłem bowiem tak zmęczony dziekanowa- 
niem, że musiałem pojechać podleczyć nerwy do Rip- 
poldsen. Podróż do Grecji odbyła się dopiero w 1910 
roku, w maju. Wycieczkowicze, w liczbie około 40 , po
dzielili się na trzyf y l e :  na studentów, biestujęwki i rajki. 
Pierwszą opiekowałem się sam, przy czym moją prawą 
ręką był mój drogi uczeń Erich Diehl; obie fyłe żeńskie 
miały godne przewodniczki z personelu dydaktyczne
go. Pojechaliśmy przez Odessę, zatrzymując się w Kon
stantynopolu i Smyrnie, do Aten, tam zwiedzaliśmy 
muzea i Akropol, zrobiliśmy wycieczkę do Eleuzis, na
stępnie rosyjska kanonierka zabrała nas do Nafplionu,
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skąd odwiedziliśmy Tiryns i Mykeny (szczególnie za
chwycona grupa kosztem nocnego wypoczynku odwie
dziła nawet Herajon). Następnie kolej przyszła na Del
fy, wreszcie na Olimpię. Cała wycieczka trwała około 
czterech tygodni i dzięki licznym ulgom, które uzyska
łem zarówno w Rosji, jak i w Grecji, kosztowała tylko 
75 rubli od osoby; a byłaby jeszcze tańsza, о I 5 rubli, 
gdyby lekkomyślna kasjerka fyli rajewskiej nie dala sobie 
w Konstyntynopolu ukraść powierzonych jej pieniędzy, 
około 600 rubli. Była biedną dziewczyną, toteż grupa 
wielkodusznie postanowiła, że wszyscy złożą się na po
krycie straty.

Działo się to na początku lata 1910 roku; piękne 
wspomnienia towarzyszyły mi jeszcze do jesieni. Po
tem zaś dosięgną! mnie cios.

Ale zanim o tym napiszę, chcę jeszcze opowiedzieć 
o pozostałej mojej działalności dydaktycznej w owym 
okresie oraz o moich pracach naukowych.

W tym czasie przystąpiono mianowicie do „eksten- 
syfikacji” [działalności oświatowej]. Nie po raz pier
wszy; realizowano ją już kiedyś, ja też w tym brałem ak
tywny udział, ale były to doraźne działania. Dopiero te
raz stworzono stałą instytucję z ośrodkiem dysponu
jącym dużą aulą Instytutu Teniszewa i wieloma „rejo
nami”. Aula przeznaczona była na spotkania z inteli
gencją, rejony zaś nastawione przede wszystkim na ro
botników. Ja wchodziłem w grę tylko w kontaktach z in
teligencją. Najpierw poddano mnie próbie: wygłosiłem 
trzygodzinny cykl odczytów o „religijnej wartości mi
tologii greckiej”. Wypełniona po brzegi sala nagrodziła 
mnie gromkimi oklaskami, które przerodziły się w koń
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cu w owację, odprowadzono mnie oklaskami aż na ulicę. 
Następnie zostałem stałym członkiem i przewodni
czącym klasy historycznej, co pociągnęło za sobą obo
wiązek wygłoszenia trzy— lub czterogodzinnego cyklu 
wykładów rocznie. Tak oto również pozaakademicka 
publiczność petersburska miała okazję posłuchać mnie 
i pilnie z niej korzystała. Na moich wykładach żadne 
z sześciuset miejsc na sali nie było puste —  a dotyczyły 
one Sofoklesa, Homera, greckiej powieści itp. Po c 
poświęconym Sofoklesowi zjawiła się u mnie jesienią 
delegacja słuchaczy z prośbą, bym jakiś cykl wykładów 
wygłosił również na wiosnę. Jakże inaczej było 25 lat te
mu, kiedy to ówczesny nestor rosyjskiej filologii, stary 
profesor Błagowieszczenski, zapowiedział publiczny 
wykład z zakresu swojej specjalności i pojawiło się na 
nim siedem osób! Zmieniony stosunek do starożyt
ności mogłem w gruncie rzeczy uznać za sukces będący 
wynikiem mojej pracy. W końcu było mi znacznie trud
niej niż Płatonowowi, Wwiendenskiemu i innym, któ
rzy płynęli na fali zainteresowania przedmiotem; ja 
musiałem swoją dziedzinę stopniowo i mozolnie z nie
popularnej uczynić popularną, jak powiada Aleksiej

Wieroju w nasze swiatoje y t a cyn i e  
My żc wozbudim tieczienije wstriecynoje 
Protiw tieczienija!
[My, wiarą swoją w świętość naszej sprawy 
Stworzymy taki nurt, który popłynie 
Pod prąd!

Protiw tieczienija]
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Czy rzeczywiście byłem wielkim mówcą? Odpo
wiedź znalazłem właśnie tam, w auli [Instytutu] Teni- 
szewa, w rozmowie dwóch młodych dziewcząt, którą 
ktoś zaprzyjaźniony podsłuchał i powtórzył mi. Jedna 
z moich słuchaczek (nieznana mi zresztą osobiście) 
przyprowadziła ze sobą najwidoczniej jakąś nową. I ta 
była rozczarowana: „Co też mi pani opowiadała, że Z. 
jest mówcą! Słyszałam Karabczewskiego”, Rodiczewa, 
to są prawdziwi mówcy, a nie ten pani Z.! „—  Czy jest 
mówcą —  powiedziała kursantka —  tego akurat nie 
wiem, ale potrafi swoimi wykładami całe nasze wnętrze 
wywrócić na nice”. A więc „nie zdołacie serca z sercem 
sklecić, póki wam słowo z serca nie wytrysło”, jak pisał 
Goethe [w Fauście]; to było właśnie to, do czego zmie
rzałem. Dlatego zawsze potrafiłem dopiąć swego, na
wet gdy zacząłem wykładać w innym języku i tym sa
mym musiałem zapomnieć o prawdziwie krasomów
czych sukcesach.

Czas sprawowania funkcji dziekana w latach 1906— 
—1908 był dla mojej działalności naukowej martwy. To, 
czym mogę się tu pochwalić, powstało po części wcześ
niej, a po części później. W okresie tym pogłębiłem stu
dia psychologiczne, o których wspomniałem wyżej. 
Moim przewodnikiem był Wilhelm Wundt, którym za
jąłem się już w Lipsku dzięki Góringowi, ale niedosta
tecznie. Teraz nadrobiłem zaniedbania, nie pomijając 
również innych psychologów —  Jamesa, Taine’a. Do
szedłem do przekonania, że jak matematyka stanowi 
wrota do nauk przyrodniczych, tak psychologia do 
nauk humanistycznych. Rozwinąłem tę tezę w moich 
przyczynkach do książki Teubnera Schaffen und Schauen
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[Tworzenie i ogląd], którą fachowcy, a tym bardziej 
wszyscy inni, czytali zbyt pobieżnie. Skutek widać 
w drugim wydaniu Cicero im Wandel der Jahrhunderte, prze
de wszystkim jednak w dwóch innych dziełach, tema
tycznie odległych od siebie.

Jednym z nich był mój skromny artykuł, zatytułowa
ny przeze mnie krótko i zagadkowo Das Ineompatibi- 
litätsgesetybei Homer [Prawo niekompatyhilności u Homera], 
przez Crusiusa zaś, który lubił precyzyjne, choć nieco 
przyciężkie tytuły: Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse 
bei Homer [Zdarzenia jednoczesne u Homera], Główny wnio
sek — że Homer relacjonuje działania równoległe jako 
następujące po sobie oraz że nigdy nie wraca do wcześ
niejszych wątków opowiadania —  filologia przyswoiła 
sobie z miejsca, podobnie jak pewne zasady homeryc- 
kiej poetyki, ale podłoże psychologiczne, analiza twór
czości poetyckiej za pomocą rozróżniania działań „fik
cyjnych" i „rzeczywistych”, pozostały jej obce —  zro
zumiał mnie tylko Wundt, który zareagował na tę roz
prawę posyłając mi sympatyczny list. W ogóle zauwa
żyłem, ze moje studia psychologiczne wytworzyły pe
wien dystans między mną i moimi kolegami po fachu; 
ponieważ sami nie zajmowali się niczym takim, nie 
mogli więc pójść moim śladem.

Stało się to jeszcze bardziej widoczne przy następ
nej pracy, największej w całym tym okresie. Studia nad 
Cyceronem doprowadziły mnie do pytania o tajemni
cę Cycerońskiego rytmu. Jej rozwiązaniu służyły dwa 
dzieła: Das Clauselgesettą bei Cieeros Reden [Prawo klauzuli 
w mowach Cycerona] i Der constructive Rhythmus in Cieeros Re
den [Rytm konstrukcyjny w mowach Cycerona]; pierwsze wy
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dane w 1906 roku, drugie tuż przed wybuchem wojny, 
w 19 14 roku —  wraz z wydanym w tym czasie w „Ar
chiv für die Gesammte Psychologie” uzupełnieniem 
Das Ausleben des Clauselgesetzęs in der römischen Kunstprosa 
[Schyłek prawa klauzuli w rzymskiej prozie artystycznej] i róż
nymi recenzjami. Najważniejszy mój wniosek daleko 
wykracza! poza Cycerona — stąd długa, pełna wyrze
czeń praca. Była ona przy tym —  Rhythmus als unbewusstes 
Uben [Rytm jako nieświadome ćwiczenie] i Die rhythmische 
Persönlichkeitsmarke [Rytmiczny wyróżnik osobowości] — 
sprowadzona do łatwego rozpoznania wzoru, była na
rzędziem pomagającym w rozróżnianiu tego, co orygi
nalne, i tego, co podrobione. To w ogóle nie przemawia
ło do panów uczonych —  znowu z wyjątkiem Wundta, 
który napisał mi w liście: „Należy zazdrościć filologii 
klasycznej, że potrafi sobie stawiać takie zadania”. Ale 
pozostali! Osobowość sprowadzona do wzoru — co za 
herezja! Tak nie wolno! W ten to sposób przygniatający 
materiał faktograficzny po prostu został odrzucony. 
I znowu przychylniejszym uchem słuchano mnie poza 
Niemcami. Zasłużony oksfordzki krytyk Albert Clark, 
opierając się na moich prawach rytmu, przygotował no
we wydanie mów Cycerona, obecnie uznawane za naj
lepsze; w ogóle moje wywody zaowocowały ożywioną 
korespondencją między nami, która trwa do dziś. Uni
wersytet w Groningen przyznał mi w 1914 roku dokto
rat honoris causa właśnie za moje studia nad rytmem; ale 
największy zaszczyt spotkał mnie w roku 1 9 2 3, zosta
łem członkiem British Academy.

Zajmowałem się również religioznawstwem. Więk
sze opracowanie Orestessage und die Rechtfertigungidee [Mit
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Orestesa a idea usprawiedliwienia], opublikowane w pierw
szym zeszycie „Neue Jahrbücher” Ilberga, omawia roz
wój poglądów etycznych; popularna praca Rom und seine 
Gottheit [Rzym i jego bóstwo] stanowiła oparty na bazie 
psychologicznej krótki zarys wewnętrznej historii 
rzymskiej religii. Dokładniejszą analizą zajmę się, jeśli 
dożyję, w najbliższych latach. Pierwszorzędne znacze
nie miał artykuł opublikowany w „Archiv für die Reli
gionswissenschaft”: Hermes und die Hermetik [Hermes i her- 
mety gm ] . Żaden z tych trzech nie zyskał jeszcze uzna
nia, ale ich czas nadejdzie.

XIX
To było apogeum, teraz zaś zbliżał się może nie upadek, 
ale coś, co niejednego doprowadziłoby do upadku.

Czy miałem wrogów? Nikomu nie dałem po temu 
powodów. Trzech wymieniłem już wyżej: Modiestow, 
Nowosadski, Kraszeninnikow; ci nie mogli mi daro
wać nie całkiem pozytywnych recenzji [ich prac], ale 
z pierwszym z czasem się pojednałem, drugi się nie li
czył, a trzeci, zdolny uczony, ale okropnie zarozumiały, 
[wysmażył] replikę Osobliwy uczony, która urosła do roz
miarów książki (jej głównym argumentem był „Pan 
Zieliński"); zaszkodził sam sobie, a nie mnie; za karę, 
jako dziekan Wydziału Historyczno—Filologicznego 
w Dorpacie, musiał uczcić mój jubileusz telegramem 
gratulacyjnym. Nieprzejednany był też Chołodniak — 
powiadam „nieprzejednany", ponieważ ja ze swej stro
ny czyniłem wszystko, by wyjść naprzeciw temu, jakby
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nie było zdolnemu człowiekowi, w Rosji bowiem jest 
tak niewielu filologów, że w moim przekonaniu każdy 
może i musi znaleźć dla siebie pole działania. Toteż, 
aby odciążyć moją historię literatury antycznej na 
Wyższych Kursach Żeńskich, serdecznie przekonywa
łem słuchaczki do chodzenia na jego historię literatury 
rzymskiej. I oto nagle wypełniła się jego sala wykładowa 
—  ale tylko na kilka godzin; wyjaśniły mi, że nie są 
w stanie wysłuchiwać jegoposęłosti [banałów]. Nie zwa
żając na zmianę sytuacji, ten biedny człowiek uznał, że 
musi salwować się kosztem swojego przedmiotu; prze
mówił więc do swoich, tzn. moich słuchaczek tymi sło
wy: „Jeśli któraś z was miałaby nieszczęście uczyć się 
dawnych języków...”, co one akurat w swoim młodzień
czym entuzjazmie uważały za szczęście. Aby przeciw
stawić coś moim interpretacjom greckich poetów, za
powiedział ze swej strony Aj schylosa, którego nie rozu
miał. Zamierzał dowieść, jakim był złym poetą. Natu
ralnie wykładał przy pustych salach; jego jubileusz, 
przypadający mniej więcej w tym samym czasie co mój, 
przeszedł zupełnie niezauważony, ponieważ nie miał 
ani jednego ucznia — niedługo potem zresztą po pros
tu zmarł. Nie, ten mi nie szkodził; dużo bardziej, nie
stety — nie licząc nieznajomych — moi byli przyjacie
le: Płatonow, Wwiedenski, Łatyszew.

Było to zimą 1909/10 roku. Nudząca się w Rippold- 
sen rosyjska dama, małżonka fabrykanta z Rygi — by
ła kursantka — uznała moją z europejska lukrowaną 
uprzejmość za coś lepszego (lub gorszego) i prześla
dowała mnie swoją miłością —  również w Petersbur
gu, dokąd specjalnie w tym celu przyjechała. Miała
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przedziwny talent pojawiania się niespodziewanie w naj
bardziej nieoczekiwanych miejscach. Kiedyś oznajmiła 
mi triumfalnie, że dowiedziała się czegoś o mnie — 
moje stanowisko (położęnije') jest jakoby zagrożone. Po
nieważ jednak bliższe wyjaśnienie uzależniła od wizyty 
u niej w hotelu, a mnie rola biblijnego Józefa wydawała 
się mało kusząca, niczego się nie dowiedziałem. Mimo 
to uderzyła mnie analogia do owego anonimowego lis
tu. Wycieczka do Grecji odsunęła te myśli na dalszy 
plan, ale następnej zimy, I 9 I 0 / I I ,  zacząłem silniej 
i bardziej dotkliwie odczuwać coś, co sporadycznie za
uważałem już wcześniej: jak gdyby atmosfera wokół 
mnie gęstniała. Ale nic konkretnego do mnie nie do
cierało.

I znowu na mej drodze stanęła kobieta, której wym
knęło się uczciwe słowo — siostra Nestora Kotlarew- 
skiego, żona młodego i nieśmiałego filozofa Lebiedie- 
wa, ładna, żywa i bardzo mi przychylna. Ponieważ rów
nież została wciągnięta w tę olbrzymią aferę, chcę zaraz 
zaznaczyć, ze jako kobieta zamęznabyła dla mnie w tym 
sensie moralnie, i co być może jeszcze ważniejsze —  fi
zycznie niedostępna. W innym jednak sensie łączyły 
nas bardzo przyjazne stosunki; ona zainspirowała mnie 
do napisania symbolicznego poematu prozą: Vives, Sol! 
I Bfdyiesyjyć, Słońce!] i jej jedynej go odczytałem, w pięk
nej, uroczystej godzinie przy płonącym kominku w jej 
domu, w pełnym odosobnieniu. Poświęciwszy się opie
ce nad obłąkaną matką, sama później popadła w obłęd 
z powodu kokainy. Gdy ją spotkałem ostatni raz, 
w 1922 roku, kiedy to w domie uczonych przed zgroma
dzoną publicznością wyznała mi miłość, nikt się nie za
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śmiał, tak wstrząsający był widok „zniszczonego arcy
dzieła natury”. Lecz wróćmy do czasu jej rozkwitu 
przed dziesięcioma laty.

Często widywała się z Rostowcewem — jako bliska 
przyjaciółka pani domu była tam stałym gościem, tak 
jak i ja. Zwykła witać mnie żartobliwie, mówiąc: Nu, wy 
konieczno po prieżniemu swoditie s uma swoich sluszątieliej 
[„Pan, oczywiście, jak dawniej doprowadza do obłędu 
swoich słuchaczy”] . Ale kiedyś dodała: no i sami każętsia, 
s uma scoditie [„ale i sam pan popada w obłęd”]. Poprosi
łem o bliższe wyjaśnienia i zapytałem potem, ileż to 
„ich” jest. Przedtem było ich szesnaście, według ostat
nich doniesień przybyło jeszcze dziewięć. Łącznie więc 
dwadzieścia pięć; gdyby to miało tak dalej iść w postę
pie geometrycznym, niedługo zakasowałbym króla 
Salomona. „Niech pan nie żartuje, sytuacja jest bar
dzo poważna". Utworzył się komitet, który odwiedza 
kolejno kolegów, by wystosować skargę na mnie. Ostat
nio był nawet u Rostowcewa. „Prawda to, Michale Iwa- 
nowiczu?” — zapytała go siedzącego przypadkiem 
w pobliżu. — „Nie”. — „No jakże, sam mi pan ostat
nio opowiadał...” — „Jeśli mówię, że nie, to znaczy, 
że nie”.

Teraz wiedziałem, że tak było. Przepytałem go 
w cztery oczy. Tak, byli u niego, sami nieznani. — „Naz
wiska?” — miał zapytać. — Tych nie wolno nam zdra
dzić. — W takim razie... ” — wymowny gest w stro
nę drzwi. Próbowali również zainteresować Związek 
Obrony Kobiet i przewodnicząca Milukowa, żona zna
nego Milukowa, miała niezgorszą ochotę zrobić z te
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go wielką aferę, ale zdołano jej to energicznie wyper
swadować.

O to więc chodziło. Atmosfera wokół mnie gęstniała 
coraz bardziej. Bomba miała zaraz wybuchnąć, lecz za
brano się do tego niezręcznie, w złym miejscu, miano
wicie na kursach Rajewa. Tam miałem u słuchaczek aku
rat największy posłuch —  nie żeby były odlane z innego 
materiału niż reszta, ale według tamtejszego planu nau
czania wszystkie musiały przejść na pierwszym kursie 
przez moje sito i tym samym wszystkie mnie znały, 
podczas gdy na Wyższych Kursach Żeńskich moje au
dytorium, choć pokaźne, stanowiło tylko ułamek całoś
ci. Tak więc panienki, z nielicznymi wyjątkami, nigdy 
mnie nie zawiodły; przeciwnie, dopiero teraz stałem się 
naprawdę ich panem Pr[ofiesorem]. Wwiedenski powinien 
był sobie z tego zdawać sprawę, ale oczywiście „za dużo 
logiki, za mało psychologii”. Bo to on stanął na czele. 
Jemu samemu — właśnie jemu — przypisywano wiele 
szpetnego w tym zakresie; a że nie bez przyczyny, do te
go sam się przyznał w przystępie cynizmu mnie i Brau
nowi. Prawdopodobnie uznał okazję za odpowiednią, 
by się wybielić moim kosztem. Pretekstem miało być 
to, że seminarium z konieczności organizowałem u sie
bie w domu. Działo się tak wprawdzie od pięciu lat 
i nikt nie miał mi tego za złe, ale teraz już tak być nie 
powinno. Przedstawiałem powody, mogłem za pomocą 
dokumentów dowieść, że u mnie — i tylko u mnie — 
liczba uczestniczek w trakcie semestru nie zmniejszyła 
się — bez skutku. Ku mojemu zdumieniu po jego stro
nie stanęła również większość pozostałych kolegów. 
Wobec tego potraktowałem kwestię w kategoriach per

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Autobiografia 1 7 1

sonalnych. Zadziałało: było oczywiste, że moje odejście 
wywołałoby bunt, który poważnie naruszyłyby i tak 
niezbyt solidną budowlę. Oczywiście natychmiast rów
nież Wwiedenski postawił kwestię własnej osoby na 
płaszczyźnie personalnej, ale ponieważ zrobił to nie po 
raz pierwszy, nikt się tym nie przejął — a on dał się na
mówić do powrotu, nie osiągnąwszy swojego celu.

O tym całym wydarzeniu, zgoła niepojętym, rozma
wiałem później z Mitrofanowem, który jako dawny 
uczeń w kolegium Rajewa był mi najbliższy. „Nieomal 
gotów jestem uwierzyć, że i tu stoi za tym ów plotkar
ski komitet". — „Ależ oczywiście" — powiedział. — 
„Jak pan może w to wątpić?" — „Proszę tylko spojrzeć 
— pokazałem mu mój plan zajęć — dwadzieścia pięć 
godzin w tygodniu: trudno uwierzyć, że ktoś tak zajęty 
może jeszcze znaleźć czas na prace naukowo—literackie. 
A tu widzi pan liczbę wydanych przeze mnie w osta
tnich latach prac: również około dwudziestu pięciu. Je
śli ktoś w takich warunkach wmawia mi jeszcze dwa
dzieścia pięć romansów, to niech pan sam powie, czy ta
ki ktoś nie zasługuje na... dwadzieścia pięć?” Zaśmiał 
się, odpowiedział jednak poważnie: A wsio—taki dyma biey 
ognia nie bywajet. —  Wo pierwych, bywajet [„A mimo 
wszystko: nie ma dymu bez ognia”. — „Po pierwsze, 
bywa”] —  odpowiedziałem —  a wo wtorych, nie zpbywaj- 
tnie, cgto ogon’ jarkij ipriekrasien, mieydu Нет, как dym ę̂ owon- 
nyj i tiayiołyj [,,a po drugie, niech pan nie zapomina, że 
ogień jest jasny i piękny, gdy dym cuchnący i ciężki”] .

Czym był ów „ogień”, tego, drogie dzieci, teraz nie 
umiem opisać; za życia waszej matki byłoby to możli
we, teraz już nie. Ale że było to piękne —  dość mam za
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pisków, które tego dowodzą. „Co piękne, to miłe” — 
zawsze się tym kierowałem. Pięknem nie można mnie 
było zniszczyć, trzeba było je skazić. To dawało efekty. 
Moje audytorium na Wyższych Kursach Żeńskich, 
w głównej siedzibie komitetu plotkarskiego, powoli się 
wykruszało. Ukochane kółko (krużpkj niestety też. Za
częło się od dalej stojących, potem przyszła kolej na te, 
które zaliczałem do najwierniejszych: — Czto że eto zna- 
czit, Stienia? [„Cóż to znaczy, Steniu?”] — powiedzia
łem do jednej, kiedy się żegnała (zdrobnienie, podobnie 
jak jej przyjaciółki, wyprosiła sobie sama). — Wied’ wam 
ja otkrył wsiu prawdu i wy goworili togda: как eto priekrasno! 
Czto że ząstawliiajet was tiepir’ uchodit’? [„Przecież odsło
niłem przed wami całą prawdę, mówiłyście wtedy: jakie 
to piękne! Co zmusza was teraz do odejścia?”] . Milcza
ła, a kiedy nalegałem, powiedziała: My swjazany [„Jesteś
my związane”]. Wtedy zrozumiałem, jaki potworny 
przymus psychiczny wywierał ów związek. To nie były 
niezdarne ingerencje Wwiedenskiego. Milcząco, ukrad
kiem, ale coraz bliżej i bliżej. Prawdziwy boa dusiciel.

Audytorium przerzedzało się; tym wierniejsi byli ci, 
co trwali. Wierność tę chcieli też zamanifestować: raz 
po raz moja katedra uwieńczona była kwiatami. Przysy
łano mi również listy — podpisane — każdy wiersz 
tchnął szczerością. Co prawda — a był to pewnie rezul
tat owej agitacji — częściej była w nich mowa o osobi
stej tęsknocie miłosnej. Nie reagowałem na nie i autor
ki, chyba pogodzone z losem lub zniechęcone, jakoś się 
pocieszyły, wyjąwszy jedną, która, potraktowana przeze 
mnie zbyt chłodno, wybrała śmierć. Jej zdjęcie wraz 
z puklem włosów i listem, który, umierając, napisała
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drżącą ręką, przekazała mi później jej przyjaciółka. 
Spełniając ostatnie życzenie, opisałem jej los w baśni 
Kamienny Łan, która ukazała się również drukiem15 16. Ka
mienny Łan to nazwa jej rodzinnej wsi.

Moich kolegów mogę jedynie potępić. W ich sytua
cji były tylko dwie drogi. Albo ta, którą wybrał Rostow - 
cew — akceptuję ją również w przypadku Grewsa, Ka- 
rajewa, Demiana Piętrowa. Albo, jeżeli sprawa wyda
wała im się poważna —  zwrócić się do mnie przez po
wierników z prośbą o wyjaśnienie. Oni jednak postąpi
li wyjątkowo nikczemnie, bo tchórzliwie: zarzuty, wie
rząc w nie lub nie, przekazali dalej, a wobec mnie zacho
wywali się tak, jakby były prawdziwe. Byłem więc zda
ny na samego siebie i w walce z tym wyjątkowo pod
stępnym wrogiem miałem tylko jedną broń: moje słowo 
wypowiadane z katedry. I nim wałczyłem. Co będzie 
jednak, jeżeli i to stracę? Jeżeli ów przymus psychicz
ny sprawi, że odejdą ostatnie słuchaczki albo decyzją 
Rady zostanie mi odebrana katedra? Wtedy zostanie 
tylko jedno wyjście — pistolet w moim biurku. 
Oglądałem go sobie często — miałem po temu rów
nież inny powód — i przychodziły mi na myśl słowa 
z Bachantek Eurypidesa, owych Bachcmtek, od których za
czął się mój marsz w górę: „Sam bóg ocali mnie, gdy 
tego zechce"10.

15 Polski pierwodruk: „Robotnik" 1923, nr 90—99. Włączona 
do wydania książkowego: T. Zieliński, Klechdy attyckie, s. 52—97■
16 Słowa Dionizosa w rozmowie z Penteusem, w. 498 . Tłum. Je
rzy Łanowski.
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Nie, katedry nie mogłem się zrzec —  to było całe 
moje życie. Ale co innego kółko. Liczba uczestni
czek skurczyła się pod koniec roku szkolnego 19 10/11 
do pięciu (prym wiodła dzielna, wierna Lewickaja17). 
Mogłem sobie wyobrazić, na jakie ataki narażona była 
ta garstka i pytałem sam siebie, czy w takich okolicz
nościach nie należałoby uwolnić je od tego ciężaru, to 
znaczy rozwiązać kółko. Kiedy zatem znowu jedna 
z nich była nieobecna, powiedziałem głośno do obec
nych, żeby jednak skorzystały jeszcze z tych ostatnich 
posiedzeń —  W buduszcgkm godu uge nie budiet krupka 
[,,W przyszłym roku nie będzie kółka”] . Musiałem sto
czyć walkę z samym sobą, by wypowiedzieć te słowa; 
czułem się, jakbym zabijał ukochaną istotę. Moje słowa 
oczywiście rozeszły się —  i miały całkiem nieoczekiwa
ny skutek.

Po którymś z następnych moich wykładów otoczyła 
mnie grupa około dziesięciu dziewcząt; głos zabierały 
dwie, Subbotina i Zwieriewa. Słyszały, jakobym miał 
rozwiązać kółko i proszą, bym wycofał się z tej decyzji. 
Uczyły się greckiego, by móc wstąpić do kółka. Miejsce 
nie było dobre na takie rozmowy, poprosiłem, by przy
szły do mnie. Przyszły, cała dziesiątka. Powiedziałem 
im całą prawdę; nie chcę, by moje uczennice z powodu 
bliskich kontaktów ze mną znalazły się w kłopotliwym 
położeniu. Obdumajtie eto! [„Przemyślcie to!"] Sub
botina odpowiedziała; — My eto upę obdumali i priszli was

17 T. Lewickaja—Den opisała te wydarzenia w 1968 r. w Wospomi- 
nanijacb o Fadieje Francemcec Zielinskom. Rękopis w Archiwum Rosyj
skiej Akademii Nauk w Petersburgu, fond 977, opis I, dieło 48 .
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prosit’ [„Myśmy to już przemyślały i przyszlyśmy pro
sić pana”] . Podziękowałem im za ich odwagę i kółko by
ło uratowane.

Ale to był dopiero początek. Komitet plotkarski 
nie popuszczał i w następnym roku akademickim, 
1911/12, miał ułatwioną grę, ponieważ wiele dawnych 
słuchaczek, które jeszcze świętowały mój jubileusz — 
były to chyba owe ofiarodawczynie kwiatów —  opuści
ło uczelnię. Z mojej sali wykładowej około czterdzie
stu. Najwidoczniej zima nie minęła. Również i w tym 
kółku spotkał mnie okrutny cios: Subbotina z powodu 
przemęczenia otrzymała lekarski zakaz pracy umysło
wej, w związku z czym otruła się esencją octową. Komi
tet plotkarski nie przepuścił okazji, by również to nie
szczęście wykorzystać przeciwko mnie: jej śmierć miała 
być następstwem zbyt bliskich stosunków ze mną, pod
czas gdy ja nigdy nawet nie rozmawiałem z nią w cztery 
oczy. Tak czy inaczej — ta śmierć bardzo mnie poru
szyła. Kazałem ją wyciągnąć z obrzydliwej kostnicy 
szpitalnej, gdzie leżała naga pod podartym prześcierad
łem, i ubraną na biało ułożyć na marach w kaplicy, za
niosłem biały bukiet, który przyjaciółki położyły jej 
pod głowę, odprowadziłem ją na cmentarz — mogło to 
stać się pożywką dla podejrzeń. Ale się nie stało.

A kiedy rok dobiegał końca i rozpoczął się 1913, 
wszystko wygasło. W mojej sali wykładowej jak zwykle 
tłumy; a te, które wcześniej opuściły kółko, zaczynały 
pojedynczo i grupkami wracać. Wszystkie łaskawie 
przyjąłem. Jednej tylko powiedziałem: „Wracają węd
rowne ptaki — widać znowu zawitała wiosna; milsze są 
mi wszak te, które wraz ze mną przezimowały”. Korni-
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tet plotkarski oczywiście nie przestawał kąsać. Kiedy 
podczas jakiejś uroczystości ku czci Tołstoja wygłosi
łem mowę w auli Wyższych Kursów Żeńskich, oklaski 
sykiem wyciszono. Kilka dni później, kiedy tę samą mo
wę powtórzyłem u Rajewa, skończyła się owacją. Ostat
ni atak nastąpił I kwietnia: z tuzin anonimowych po
cztówek, wstrętnych od strony wizualnej i treściowej, 
dla większego efektu adresowanych do kancelarii Wyż
szych Kursów Żeńskich. To była kapitulacja: odniosłem 
zwycięstwo.

XX
Lato I 914  roku przyniosło wielką wojnę.

Krótko przedtem byłem za granicą, na ostatku we 
Włoszech, i przez Monachium wracałem do Petersbur
ga. Monachium było pod wrażeniem austriackiego ulti
matum, ale jeszcze nikt nie spodziewał się wojny. Wy
braliśmy się z Crusiusem do Ebenhausen, omawialiśmy 
z ożywieniem sytuację i Crusius przyznał mi rację, że 
owo ultimatum jest przejawem niedopuszczalnej bru
talności wobec małego państwa ościennego. Rosyjska 
waluta spadła o parę fenigów i bank, w którym chciałem 
wymienić 100 rubli, radził mi nieco poczekać, ponie
waż napięcie z pewnością „spadnie”; na szczęście nie 
mogłem. W wagonie sypialnym jako ostatni pasażer 
przekroczyłem rosyjską granicę. Nie przeczuwałem, że 
nigdy więcej nie zobaczę Crusiusa.

Wraz z wojną skończyły się podróże za granicę 
i wszelki kontakt z zagranicą. Mój Der constuctive Rhyth-
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mus [in Ciceros Reden] ukazał się krótko przedtem i nie 
mogłem już prześledzić, jakie zrobił wrażenie. Wszak
że moja działalność naukowa nie skończyła się, tylko, 
ograniczona do Rosji, przybrała jeszcze na sile. Zrzu
ciwszy z barków Der constructive Rhythmus, postanowiłem 
pod koniec życia zająć się czterema dziełami: historią 
religii antycznej, historią literatury starożytnej, histo
rią starożytnej etyki i encyklopedią filologiczną. Myś
lałem o nich zrazu jako o wielkich dziełach naukowych, 
ale do tego niezbędny byłby dostęp do bibliotek za gra
nicą. A ponieważ mój wiek nie pozwalał już na czekanie, 
musiałem zadowolić się mniejszymi osiągnięciami. Ja
ko rodzaj syntezy ukazała się moja Istorija anticytoj 
kul’tury w dwóch małych tomach. Poza tym w jednym 
tomie Driewniegrieczieskaja litieratura epochi nieząwisimosti 
[Literatura starożytnej Grecji niepodległej]; drugi tomik, po
święcony „epoce ekumenicznej” (tzn. od Aleksandra 
Wielkiego do Justyniana), pojawił się dopiero w 1921 
roku. Tu nacisk położyłem na tłumaczenia, tj. na chre- 
stomatię, z czego część pierwsza, poetycka, ukazała się 
w 1920 roku, druga, prozatorska, pozostała gotowa do 
druku. Pierwszy, ale autonomiczny tomik historii reli
gii antycznej, Religija driewniej Grecii, ukazał się w czasie 
wojny; drugi, Religija ellinizma (Religia hellen izin u ) —  do
piero w 1922 roku, trzecim, Hellenizm ajudaiyn,  zajmu
ję się właśnie teraz. Dzieło obliczone jest na sześć tom
ów. Historię starożytnej etyki rozpocząłem od dwóch 
rozdziałów: Bog i dobro (Bóg i dobro) oraz Powstanie grze
chu [w świadomości starożytnej Grecji], które ukazały się 
w miesięcznikach. Lektury przygotowawcze uprzytom
niły mi konieczność napisania najpierw „psychologii
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homeryckiej”, której pierwszy rozdział, Narady zjawisk 
psychicyiych, z ciężkim aparatem naukowym, ukazał się 
w pismach Petersburskiej Akademii Nauk (1921).

Ale to była dopiero jedna strona medalu. Jeszcze 
przed wojną zwróciła się do mnie pewna moskiew
ska firma o idealistycznych zapędach, mianowicie 
M. i S. Sabasznikow, z prośbą o wsparcie ich projektu 
dostarczenia rosyjskiej publiczności arcydzieł literatu
ry obcej w artystycznych przekładach. Było to bardzo 
kuszące, ponieważ również szata graficzna zapowiadała 
się wyśmienicie. Dałem najpierw to, co było gotowe, 
Heroidy Owidiusza (pod tytułem Bałłady — posłanija'). 
Książka (przekład poetycki, wstępy, komentarz) przy
jęta została bardzo przychylnie. Następny był trzyto- 
mowy Sofokles —  chyba moje najlepsze dzieło w języ
ku rosyjskim, które dedykowałem zasłużonemu Ros- 
towcewowi. Szczególnie trudny był tom trzeci, którego 
druga połowa poświęcona była rekonstrukcji akcji za
chowanych we fragmentach sztuk — było ich ponad 
sto. Wymagało to rozległych studiów mitograficznych, 
które wykorzystałem również jako przedmiot moich 
zajęć seminaryjnych, te zaś zaowocowały z kolei szere
giem artykułów naukowych. Część z nich ukazała się 
w Rosji, część po wojnie w czasopismach zagranicz
nych. I ledwie — był to chyba pierwszy rok wojny — 
uporałem się z tym ogromnym zadaniem, pojawiło się 
nowe: Sabasznikow nabył przekład Eurypidesa w wyko
naniu mojego zmarłego tymczasem przyjaciela, poety 
Innokientija Annienskiego, i poprosił, abym wziął na 
siebie redakcję tekstu. Nie było to takie proste. Jeśli 
przekład miał ukazać się na moją odpowiedzialność, to
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niezbędna była gruntowna przeróbka, a więc ponowne 
przetłumaczenie około jednej trzeciej całego tekstu — 
obejmującego 19 tragedii. Poza tym należało napisać 
na nowo kilka wstępów, do tego komentarz i wszystkie 
fragmenty; one same wypełniały cały tom. Wszystko 
obliczone było na sześć tomów, z czego ukazały się trzy. 
Następne trzy, które wyjeżdżając z Rosji zostawiłem 
gotowe do druku, chyba stopniowo się ukażą18.

Było tego aż nadto — a przecież to jeszcze nie 
wszystko. Młodzież była na wojnie — moje sale wykła
dowe opustoszały — starzy musieli w inny sposób słu
żyć walczącym. Organizowano wykłady otwarte i ja, 
uznany za jednego z najlepszych mówców, nie mogłem 
się uchylać. Treść nie musiała bezpośrednio wiązać się 
z wojną — od siebie dałem coś z Dostojewskiego, 
z Władimira Sołowjowa i innych — ale wojna też od 
czasu do czasu dawała znać o sobie. Nastrój był zdecy
dowanie antyniemiecki, a co bardziej krewcy wszystko, 
co niemieckie wrzucali do jednego garnka; dostałem 
pewnego razu do przeczytania artykuł pod zwariowa
nym tytułem Od Kanta do Kruppa, a nie należał on jesz
cze do najgorszych. Wygłosiłem wówczas bardzo okla
skiwaną mowę pod zrozumiałym dla Rosjan, dla 
nie—Rosjan zaś zagadkowym tytułem Getyńska dusza, 
w której co prawda napiętnowałem niemiecką politykę 
wojenną („berlińską duszę”) , ale po to, by ratować war
tość niemieckiej kultury (właśnie „getyńską duszę”)

18 Ostatni tom zbioru tragedii Eurypidesa nie ukazał się, ale — 
jak ustaliła H. Geremek —  ocalał i wraz z całym archiwum wydaw
nictwa Sabasznikowów znajduje się w Moskwie.
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dla otaczającego nas świata. Mówiąc na marginesie, zła 
mnie za to spotkała podzięka. Pewien zapaleniec z dru
giego obozu, który miał fioła na punkcie Rzeszy Nie
mieckiej, czym jeszcze przed wybuchem wojny zaskar
bił sobie niechęć całej w niemieckiej kolonii w Peters
burgu, napisał potem we „Frankfurter Zeitung”, że wy
głosiłem jakoby mowę przeciw kulturze niemieckiej. 
Uwierzono w tę bzdurę, co zaowocowało trwałą niechę
cią do mnie niemieckich kolegów po fachu, której skut
ki odczuwam do tej pory.

Wszystko to znowu odświeżyło moje stosunki z prasą 
codzienną. Nie po raz pierwszy; już w 1900 roku zało
żono w Petersburgu liberalną gazetę, której redakcja, 
znana mi osobiście, namówiła mnie do współpracy; ale 
trwała ona równie krótko, jak sama gazeta. Teraz było 
inaczej. Redaktor „Birżowych Wiedomostiej” [„Wia
domości Giełdowych”] (oprócz tytułu nie mających 
zresztą wiele wspólnego z giełdą), który wydanie po
ranne wywindował na całkiem przyzwoity poziom, 
zamówił dla gazety jeden z moich wykładów, potem 
w ogóle zaprosił mnie do współpracy, dając mi wolną rę
kę. Następnie była „Riecz”’, najbardziej poczytna gaze
ta w Petersburgu. Wreszcie najpopularniejsza w całej 
Rosji, moskiewskie „Russkoje Słowo”, którego bajecz
ne honoraria wystarczyły, żebym nie utonął. Była ona 
dla mnie jak nowa, ogólnorosyjska katedra, tego bo
wiem, że moje artykuły były pilnie czytane w całym kra
ju, dowodzą mnogie cytaty i omówienia w prasie pro
wincjonalnej, jak również rozliczne listy prywatne od 
nieznajomych.
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Moje większe artykuły, od 1895 roku ukazujące się 
w różnych miesięcznikach, a przede wszystkim w „Wiest- 
niku Jewropy”, któremu pozostałem wierny również po 
śmierci Stasiulewicza, wydałem jeszcze przed wybu
chem wojny w zbiorze Iyżizni idiej (Z życia idei), który 
stopniowo rozrósł się do trzech tomów; znalazły one 
uznanie i miały kilka wydań. Myślałem więc (i myślę na
dal) , aby w czwartym tomie wydać moje liczne artykuły 
publikowane w prasie codziennej, a w piątym — szkice 
o mężach i o dziełach, w których odżyła myśl starożyt
ności. Realizacji doczekała się tylko ta ostatnia idea, 
a i to tylko częściowo (dwa zeszyty z czterech, które 
miały złożyć się na tom).

Chcę jeszcze wspomnieć o moim jedynym osiągnię
ciu beletrystycznym, o księdze baśni attyckich Irezjo- 
na. Powstała ona stopniowo, jako kompensata podróży 
greckich, do których przywykłem i których musiałem 
zaniechać z powodu wojny. [Wydanie ich] w postaci 
książki nie było już możliwe, kiedy cały zbiór (12 baś
ni) był gotowy, mogły się one ukazywać tylko poje
dynczo. Pierwsze ilustrowała moja uczennica Natalia 
Enmann; jednak ilustracje nie bardzo spodobały się 
mojemu wydawcy —  był to znowu Sabasznikow; na
stępną, czwartą, Kamienny Łan, o której była mowa wy
żej, oddał innemu artyście, który dla odmiany nie po
dobał się mnie, tak więc piąta i szósta ukazały się bez 
ilustracji. Profesor, który zajmuje się beletrystyką, ma 
z reguły złą prasę: traktuje się go jako partacza. Tego lo
su nie uniknęła również moja Irezjona. Ale nie była to be
letrystyka w zwykłym znaczeniu tego słowa, wiązała się 
raczej z moimi studiami religioznawczymi. Stanowi
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ła dynamiczne uzupełnienie statycznego dzieła Religija 
driewniej Grecii; chciałem w niej przedstawić starogrecką, 
a przede wszystkim attycką religię jako żywą i wpływo
wą siłę. Sądzę, że mi się to udało, a zatem, że nadejdzie 
jeszcze dobry czas dla Iregjony.

W owym czasie napisałem lub zacząłem pisać rów
nież dzieło dla dorastającej młodzieży pod zbiorczym 
tytułem Świat antyczny. Miało składać się z czterech sa
modzielnych tomów. I: Starożytność bajeczna (mitologia 
grecka, jednolicie ujęta w całym jej tragizmie, jaki obja
wił mi się w wyniku rekonstrukcji zaginionych dra
matów Sofoklesa i Eurypidesa); II: Grecja niepodległa 
(w ujęciu historyczno—kulturowym); III: Rzeczpospolita 
rzymska (w ujęciu historycznym); IV: Cesarstwo rzymskie 
(znowu w ujęciu historyczno—kulturowym). W częś
ciach historycznych dopuszczam do głosu legendę w jej 
nieprzemijającym pięknie, legendę, która w „okresie 
krytycznym” niesłusznie została usunięta w cień z wiel
ką szkodą dla siły oddziaływania starożytności. Ukoń
czyłem wszystkie części, z wyjątkiem czwartej; ukazała 
się tylko pierwsza (w trzech zeszytach).

Ta wielostronna działalność literacka wprowadzi
ła mnie również w środowisko rosyjskich literatów, 
a zwłaszcza poetów. Wielu uznanych poetów było moi
mi uczniami — Sergiej Gorodecki (z którego, oczywiś
cie, nie jestem specjalnie dumny), Aleksander Blok, 
Dmitrij Cienzor i inni; Annienski i Wiaczesław Iwanow 
byli ze mną zaprzyjaźnieni, przy różnych okazjach po
znałem Fiodora Sołoguba, Maksyma Gorkiego, Leoni
da Andriejewa — od wszystkich otrzymywałem ich 
dzieła z dedykacjami. Przez Iwanowa zawarłem też zna
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jomość z Anatolijem Łunaczarskim, która później oka
zała się dla mnie bardzo ważna. Odegrał on pierwszo
rzędną rolę podczas rozruchów studenckich 1905 ro
ku, zniknął później z horyzontu, aby pojawić się dopie
ro w roku I 9 I7 . Osobiście znałem również Balmonta 
i Walerija Briusowa, Bunina, Kuzmina, Remizowa. Tyl
ko futuryści unikali mnie, ja ich zresztą też. Zwykle 
przewodniczyłem zebraniom poetów i musiałem moc
no trzymać się w garści, by nie zblamować się brakiem 
zrozumienia dla współczesnej poezji. Oficjalnym do
wodem uznania mojej pozycji było to, że z inicjatywy 
Arseniewa wybrano mnie na wniosek Wydziału Sztuk 
Pięknych na członka honorowego Akademii w miejsce 
zmarłego Sienkiewicza. Wiązało się to z obowiązkiem 
wygłoszenia mowy na cześć tego mojego poprzedni
ka — opublikowana w „Wiestnikie Jewropy” była ona 
zarazem moim ostatnim artykułem, zamieszczonym 
w ostatnim numerze tego pisma.

W rok I 917  wkraczałem więc zarówno w nauce, jak 
i w działalności publicznej bardziej pewny siebie i bar
dziej ceniony niż kiedykolwiek dotychczas — i wów
czas nastąpiło wielkie załamanie. Jest godne uwagi, jak 
konsekwentnie zaczęła Rosja nagle zrywać nierozerwal
ne wydawałoby się więzy zadzierzgnięte między mną 
a nią w ciągu ponad trzydziestoletniej działalności 
i moje przejście do następnej, ostatniej już fazy życia 
jeśli nie wymusiła, to przecież ułatwiła.

Przy tym siłą sprawczą okazał się wcale nie bolsze- 
wizm, który wszystkiemu dał początek, lecz mój były 
„przyjaciel" Łatyszew. Mówiłem już o wrogości, jaką mi 
okazał przy okazji mojego jubileuszu w 1909 ro
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ku. Pięć lat później, wbrew jego woli, wszystko zostało 
załagodzone. O „jubileuszu” trzydziestolecia trudno 
właściwie mówić, ponieważ trzydziestolecia się nie ob
chodzi; skończyło się więc na krótkich okolicznościo
wych przemówieniach w salach wykładowych uniwersy
tetu i na Wyższych Kursach Żeńskich. Ale moje miłe ra~ 
icęki nie omieszkały skorzystać z okazji i zademonstro
wać przywiązania do „swojego F[adieja] Fr[ancewi- 
cza] ”, zorganizowały więc uroczystość w wielkim stylu, 
która wypadła bardzo pięknie. W Radzie Instytutu 
Flistoryczno—Filologicznego zasiadał jednak tym ra
zem Mitrofanow i starał się nadrobić zaniedbania 
z 1909 roku. Rada wydała na moją część przyjęcie, któ
remu Łatyszew jako dyrektor chcąc nie chcąc musiał 
przewodniczyć. Nie zmieniło to naturalnie w niczym 
naszych wzajemnych stosunków. W Instytucie nie mógł 
mi zaszkodzić, za to w Akademii...

Tam mianowicie istniały trzy katedry filologii kla
sycznej, zajmowane w owym czasie przez Nikitina, Ła- 
tyszewa i Jernszteda. Tu muszę dla wyjaśnienia dodać, 
że kierownikom tych katedr przysługiwało nie byle ja
kie uposażenie, dające niezależność i możliwość po
święcenia się wyłącznie nauce, a do tego kierowanie ka
tedrą nie wykluczało zajmowania dodatkowo innych 
stanowisk, ja również nie miałem najmniejszego zamia
ru ograniczać swojej działalności dydaktycznej do jed
nej tylko z moich czterech instytucji. Z Instytutem 
wiązało mnie mieszkanie, z którym zżyłem się bardzo, 
a jeszcze bardziej moja biblioteka, z kursami Rajewa 
wzruszająca wierność słuchaczek, która sprawdziła się 
w trudnych czasach, z uniwersytetem wreszcie i Wyż
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szymi Kursami Żeńskimi — prawdziwym żeńskim uni
wersytetem — poważanie, jakim się tam cieszyłem. 
Spodziewałem się wszakże, że wybór na akademika, 
który wydawał mi się tylko kwestią czasu, da mi możli
wość zredukowania mojej działalności dydaktycznej do 
około dwóch godzin w każdej z tych instytucji i po
święcenia wolnego czasu owym dziełom życia, o któ
rych wyżej była mowa.

Odpowiednią „zaliczkę” otrzymałem dzięki Nikiti- 
nowi już przy okazji wyboru Jernszteda (dzielny ten 
mąż załatwił mi wówczas nominację na członka—kore
spondenta, mnie, wtedy jeszcze całkiem młodemu czło
wiekowi: Wam nickte wo, jeśli my i^bieriom was сфепот—ког- 
riespondientom [„Nie będzie pan miał nic przeciw temu, 
że wybierzemy pana na członka—korespondenta”] ). Po
wierzenie mu katedry to była całkiem czysta sprawa. Ale 
po śmierci Jernszteda oprócz mnie nikt poważnie nie 
wchodził w rachubę; czekałem spokojnie i tylko raz 
w rozmowie z Łatyszewem, z którym byłem [przej
ściowo] w świetnej komitywie, zrobiłem aluzję do tego 
mojego oczekiwania. Wprawiłem go tym w zakłopota
nie: trzecia katedra jest jakoby luźno związana z filolo
gią klasyczną i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
Akademia teraz inaczej nią zadysponowała. Byłem na 
tyle prostoduszny, że mu uwierzyłem. W istocie nie by
ło żadnych dyspozycji co do tej katedry, a przyczynę 
[zwłoki] poznałem po pewnym czasie. Była nią różnica 
poglądów przedstawicieli obu obsadzonych katedr. Ni- 
kitin, zawsze sprawiedliwy, uważał, że należy się ona 
mnie; ale Łatyszew nie chciał o tym słyszeć, ponieważ 
Polak nie może zostać akademikiem. Pikanterii całej
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sprawie dodawał fakt, że sam prezes Akademii, wielki 
książę Konstanty, który znał moje prace, byl po mojej 
stronie. Nic to jednak nie pomogło, Łatyszew był bar
dziej Rosjaninem niż cała carska dynastia i miał mocne 
poparcie wśród akademików^rusyfikatorów. Ze do nich 
należał również Sobolewski, wspomniany już oszczer
ca, było czymś tak naturalnym, iż nie miałem mu tego 
nawet za złe. Tak więc stało się jasne: wybranie mnie czy 
niewybranie zależało teraz od tego, który z tych dwóch, 
Nikitin lub Łatyszew, przeżyje drugiego. Los zdecydo
wał przeciwko mnie: najpierw śmierć zabrała Nikitina, 
a jeszcze wcześniej prezesa. Teraz Łatyszew miał wolną 
rękę, by obsadzić już nie jedną, a dwie katedry. Miano
wani zostali Rostowcew i Nikitski, ten ostatni solidny 
epigrafik, który chyba tylko ze mną nie mógł się mie
rzyć. Ja ostatecznie zostałem z pustymi rękami.

Znów dano mi do zrozumienia, że jako Polak je
stem obywatelem drugiej kategorii. Słowa tego, który 
ostrzegał mnie w łatach młodości, spełniły się, tylko 
inaczej, niż przewidywał. Sądził mianowicie, że rząd nie 
pozwoli mi wspiąć się wyżej. Tymczasem rządowi nie 
mogłem niczego zarzucić. Przyznał mi stypendium 
lipskie, a następnie profesorskie, mianował profesorem 
nadzwyczajnym i zatwierdził jako profesora zwyczajne
go i chyba dziesięć razy mianował przewodniczącym 
komisji egzaminacyjnej, choć w żadnym razie nie mog
łem uchodzić za zwolennika polityki rządu — więcej 
doprawdy nie można było wymagać. Nie, zdegradowa
nie mnie do poziomu obywatela drugiej kategorii ob
ciążało nie rząd, lecz kolegów i to przydawało całej 
sprawie dodatkowej goryczy.
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Teraz zaś nadszedł bolszewizm, a wraz z nim wielkie
zniszczenie.

Od roku 1914  otrzymywałem emeryturę — została 
cofnięta. Zaoszczędziłem w ciągu długich lat mojej 
służby około 60 000 rubli w złocie, które, ulokowane 
w papierach wartościowych, spoczywały w banku pań
stwowym — papiery wartościowe zostały anulowane. 
Tym samym zabrano mi zabezpieczenie na starość; zda
ny byłem na pracę i wynagrodzenie za pracę. Przyszła 
więc kolej i na to. Najpierw padły kursy Rajewa. Starszy 
zakład siostrzany wytrwał dłużej, ale i on musiał rów
nież zniknąć: dziewczęta w końcu mogły studiować na 
uniwersytecie. Teraz chodziło o uratowanie Instytutu 
HistorycznoNFilologicznego. Do tego jednak Łaty- 
szew się nie nadawał, co gorsza, nie zdawał sobie z tego 
sprawy. W efekcie naraził się na okropne upokorzenie, 
którego skutków, jako człowiek nadwrażliwy, już nie 
udźwignął. Co prawda sam sobie wyhodował niezłego 
węza w osobie inspektora Karsawina, który w nader nie
ładny sposób zawiązał przeciw niemu sprzysiężenie. 
Decyzją całej, powiększonej o docentów Rady Łaty- 
szew został zdjęty ze stanowiska. Ja, jako „sekretarz na
ukowy”, musiałem pójść do niego na czele delegacji ma
jącej oznajmić mu decyzję. Uśmiechnął się, kiedy zoba
czył mnie wchodzącego —  przypomniał sobie może 
podobną scenę sprzed dwunastu łat, kiedy to ja namó
wiłem kolegów, by uprosili go o pozostanie na stanowi
sku. Uczyniłbym tak i tym razem, mimo wszystko, gdy
by nie było oczywiste, że jego pozostanie doprowadzi 
do natychmiastowego zamknięcia instytucji. Zachowa
łem więc całkowitą bierność. Szybko zwolnił mieszka-
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nie —  nigdy go już nie zobaczyłem. Jego następcą zo
stał Braun; temu udało się jeszcze, po przeorganizowa
niu placówki w Instytut Pedagogiczny, utrzymać ją 
przez kilka lat przy życiu. Teraz jej też już nie ma.

Moja własna sytuacja, filologa klasycznego, stała się 
i tam, i na uniwersytecie bardzo niepewna: w każdej 
chwili moja katedra mogła zostać rozwiązana. Dochody 
z pracy literackiej też się skończyły, ponieważ gazety 
i czasopisma, dla których pisałem, jedne po drugich 
upadały, a handel księgarski zamarł. Co prawda pojawi
ło się nowe źródło dochodów, z którego skorzysta
łem, aby zrealizować pewne pilne a konieczne przedsię
wzięcie.

Stało się to za sprawą Gorkiego, który zainicjował 
dzieło z wielkim rozmachem. Jak większość poczynań 
bolszewików w tych pierwszych łatach i następnych, 
w efekcie okazało się bezowocne. Była to Wsiemirnaja 
Litieratura. Celem było dostarczenie rosyjskiemu lu
dowi dzieł literatury światowej w mistrzowskich prze
kładach , a więc to samo, co mniej więcej dziesięć lat te
mu przedsięwziął był Sabasznikow, tyle że tu chciano 
skromnymi środkami osiągnąć wiele, a tam za pomocą 
olbrzymich środków nie osiągnięto niczego. Honoraria 
były wysokie, toteż bezrobotna rzesza pracowników li
teratury hurmą rzuciła się ku temu nowemu przedsię
wzięciu. Kierownikiem działu niemieckiego był Braun, 
nowy dyrektor nowego Instytutu Pedagogicznego; we
zwał do współpracy również mnie. Przydzielono mi 
Grillparzera (trzy tomy, wszystkie dramaty) i Immer- 
manna (dwa tomy, wybór). Zaczęła się gorączkowa 
praca; część tekstów tłumaczyłem sam, część oddałem
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do tłumaczenia, sam napisałem szkice biograficzne, 
wstępy do poszczególnych dzieł i uwagi. Uporałem się 
z obu autorami. Wówczas więc, kiedy w Niemczech 
okrzyczano mnie wrogiem niemieckiej kultury, ja 
„sprowadziłem” do Rosji dwóch prawie nieznanych 
tam poetów —  obaj bowiem godni byli rzeczywiście te
go, aby ich upowszechnić. Wydrukowane nie zostały, 
podobnie zresztą jak większość tego, co przetłumaczo
no, a wobec bałaganu w biurach zaginęło wiele rękopi
sów, tak że nikłą mam nadzieję, iż cokolwiek zobaczę 
w druku.

XXI
Gdy więzi łączące mnie z Rosją jedna po drugiej bez 
mego udziału rozluźniały się, nawiązywały się, również 
prawie bez mojej pomocy, nowe więzi ze starą ojczyzną. 
Koniec łączył się z początkiem. W roku 1920 miał się 
rozpocząć drugi polski okres w moim życiu. Dzięki te
mu po katastrofie roku 1917 nie stanąłem, jak wielu 
moich kolegów, przed alternatywą, czy jako wrak pędzić 
nędzny żywot w Rosji, czy jako rozbitek wegetować na 
emigracji (o trzeciej możliwości, wstąpieniu do partii 
rządzącej, nie mówię, ponieważ jako niedająca się pogo
dzić z moim poczuciem honoru, nie wchodziła w ra
chubę) , lecz znalazłem wdzięczne pole do działania, na 
którym chcę być czynny aż do momentu, kiedy decyzja 
z góry położy tej działalności kres ostateczny.

Jak już mówiłem — od śmierci mojego kuzyna 
w I 886 roku nie miałem z Polską kontaktów. Na uni
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wersytecie przez długi czas byłem jedynym [Polakiem], 
a i później, kiedy doszli lingwista Baudouin de Courte- 
nay i prawnik Petrażycki, nie łączyło mnie z nimi nic 
poza przelotną znajomością. Również kontakty z dy
rektorem gimnazjum Cybulskim, poczciwą duszą, mia
ły charakter raczej oficjalny. Moi rodacy mieszkający 
poza Petersburgiem nie przestawali mnie traktować ja
ko swojego, do polskiego czasopisma filologicznego 
„Eos” we Lwowie posyłałem od czasu do czasu mały ar
tykuł po łacinie — to było wszystko.

Wojna zbratała Rosjan i Polaków, a tym samym 
zmieniła sytuację. Niektórzy Rosjanie traktowali to 
zbratanie poważnie; zostałem zaproszony do wygło
szenia odczytu na jakimś wieczorze Mickiewiczow
skim. Odczyt podobał się; nasunęło mi to myśl, by na 
Wyższych Kursach Żeńskich wystąpić z cyklem wykła
dów o Mickiewiczu; trwał on dwa lata i cieszył się dość 
dobrą frekwencją. Po zajęciu Warszawy [przez woj
ska niemieckie] do Petersburga napłynęła —  głównie 
w 1916 roku — fala polskich uchodźców i dopiero te
raz głęboko poruszony dowiedziałem się, jak dobrą sła
wą cieszyłem się w mojej starej ojczyźnie. Ożywiło się 
zapotrzebowanie na [polską] kulturę; powstało polskie 
gimnazjum — musiałem zostać przewodniczącym Ra
dy Szkoły; Towarzystwo Literacko—Historyczne — 
wybrano mnie przewodniczącym; dwuletnie kursy po
lonistyczne o charakterze akademickim — zostałem 
dyrektorem. Ale do zarządzania na dłuższą metę się nie 
nadawałem, tylko do nauczania; i choć przy mojej złej 
polszczyźnie przyszło mi to z trudem, musiałem wios
ną I 9I7 roku wygłosić cykl wykładów o religii greckiej,
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który, mimo tych trudności językowych oraz tematu 
dotyczącego zamierzchłych czasów, miał licznie audy
torium. W ten sposób stara ojczyzna całą mocą swojej

o syna.
Bolszewizm wszystkim tym skromnym początkom 

położył kres. Za to w Warszawie powstał polski uniwer
sytet; jedną z pierwszych jego oficjalnych decyzji było 
wybranie mnie na profesora. Naturalnie Warszawę od 
Petersburga oddzielał front. Pewien mój niegdysiejszy 
uczeń podjął się przekazania mi listu Senatu, zawiera
jącego pytanie, czy i na jakich warunkach byłbym skłon
ny przyjąć ten wybór. Zajęło to wprawdzie aż trzy mie
siące, a jeszcze dłużej wędrowała w przeciwną stronę 
moja odpowiedź. Brzmiała ona: przyjmuję bez żadnych 
warunków.

Potem często pytałem sam siebie, jaka byłaby ta od
powiedź, gdyby wezwanie nadeszło nie w roku 1918, 
lecz w szczytowym okresie mojej działalności, przed re
belią bolszewicką, a zwłaszcza przed akademicką zdradą 
Łatyszewa. O ile znam siebie, mogę odpowiedzieć, ze 
taka sama, tyle że walka wewnętrzna byłaby znacznie 
bardziej bolesna. To, co później powiedziałem w moim 
warszawskim wykładzie inauguracyjnym: „Jeśli War
szawa woła, to żaden Polak nie może pozostać głuchym 
na to wołanie”, w całej pełni odpowiadało mojemu we
wnętrznemu przekonaniu. Mówiłem w tej autobiogra
fii o moim okresie „niemieckim”, o moim okresie „ro
syjskim”, nie należy przez to rozumieć, że kiedykolwiek 
podawałem się czy to za Niemca, czy za Rosjanina — 
na to nie pozwalał mój honor. Okresy te zarazem wiele 
mnie nauczyły. Mówiłem, pisałem i tworzyłem po nie

miłości przyzywała marnotrawneg
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miecku —  podobno mało który Niemiec posługiwał się 
tym językiem w sposób równie doskonały; każdy to mu
siał przyznać, nawet ten, kto nic nie wiedział o moich 
przyjaciołach ani o mojej małżonce —  bez miłości ta
kiej doskonałości nie można osiągnąć. I cóż to pomog
ło? Wystarczyło, że jakiś przybłęda, człowiek, który ni
czym nie mógł się pochwalić, stwierdził, że gardzę nie
miecką kulturą —  i już mu uwierzono, i już ode mnie 
się odżegnano. Później w Rosji było podobnie; czyżby 
Łatyszew rzeczywiście nie zdawał sobie sprawy, jak bar
dzo mój rosyjskiSojokles [i jego twórczośćtragicgtm] był lep
szy od tego, co on pisał? A jednak pozostałem dla niego 
—  i dla większości akademików —  obywatelem drugiej 
kategorii. Tylko w Polsce wiatr od początku wiał w moje 
żagle; wybaczano mi moją wadliwą polszczyznę, jak 
również to, że na razie prawie niczego nie napisałem po 
polsku. Siły, które tam działały przeciwko mnie, tu były 
mi pomocne. Wystarczało, że byłem Polakiem. Tu i tyl
ko tu mogłem być obywatelem pierwszej kategorii.

Dość już o tym; moje wyznanie wiary w tej materii 
przedstawiłem w artykule Nacjonalizm, internacjonalizm, 
supranacjonalizm, który włączony jest do czwartego to
mu moich dzieł zebranych19.

Naturalnie, nie obyło się bez walki wewnętrznej. 
Miałem tu wszak swoich uczniów, a także różne inne 
osobiste powiązania. Tym bardziej wdzięczy byłem mo-

19 P ierwodruk artykułu: „N asz W iek", 7 VII 1 9 1 8 . Do wspom 
nianej tu  reedycji nie doszło. Tekst włączony do: T. Z ielińsk i, K u l 
tura i rewolucja. Publ i cy s tykaę la t  2 9  2 у? —г 9 2 2 , przeł., oprać, i wstępem  
opatrzyła H. Geremek, W arszawa 1 9 9 9 , s. 6 9 —77-
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jej rodzinie, że przynajmniej u niej znalazłem pełne 
zrozumienie. Chciałbym kilka słów na ten temat powie
dzieć.

Sytuacja była bardzo trudna: jak miałem dotrzeć do 
Warszawy z żoną i dzieckiem? Wszyscy siedzieliśmy 
wówczas ( 19 18 —19 19 ) jak w worku i głodowaliśmy na 
wyścigi. A ponieważ ta opresja była dla mnie czymś 
oburzającym, uznałem, że podstęp nie przekraczający 
pewnych granic (tzn. nie wymagający kłamstwa ani zła
mania słowa) jest w tych warunkach dozwolony. Za
cząłem więc zabiegać o roczną komandirowkę [delegację] 
naukową za granicę. Potrzebne pieniądze zarobiłem 
we Wsiemiernoj Litieraturie. Musiałem, oczywiście, 
w tym celu pojechać do Moskwy, dokąd przeniósł się 
rząd. Udało się to z pomocą Łunaczarskiego. Trud mi
mo wszystko okazałby się daremny, gdyby nie udało się 
bezwartościowych pieniędzy sowieckich wymienić na 
walutę zagraniczną. Również w tym dopomógł Łuna- 
czarski. A to były dopiero warunki wstępne. Jak miałem 
z żoną — córka musiała zostać w domu — przekroczyć 
linię frontu? Dla czerwonego Łunaczarski mógł mi za
łatwić odpowiednie rekomendacje. „Reszta — usłysza
łem — jest sprawą pańskiej bystrości”. Przygoda była 
to nie byle jaka — jazda koleją do Połocka, dalej różny
mi środkami lokomocji, z autentycznym narażeniem 
życia, aż do granicy, moje gadki z dowódcami czerwo
nych oddziałów woj skowych, pierwsze polskie patrole... 
i nagle karta się odwróciła. „Dokąd? — „Do Warszawy, 
jeśli panowie pozwolą!” — Wesoły śmiech: „— Co tam 
my, czy pan porucznik pozwoli?" Tu dopiero przyjęcie 
było prawdziwie serdeczne, nawet nie obejrzano na
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szych papierów, poczęstowano herbatą i słodyczami, 
zaopatrzono w solidne przepustki i wyprawiono w dal
szą drogę. Koleją z Mińska do Warszawy.

Tam czekały na nas otwarte serca — nie potrafię 
opisać szczegółów. Natychmiast otrzymaliśmy polskie 
obywatelstwo, a ja angaż na warszawskiego profesora. 
Ale co się tyczy komandirowki, słowa musiałem dotrzy
mać i tym samym moją nową służbę rozpocząć od urlo
pu. Wykazano zrozumienie — w ciągu roku rząd so
wiecki upadnie, będę więc zwolniony z danego słowa. 
Otrzymaliśmy polskie paszporty i niezbędne wizy 
— i tak rozpoczęła się nasza bajeczna podróż, która 
zawiodła nas do Paryża, Hiszpanii, z powrotem do 
Francji (gdzie w Bordeaux i Tuluzie miałem wykłady, 
wszystkie o religii starożytnej), do Algierii i Algieru, 
Tunezji i Tunisu —  zima bez śniegu i mrozu —  do 
Włoch —  Neapol i Rzym — Innsbrucku, Monachium, 
Lipska, Berlina, Jauer [Jawor] na Śląsku (Schwarz) 
i w maju z powrotem do Warszawy. W głębi duszy dum
ny byłem z tego, że mogłem pokazać mojej żonie takie 
wspaniałości, kiedy jej przyjaciółki zmagały się z biedą 
i musiały pracować jako służące, ale nie zabrakło w tym 
miodzie łyżeczki dziegciu. W Paryżu dotarła do mnie 
smutna wiadomość o śmierci Crusiusa. Byliśmy odcięci 
od naszych najbliższych w Petersburgu; pocieszająca za 
to była wiadomość o pełnej przygód, lecz szczęśliwej 
ucieczce Feliksa do Finlandii, a potem do Monachium.

Latem 1920 roku podjąłem pracę w Warszawie, ale 
bolszewicy nie zostali obaleni, musiałem więc jesienią 
wrócić do Petersburga; pod tym wszakże warunkiem 
dostałem moją komandirowkę, a nawet gdyby mi nie żale-
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żało na dotrzymaniu słowa, co nie leżało w mej naturze, 
to przecież moja córka została tam jako zakładniczka. 
Wtedy okazało się, jakie zaufanie mieli do mnie moi ro
dacy. Sytuacja była wyjątkowo niezręczna. Armia Czer
wona parła do przodu i stała już pod Warszawą — czy 
nie wyglądało na to, że uciekam, by nie podzielić losu 
rodaków? A jednak nikomu nie przyszło do głowy, aby 
tak ocenić moje postępowanie. Bez zwłoki załatwiono 
mi wszystko, zarezerwowano nawet miejsca w pociągu 
— bo chociaż w Warszawie, co wypada zaznaczyć 
z pełnym uznaniem, nie wyczuwało się paniki, pociągi 
były jednak przepełnione. To nie wszystko: kiedy po 
półtora roku ostatecznie wróciłem, czas ten zaliczono 
mi jako urlop i wypłacono należną pensję.

W Petersburgu zastałem, z jednej strony, wiernych 
moich uczniów, z drugiej — wiarołomnych władnych 
kolegów. Wszak wyraźnie przyrzeczono mi wypłacanie 
poborów w czasie konuwdirowki i [zleciłem] przekazy
wanie ich mojej córce, a mimo to wstrzymano je prawie 
zaraz po moim wyjeździe, bo przecież nie wrócę. I jakby 
tego było za mało, Karsawin, nowy dyrektor Instytutu 
(Braun wyjechał) zrobił wszystko, by mojej córce za
brać również mieszkanie. Tym bardziej wzruszająca by
ła wierność moich uczniów; pozdrawiali mnie na uli
cy trawestacją pozdrowienia wielkanocnego: O, P ro fu 
sor] wiemułsia! — Woistinu wiernułsia! [„Profesor wrócił! 
Zaprawdę wrócił!"]. Natychmiast więc odtworzyłem 
kółko. A ponieważ w ogóle byłem pierwszą osobą, która 
wróciła z zagranicy, musiałem wszędzie opowiadać, jak 
tam jest — wszyscy żyli tu przecież jak w worku.
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Pamiętajmy jednak: „Wróciłem nie po to, żeby zo
stać, wróciłem po to, żeby się pożegnać”. Zajęło to tro
chę czasu. Trzeba było poczekać na zawarcie pokoju, 
potem zaczęła się długotrwała procedura zmiany oby
watelstwa, sprawa się przeciągała. W końcu musiałem 
znowu uciec się do niewinnego podstępu i dać się odde
legować jako przedstawiciel uniwersytetu na jubileusz 
uniwersytetu w Padwie (maj 1922). Do Padwy, oczy
wiście, nie dotarłem, ponieważ nie dano mi pieniędzy, 
ale wysłałem piękną łacińską laurkę i był to całkiem do
bry pomysł.

Od kwietnia 1922 roku jestem więc ostatecznie pro
fesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki uprzej
mości kolegów — głównie mojego najbliższego kolegi 
profesora Przychockiego, otrzymaliśmy na terenie uni
wersytetu miłe, otoczone zielenią mieszkanie, którego, 
wobec panujących w Warszawie kłopotów mieszkanio
wych, wszyscy nam zazdroszczą. Co do mebli —  mu
sieliśmy oczywiście zadowolić się najniezbędniejszymi. 
Znajdująca się w sąsiedztwie biblioteka seminaryjna za
stępuje mi w pewnej mierze prywatną, która na razie 
została w Petersburgu.

Jeszcze w czasie mojej nieobecności pewien ener
giczny wydawca, nie pytając mnie o zgodę, zlecił tłuma
czenie kilku moich drobnych rzeczy z rosyjskiego na 
polski, zostały dobrze przyjęte i po powrocie mogłem 
to tłumaczenie w wielkim stylu kontynuować. Zamie
rzam cały mój dorobek naukowy i popularnonaukowy, 
o ile nie stracił jeszcze na wartości, udostępnić roda
kom. Mimo znacznych trudności z drukiem, sprawa 
stopniowo posuwa się do przodu. Z powodów wyłożo
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nych wyżej, a może także z innych, również kontakt 
z zagranicą był z Warszawy łatwiejszy. Tylko Niemcy są 
dla mnie zamknięte. Również główne dzieło nauko
we moich ostatnich dziesięciu lat, które przekazałem 
polskiej Akademii w języku łacińskim —  Tragodumenon 
libri tres —  z powodu trudności finansowych jeszcze te
raz, po dwóch latach, wydrukowane jest dopiero w po
łowie. Za to otworzyły się inne możliwości. Nasz uni
wersytet wydelegował mnie na dwa międzynarodowe 
kongresy, historyczny w Brukseli w marcu 1923 roku 
i religioznawczo—historyczny w Paryżu we wrześniu 
I 923 . Dało mi to możliwość wygłoszenia referatów — 
po dwa na każdym kongresie, w tym po jednym na po
siedzeniach plenarnych, które przyjęte zostały bardzo 
przychylnie. Mniejsze prace mogę publikować w czaso
pismach francuskich, holenderskich, angielskich, ale 
mam również zawarte umowy z wydawnictwami pary
skimi na większe prace religioznawcze. Zaproszenia do 
wygłoszenia cyklu wykładów otrzymałem już, o czym 
wspomniałem wyżej, w 1920 roku z Bordeaux i Tuluzy; 
potem doszedł Dorpat w sierpniu i Oksford w paź
dzierniku 192 3 roku, choć wykłady w Oksfordzie nie 
doszły do skutku z powodu braku czasu. Również jubi
leusz uniwersytetu w Neapolu w maju 1924, na którym 
reprezentowałem nasz uniwersytet, dał mi sposob
ność nawiązania kontaktów, zwłaszcza z uczonymi wło
skimi.

Tak więc ten drugi polski okres mojego życia stał się 
niejako okresem ekumenicznym. I chociaż cios, jaki 
nieoczekiwanie spadł na mnie w listopadzie 1923 roku, 
poraził mnie głęboko — dopiero odkąd jestem wdów-
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cem czuję się naprawdę stary —  to mam nadzieję zyć 
jeszcze wystarczająco długo, aby swoje dzieło może nie 
tyle doprowadzić do końca, ile jako pozytywny wkład 
włączyć do skarbnicy kultury ludzkości. Czy wolno mi 
rzeczywiście wyobrażać sobie, że mógłbym ludzi cze
goś nauczyć, nawrócić ich i uczynić lepszymi? Ze
wnętrznych wyróżnień świat mi nie poskąpił. Jestem 
członkiem polskiej Akademii, członkiem—korespon
dentem Akademii rosyjskiej, bawarskiej, brytyjskiej 
oraz równego im rangą Towarzystwa Naukowego w Ge
tyndze, członkiem honorowym Petersburskiej Akade
mii Nauk i Uniwersytetu Moskiewskiego, doktorem 
honoris causa uniwersytetów w Atenach i Groningen, 
a towarzystwa naukowe, których jestem członkiem ho
norowym, trudno byłoby mi wyliczyć z pamięci — lecz 
inni są bogatsi w takie wyróżnienia. Wiem również, że 
uczonością nie dorównuję najlepszym. Ale przecież — 
skoro tak wielu, niezależnie od siebie, zapewnia mnie, 
że w moim przypadku nauka i życie wiążą się ze sobą 
głębiej niż u innych, musi być w tym trochę prawdy. To 
jest ta moja „wielka synteza”, do której zmierzałem 
przez całe życie — najpierw nieświadomie, potem co
raz bardziej świadomie. I skoro do tej pory jeszcze, po 
I 5—20 latach, tak wielu zapewnia mnie, że zawdzięcza
ją mi sens i treść swojego życia, to wolno mi chyba, nie
zależnie od własnego doświadczenia, mówić o „wartoś
ciach, które nie są omamem”. Na ten dorobek składa
ją się wszystkie okresy mojego życia, przez myśl mi 
nie przeszło, żebym któregokolwiek z nich miał się 
wyprzeć.
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A jeśli mi wolno wyrazić jeszcze jedno życzenie 
— myślę o własnej osobie, bo tym, których kocham, 
chciałbym wiele życzyć — to niechaj mojej ostatniej 
godziny nie poprzedza gnuśna, umysłowo jałowa sta
rość. Nie. Umrzeć chciałbym, jeśli nie u szczytu sił 
twórczych, to przynajmniej tak, jak z woli losu umie
ra mój ideał w Kamiennym Łanie, ufnie i z wzrokiem skie
rowanym w przyszłość: „Wszędy kłosy — kłosy — 
kłosy".

Schondorf am Ammersee, 8 sierpnia 1924

Przekład TadeusyKachlak 
Przejrzała i poprawiła Wanda Lipnik
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W petersburskim Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk, 
w zespole dokumentów poświadczających życie i dzia
łalność naszego wielkiego filologa klasycznego znajdu
je się jeden, zupełnie szczególny, opisany w księdze in
wentarzowej jako „Dniewnik Wieroniki Zielinskoj”, 
opatrzony sygnaturą: fond 977, opis I, dieło 21.

Lektura tego dokumentu przekonuje jednak w spo
sób niewątpliwy, że mamy do czynienia z dziennikiem 
samego Zielińskiego, a nie jego córki Weroniki Ludwi
ki ( 189З—1942). Dziennik rozpoczęty został w prze
dedniu jego wyjazdu z Polski do Niemiec — 10 listo
pada 1939 roku i pisany był aż do śmierci, która na
stąpiła 8 maja 1944 roku w Schondorfie. Nieporadny 
ostatni zapis z 7 maja 1944 roku wywołał w pierwszej 
i jak dotąd jedynej czytelniczce dokumentu zrozumiałe 
emocje.

W jaki sposób dziennik ten przedostał się z Schon- 
dorfu do Petersburga? Dlaczego jego autorstwo przy
pisuje się zmarłej 22 grudnia 1942 roku Weronice? 
Dlaczego nie został rozpoznany?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wymaga obszerniej
szego wyjaśnienia, które przydatne też będzie i dla po
zostałych kwestii. Dokument ten wraz z całą spuściz
ną po ojcu przekazał do Leningradu Feliks Zieliński 
( 1 886—I 97O) tuż przed swoją śmiercią. Feliks, syn Ta
deusza i Elżbiety Luizy z domu Giebel ( 18 6 3 ?—1923), 
Niemki bałtyckiej, osiedlił się w Schondorfie pod Mo
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202 Dziennik 19 39—1944-Wstęp

nachium w 1920 roku, po ucieczce z ogarniętej rewo
lucją Rosji. Towarzyszyła mu żona, Karin z domu Bor
mann (I8 9 I—I964)» również Niemka bałtycka. Feliks 
był nauczycielem przyrody w miejscowej szkole przez 
kilkadziesiąt lat, także po wojnie.

Miasteczko Schondorf, w którym zmarli i pochowa
ni zostali Tadeusz, Weronika, Feliks i Karin Zielińscy, 
odgrywało bardzo szczególną rolę w życiu całej rodziny 
uczonego. Po objęciu Katedry Filologii Klasycznej na 
Uniwersytecie Warszawskim każdego niemal lata, po
czynając od I 922 roku, przebywał tam Tadeusz Zieliń
ski z nieodłączną —  od śmierci zmarłej w Warszawie 
żony —  Weroniką. Pobliskie biblioteki w Monachium 
i w Lipsku dostarczały książek do pracy naukowej, 
a piękna okolica: jezioro i widok na Alpy stwarzały zna
komite warunki czułemu na uroki natury uczonemu. 
Do Schondorfu przyjeżdżali też inni członkowie tej 
rozgałęzionej rodziny. Był tam japoński wnuk filologa 
z córki Kornelii Zielińskiej—Kanokogi (1889—1970), 
kobiety znakomicie wykształconej, zwłaszcza w zakre
sie filologii klasycznej i niemieckiej, która wyszła za 
mąż za Japończyka poznanego na uniwersytecie w Jenie 
jeszcze przed pierwszą wojną światową. Małżeństwo to 
zawarte zostało wbrew woli ojca i spowodowało zerwa
nie bezpośrednich stosunków z córką. Rolę łącznika 
między rodziną zbuntowanej córki a Tadeuszem, który 
okazywał niezwykłą czułość wszystkim pozostałym jej 
członkom, pełnił — obok Weroniki — głównie Feliks. 
W Schondorfie gościła też najstarsza córka Ludmiła 
(Amata) Zielińska—Bienieszewiczowa ( I 888—1967), 
żona słynnego bizantynisty rosyjskiego Władimira Bie-
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Tadeusz Zieliński, lata trzydzieste XX w.
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204 Dziennik 1939—1944-Wstęp

nieszewicza. Udało się jej niemal cudem wyrwać na krót
ki czas z sowieckiej Rosji, gdzie ona sama i jej rodzina 
podlegała okrutnym represjom (w latach trzydziestych 
zginął jej mąż, nękany od 1922 roku zarzutami o szpiego
stwo na rzecz Polski, Watykanu itp., a także dwóch zale
dwie dwudziestoletnich synów bliźniaków). Feliks utrzy
mywał kontakty korespondencyjne z całą wieloosobową 
rodziną przebywającą w Japonii i w Rosji, także z poza- 
małżeńskimi dziećmi ojca. Toteż w domu jego groma
dziły się przez dziesięciolecia pamiątki po ojcu, jego 
przyjaciołach i krewnych: listy, rękopisy, fotografie.

Za najważniejsze ze schedy literackiej ojca uznał 
oczywiście Feliks dwa ostatnie tomy wielkiej syntezy 
Religie świata antycznego, pisane w czasie wojny w Niem
czech; prace nad nimi traktował autor jako raison d’etre 
swojego przebywania na obczyźnie. Starania Feliksa 
o wydanie tego dzieła w Polsce, wszczęte natychmiast 
po wojnie, przesłanie do Warszawy maszynopisu oraz 
korespondencja w tej sprawie z filologami polskimi nie 
dały żadnego rezultatu. Marian Plezia w artykule poświę
conym tej pracy — „dziecięciu niedoli”1, jak nazwał je sam 
Zieliński, opisał wszystkie perypetie towarzyszące wy
siłkom, żeby opublikować ją w kraju. Ukazała się ona 
dopiero niedawno, 5 5 lat po napisaniu i trzy lata po 
śmierci Mariana Plezi, który o to tak bardzo zabiegał1 2.

1 M. Plezia, Dziecię niedoli, „Analecta Cracoviensia", t. XV 1983, 
s. 3 5 5—408 ; przedruk w: M. Plezia, Z dziejówfilologii klasycznej w Pol
sce, Warszawa 1993, s. 18 1—23 5.
2 T. Zieliński, Relig ie świata antycznego, t. V: Religia Cesarstwa Rzym
skiego, Toruń I 999 , s. 512; t. VI; Chrześcijaństwo antyczne, Toruń
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Dziennik 1939—1944-Wstęp 205

Miał więc Feliks powody, żeby wyrobić sobie prze
konanie, że Tadeusz Zieliński jest w swoim kraju persona 
ingrata. Dlatego też zdecydował się przekazać niezwykle 
bogate archiwum dotyczące życia i działalności ojca 
(w tym również egzemplarz maszynopisu V i VI to
mu Religii świata antycznego) do Leningradu3. W Rosji 
Tadeusz Zieliński, ze względu na swoją działalność 
w okresie rewolucji i emigrację do Polski, był nie tylko 
osobą niemiłą, ale nawet dotknęła go swoista damnatio 
memoriae. Jednakże dokumenty przyjęto, usystematyzo
wano i opisano. Czy prace te wspierało przekonanie 
o znaczeniu Zielińskiego dla kultury Rosji, stale obec
ne w nieoficjalnym obiegu naukowym, czy też polityka 
biurokratycznego i policyjnego państwa, nastawiona na 
gromadzenie jak największej ilości danych osobowych 
— trudno odpowiedzieć. Zapewne w rezultacie obu 
tych czynników w petersburskim archiwum obok sta
rych zasobów dotyczących uczonego znalazły się źród
ła z Schondorfu, wśród nich sporo pisanych po polsku.

1999, S . 5 89- Jest to kontynuacja wydanych wcześniej: 1 . 1: Religia 
starożytnej Grecji. Zarys ogólny, przekład z rosyjskiego S. Srebrnego, 
wyd. I —  I 9 2 I, wyd. II —  19 3 7; t. II: Religia hellenizmu —  przekład 
G. Pianko, wyd. I —  193 5. Oba te tomy wydane zostały pod re
dakcją naukową i z przedmową M. Plezi w wydawnictwie Ossoli
neum, Wrocław I 9 9 I, s. 308 ; t. III: Hellenizm i judaizm, Warszawa 
I 9 27 , cz. I, s. 3 ОЗ, cz. II, s. ЗО6; t. IV: Religia rzeczpospolitej rzymskiej, 
Warszawa 1933, cz. I, s. 383 , cz. II, s. 4 8 2 .
3 Charakterystyka tego zbioru w: H. Geremek, Nieznane materia
ły do biografii Tadeusza Zielińskiego ( 1839—1944) z  archiwów petersbur
skich. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU", Kraków 
1995, s. 37-41.
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Rękopisy polskie, zwłaszcza trudniej sze do odczytania, 
nie zawsze mogły być należycie opracowane.

Taki był też los dziennika, którym się zajmuje
my, nierozpoznanego i błędnie przypisanego Weronice 
Zielińskiej.

Pisany on był ołówkiem, w brązowym notesie o roz
miarach 19 na 12 cm, który służył także do innych ce
lów. Znajdujemy tam notatki dotyczące wypożycza
nych z biblioteki monachijskiej książek, rozmaite ra
chunki, informacje o stanie zdrowia Weroniki etc. Na 
początku notesu, na stronie 4, czytamy następujący za
pis: „Mój testament”, który zakończony jest w ten spo
sób: „Warszawa II lipca 193 8 Weronika Zielińska”.

Treść tego testamentu sprowadza się do przekazania 
ojcu całego majątku oraz praw autorskich, które zosta
ły jej „sprzedane”, jak to jest określone, notarialnie 
przez ojca II czerwca 1937 roku (?). W dokumencie 
pełne nazwisko Zielińskiego zastąpione jest dwukrot
nie skrótami: „Tad—owi Z—emu” i „T. Z.”, podczas gdy 
nazwisko notariusza „p. Romana Jelnickiego” występu
je w formie rozwiniętej. Świadczyć to tylko może, że 
mamy do czynienia nie z oryginałem, ale kopią lub bru
lionem sporządzonym dla potrzeb rodziny. Do tego sa
mego skłania analiza ręki piszącego: czwarta strona na
pisana została przez tę samą osobę co pozostałe 100 — 
czyli przez Tadeusza Zielińskiego. Wątpliwości co do 
autorstwa dziennika mogą być zresztą rozwiane już po 
przeczytaniu następnej, piątej strony, zatytułowanej 
„Podróż z Weroniką do Niemiec”, czy choćby rzut oka 
na koniec diariusza, na datę 7 maja 1944 roku. Błąd 
przypisania dziennika Weronice powstał z pewnością
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w archiwum, gdzie nie poradzono sobie z trudną lektu
rą, poprzestano na odczytaniu „Testamentu Weroniki” 
i Weronikę uznano za autorkę dokumentu. Wśród 
osób, które przeglądały diariusz, był i Sergiusz Awie- 
rincew, znakomity filozof i znawca antyku, który napi
sał oparty na nowych materiałach i nowym spojrze
niu biogram Zielińskiego4, cytując wszakże omawiany 
tekst jako Dniewnik Weroniki,

Trudności odczytu wynikają z wielu względów. 
Charakter pisma autora, który przez pewnych bada
czy określany jest jako nieczytelny, nie jest dla mnie 
największą przeszkodą, natomiast zatarcie miejscami 
ołówka, którym się posługiwał, stwarzało kłopot już 
wtedy, w 1994 roku. Teraz będzie się on powiększał 
z każdym dniem.

W dokumencie tym wyróżnić trzeba, ze względu na 
formę zapisu, dwie części. Pierwsza —  od 10 listopada 
1 9 3 9  roku do I lutego 19 4 0  roku —  pisana jest całymi 
zdaniami. Odnotowane są tam najważniejsze wydarze
nia tego okresu: 
pierwsze spotkania z rodziną i ze starymi znajomymi 
związanymi z gimnazjum, w którym uczył Feliks. Opi
sane tam też są trudności, których uczony nie oczeki
wał i z którymi borykał się nieskutecznie —  przede 
wszystkim niemożność uzyskania zezwolenia na plano
wany wyjazd do Włoch, odmowa wymiany przywiezio
nych z Polski pieniędzy itd.

Druga część dziennika podjęta została po kilkutygo
dniowej przerwie —  20 marca 1 940 roku i prowadzona

podróż, przybycie do Schondorfu,

4 Russkijepisatieli. t. II, Moskwa 1992, s. 3 36-3 37-
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208 Dziennik 19 39-1944. Wstęp

była w zupełnie inny sposób. Uderza niezwykle skróto
wa forma zapisu. Na wydarzenia każdego dnia przezna
czona jest z reguły tylko jedna linijka, co daje do 7 maja 
1944 roku około I 500 dni i odpowiadającą im liczbę li
nijek w notesie.

Pierwsza cześć dokumentu liczy 46 kart, druga 50.
Zmiana formy diariusza nastąpiła w bardzo ważnym 

dla Zielińskiego momencie, a mianowicie wtedy, kie
dy rozstał się ostatecznie z iluzjami, że jego po
byt w Niemczech jest tymczasowy, że stanowi tylko 
etap przejściowy w drodze do Rzymu, do Hospicjum 
św. Stanisława. Wtedy to podjął prace nad rekonstruk
cją spalonego w wyniku zbombardowania Uniwersyte
tu Warszawskiego we wrześniu 1939 roku maszynopi
su Religii Cesarstwa Rzymskiego — V tomu syntezy Religie 
świata antycgiiego, oraz powziął postanowienie napisa
nia tomu VI: Chrześcijaństwo antyczne, zamykającego to 
ogromne przedsięwzięcie.

Ta druga część dziennika poświadcza stan niesłycha
nego napięcia, w którym zamysł ten był realizowany. 
Zieliński ogarnięty został prawdziwą „manią twórczą”. 
Zjawisko to, które opisał niegdyś w szkicu o Nietz- 
schem, obserwuje teraz na własnym przykładzie. W li
ście do Witolda Klingera (17 lipca 1942 roku) 5

5 3 2 listy Tadeusza Zielińskiego oraz 2 listy Weroniki do kraju
z czasów wojny ułożone w porządku chronologicznym opubli
kował M. Plezia w dodatku do przywołanego już artykułu Dziecię 
niedoli, wskazując ich proweniencję. Listy do Stefana Srebrnego do
czekały się potem oddzielnej publikacji: T. Zieliński, Listy do Stefana 
Srebrnego, oprać. G. Golik—Szarawarska, Warszawa 1997, s. 166.
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czytamy: „Siedzi nade mną [demon] i wciąż mnie pę
dzi: pisz, czego nie napiszesz teraz, nie napiszesz ni
gdy. A tymczasem w tym, co piszę, zawiera się uspra
wiedliwienie tego, że w ogóle żyję”. Przypomnijmy, że 
napisanie IV tomu Hellenizm a judaizm zajęło autoro
wi aż sześć lat, a nad V, niedokończonym, który uległ 
zniszczeniu, pracował tak samo długo. Natomiast 
w czasie wojny, pozbawiony elementarnych warunków 
do pracy, wielu niezbędnych książek, a ponadto pozo
stając w stanie skrajnego ubóstwa, w ciągu czterech lat 
napisał 1200 stron, które złożyły się na dwa końcowe 
tomy. Rzeczywiście, twórczości podporządkowane jest 
wszystko, jak świadczy dziennik. Schemat zapisu jest 
zawsze ten sam: na początku linii (poczynając od le
wej) data, temperatura powietrza oraz inne wyznaczni
ki pogody: słońce, deszcz, wiatr itp., a potem najrozma
itsze wydarzenia dnia, jak wszystkie odwiedziny skła
dane przez najróżniejsze osoby, udział w odczytach, 
wyjazdy Weroniki po potrzebne mu książki do Mona
chium, a także w celach zarobkowych do sąsiedniego 
Utting (gdzie zajmowała się malowaniem na porcela
nie) , choroby rodziny i przyjaciół. Czasem do rubryki 
wydarzeń wkraczają i fakty o znaczeniu ogólnopoli- 
tycznym, jak np. „Wojna z sowietami” (22 czerwca
1941 roku). Od stycznia 1941 roku odnotowuje też 
pierwsze objawy swoich dolegliwości (3 st. —  „W nocy 
atak”; 4 st. — „Bez ataku, śpię źle”), a od września
1942 roku podawana jest też charakterystyka spędzo
nej nocy przez oznaczenie „Noc + ” lub „Noc —”. Na 
końcu każdej linii tego skróconego zapisu pojawia się 
liczba, która nigdy nie przekracza 5. Według moich do
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mysłów i kalkulacji odnosi się ona do liczby stron napi
sanych każdego dnia. Centralna rubryka — wydarzenia 
dnia —  pozwala odtworzyć życie codzienne autora, 
czasem stan ducha, ale i tu notatki o postępie pracy od
grywają zasadniczą rolę, np. 17  stycznia 1941  roku: 
„Skończ, г. V”—  jedyna informacja dotycząca 
dnia, w dodatku dwukrotnie podkreślona, a na końcu 
— liczba 4*

Powstaje pytanie, jaki był cel pisania dziennika? Nie 
ma żadnego śladu, że Zieliński kiedykolwiek przedtem 
utrwalał w ten sposób bieżące wydarzenia swego życia. 
Do pisania skłoniła go zapewne wyjątkowość sytuacji: 
wojna, wyjazd z ojczyzny, niepewność losu. W żadnym 
wypadku nie był on przeznaczony dla potomności. Jest 
najbardziej intymnym świadectwem życia; zawiera się 
w nim rzeczywistość codzienna — „horyzontalna", 
jakby mógł ją określić sam autor. To, co wzniosłe, „wer
tykalne”, odnajdujemy w dygresjach i wypowiedziach 
osobistych w V i VI tomie Religii świata antycznego lub 
w listach do przyjaciół. Pisanie diariusza było jed
nak czymś niezwykle ważnym dla autora —  wynika to 
chociażby z regularności zapisu prowadzonego przez 
wszystkie niedole, aż do śmierci. Musiało ono odpo
wiadać jakimś głębokim potrzebom psychicznym pi
szącego, wśród których na pewno wyróżnić można 
dążenie do ciągłości i tożsamości; było też sposobem 
rozliczenia się z samym sobą, rodzajem spowiedzi.

Jaka zatem może być wartość tego dokumentu dla 
nas, nieoczekiwanych czytelników?

Przede wszystkim pozwala odtworzyć dokładniej 
ostatni etap życia Zielińskiego. Nie jest on przecież
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nieznany. Marian Plezia we wspomnianym wyżej arty
kule na podstawie dostępnych sobie źródeł przedstawił 
przejmujący wizerunek stanu ducha starego uczonego 
oraz warunków, w których przyszło mu żyć w tym cza
sie. Dziennik opis ten potwierdza i poszerza. Wszyst
ko, co pisał Zieliński do przyjaciół w kraju w formie 
rozwiniętej, dyskursywnej czy w obszernych dygresjach 
zamieszczonych w Chrześcijaństwu' antycznym, ma odpo
wiednik w faktach rejestrowanych w dzienniku. A więc 
widzimy, że słowo i życie wielkiego humanisty łączyła 
ta szczególna relacja prawdy, o której z podziwem mó
wili wszyscy, którzy go znali osobiście, a która tak bar
dzo ułatwia pracę badaczom wykorzystującym źródła 
wychodzące spod jego ręki.

I tak, znana i opisana przez Plezię przyczyna wyjaz
du Zielińskiego z Polski, jego stan zdrowia i związane 
z nimi poczucie zupełnej bezradności (jak wiadomo, 
w czasie wybuchu bomby, który zniszczył jego miesz
kanie na Uniwersytecie Warszawskim, uległ paraliżo
wi) — znajduje potwierdzenie i poszerzenie w reje
strowaniu niedogodności związanych z fizyczną nie
sprawnością, które odnajdujemy w dzienniku. I chociaż 
sam autor traktuje je z dystansem, a nawet z niejakim 
humorem, widać, że w podstawowych czynnościach ży
ciowych, takich jak np. mycie, zdany był na swoje dzie
ci: Feliksa i Weronikę. Kłopoty sprawia mu również 
chodzenie; podziwiać doprawdy można jego inwencję, 
przejawiającą się w dobieraniu odpowiednich kosturów 
i lasek, a także w dawkowaniu swoich ukochanych spa
cerów.
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Nie bez wpływu na decyzję wyjazdu z kraju była 
i kondycja fizyczna Weroniki, „wiernej Antygony jego 
starości”, jak nazwał ją Frantiśek Novotny ; Cierpiała 
ona na wrodzoną wadę słuchu i nasilającą się chorobę 
serca, która, jak się okazało później, doprowadziła do 
przedwczesnej śmierci. Testament Weroniki, o którym 
była mowa wyżej, został sporządzony nie bez kozery.

Wszystkim zafascynowanym osobowością Zieliń
skiego tekst ten daje możliwość wniknięcia w jego naj
głębszą prywatność, odpowiadając być może na trudny 
problem relacji między twórczością a życiem. Do lektu
ry dziennika skłaniają też cechy charakteru, które prze
jawia jego autor: afirmacja życia mimo wszystko —  ro
dzaj trudnego optymizmu, który zawsze przypisywali 
mu bliscy i do którego sam się przyznawał —  oraz to, 
co się z tym wiąże: dobroć i wielkoduszność w relacjach 
z ludźmi, którym w sposób naturalny gotów był przy
pisywać najlepsze intencje. Warto zwrócić uwagę, jak 
zapisuje w dzienniku wiadomości złe i dobre. Śmierć 
Weroniki odnotowuje 22 grudnia 1942 roku przez 
skreślony drżącą ręką krzyż, jakiś niedobry dzień 
(I I  czerwca 1940 roku) zapisany tylko w dwóch sło
wach: „Wieści Jobowe” i na końcu: 3 (jak przypusz
czam, udało mu się jednak napisać trzy strony!).

Po stronie dobrych wiadomości odnajdujemy: „Po
goda cudowna, lekki wiatr”, „Słońce prześliczne", „Ar- 
cypiękny dzień”, wszystkie spacery, w tym nad jezioro 6

6 F. Novotny, Tadeus^Zicliński, „Listy Filologicke” I960, s. 1—27: 
określenie to —  s. 10.
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Tadeusz Zieliński z córkami: Amatą (z lewej) 
i Weroniką (z prawej). Warszawa, 1934
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„do  sw o je j ła w k i” , s p o tk a n ia  z  m iły m i lu d ź m i, s łu c h a 
n ie  m u z y k i  i  r a d o ść  z  p o s tę p u  w  p ra c y  itp .

S a m a  p o d ró ż  d o  N ie m ie c  b y ła  w y c z y n e m  n ie  lad a , 
sw o is ty m  św iad ec tw em  o p ty m iz m u  cz y  w ia ry  w  o p a tr z 
n o ść . P rz e d s ta w m y  je j o p is . W y r u s z y l i  z  W a rsz a w y  p o 
c ią g ie m  11 l is to p a d a  o g o d z . 5*49  ra n o , p r z y je c h a li  do  
S c h o n d o r fu  n a z a ju t r z  w  p o łu d n ie , p rz e s ia d a ją c  s ię  w e  
W ro c ła w iu  i  A u g sb u rg u . W ie ź l i  z e  so b ą  r z e c z y  n a jn ie 
z b ę d n ie js z e  lu b  te , k tó r e  u w a ż a li  z a  n a jc e n n ie js z e ; 
w ś ró d  n ic h  k la tk a  z  u k o c h a n y m i k a n a rk a m i W e ro n ik i, 
s ły n n a  „ m a sz y n k a ” —  m a sz y n a  d o  p is a n ia , k tó r ą  u c z o 
n y  p o s łu g iw a ł s ię  o d  1 9 2 9  ro k u  n a w e t d o  p is a n ia  l is tó w  
p ry w a tn y c h , z a le d w ie  k i lk a  k s ią ż e k  (z e  w sp o m in a n y m  
p o te m  Panem Tadeuszem w wydaniu Pigonia), jakieś za
soby garderoby trzymane —  jak to się zwykło czynić 
w czasach wojny —  „na sobie”. Przewożą też —  nie
zbyt legalnie zapewne — pobrane poprzedniego dnia 
z banku dolary.

Odtworzenie portretu psychologicznego wielkiego 
humanisty na podstawie dziennika wydaje się być zada
niem najłatwiejszym i najwdzięczniejszym. Aby ten wi
zerunek pogłębić, trzeba zająć się i innymi problemami, 
które wyłaniają się przy lekturze tego dokumentu i któ
re stawiano już przed tą lekturą. A mianowicie: jak wy
glądało życie w tej małej mieścinie, w której przyszło 
spędzić Zielińskiemu wojnę? Jak odnalazł się polski 
uczony w społeczeństwie niemieckim w okresie fa
szyzmu?

Ze stosunek Zielińskiego do nazizmu był jedno
znaczny, tak samo negatywny jak do totalitaryzmu 
wszelkiego typu — to wiadomo. Wynikało to zarówno
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z jego postawy humanisty, jak i z doświadczeń osobis
tych. O szybkim rozpoznaniu zagrożeń, jakie niosła re
wolucja rosyjska 19 17  roku dla życia społecznego, 
a zwłaszcza dla nauki, świadczy publicystyka, którą 
uprawiał w Rosji w latach 1917—19227. Prześladowa
nia, które dotknęły jego rosyjską rodzinę i wielu przyja
ciół, pogłębiły negatywny stosunek Zielińskiego do re
żimu sowieckiego. Nie ulegały dla niego wątpliwości 
również niebezpieczeństwa związane z przewrotem hit
lerowskim, o czym komunikuje w liście napisanym naty
chmiast po tym wydarzeniu, w marcu 193 3 roku do 
Michaiła Rostowcewa, w którym wyraża nadzieję, że 
„obaj przeciwnicy nawzajem sobie łby poukręcają”8. 
W tym samym czasie pisze artykuł Le cuite du Nord et le re
tom a la Mediterranee9, krytyczny wobec rasistowskich po
glądów Józefa Strzygowskiego. W krytyce tej z drwiną 
wzmiankowane są bete blonde, noire i rouge, mające charak
teryzować stanowisko austriackiego badacza, który po 
latach cennych badań naukowych opowiedział się za fa
szyzmem.

7 T. Zieliński, Kultura  i rewolucja. Publicystyka p lat 19 1 J t yzz,  
przeł., oprać, i wstępem opatrzyła H. Geremek, Warszawa 1999, 
s. I 06 .
8 H . Geremek, Deux lettres adressćes a M. Rostovtsef f en t g ę j ,  „D ialo- 
gue d H isto ire  A n cien ne ', t. XVIII, 1992 , s. 15—25; cytowane 
zdanie w w ersji oryginalnej w transkrypcji zastosowanej przez au
tora; obsqcqtje żelanie, kotoroje rocpicjeljaju i ja , da, nadiejus', i ty, to ccpo- 
by oba protiwnika swernuli  siebie szęju,
7 Rękopis nieopublikowany w zbiorach petersburskiego Archi
wum Rosyjskiej Akademii Nauk (Pietiesburgskij Filiał Archiwa 
Rossijskoj Akadiemii Anuk, dalej; PFARAN), I. 977, op. 1, d. 9.
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Natomiast prawdą jest, że nieszczęsny los, który do
tknął społeczeństwo niemieckie, przeżywał ten huma
nista i obywatel świata od wewnątrz, podobnie jak to 
miało miejsce w odczuwaniu tragedii sowieckiej. Dgien- 
nik..., choć rejestruje głównie życie samego autora, od
dane całkowicie pracy, pozwala wyrobić sobie pogląd, 
jak oceniał Zieliński otaczający go świat.

Problemy te przedstawiłam w referacie Schondorf 
in den Jahren г 93 9-/944 im Lichte der Tagebücher und 
der Korressponden^ Tadeusg Zielinskis na sesji poświęco
nej wielkiemu humaniście w uznaniu jego zasług dla 
tworzenia kultury europejskiej, która odbyła się w tej 
miejscowości 7—8 czerwca 1997 roku. Wzbogacona 
relacjami przedstawicieli tamtejszej społeczności, 
a szczególnie Hansa Däumlinga, syna najbliższych 
przyjaciół naszego uczonego i lekturą nieznanych so
bie dokumentów, mogę stwierdzić, że Schondorf nie 
był przeciętnym niemieckim miasteczkiem10. Swoją

10 Mój trzydniowy pobyt w Schondorfie z okazji konferencji 
zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną 
(OBTA UW) miał wielkie znaczenie dla wyjaśnienia realiów topo
graficznych, a zwłaszcza prosopograficznych dziennika. Hans 
Däumling w czterech kolejnych listach (27 czerwca 1997 roku; 14 
września 1997 roku; 25 stycznia 1998 roku; 5 lutego 1998 roku) 
zechciał przysłać mi wyczerpujące informacje dotyczące szkoły 
i osób z nią związanych, które wykorzystałam w tym tekście cytu
jąc jako „relacje". Innym ważnym źródłem do dziejów szkoły 
w czasie wojny i pobytu w niej Zielińskiego jest „Mitteilungen des 
Altlandheimerbundes, Schondorf am Ammersee", t. XXVj listo
pad 1945, a zwłaszcza wspomnienie o uczonym E. Reisingera (ibi
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wysoką społeczną i kulturalną rangę zawdzięcza! elitar
nej szkole, w której uczył Feliks i która po wojnie zosta
ła wyróżniona jako oporna wobec nazizmu.

Założona ona została w 1905 roku przez prof. Ju- 
liusa Lohmanna na wzór angielskich college’ow. Było 
to prywatne męskie gimnazjum z internatem Lan
deserziehungsheim Schondorf (w skrócie używanym 
i przez Zielińskiego: Landheim). Dyrektorem tej szko
ły w latach trzydziestych i w czasie wojny był dr Er
nest Reisinger ( 1884—1952 ) . Filolog z wykształcenia, 
uczeń nieżyjącego już wówczas Ottona Crusiusa, wiel
kiego przyjaciela naszego uczonego z czasów młodości 
(tego, który wprowadził Zielińskiego do Bawarskiej 
Akademii Nauk), przyjął przybysza z Polski z niebywa
łą w warunkach rozpoczętej wojny życzliwością i zro
zumieniem.

Wynikało to i z szacunku, jaki wzbudzała osoba 
Tadeusza Zielińskiego, członka Bawarskiej Akademii 
Nauk, uczonego, który za wybitne zasługi dla kultury 
niemieckiej otrzymał w 1932 roku Medal Goethego, 
a także z liberalnych, nieprzychylnych nazizmowi po
glądów Reisingera. Ten bowiem juz w czasach studen
ckich pozostawał w kręgu znanego liberała Frydery
ka Naumanna i zaprzyjaźniony był z Teodorem Heus- 
sem, pierwszym prezydentem Republiki Federalnej 
Niemiec. W czasie kampanii wyborczej 1932  roku Rei
singer zaangażował się czynnie po stronie Flindenbur-

dem, s. 3 6—3 8). Informacje tam uzyskane wiodły mnie do ogólnie 
dostępnych opracowań encyklopedycznych.
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ga, występując przeciwko Hitlerowi. Oczywiście, jego 
działalność jako dyrektora szkoły była wypadkową mię
dzy osobistymi poglądami i naciskiem wywieranym 
przez totalitarny system. Nacisk ten nasilił się zwłasz
cza od roku 1936 , kiedy burmistrzem Schondorfu zo
stał członek partii hitlerowskiej. W wyniku rozmaitych 
kompromisów szkoła zachowała status ośrodka pry
watnego nauczania aż do kwietnia 1943 roku; potem 
przekształcona została w Staatliche Internatschule für 
Jungen, a następnie w Deutsche Heimschule. Transfor
macjom szkoły towarzyszyły zapewne interwencje 
w program nauczania, tak by nie pozostawał w kolizji 
z ideologią nazistowską. Problem kadry nauczającej był 
w tym wzajemnym ścieraniu się wpływów elementem 
niesłychanie ważnym —  wiemy to z naszych doświad
czeń — określającym charakter szkoły. W Landheim 
zespół nauczycielski, biorąc pod uwagę krąg przyjaciół 
Tadeusza i Feliksa Zielińskich, w okresie wojny pozo
stał niezmieniony co do substancji przynajmniej; zna
leźli się w nim nawet wybitni specjaliści, którym naziści 
odmawiali prawa do pracy w innych prestiżowych pla
cówkach. W szkole schronienie znalazł (do 1941 roku) 
dr Ernest Hofmann, profesor filozofii w Heidelbergu, 
którego żona była podobno niemiecką Żydówką, wybit
ny znawca Mikołaj a z Kuzy. Nie był on wprawdzie czyn
ny jako nauczyciel; jego obecność jako uczonego i czło
wieka miała jednak niewątpliwy wpływ na atmosferę 
szkoły. W Landheim zatrudniony też był dr Hermann 
Ostern, usunięty ze słynnego gimnazjum klasycznego 
w Heidelbergu, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Obaj 
oni występują w dzienniku Zielińskiego jako przyjadę-
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le i ważni interlokutorzy. W jaki sposób lub za jaką cenę 
udało się szkole zachować ten wysoki standard nauko
wy i moralny —  nie wiadomo.

Wiemy natomiast, że zamieszkaniu Tadeusza Zie
lińskiego —  „jakiegoś tam Polaka” —  na terenie Land- 
heim mniej więcej po roku sprzeciwiły się w oficjalnym 
liście do Reisingera władze hitlerowskie11 i stary uczo
ny musiał wraz z córką przenieść się na wieś. Sam Rei- 
singer, który wraz z żoną Julią do końca świadczył Zie
lińskiemu pomoc, został w sierpniu 1944 roku zdjęty 
z funkcji dyrektora szkoły; zastąpił go człowiek bezwa
runkowo podporządkowany władzy, pochodzący zresz
tą spoza Schondorfu.

Wyjeżdżając z Polski, Zieliński udawał się więc do 
rodziny i do ludzi sobie życzliwych. Miał on wszakże 
już wiedzę, jak bardzo wojna i inne dramaty historii 
dzielą nawet najbliższych. Na kartach diariusza pod 
tym kątem widzenia odnotowywane są pierwsze spot
kania w Schondorfie. Najważniejsi dla losów Tadeusza 
i Weroniki są Reisingerowie, którzy odwiedzają ich na
zajutrz po przyjeździe. O wizycie tej pisze Zieliński: 
„bardzo przyjemna, serdeczna rozmowa”. Następnie 
17  listopada czytamy: „odwiedzają nas Ostern i Rei- 
singerowa, przyjemna rozmowa z obawami polityczny
mi (tylko nie z mojej strony), nastrój u obu defety
styczny”. Pod datą 27 listopada: „О II ’/2 do Reisinge- 
rów, bardzo przyjemna rozmowa z oboma. Opowiadam 
o swoich tarapatach, on mi proponuje nawet pożyczyć

11 O liście tym: E. Reisinger, ibidem, s. 24-
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pieniędzy: chwała Bogu jeszcze nie potrzebuję. Ona 
[tzn. Julia Reisinger — przyp. H. G.] politykuje bar
dzo życzliwie i zdrowo: „przecież Polska nas nie napad
ła”, „tak jak ja myśli wielu”, „boję się, że będzie źle”. 
Trzeba odnotować, że życzliwość Reisingera wykracza 
poza ramy intymności w czterech ścianach. Nasz profe
sor uzyskuje jego pomoc w wyciągnięciu z obozu je
nieckiego Adama Kotarbińskiego, syna słynnego filo
zofa12. O odwadze Reisingera świadczy także charakter 
uroczystości bożonarodzeniowej zorganizowanej dla 
chłopców w Landheim, na którą zaproszona jest cała 
rodzina Zielińskich (dziennik— 18 grudnia 1939 ro
ku) : „Dyrektor czyta Ewangelię św. Łukasza II, przema
wia, życzy, zęby następne Boże Narodzenie było poko
jowe, nie mówi o zwycięstwie. W ogóle pełen taktu 
i godności. Żadnych występów nazistowskich. Jeste
śmy mu bardzo wdzięczni”.

Reisinger i jego rodzina zajmowali pozycję zupełnie 
wyjątkową ze względu na swoje liberalne poglądy z jed
nej strony i odpowiedzialność związaną z kierownict
wem szkoły z drugiej, która zmuszała do pewnej 
ostrożności i jakichś kompromisów. W tych kompro
misach Reisinger nie szedł zbyt daleko, skoro, jak

12 Niezbyt jasne wzmianki o kontaktach Reisingera z niejakim 
Kerschensteiberem z Królewca w sprawie Adama Kotarbińskiego 
(dziennik, 8—14  stycznia 1939 roku) wyjaśnił mi sam zaintereso
wany, który od października 193 9 roku zatrzymywany był w Pru
sach Wschodnich we wsi Różanka pod Dobrym Miastem. Swoje 
nieoczekiwane zwolnienie późną wiosną 1940 roku skłonny był 
przypisać Reisingerowi.
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Weronika Zielińska, portret ojca. Schondorf, 14 VII 1940

wspomniałam, w końcu pozbawiony został stanowiska 
dyrektora Landheim. Niejasne wzmianki w dzienniku, 
uzupełnione relacjami ustnymi, wskazują, że Zieliń
ski do końca życia otrzymywał od niego pomoc ma
terialną.
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Jeszcze serdeczniejsze, a w każdym razie bardziej 
bezpośrednie i mniej oficjalne stosunki utrzymywał 
Zieliński z rodziną Daumlingów, zwanych też w spo
sób bardziej familiarny Hennami. Są oni najczęściej 
wzmiankowani w jego diariuszu. Heinrich Däumling 
( 1 886—1958) był w gronie najbliższych, którzy przy
witali Tadeusza i Weronikę w dniu przyjazdu do Land- 
heim. „Nas powitali Fräulein Wittich i Hennowie kwia
tami, oprócz tego stadło Linn koszykiem z jabłkami” 
— zapisane zostało I 3 listopada. Ten właśnie Heinrich 
Däumling jako najwierniejszy przyjaciel żegnał Tadeu
sza Zielińskiego w przemówieniu nad grobem: Du warst 
nicht nur einer der umfassendsten Gelehrten, Du warst auch einer 
der adeligsten Menschen, mit denen zu verkehren mir die Gnade 
wardI3. Ta wierna przyjaźń przebiegała na rozmaitych 
płaszczyznach życia, jak świadczy dziennik, i wymagała 
od Daumlingów wielkiej serdeczności i wielkiego tak
tu. Może warto przytoczyć opis przyjęcia noworoczne
go, na które zaproszeni zostali Zielińscy. „ I I  1940 
Schondorf. Nowy Rok. U Hennów Ruessmann [Carl 
Ruessmann, pianista i przez pewien czas nauczyciel 
muzyki w szkole; inna wzmianka w dzienniku dotyczy 
koncertu jego żony — przyp. H. G.] gra na fortepianie 
(własnym), zaczynając od Chopina (polonez cis, kilka 
nokturnów), potem Beethovena. Znajomość z matką 
Hennowej, 85—letnią staruszką, którą młodzież przez
wała Urhenne. Zaproszonych koło 1 2 , przyjemny wie
czór”. Pani Hennowa —  Zieliński niemal zawsze uży

13 „Mitteilungen des Altlandheimerbundes, Schondorf am Am
mersee”, t. XXV listopad 1945, s. 38.
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wa w diariuszu form dzierżawczych: ,,-owa” lub ,,—ów- 
na" w stosunku do kobiet, o których pisze — jest naj
częstszym chyba gościem osamotnionego po śmierci 
Weroniki Tadeusza.

Warto zatem przytoczyć kilka dodatkowych wiado
mości dotyczących tej rodziny. Małżeństwo Däumlin- 
gów było związane z Landheim licznymi więzami, i to 
od dziesięcioleci. Tu w 1913 roku dr Heinrich Karl 
Wilhelm Däumling, nauczyciel języków obcych (an
gielskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego), 
znający ponadto języki starożytne i orientalne (m.in. 
hebrajski, egipski i arabski), ożenił się z Bertą Hermi- 
nią Zofią Fischer, córką pary artystów: znanego rzeź
biarza Karola i pianistki Fridy, wzmiankowanej właśnie 
w powyższym cytacie przez Zielińskiego jako Urhenne. 
W domu tej „protoplastki rodu” bywał w swoim czasie 
założyciel Landheim, prof. Julius Lohmann.

D o  g ro n a  n a u c z y c ie l i  z a p r z y ja ź n io n y c h  z  n a s z y m  
u c z o n y m  n a le ż a ł  te ż  H e rm a n n  O s te r n  i  je g o  ż o n a , 
o k tó r y c h  ju ż  w sp o m in a ła m . O s te m  m a  „ ład n ą  b ib l io 
te k ę ” —  p is z e  Z ie l iń s k i  i  c z ę s to  w y p o ż y c z a  z  n ie j 
k s ią ż k i .  O s te rn o w ie  p ro p o n u ją  T ad eu sz o w i i W e ro n ic e  
m ie s z k a n ie  w  sw o im  d o m u , z a  co  n ie  o c z e k u ją  o p ła ty  
( 1 9  l is to p a d a  1 9 3 9  ro k u ) .  N a to m ia s t  T ad eu sz  Z ie l iń 
s k i g o tó w  je s t  z a s tą p ić  ch o re g o  O s te rn a  na je g o  z a ję 
c ia c h  w  sz k o le  ( 2 7  l is to p a d a  1 9 3 9  r o k u ) .

Z e  sz k o łą  z w ią z a n a  je s t  ró w n ie ż  o so b a  s z c z e g ó ln ie  
z a s łu ż o n a  d la  ro d z in y  Z ie l iń s k ic h  —  p an n a  S o p h ie  
W it t ic h ,  n a u c z y c ie lk a  sz k o ły  p o d s taw o w e j. Je j s e rd e c z 
n a  o b ecn o ść  o d n o to w an a  je s t  o d  p ie rw sz y c h  do  o s t a t 
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nich kart dziennika. Była towarzyszką spacerów Zieliń
skiego, po śmierci Weroniki najczęściej do jej grobu.

Z wyraźną sympatią odnosi się Zieliński do Rut 
Richter, młodej matki kilkuletniego chłopca, u której 
w początkowym okresie, jeszcze przed wydaleniem 
z Landheim, mieszkał z Weroniką. Dokładnie odnoto
wane są w zapisach z tego okresu „miłe z nią rozmowy”; 
serdecznie traktuje też jej synka Gerharda, dla którego 
Weronika kupuje prezent na Boże Narodzenie. Pani 
Richter w kilka dni później odwzajemnia się, przyno
sząc ,Adventzweige—  gałązki jodły z łakociami”. Te ob
jawy sympatii są wyrazem wzajemnego zrozumienia 
swoich problemów życiowych. Rut Richter to córka 
prof. Wilhelma Caspariego, który wypożyczał Zieliń
skiemu niezbędne do pracy książki z biblioteki w Mo
nachium za jej właśnie pośrednictwem. Polski uczony 
na przykładzie losów tej rodziny widzi, że tragedia woj
ny dotyka również Niemców: mąż Rut, dr Hans Eber
hard Richter, nauczyciel niemieckiego i łaciny, podob
no — wedle relacji Hansa Däumlinga — niezwykle 
uzdolniony muzycznie, powołany zostaje do wojska, 
a potem ginie na froncie wschodnim. To Rut Richter 
ma na myśli Zieliński, pisząc w liście do Stefana Srebr
nego 12  kwietnia 1943 roku: „osoba, która miała po
średniczyć [w wypożyczaniu książek z Monachium — 
przyp. H. G.], straciła męża na froncie, nie wolno jej 
turbować".

Spośród osób wymienionych w dzienniku, których 
tożsamość udało mi się ustalić, do grona nauczyciel
skiego należeli także małżonkowie Engels i Linn. Pan 
Engels, którego imienia nie znam, był artystą piasty-
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kiem, prowadził w Landheim lekcje do czasu powołania 
do wojska, potem zaginął. Jego żona Gertruda Engels 
zamieszkiwała w Schondorfie po wojnie i ona udzieliła 
prof. Plezi informacji dotyczących Zielińskiego, które 
wykorzystał we wzmiankowanym artykule Dziecię niedoli.

„Stadło Linn”, które przyniosło na powitanie jabłka, 
to dr Fritz Linn — wychowanek szkoły w latach dwu
dziestych, doktor praw, który uzyskał też wykształcenie 
w zakresie niemieckiej literatury i historii, umożliwia
jące mu pracę nauczycielską oraz jego żona Friedel, za
angażowana w proces nauczania okazjonalnie. W czasie 
wojny ich związek ze szkołą — jak mi mówiono — zo
stał przerwany i powrócili do Schondorfu dopiero 
w 1946 roku.

Personel nauczający w Landheim i ich rodziny —  to 
przeważnie długoletni znajomi Tadeusza Zielińskiego, 
którzy w czasach wojny tworzyć mieli jego środowisko.

Lista osób występujących w jego diariuszu jest jed
nak znacznie szersza: są na niej szofer Streidl, wożący 
Tadeusza i Weronikę na dworzec, a czasem nawet do 
Monachium, dr Weber sprawujący nad nimi opiekę le
karską i związana z nim siostra Bona, pielęgniarka, jakiś 
Singler, którego obrazami interesuje się Weronika oraz 
ludzie spoza Landheim, ze wsi, do której musieli się Ta
deusz z Weroniką —  jak pisałam —  przenieść. Pojawia 
się więc nazwisko Frau Portenhauser, u której mieszkają 
jakiś czas, niejakiej Elisabeth zajmującej się gospodar
stwem, Frau Schumann prowadzącej sklep spożywczy, 
małżonków Portenlängner sprzedających towary co
dziennego użytku oraz ogrodników, braci Beerenwolf. 
Znaczną rolę w życiu Zielińskiego odgrywały dwie
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wiejskie gospody, gdzie czasem, zwłaszcza po śmier
ci Weroniki, jada posiłki i spotyka znajomych: jedna 
Klopfera, druga Forstera. W tej ostatniej wyświetlano 
też filmy.

Przyjmujemy, że znajomość nazwisk osób jest świa
dectwem pewnej zażyłości, która Zielińskiego z nimi 
łączyła, chociaż nie zawsze potrafimy o nich coś więcej 
powiedzieć; obok nich wymieniane są osoby anonimo
we: listonosz, ogrodnik czy wreszcie „jakiś drab z ko
mendy”. Lista wszystkich występujących osób sięga 
w przybliżeniu trzydziestu, biorąc pod uwagę błędy 
lektury i to, że niektóre osoby wymieniane są czasem po 
imieniu, czasem po nazwisku, a czasem przez określe
nie zawodu.

Najistotniejszą formą kontaktu Zielińskiego z miejs
cową społecznością, a raczej jej elitą, była jego obecność 
— jako uczonego — w Landheim, przede wszystkim 
zaś jego odczyty. Znamy tytuł tylko pierwszego: „Wia
rygodność Ewangelii — Łukasz, rozdział II”, który od
był się 15 grudnia 193 9 roku. Było ich, jak wynika 
z dziennika, kilkanaście. Ostatni przed śmiercią był na 
tyle obszerny (1 5 stron), że podzielony został na dwie 
części: pierwsza odbyła się 22 marca, druga 28 marca 
1944 roku. Polski uczony brał również udział w odczy
tach wygłaszanych przez innych: Ernesta Reisingera 
oraz niejakich Döringa i Pechmana, o których nie udało 
się zebrać żadnych informacji. Szacunek, jakim cieszył 
się w szkole, zapewniał mu również popularność wśród 
uczniów, co ten żarliwy pedagog odnotowuje wielo
krotnie w dzienniku. I tak z prawdziwą satysfakcją pi
sze: „Mam przydomek u bubów: der liebe Gott. Nieźle”.
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Co prawda zaraz dorzuca autoironicznie: „Notują mo
je sukcesy i powiadamiają o nich Feliksa; teraz już nie 
używa kostura tylko laski" ( 1 8 grudnia 1939 roku — 
trzy dni po pierwszym odczycie). Radość z tego uzna
nia ze strony młodzieży była tak wielka, że Weronika 
rozpoczęła wkrótce potem (23 grudnia) portret ojca, 
zatytułowany Der liebe Gott, Jest to prawdopodobnie 
słynna podobizna starego uczonego, opublikowana 
w zadedykowanym Zielińskiemu numerze „Meandra” 
z 1959 roku.

W  g ro n ie  n a jb l iż s z y c h  o d b yw a ły  s ię  s p o tk a n ia  p o 
św ię co n e  u lu b io n y m  a u to ro m  Z ie l iń s k ie g o : H o ra c e m u  
i D a n te m u .

P ie rw sz y m  p a tro n o w a ł R e is in g e r . O d b y w a ły  s ię  o n e  
p ra w d o p o d o b n ie  je s z c z e  p rz e d  p rz y ja z d e m  n a sz e g o  f i 
lo lo g a . T en  z a ś , ja k o  że  tu ż  p rz e d  w o jn ą  w yd a ł k s ią ż k ę  
o H o ra c y m , r e z u lt a t  sw o ic h  w ie lo le tn ic h  b ad ań , b y ł ja k  
n a jb a rd z ie j  p o w o łan y  do  u c z e s tn ic tw a  w  te j in ic ja ty w ie . 
Je d n a  z  p ie rw sz y c h  k s ią ż e k , k tó r ą  p o ż y c z y ł  z  b ib l io t e k i  
O s te rn a  —  to  w ła śn ie  u tw o ry  te g o  p o e ty .

Natomiast spotkania dantejskie — danteica —  to już 
inicjatywa i realizacja Zielińskiego. Odbywały się one 
przez cztery lata: pierwsze zanotowano w dzienniku 
l8  maja 1940 roku, ostatnie 2 3 lutego 1944 roku. 
Cykl tygodniowy (zazwyczaj zbierano się w czwartki) 
ulegał niekiedy spowolnieniu wskutek rozmaitych 
przyczyn, najczęściej chorób uczestników. Do kręgu 
„dantejskiego” należeli wszyscy Zielińscy, Däumlingo- 
wie, Osternowie, Hofmannowie z kręgu znanych nam 
przyjaciół uczonego, a także — okazjonalnie — osoby,
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o których niewiele mogę powiedzieć: jakaś Blanka, 
Ella M., Offówna, Rabsowie, jakiś Günther. Nie brał 
w nich natomiast udziału dyrektor szkoły, Ernst Rei- 
singer. Obok Zielińskiego główną rolę na wieczorach 
dantejskich odgrywał, do czasu wyjazdu z Schondorfu, 
profesor uniwersytetu w Heidelbergu, Ernst Hofmann. 
Warto zauważyć, że w dzienniku poświadczone są czę- 

wzajemne wizyty Hofmannów oraz Zielińskichste
(Tadeusza i Weroniki) aż do listopada 1941 roku, kie
dy ci pierwsi zostali zmuszeni do opuszczenia szkoły. 
Koncepcja spotkań dantejskich opierała się na zasa
dach, które stosował nasz stary pedagog do analizy 
utworów literackich jeszcze w Petersburgu; wszyscy 
uczestnicy po kolei czytali głośno i analizowali określo
ne pieśni Boskiej Komedii, Każde wystąpienie było 
uprzednio przygotowane i obejmowało analizę filolo
giczną — tekst czytano po włosku —  oraz interpreta
cję utworu z punktu widzenia historycznego, filozo
ficznego i każdego możliwego. Zakres interpretacji wy
znaczał w zasadzie horyzont myślowy interpretujące
go. Trzeba przypomnieć, że do kręgu uczestników nale
żeli zarówno wybitni uczeni, jak i ich mniej uczone żo
ny; przy okazji jednego ze spotkań wymieniona jest za
pewne reprezentująca młodszą generację Osternówna. 
Interesuje nas oczywiście, jak do tych dyskusji organi
zowanych w gronie najbliższych: rodziny i przyjaciół, 
przenikała rzeczywistość wojny. Obecność Zielińskie
go przesądzała o tym, że nie mogły się one ograniczać 
tylko do aspektów literackich i historycznych, ale mu
siały być też sposobem objaśniania świata. Warto by 
może pokusić się o odniesienie wybranych do interpre-
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tacji przez naszego filologa pieśni do ówczesnej sytua
cji historycznej. W każdym razie spotkania dantejskie 
w Niemczech, w czasie toczącej się wojny —  to fakt 
znaczący.

Dochodzimy teraz do problemu kluczowego dla 
zrozumienia sytuacji psychologicznej Zielińskiego w tym 
czasie, a mianowicie: jaka była jego wiedza o toczących 
się wypadkach wojennych?

Z całą pewnością wiedza o świecie, a nawet (a może 
zwłaszcza?) o Niemczech przebywającego w podalpej- 
skiej wiosce starca, który ma ustawiczne kłopoty z lam
pą, piecem (pisze o nich, że „kapryszą” lub „gryma
szą”) i zdobyciem pożywienia, samotnie mieszkającego 
po śmierci Weroniki (jakże przeraźliwie smutne są za
pisy niektórych tamtejszych dni: „Nikt i nic”, „Nic”) 
i który fizycznie jest w stanie pokonać co najwyżej od
ległość kilkuset metrów, jest znacznie mniejsza, niż po
siadał ją np. Tomasz Mann za oceanem. Nie chcę przez 
to powiedzieć, że naszego humanistę od wielkiego pi
sarza, w ich stosunku do rzeczywistości, odróżniała tyl
ko sytuacja życiowa; był on organicznie nastawiony na 
poszukiwanie wartości pozytywnych i jeśli nie odnaj
dował ich obok siebie, uciekał w świat transcendencji. 
Był człowiekiem głębokiej wiary, o czym przyjdzie nam
leszcze mowie.

Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że obieg infor
macji o wydarzeniach politycznych, szczególnie o znisz
czeniach i okrucieństwach dokonywanych przez hitle
rowców, był przez system totalitarny kontrolowany 
i „jakiś tam Polak”, jak oficjalnie określono Tadeusza 
Zielińskiego, miał małe szansę dotarcia do tego, co
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znane było ludziom, którym ufano. Marian Plezia 
wnikliwie analizując listy Zielińskiego w odniesieniu 
do Polski uważa, że miał on słabe rozeznanie w sytuacji 
kraju. Świadczą o tym zadawane w tych listach pytania 
dotyczące życia uniwersyteckiego czy kulturalnego — 
sprowadzonego przecież do podziemia — czy też pyta
nia dotyczące poszczególnych uczniów i znajomych, 
którzy z racji żydowskiego pochodzenia musieli się 
przecież ukrywać. Zastanowić się wprawdzie wypada, 
jakim źródłem informacji mogły być listy dla Zieliń
skiego; korespondencja ta podlegała zapewne cenzurze 
i piszący, wiedząc o tym, musieli używać języka ezopo- 
wego lub przemilczać drastyczne fakty. Warto wszakże 
(z wielu względów) przedstawić, z kim nasz uczony 
utrzymywał kontakt listowny.

Odtworzenie tej korespondencji nie jest proste. Za
chowały się tylko niektóre listy pisane przez Zielińskie
go lub Weronikę, nie posiadamy natomiast żadnej od
powiedzi skierowanej do Schondorfu. Prawdopodob
nie Feliks nie zatrzymał ich w swoim archiwum, czyniąc 
wyjątek dla listów rodziny z Japonii, które poznałam 
w zbiorach Petersburskiego Archiwum Rosyjskiej Aka
demii Nauk. Najważniejsze z zachowanych listów 
przedstawia, jako dodatek do cytowanego wielokrotnie 
artykułu, Plezia. Są to listy do Stefana Srebrnego, W i
tolda Klingera, Janiny Niemirskiej—Pliszczyńskiej, Li
dii Winniczukówny i jeden list do Stanisława Pigonia. 
Podczas powstania warszawskiego uległa zniszczeniu 
korespondencja do Tadeusza Kotarbińskiego (infor
macji tej udzieliła mi niedługo przed śmiercią Janina 
Kotarbińska), najważniejszego — jak wynika z dedyka
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cji do V tomu Religii świata antycznego — w tym czasie 
przyjaciela. Do znanych i omawianych listów dorzucić 
można listy do Jarosława Iwaszkiewicza (opublikowane 
przez Andrzeja Biernackiego w „Twórczości" 1985, 
nr 2), do Jerzego Manteuffla oraz Włodzimierza Anto
niewicza, przechowywane w archiwum PAN oraz do 
Michaiła Rostowcewa w archiwum w Duke University 
(USA), do których dotarłam, a które nie zmieniają za
sadniczo naszej wiedzy o omawianych sprawach. Wia
domo, że Zieliński miał żywy kontakt z Frantiskiem 
Novotnym, z którym łączyły go więzy przyjacielskie 
jeszcze z czasów petersburskich, z Gustawem Przy- 
chockim (dziennik, 26 listopada 193 9 roku), z An- 
drasem Alfóldim (dziennik, 4 grudnia 1939 roku), 
z Aleksandrem Turynem, wiernym uczniem, który siał 
mu wieści już ze swej drogi do Stanów Zjednoczonych 
(dziennik, 3 grudnia 1939 roku: „ten [Turyn —  przyp. 
H. G.] już w Rzymie. Zuch!”). Przez jakiś czas utrzy
mywał kontakt listowny z przedstawicielką domu wy
dawniczego Mortkowiczów —  Hanną Mortko- 
wicz—Olczakową14 i nawet, jak świadczą notatki w no
tesie z dziennikiem, otrzymywał pieniądze z egzempla
rzy sprzedanych „za czas od 2 V 40—28 IV 41 ”. Dla 
ustalenia możliwych kontaktów osobistych Zielińskie
go w tym czasie pomocna może być lista osób, którym 
zamierzał wysłać nadbitki z artykułu zredagowanej za
pewne na początku 1940 rokuia Cosmogonie de Strasbourg

14 H. Mortkowicz—Olczakowa, Wspomnienie o Taieuszii Zielińskim, 
„Meander” 1959, z. 8—9, s. 428—43 3; o korespondencji w czasie 
wojny —  ibidem, s. 432—43 3.
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(„Scientia”, t. XXXV, 1941)- Na liście tej jest wraz 
z ludźmi z Schondorfu 49 osób. Jaka była wartość tych 
kontaktów dla rozeznania w sytuacji na świecie — 
trudno powiedzieć.

W liście do Klingera z 2 3 marca 1942 roku Tadeusz 
Zieliński napisał, że otrzymał jakieś wiadomości 
„z tamtego brzegu”, tj. z Rosji, o córce Amacie. Jaką 
drogą? Nie wiadomo. Wspominałam wyżej o osobach 
niezidentyfikowanych, krótko przebywających w Schon- 
dorfie. W dzienniku jeszcze przed wojną z ZSRR 
(15 kwietnia 1941 roku) znajduje się dość niejasna 
wzmianka: „Rosjanie”. Pojawia się też później jakaś Ga
lina (2 października 1943 roku). Tą drogą zdobywane 
informacje też trzeba wziąć pod uwagę.

Natomiast niemałą rolę w poznaniu sytuacji w kraju 
odegrała zapewne znajomość z młodą Polką, wziętą na 
roboty do Niemiec —  Kazią Zwolicką (? )I5. Zjawiła się 
ona w domu Zielińskich jeszcze za życia Weroniki, w li
stopadzie 1942 roku. W liście do swej uczennicy Janiny 
Niemirskiej—Pliszczyńskicj (27 listopada 1942 roku) 
pisze o niej z ogromną życzliwością, charakteryzując ją 
jako „zbłąkaną owieczkę”, która „po niemiecku natural
nie ani mru—mru” i która „jest... o sromoto, w dodatku 
analfabetką”. Ta ostatnia okoliczność sprawiła, że Kazia 
pojawia się, ilekroć otrzymuje list z domu; listy te czyta 
i odpowiada na nie oczywiście nasz wielki filolog. Przy 
okazji roli skryby, którą wziął na siebie, poznać może

15 To imię i nazwisko znajdują się na oddzielnym świstku papieru 
w zeszycie, w którym prowadzony jest diariusz: lektura nazwiska 
wydaje się pewna, ale niepotwierdzona przez żadną inną wzmiankę.
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lepiej sytuację w Polsce (dziewczyna pochodzi z Kra
kowskiego). Częsty (widują się co najmniej raz w tygo
dniu) kontakt z tą „trapistką mimo woli” — jak ją na
zywa w cytowanym wyżej liście — trwa aż do końca 
życia. Bywa, że chodzą razem do katolickiej kaplicy 
św. Mikołaja lub na grób Weroniki.

W ostatnim okresie, już w 1944 roku, ma stary pro
fesor odnotowane dwie wizyty Polaków: Jurka (syna 
Witolda Klingera) w styczniu i „siostrzeńca” w marcu.

Zapewne czytał Zieliński niemiecką prasę, skąd czer
pał podstawowe wiadomości. Jej tendencyjności świa
dom był wszakże od dawna, widać to choćby z przypisu 
3 9 na 301 stronie VI tomu Religii świata antycznego. Moż
liwe też jest, że słuchał u Feliksa (o 10.30 rano lub 
5 popołudniu) wiadomości radiowych „Eur" (alian
ckich?), jak świadczyć by mogły zapisy dokonywane 
w kwietniu i maju 1943 roku. Wprawdzie słuchano 
tych audycji —  jak mnie zapewniono — ale w najwięk
szej konspiracji, i należy wątpić, czy mogły być one 
obiektem analizy lub rozpowszechniania w jakimkol
wiek gronie.

Chociaż Zieliński zdawał sobie sprawę, że system 
totalitarny pozostawił jakąś wolną przestrzeń w sto
sunkach międzyludzkich i przekonaniu temu dawał wy
raz zarówno w listach do kraju, pisząc o Liberalität der 
München Staatsbibliothek, jak i w przedmowie do V tomu 
(s. 12) swojego opus vitae oraz w przytoczonych przeze 
mnie wzmiankach w dzienniku, a także zapewne w co
dziennym obcowaniu, to jednak miał poczucie pewne
go osamotnienia, jeśli nawet nie osaczenia. Widzę to 
w bardzo silnym odczuwaniu swojej polskości, którą
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nazywa niekiedy w diariuszu „dośrodkowością”. Na
pięcie między polskością a niemieckością istniało nie
wątpliwie stale w rodzinie Zielińskich, ponieważ żona 
Tadeusza, Niemka bałtycka, nie znała polskiego i w do
mu pierwszym językiem był niemiecki,

Feliks Zieliński nigdy nie był Polakiem, jeśli bierze 
się pod uwagę kryterium samoświadomości czy wypo
sażenia kulturalnego. Nie znał dobrze języka polskie
go; świadczy o tym list z 29 września 1947 roku do Je
rzego Manteuffla (Archiwum PAN), pisany po fran
cusku. Miałam też okazję dotrzeć do jego bardzo oso
bistych wyznań i znalazłam w nich rzecz zastanawia
jącą. Otóż w czasie pierwszej wojny światowej, jeszcze 
w Petersburgu, pisał swe dzienniki po niemiecku1', na
tomiast w późniejszych wspomnieniach, które powsta
ły w Niemczech, używa rosyjskiego. Nieprzystosowa
nie do nowej sytuacji uświadomiło mu, że w jednym 
i drugim kraju czuje się cgitgpj16 17. Ostatecznie o jego 
przynależności narodowej zadecydował fakt, że całe 
swoje dorosłe życie funkcjonował w rzeczywistości nie
mieckiej, a jego żona Karin i cała jej rodzina to Niemcy 
bałtyccy. Pobyt Tadeusza i Weroniki uprzyjemniał 
wszakże pieśniami ukraińskimi, co z satysfakcją odno
tował ojciec w dzienniku (3 grudnia 1939 roku).

Weronika natomiast była Polką, chociaż przyjechała 
do Polski po raz pierwszy z Petersburga z rodzicami

16 PFARAN, f. 977, op. I, d. 24.
17 Wspomnienia te udostępniła mi wraz z innymi źródłami ja
pońska rodzina T. Zielińskiego —  Ayako Mori i Harumi Muragu- 
chi. Jest to czterdziestostronicowy zeszyt, zatytułowany A w t o b i o -  

g r a f i j a .  I .  opis sytuacji wyobcowania: s .I—5.
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dopiero w 1922 roku, nie znając polskiego. Zachowane 
listy, które pisała głównie w imieniu ojca lub w jego 
sprawach, świadczą, że w ciągu kilkunastu lat doszła do 
doskonałej znajomości polszczyzny. Weronika bardzo 
przeżywała konieczność opuszczenia Polski i wydarze
nia wojenne w kraju. Ojciec pisze, że nie chciała oglądać 
wyświetlanych co tydzień filmów w gospodzie Forstera 
w obawie, ze towarzyszące im kroniki aktualnych wyda
rzeń przedstawiać będą Polskę w sposób rażący jej pa
triotyczne uczucia. Należy przy tym dodać, że ta nie
zwykła pod względem siły charakteru osoba była w li
stopadzie i w grudniu 1939 roku, ku wielkiemu zmar
twieniu ojca, w ustawicznej depresji.

Między rodzeństwem dochodziło do spięć na tle 
spraw polskich i języka polskiego. Zostało to odnoto
wane zaraz po przyjeździe do Schondorfu (19, 20, 
22 listopada 1939 roku). Sytuacja ta zmusiła ojca do 
rozmowy z synem, którą tak zapisał w dzienniku: „Dłu
ga, serdeczna rozmowa, mówię, że po części to mój te
stament — od przewrotu zasadniczego [tj. rewolucji 
rosyjskiej 1917 roku — przyp. H. G.] stałem się do- 
środkowcem, Liii [tak nazywał żonę] i w mniejszym 
stopniu dzieci — odśrodkowcy. Stąd moje Ehe— i Vater
schaftsmartyrium. Słucha uważnie. Mnie ta rozmowa robi 
bardzo dobrze” (20 listopada). Wartość tej rozmowy 
sprowadza się w rzeczy samej do określenia stanowiska 
Zielińskiego wobec problemu. Stanowisko to Feliks 
zapewne starał się respektować, ale go nie podzie
lał. Świadczy o tym następny zapis (22 listopada): 
„Po obiedzie nowa niedola. Weronika była u Feliksa 
i w sprawie języka macierzystego pokłóciła się z nim.
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Przyszła jednak do siebie, poszła po raz drugi, celem 
pogodzenia się, co się jej udało”.

Wróćmy jednak do tej „dośrodkowości" starego uczo
nego. Narodziła się ona rzeczywiście w czasie rewolu
cji, jak powiedział synowi. 7 lipca 1918 roku opubliko
wał w piśmie rosyjskich konstytucyjnych demokratów 
„Nasz Wiek” artykuł Nacjonalizm, internacjonalizm, supra- 
nacjonalizm18, swoje credo w sprawach narodowych. Wy
mierzony był on przeciw tzw. internacjonalizmowi, ja
ko pojęciu pustemu, używanemu dla przeciwstawienia 
się słusznym aspiracjom narodowym. Pozytywny sens 
tego artykułu sprowadzał się do tego, żeby wszyscy lu
dzie, pozostając przede wszystkim dziećmi swojego 
narodu, czynili „ludzki ukłon w kierunku każdego na
rodu, z którym zwiąże nas los”. W dziedzinie kultury, 
świata idei, o który zawsze temu humaniście chodziło 
najbardziej, oznaczać to miało, że kultura narodowa ma 
się ustawicznie wzbogacać o osiągnięcia kulturalne in
nych narodów. To dążenie i jednocześnie cel najwyższy 
nazywa „supranacjonalizmem”, używając terminu tak 
często występującego dziś w europejskich programach 
zj ednoczeniowych.

Warto może wspomnieć, jak w czasach względnie 
normalnych postrzegana była przez innych postawa

wiedź jego ucznia z czasów petersburskich, Salomona 
Łurii: „Zieliński legitymował się narodowością polską, 
wykształceniem niemieckim, kulturą rosyjską, ale jego

18 Nacjonalizm, internacjonalizm, supranacjonalizm, [w:] T. Zieliński, 
Kultura i rewolucja..., s. 69—78.
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istotną ojczyzną była Hellada epoki klasycznej"19. Po
dobne samookreślenie, już z ust ówczesnego profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego, tuż przed wojną usły
szał Jan Nowak—Jeziorański. Oświadczenie Zielińskie-

tych czasach, że nasz znakomicie wyczulony na język 
skojarzeń politycznych rodak doskonale je zapamiętał 
i był w stanie powtórzyć mi je po przeszło pięćdziesię
ciu latach. Ten wybór ojczyzny — Grecji okresu Pery- 
klesa — to oczywiście opowiedzenie się po stronie 
uznawanych wartości, a nie struktur politycznych, 
w których czynnik etniczny odgrywać by miał zasadni
czą rolę.

To zrozumiałe, że wojna uczucie dośrodkowości 
przebywającego w Niemczech Polaka mogła tylko po
głębić. O potrzebie dośrodkowości w społeczeństwie 
polskim pisze Zieliński w liście do Stefana Srebrnego 
(3 grudnia 1941 roku). Swoją polską dośrodkowość 
realizował przez pracę nad Religiami świata antycznego. 
której, jak wiemy, poświęcał wszystkie siły. Nie wyczer
pywało to całej gamy uczuć, które wtedy przeżywał. 
Kontakt listowny z krajem też nie wystarczał. Dojmu
jące uczucia osamotnienia i nostalgii dają o sobie znać 
w wyznaniach wymykających się spod rygorów intelek
tualnych. Taki charakter ma piękna skądinąd przed
mowa do VI, ostatniego tomu jego wielkiej syntezy

19 S .  J. Łuria, W s p o m n i e n i e  o p r o f .  T a d e u s z u  Z i e l i ń s k i m  i  j e g o  m e t o d z i e  m o 

t y w ó w  r u d y m e n t a r n y c h .  „Meander" 1959, z. 8—9, s. 406—418; cy
tat s. 407 .
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pod znamiennym tytułem Tęsknota, gdzie składa hołd 
polskości.

Nie wchodząc w merytoryczną ocenę ostatniego to
mu Religii świata antycznego, nie sposób pominąć go jako 
świadectwa bardzo istotnego dła odtworzenia wizerun
ku duchowego jego autora. Szczególnie że sam Zieliń
ski wyznaje: „ten tom, zachowując na równi z poprze
dzającymi charakter rozprawy badawczej, w większym 
jednak od nich stopniu otrzyma! charakter testamentu 
i spowiedzi” (s. 19).

I rzeczywiście, praca ta odbiega od przyjętych obec
nie standardów naukowych. Przejawia się to zarówno 
w licznych dygresjach osobistych, niekiedy bardzo cen
nych dla biografów autora, ale też w przyjętej meto
dzie. Bo chociaż, jak napisał Marian Plezia, Zieliński 
w sposób zdumiewający ogarnia swym horyzontem du
chowym nie tylko piśmiennictwo grecko-rzymskie, ale 
cały w ogóle wielki dorobek literatury europejskiej od 
Dantego do Dostojewskiego i Nietzschego20, to 
wszakże jego dzieło, posługujące się znakomicie me
todą historycznoliteracką i wykorzystujące szeroko 
wszelkie wytwory sztuki z muzyką włącznie, pomija 
jednak mne metody badawcze, chociażby socjologicz
ną, opierającą się na analizie inskrypcji. Otwiera to dro
gę do subiektywizmu i do przerostu sądów wartościu
jących, a to z kolei ułatwiało przejście od rozprawy ba
dawczej do testamentu i spowiedzi.

20 M. Plezia, „Dziecię niedoli", s. 206 , wg reedycji w: M. Plezia, 
Z dziejów f i l o l o g i i  klasycznej w  P o l s c e .
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Ławka nad jeziorem Ammersee, o której wspomina Tadeusz 
Zieliński w dzienniku. Fotografował Feliks Zieliński po 1944 r.

Elementy tego testamentu i spowiedzi są jednak 
bardzo ważnym uzupełnieniem dziennika, oddającym 
najgłębiej stan ducha starego humanisty wobec drama
tów drugiej wojny światowej. Przytoczmy dygresję wy
powiedzianą przy okazji analizy Państwa Bożego św. Au
gustyna i jego przeciwieństwa, które nazywa „Rze- 
cząpospolitą szatana”: „Ta rzeczpospolita szatańska 
istnieje dziś w dwóch odmianach i to, że ich są wyraźnie 
dwie i że one wstąpiły w nieprzejednaną walkę między 
sobą, wróży jej nie wiem czy bliski, lecz nieuchron
ny koniec, zgodnie z proroczymi słowami Zbawicie
la: A jeśli i szatan rozdzielony jest przeciw sobie, jak
że się ostoi?” (t. VI, s. 444). Taki apokaliptyczny ob
raz współczesnego świata jest niewątpliwie wyrazem 
bezradności intelektualisty ukształtowanego przez
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wiek XIX. Optymizm, wiara w siłę rozumu i działań ro
zumnych, które towarzyszyły mu w analizie biegu hi
storii, nawet w burzliwych czasach rewolucji rosyjskiej, 
o czym świadczy wspominana już jego publicystyka, 
wyczerpały się, a właściwie przeniosły w sferę religij
no—eschatologiczną. Ta bezradność intelektualna wiel
kiego myśliciela, towarzysząca okrutnym doświadcze
niom obu totalitaryzmów, zasługuje jednak na refleks
ję, a może i szacunek.

Wzrost religijności Tadeusza Zielińskiego w ostat
nim okresie jego życia nie ulega wątpliwości. Idąc 
wszakże jego własnym tropem, można i trzeba odróż
nić jego osobistą religijność, którą nazywa uczuciami 
religijnymi, od wyznaniowości czy poglądów religij
nych. „Zapal w sercu swoim jasną pochodnię uczucia 
religijnego, ale zostaw w domu mdły kaganek wyzna
niowości, jeśli chcesz, zęby świątynia religii antycznej 
pokazała ci swoje cuda" — wzywa w pierwszym tomie 
swojej wielkiej syntezy religioznawczej, a następnie po
wtarza jako pewnik w dalszych.

O poglądach religijnych wyrażanych w wielkiej, na
cechowanej ogromną erudycją rozprawie łatwiej można 
mówić niż o osobistej religijności jej autora, chociaż 
poglądy te miały charakter zaskakująco nieortodoksyj- 
ny: opierały się na przekonaniu, ze chrześcijaństwo wy
wodzi się nie z judaizmu, lecz z religii i mentalności 
starożytnych Greków. Tak pojęte chrześcijaństwo kon
tynuować by miało linie wiecznej męskości i wiecznej 
kobiecości, zawarte w religii antycznej, w postaci Boga 
Ojca i Boga Syna oraz Matki Bożej. Stanowisko to wyk
luczało Zielińskiego z jakiejkolwiek wyznaniowości,
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chociaż on sam, zwłaszcza w Chrześcijaństwie antycgitym, 
opowiada się werbalnie za katolicyzmem i, jak wiemy 
z dziennika, jest katolikiem praktykującym, odwiedza 
katolicką kaplicę św. Mikołaja, spotyka się z księdzem 
itp. Ten katolicyzm jest jednak szczególnego rodza
ju, skoro przypisywany jest i niektórym protestantom 
(Goethe, Schiller, Beethoven — to w gruncie rzeczy 
kryptokatolicy) i wielu poganom (nawet Julian Aposta
ta stałby się chrześcijaninem —  tzn. katolikiem, gdyby 
żył dłużej — t. V Religii Cesarstwa Rzymskiego, rozdział Ju 
lian Odstypea, konkluzja ostateczna —  s. 466). Trzonem 
tak pojętego katolicyzmu miałaby być tolerancja właś
ciwa Grekom, której nie widzi ani w judaizmie, ani 
w protestantyzmie, co w jego oczach dyskwalifikuje te 
systemy religijne. Ale sam zastrzega się: „Potępienie ju
daizmu nie zawiera w sobie potępienia tych jego adep
tów” (Chrześcijaństwo antyczne, s. 544) i dalej: „potępia
jąc protestantyzm, nie myślimy potępić i protestan
tów ’ (s. 559).

Jeśli chcemy mówić o religijności Zielińskiego, trze
ba pamiętać, jak rozumiał istotę religii. „Niezbitym bo
wiem dowodem prawdziwej boskości danej religii jest 
jej zdolność zadośćuczynienia potrzebom łaknącej du
szy człowieczej w całej ich objętości, estetycznym tak 
samo, jak i etycznym i intelektualnym. Jest przyjęcie 
i uznanie przez nią objawienia bóstwa w pięknie, tak sa
mo jak i w dobrem, i w prawdzie" —  pisał w ostatnim 
tomie swojej syntezy (s. 570). Twierdzenie, że „Bóg się 
objawia w prawdzie, w pięknie i w dobrem; doskonała 
jest tylko ta religia, która uwzględnia wszystkie te trzy
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objawienia w ich całości" jest jednym z pewników, który 
towarzyszy temu badaczowi historii religii od pierw
szego do ostatniego tomu jego pracy. Ten sam pogląd 
wyraził w artykule przeznaczonym dla szerokiej pub
liczności rosyjskiej z 1917 roku21. Odnajdujemy tam 
takie myśli: „religia jest niczym innym jak tylko symbo
lem”, składają się na nią „alegoryczna przypowieść i ob
rzęd”; funkcją religii jest „zaspokojenie potrzeby duszy 
ludzkiej otwartej na Boga”, a konkluzja tego taka: „Po
siadamy bogate doświadczenie psychologiczne i może
my określić, który z istniejących światopoglądów reli
gijnych najpełniej zaspakaja potrzeby duszy ludzkiej 
i ma na nią najlepszy wpływ. Te względy decydują o na
szej większej lub mniejszej sympatii dla nich, ale tylko 
tyle i nic więcej”. Pod koniec życia, dokonując wyboru 
na rzecz swoiście pojmowanego katolicyzmu na ostat
nich stronach swojej pracy—testamentu, wyraża pokor
ną prośbę, w której odnajdujemy także świadectwo poj
mowania religii jako symbolu: „I tu proszę czytelnika 
o jedno. Zęby w jego świadomości nie zaszkodziło tym 
wielkim i nieśmiertelnym symbolom to, że ich twórca, 
pracujący szczególnie teraz przy świetle gasnącej już 
lampki, nie mógł ich rozwinąć w sposób bardziej do
skonały... proszę go o współpracę”, s. 578). W wyzna
niu tym widzę również przejaw religijności Zielińskie
go, która, jak była o tym mowa, ogarnęła w tym okresie 
cale jego życie, więcej —  przygotowywała na los Hioba. 
Była to religijność pokory, którą tak trafnie scharakte

21 Socjalizm i religia, w: T. Zieliński, Kultura i rewolucja..., s. 6 1—69.
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ryzował Jarosław Iwaszkiewicz w wierszu poświęconym 
wielkiemu humaniście jeszcze w 1928 roku:

N ie m ów isz w iele:
C złow iek na św iecie, Bóg nad człow iekiem .
A w szystko  inne
Je st jak  Iryda, jak  echo burzy,
Jak  łzy dziec inne .

Hanna Geremek

22 J. Iwaszkiewicz, Do Tadeusza Zielińskiego. „Wiadomości Literac
kie” 1928, nr 32.
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Z a sa d y  e d y c ji

Ingerencja wydawców Dziennika... polegała przede 
wszystkim na rozwiązaniu skrótów stosowanych przez 
Tadeusza Zielińskiego w tych zapiskach. Każda linijka 
rękopisu, zwłaszcza w drugiej części zeszytu, składa się 
z jedno^ lub kilkuliterowych skrótów, dlatego też roz
wiązano je, rezygnując z ich zaznaczania. Nie wszystkie 
skróty udało się rozwiązać. Jeżeli jednak nie było wąt
pliwości w odczytaniu poszczególnych liter, zagadkowe 
skróty pozostawiono.

W nawiasach kwadratowych znajdują się spolszczo
ne cytaty obcojęzyczne, tytuły dzieł (o ile istnieje ich 
przekład polski), imiona i nazwiska (o ile autor nie za
znaczył ich inicjałami) oraz zasygnalizowane wielo
kropkiem fragmenty nieczytelne. W Autobiografii tytuły 
prac Tadeusza Zielińskiego podane są w takiej wersji ję
zykowej, w jakiej po raz pierwszy teksty te się ukazały. 
Jeżeli istnieją ich autorskie lub autoryzowane przekła
dy, tytuły te (rosyjskie lub polskie) podano w nawiasie 
zwykłym.

Ujednolicona została pisownia niemieckich imion, 
nazwisk i nazw własnych (Zieliński pisał np. niekonse
kwentnie: Schondorf lub Szondorf, Schubert lub Szu
bert, Felix lub Feliks, Karyna lub Karina). Pozostawio
no natomiast dwie formy imion łacińskich: oryginalną 
(np. Vergilius) w bibliografiach i spolszczoną (Wergi- 
liusz) w tekście zasadniczym.

Pozostawiono wszystkie podkreślenia autora.
Odpis testamentu Weroniki Zielińskiej przeniesio

no z początku tekstu na koniec. W kilku miejscach za
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pisy dotyczące wypożyczeń książek i rachunków zo
stały przesunięte tak, by można było uzgodnić ich 
chronologię z chronologią dziennika.

Zrezygnowano z publikacji cyfr, znajdujących się na 
końcu zapisów dziennych w diariuszu (od 2 do 5), któ
re mogą oznaczać bądź samoocenę w skali szkolnej, 
bądź też ilość napisanych stron. Pozostawiono nato
miast znaki graficzne (krzyże, gwiazdki), które nie 
zawsze potrafiliśmy zinterpretować.

Należy zwrócić uwagę na osobliwości językowe. 
Niektóre z nich są czytelne. Na przykład „mikwa” (lub 
„mykwa”) to kąpiel. Inne są mniej jasne. „Bubowie” lub 
„bubstwo”, to, jak przypuszczała Hanna Geremek, 
określenie stosowane przez Zielińskiego wobec bratan
ków Karin Zielińskiej, synowej Tadeusza (od Bube — 
chłopiec, urwis). Nie da się np. jednoznacznie roz
strzygnąć, co oznacza słowo „zamietki”. Rzecz w tym, 
że autor pracował wówczas nad tekstem Zamietki w obła- 
sti russkoj prozodii i mietriki (specjał’no biełowo sticha) i nad 
komentarzami do Religii świata antycznego, które też mógł 
określać tym terminem. Równocześnie była ostra zima 
i do domu mogły przylegać zaspy, zwane niegdyś właś
nie „zamietkami". Nota bene, maszynopis Zamietok... 
wraz z Dziennikiem przechowywany jest w Petersbur
skim Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk.

Hanna Geremek zmarła 2 1 lipca 2004 roku podczas 
pracy nad tą książką. Zdołała zadiustować zaledwie je
den arkusz wydruku Dziennika..., a poprawionego prze
kładu Autobiografii już nie czytała. Na szczęście wiel
ce pomocny w pracy nad odczytywaniem Dziennika... 
okazał się jej tekst Nieznany dziennik Tadeusza Zielińskiego
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Hanna Geremek

pokresu drugiej wojny światowej. Przyczynek do biografii („Prze
gląd Historyczny”, t. X C iy  2003, z. 3, s. 305—322). 
Artykuł ten (z niewielkimi zmianami), zgodnie z wo
lą autorki, pełni rolę wstępu do publikowanych tu ma
teriałów.

Niewątpliwie tylko Hanna Geremek potrafiłaby do
prowadzić do ich wzorowej edycji. Nikt już dziś nie ma
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tak świetnego rozeznania w biografii Tadeusza Zieliń
skiego. Dlatego za ewentualne niedociągnięcia edytor
skie odpowiedzialność ponosi niżej podpisany, także 
jako autor wszystkich przypisów.

W ustaleniu informacji biograficznych oraz roz
szyfrowaniu notatek dotyczących lektur Zielińskie
go wielką pomoc okazał Tomasz Ososiński. Dziękuję 
mu także za przekład większości niemieckojęzycznych 
wtrętów w dzienniku. Rosyjskie realia można było zwe
ryfikować dzięki uczynności Tatiany Kosinowej z Ośrod
ka Naukowo-Informacyjnego „Memoriału w Peters
burgu oraz Olgi Blinkinej z „Memoriału" w Moskwie. 
Specjalne podziękowania składam Włodzimierzowi 
Lengauerowi, który zechciał przeczytać tę książkę 
przed oddaniem jej do druku i przekazać wiele cennych 
sugestii.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że niektóre wątki 
z Autobiografii pojawiają się również w innych tekstach 
Zielińskiego, nieodnotowanych w bibliografii Gabrieli 
Pianko („Meander” 1959 , nr 8—9), np.: Jak zostałem filo
logiem? („Filomata 1929, nr 2, 3) czy Walka o autonomię 
szkół wyfizych (w: W obronie wolności szkół akademickich, -praca. 
zbiorowa, Kraków 193 3, s. 157—166).

Piotr Mitzner
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D ziennik 1939-1944

Podróż z Weroniką do Niemiec II  XI 1939, notatki
związane z wydatkami. Dziennik

10 XI (po kupnie biletów i Hartwigu1)
Zip. W moim sercu 6500
Drobniejsze u Weroniki
RM [Reichs Marek] w sercu Weroniki 1500 
Drobniejsze w moim sercu

Podróż z Weroniką do Niemiec II XI 1939

10 XI. 2 klasa Warszawa — Zduny 57 zł
Skład i przewóz rzeczy u Hartwiga 493
Obiad. Hotel Polonia 10
Jabłka 3
Pokój. 2 łóżka w [Hotelu]
Central 1 2 4 2 4  3 17
Windziarzowi 1 .5043 4-5
11 XI. Warszawa. Tragarze 8
Zduny — Wrocław 5 RM
Wrocław —  Augsburg 1 04
Wrocław. Tragarz 8
Kawa do termosu 2
Augsburg, cygara 2
Kawa do termosu I
Augsburg —  Schondorf 34

Firma przewozowa.
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Tragarzowi —
Schondorf. Schumannowa

Dziennik 1939—1944 -2 51

80
2.4О

10 XI, Warszawa. Ponieważ nasz jutrzejszy pociąg 
odchodzi o godz. 5.49 z rana, wybieramy się do Hotel 
Central naprzeciw dworca; tam p. Kahlman już zawcza
su zamówił pokój o 2 łóżkach, który ma kosztować 
12 zł — bardzo niedrogo, bo hotel przyzwoity. Już 
I po południu, najwyższy czas do obiadu w Polonii, tuż 
niedaleko. Obiad z 2 dań: barszcz „ukraiński" (tyl
ko zamiast śmietany ser rozcierany) smaczny. Potem 
sznycel „ministerski”. Do tego jarzyna — buraki i kar
tofle. Cygarko — 50 gr — rozkosz. Powrót do hotelu; 
odwiedzają Kułakowski i Turyn. Pożegnanie, szczegól
nie z Turynem. Czas do łóżka, śpię dobrze, ale wstajemy 
o 3 Vi. Służba bez zarzutu. Wieczorem przekazali baga
że do dworca; tam biorą tragarze dworcowi, drogo (po 
4 zł). Przy kasie moją chorą nogę uwzględniają, bez ko
lei. Ale bilety tylko do granicy. Żadnego Specjalwagonu. 
Wychodzimy na peron, do kierownika ruchu w czerwo
nej czapce. On też i Zugführer [kierownik pociągu]. Po
kazujemy zaświadczenia od Kahlmana. Każe nam otwo
rzyć przedział 2 klasy, tam napis: bestellt [zajęte]. Wsia
damy, wygodne miejsce przy oknie, stoliki. Ale zimno, 
ogrzewanie jeszcze nie funkcjonuje. Wyruszamy bez 
opóźnienia o 5*49.

Przez dłuższy czas sami jedni, potem przedział się 
napełnia, m.in. dwaj oficerowie niemieccy. Są bardzo 
uprzejmi. Im bardziej się zbliżamy do granicy—  о I po 
południu —  tym bardziej rośnie moje napięcie. Czy 
przepuszczą naszą walutę? Czy też normalnie 10 ma
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rek od osoby, w którym to wypadku należałoby się wra
cać do Warszawy? Oficerowie sprowadzają konduktora, 
stawiam mu pytanie: — Findet die Revision im Zuge statt? 
[„Czy w pociągu będzie rewizja?"] Jego odpowiedź: — 

Auf dieser Strecke überhaupt keine Revision [„Na tej trasie 
w ogóle nie ma rewizji"]. [ . . . ]  w moim sercu; ale rze
czywiście tak: pociąg leci mimo Zdunów, Freihau, już 
jesteśmy w Niemczech, rewizji żadnej! Chwała Bogu.

O 4 (I godz. opóźnienia) Wrocław. Wpadamy wprost 
do rąk sióstr Czerwonego Krzyża i odpoczywam na 
ławce przy rzeczce (bo dzień był słoneczny, gorący, a na 
mnie tyle skór — 2 swetry, kurtka, szlafrok, futro, pele
ryna. Pytanie: czy będzie wagon oddzielny do Augsbur
ga lub Monachium, czy może Schlafwagen [wagon sy
pialny] i skąd odchodzi? Weronika idzie po bilety: „Je
żeli telegraf będzie, dam depeszę do Feliksa”. Ja: „Myśl 
tylko o biletach". Idzie; czekam bez leżenia długo, na
reszcie po lVi godz. powraca. Schlafwagonu nie ma, ale 
wagon do Augsburga jest, kupiła bilety (drogo!) i od
chodzi — tuż do budki sióstr! Takie szczęście. Siostra 
taka uprzejma, sama idzie po bagaże. Sprowadza je. Za
świadczenie Kahlmana działa, wpuszczają do przedzia
łu bez ludzi. О 6У2 szykujemy się do nocy, ale wiatr hu
la po całym przedziale i ogrzewanie nie działa, za to Be
stelle [rezerwacje] respektują. Mamy cały przedział dla 
siebie, bilety sypialne byłyby nieopłacalne i drogie.

Z czasem Weronika daje sobie radę i z wiatrem 
w przedziale i nareszcie ciepło. Pomimo to śpię bardzo 
mało i źle.

12 XI, Augsburg. Przybywamy o 9 z rana, pociąg do 
Schondorfu ma odchodzić о IOV2 , a więc rezygnujemy
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z restauracji. Tragarz przenosi nasz bagaż wprost do 
schondorskiego wagonu, Weronika odchodzi po bilety, 
cygara i, jeżeli się da, Feinkost [delikatesy] (niedziela), ja 
czekam u okna starając się o widok na zegar. Na koniec 
przychodzi, cygara są (na dworcu kupiła), ale Feinkost 
zamknięte. Wagon się napełnia, ruszamy. Podczas jazdy 
nasze kanarki w zasłoniętej klatce śpiewają ku wesołości 
pasażerów.

I oto przed 1 2 :
Schondorf! Na dworcu spotykają [nas] Feliks i Ka

rina, jest automobil, jedziemy. Przywożą nas do „Elisa
beth", tam duży pokój rozdzielony na dwa; szafki, jest 
leżak i inne wygody. Ale ich własne mieszkanie zarezer
wowane — jak się okazało —  dla Bormannów. Nie ich 
to wina, ale zawsze [... ] drogi do moich dzieci. Spo
dziewałem się, że czekając (według listu) na nowy 
transport uciekinierów z Estonii, zostawią nam na
szych, choć na tydzień, ale nie, los jest bezlitosny, już 
nazajutrz mają przyjechać. Na jak długo? Nie wiado
mo. Biedny Feliks!

Tymczasem czekamy na obiad we czworo, chwa
ła Bogu choć za to; nawet z winem — „Tiroler—Spe
zial" od Schumannowej. Potem odpoczynek, następnie 
kąpiel w tym samym domu, na dole. Wanna wcale wy
starczająca. Feliks mnie bardzo umiejętnie myje. Wie
czerza, potem do łóżka. Po raz pierwszy rozebrany, czy
sta koszula nocna —  rozkosz! Śpię wyśmienicie.

I 3 XI, Schondorf. Feliksostwo do dworca po Bor
mannów, ale za wcześnie, mają przyjechać dopiero ju
tro. A więc już jutro; radości starczyło tylko na półtora 
dnia. Nas powitali Fräulein Wittich i Hennowie kwiata
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mi, oprócz tego stadło Linn koszykiem z jabłkami. 
Smaczne, ale nasze polskie smaczniejsze.

W ogóle rozkład dnia taki. O 8 z czymś przynoszą 
nam z Landheim kakao z chlebem, kajzerki, pumperni- 
kiel (masła, niestety, nie ma). О I w menażkach obiad 
z 2 dań, smaczny (o ile nie na jakimś oleju: rzepako
wym? lnianym?) i porcje bardzo sowite. Weronika bar
dzo skarży się, że obciąża żołądek. O 5 nasza herbat
ka, dla mnie z cygarem. O 8 —  wieczerza, dla mnie 
z winem.

Zaczynam pisać do Moltkego podziękowania, ale też 
w sprawie wyzwolenia dolarów. Poza tym czytam [Mar
garet Mitchell] Goi u with the Wind [Przeminęło ^wiatrem] , 
ale zacząłem w Warszawie dzięki zabiegom Weroniki, 
też piszę listy. Ale podczas gdy ja czuję się wciąż lepiej, 
o niej tego powiedzieć nie można: depresja. Służących 
mamy aż dwie: jedna sprząta jeszcze dbałej niż war
szawska, druga przynosi posiłki i obuwa. Z muzyką 
krucho. Będziemy u Feliksa na radiu, ale oprócz koncer
tu dla fletu Webera nie było nic wartego uwagi.

Dzień pochmurny i chłodny, kiedy podczas podróży 
było słońce i gorąco. Szkoda!

14 XI, Schondorf. Z rana Feliksostwo po Borman
nów, Weronika też. Muszę dodać, że wczoraj u Feliksa 
nas odwiedzili Reisingerowie, bardzo przyjemna, ser
deczna rozmowa. Dzień wciąż pochmurny, Weronika 
w depresji, przeważnie rozkłada pasjanse. Wieczorem 
do nas dr Weber, moja noga i serce Weroniki. Lekar
stwa, ale z tym co dla Weroniki, konfuzja. Kończę list 
do Moltkego, posyłamy jako polecony. Pasjans, „kaba
ła”. Wcześnie do łóżka.
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I 5 XI, Schondorf, Pogoda się polepsza. Po obiedzie 
idziemy do Schumannowej po wino („Oldenburger 
Burgunder" I ,60, bardzo dobry) i inne produkty; tro
chę masła kupujemy i ser, bardzo dobry. Zaczynam list 
do Goebbelsa w sprawie dolarowej. Komplikacje z mel
dunkiem i Bezugsschein [tu: kartkami żywnościowymi]. 
Feliksostwo oboje okropnie zajęci, zaledwie ich widzi
my. Czytam, radzę i Weronice robić to samo, ale jej w jej 
depresji na to nie stać, stawia pasjanse, w najlepszym 
razie kabała ze mną. Chciałbym pracować, ale nie wiem 
nad czym. Gdyby choć kartki nam prędzej [dali]!

1 6 XI, Schondorf, Pogoda dobra, a ponieważ Wero
nika nie powraca, idę samodzielnie na słońce i do Felik
sa. Karina daje lekcję prywatną malcowi, odwiedzam 
Bormannów w sąsiednim pokoju, Käte leży w łóżku: 
serce. Chora, choć wygląda nieźle. Jestem uprzejmy. 
Powracam z Weroniką. Wieczorem przychodzi Feliks: 
wyprawę do Monachium wypadnie odłożyć do soboty, 
bo jutro auto zajęte. Rozmowa o dzieciach i najbliż
szych sprawach. Weronika w ciągłej depresji, chociaż 
trochę lepiej niż wczoraj. Piszę do Antoniewicza m.in. 
w sprawie emerytury; także do Litwina i Rumuna 
w sprawie Adama Kotarbińskiego.

17 XI, Schondorf, Odwiedzają nas Ostern, Reisin- 
gerowa, przyjemna rozmowa z obawami politycznymi 
(tylko nie z mojej strony), nastrój u obu defetystyczny. 
Potem idziemy — słońce — do Kreisleitera [starosty] 
Moltkego; ani jego, ani pani nie ma w domu. Zosta
wiam swój bilet wizytowy. Wieczorem ma być koncert 
w Landheim (Max Reger), Weronice nie chce się, ja ją 
namawiam, w nadziei, że muzyka jej zrobi dobrze, ona
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się denerwuje, że gwałcę jej wolę. Feliks przychodzi po 
nas. Ona ku memu zdziwieniu idzie z nami, ale serce jej 
boli, a za długo zwlekać nie wypada, bo Reisinger uzna 
to za spóźnienie. Żałuję, że ją namówiłem, proszę, żeby 
wybaczyła, a ona: „ale więcej nie gwałć mej woli”. Przy
chodzimy, siadamy przy stole Feliksostwa, nie bardzo 
blisko muzyki, ale też nie bardzo daleko. Początek: Pre
ludium und Fuge. Zdaje się, że on Weronice robi dobrze, 
ale po kilku akordach wstaje i idzie do domu. Dalej 
duet, skrzypce i fortepian, nie mogę znieść niepokoju
0 Weronikę, proszę Feliksa, żeby przed ostatnim nume
rem odprowadził mnie do domu. Tak nieudolnie ukoń
czyłem ten koncert, którego tak pragnąłem. Wieczerza 
była odstawiona; zjadamy i do łóżka. Długa rozmowa 
z Feliksem wprowadziła Weronikę w lepszy humor; czę
stuję go węgrzynem od Schumannowej. Pożegnanie.

18 XI, Schondorf. Wstajemy o 7; pogoda brzydka, 
deszcz i wiatr. O 8 kakao, o 8 Fi auto. Jedziemy dobrze, 
nasz szofer (sam p. Streidl) gościńce zna dobrze, ale 
w mieście bezradny. Po godzinie jesteśmy w Mona
chium. Wprost do Reichsbank (Briennerstr. 50a): py
tam, po jakim kursie możemy wymienić złote na marki. 
Odpowiedź drugiego: po żadnym. Chcę pertraktować: 
czy aby zupełnie niemożliwe? Tylko dla Wehrmachtu
1 Flüchtlinge [uchodźców]. Ta ostatnia rubryka obejmuje 
chyba i nas. Należy się zwrócić do odpowiedniej instan
cji Josefspitalstrasse II . Jedziemy tam, bezradność 
szofera, po Vi godz. znajdujemy. Czekanie. Odpo
wiedź: ponieważ mieszkamy nie w Monachium, lecz 
w Schondorfie, należy się zwrócić do jego burmistrza
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i Sparkasse [kasa oszczędności], bo powinni nam wymie
nić. Nie bardzo pocieszające.

Trzeci adres: szwedzki konsul, Löwergrabe l8 . Też 
nie od razu znajdujemy, ale przyjęcie bardzo życzliwe. 
Komelan, jego sekretarz, chce pomówić z Reichsban- 
kiem, ale lepiej osobiście w razie potrzeby z posel
stwem w Berlinie. W sprawie przedłużenia paszportów: 
przesłać mu je listem poleconym z Schondorfu. Pożeg
nanie.

Wobec niesukcesu z wymianą, rezygnuję ze wszyst
kich zakupów dla siebie. Ostatni adres dla Weroniki — 
Tietz. Szofer rozsądnie kalkuluje, że jeżeli Weronika 
idzie do Tietz, to przed godziną nie wyjedziemy. Ko
rzysta z pauzy dla posiłku. Ja oczywiście mogę czekać 
w aucie bardzo długo. Nareszcie Weronika nadchodzi, 
możemy jechać do domu. Przyjeżdżamy około I—szej, 
obiad. Pogoda się trochę polepszyła. Przychodzi Feliks, 
rozmawia z Weroniką o kanarkach, które otrzymały no
wą klatkę i czują się w niej wyśmienicie. Umowa, że jut
ro o I 0 V4  spotkanie przy poczcie celem odwiedzenia 
nowego mieszkania. W ogóle nastrój minorowy wobec 
monachijskiego niepowodzenia. Wcześnie do łóżka.

19 XI, Schondorf. O 8 ku czci Weroniki kawa, nie 
kakao i coś w rodzaju strucli. Pogoda brzydka, deszcz 
i wiatr. Wybieramy się na pocztę za wcześnie, musimy 
dość długo czekać na Feliksa i Karinę. Razem do domu 
Osterna. Oglądamy pokoje. Wybór: albo I o trzech ok
nach w trzech kierunkach, latem wybornie, na zimę nie
możliwe. Albo 2 pokoje z kuchenką i z piecem, drugi — 
nie. Chyba nie można. Do tego piecyk kuchenny, jak 
w Warszawie? Weronika pragnie. Karina wskazuje na
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trudności. Wobec tego humor Weroniki się psuje. Ale 
Osternowie bardzo uprzejmi, ładna biblioteka, z której 
od razu biorę Gerharta Hauptmanna Hannele [Hanusię]. 
Do domu. Potem podwieczorek u Feliksostwa, rozmo
wa z Feliksem podczas powrotu o piecyku, radzi zapy
tać Fräulein Wittich, która w tych pokojach mieszkała 
i była zupełnie zadowolona. Ponieważ otrzymaliśmy je 
za darmo, wypada się zgodzić. Proszę Feliksa o rozmo
wę sam na sam. Obiecuje. I proszę nie denerwować We
roniki rozmowami politycznymi — od tego jestem ja. 
Kolacja, kabała, łóżko.

20 XI, Schondorf. Główne zadanie dnia —  wizyta 
u Kreisleitera Moltkego w sprawie wymiany złotych. 
O 12Vx przywożą obiad, odstawiamy na piecu, о I je
steśmy u Kreisleitera, Przyjmuje bardzo grzecznie, opo
wiadam mu, o co nam chodzi. Obiecuje w tej sprawie 
pojechać do Landsbergu i powiadomić nas o wyniku. To 
na razie wszystko. Wieczorem przychodzi Feliks. We
ronika idzie do Bormannów. Długa, serdeczna rozmo
wa, mówię, że po części to mój testament —  od prze
wrotu zasadniczego stałem się dośrodkowcem. Liii 
[Elżbieta Zielińska, żona Tadeusza] i w mniejszym 
stopniu dzieci —  odśrodkowcy. Stąd moje Ehe — i Vater- 
Schaftsmartyrium [męczeństwo małżeńskie i ojcowskie]. 
Słucha uważnie. Mnie ta rozmowa robi bardzo dobrze. 
Zegnamy się. Weronika powraca, też zadowolona. Do 
łóżka.

21 XI, Schondorf. Pogoda piękna, koło II wybie
ram się sam jeden na miasto. Odpoczywam na ławce ka
miennej przy poczcie, potem w aptece (wazelina, bo
raks) naprzeciw w papierni (kajet, będzie taśma, zapo-
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minam o kalce i ołówku), do domu, znowu odpoczynek 
przy poczcie, wciąż słońce. W domu na dole Fräulein 
Wittich (nie poznałem) i pani Hennowa. Weronika 
właśnie wychodziła, żeby mnie szukać. Hennowa też, 
długa rozmowa. Ich świekra przy śmierci, mąż do Mo
nachium. Umawiamy się co do naszej wizyty u nich. 
Przychodzi Karina, przynosi Weronice farby, co znacz
nie poprawia jej humor. Część mebli Feliks z bubami 
już przeniósł do nowego mieszkania. Zdaje się, że 
i sprawa piecyka tak ją denerwuje. Chcemy ułożyć kaba
łę, ale nadchodzi Feliks, co naturalnie wolimy; po jego 
odejściu —  spacer.

Dzień piękny, słoneczny, ale pierwszy lekki śnieg. 
Teraz wiatr, w aptece od „Veränderlich” do „Schic Wal
ter”. Jesteśmy pewni, co do jutra, ale to może tylko złu
dzenie.

22 XI, Schondorf. Zadaniem dnia był długi list do 
Bauma w sprawie dolarów, który posłałem w 2 identycz
nych egzemplarzach do Berlina (Ausseramt) [MSZ] ido 
Krakowa (Oberrat) [Rada Główna], gdzie Baum obec
nie urzęduje. Oprócz tego napisałem pocztówkę z od
powiedzią do Dresden Fond w Monachium w sprawie 
wymiany złotych. Słońca nie było, a więc z domu nie 
wychodziłem.

Po obiedzie nowa niedola. Weronika była u Feliksa 
i w sprawie języka macierzystego pokłóciła się z nim. 
Przyszła jednak do siebie, poszła po raz drugi celem po
godzenia się, co się jej udało, na podwieczorek Feliks do 
nas, przyjazna rozmowa z siostrą. Po wieczerzy Wero
nika na dół, do Fräulein Wittich (ona teraz tam u Rich- 
terowej mieszka), tymczasem Karina do mnie; ponie
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waż jednak zdążyłem złożyć zęby, rozmowy politycznej 
z nią nie prowadziłem. Po powrocie Weroniki, do łóżka.

23 XI, Schondorf. Pogoda zdaje się wczorajsza. 
Wstaję o 7ŻŹ. Dzień bez zdarzeń. Chciałem zmienić 
kostur na laskę, ale ponieważ ta bez gumowego zakoń
czenia, powróciłem do kostura. Wieczorem u nas Kari
na i Feliks. Pisałem listy, czytałem Gone with the Wind, 
siedziałem z Weroniką. Kabała —  oto wszystko.

24 XI, Schondorf. Dzień słoneczny, nastrój lepszy. 
Od Dresdner Bank jest odpowiedź, jeszcze nieokreślo
na, ale podająca nadzieję. Aż do pewności muszę pocze
kać ze zwróceniem się do kwakrów. Idę na spacer nad je
zioro z kosturem; ławek nie ma, mogłem jednak odpo
cząć i grzać się na słońcu na kamieniach. Całą godzinę. 
Powracając kupiłem kalkę i ser, ale tamtego smacznego 
Jahmkase [sera śmietankowego] już nie ma. Może jesz
cze będzie. Piszę listy, czytam. Pogoda cicha, jasna, lek
ki mróz.

25 XI, Schondorf. Mieliśmy pójść do Reisingerów, 
ale mikwa z rana (wieczorem nie radzę ze względu na 
bubów) tak mnie wyczerpała, że nie mogę. Muszę pole- 
żeć. Po obiedzie tym bardziej. O 5 jesteśmy u Felik- 
sostwa na podwieczorku. Wieczorem przedstawienie 
uczniowskie, z którego Weronika rezygnuje, bo strzela
ją. Niewiele straciła, według mnie sztuka słaba (Lan- 
genbecka Der Hochverräter), słabo grana. Siedzę daleko 
ze względu na bubów, wiele wierszów do mnie nie do
ciera. Stosują na opak sąd Sokratesa o Heraklicie. Ale 
publiczność zadowolona, szczególnie z karykaturalnej

majora. Do domu, Feliks 
już leży. Trochę kolacji i spać.

prowadzi, Weronika
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2 6 XI, Schondorf. О 994 do Feliksa na radio. Don 
Giovanni. Radość otruta odmowną odpowiedzią Dresd
ner Bank, jeszcze jedna nadzieja zawiodła. Jednocześnie 
telegram z odpowiedzią Przychockiego. Posyłam odpo
wiedź telegraficzną, ale telegraf nie przyjmuje. Przy- 
chocki nic nie straci, bo już ma moją odpowiedź na 
swoje zlecenie w mojej pocztówce z 23 XI, ale będzie 
zmartwiony. Wskutek Don Giovanniego musimy odłożyć 
wizytę u Reisingerów. Na obiad do domu, cały następny

ry, grypa kiszek. Re
zygnuję z dalszego czytania Gone with the Wind po V3 ca
łej książki, bo zanadto mi przypomina oblężenie War
szawy (wojna secesyjna), czytam wziętą u Feliksa 
[Wiktora Hugo] Notre—Dame de Paris [Katedra Marii Pan
ny w Paryyu]. Wieczorem Feliks u nas.

27 XI, Schondorf. Feliks przynosi m.in. list od Bau
ma. Nie jest to wyraźna odmowa, ale on nie urzęduje 
przy Oberost i aktywnie nam pomóc nie może. Będzie, 
co będzie, nowy zawód, Karina przynosi przykrą wiado
mość, że mleka dawać nie będą, tylko dla dzieci. Piszę 
długi list do konsula Brandtkera w sprawie wymia
ny złotych i emerytury. О 1194 do Reisingerów, bardzo 
przyjemna rozmowa z oboma. Opowiadam o swoich ta
rapatach, on mi proponuje nawet pożyczyć pieniędzy: 
chwała Bogu, jeszcze nie potrzebuję. Ona politykuje 
bardzo życzliwie i zdrowo: „przecież Polska nas nie na
padła", „tak jak ja myśli wielu”, „boję się, że będzie źle".

Pogoda piękna, słońce, ale mocny wiatr Föhn [halny]. 
Spacerujemy do jeziora bardzo wzburzonego, potem 
do domu, na obiad. Po obiedzie odpoczynek. Weronika

dzień w domu. Biedny Ostern cho
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[poszła] na pocztę zanieść mój list do Brandtkera i po 
lekarstwo. Pogoda wciąż piękna, ciszej.

W domu piszę listy i dziennik. Wieczorem Feliks. 
Osternowi nieszczególnie: ma grypę kiszkową czy żo
łądkową, wysoka temperatura. Jego lekcje podzielone 
w Altphilologen Reisingerem i Gajtanidesem. Proponuję 
swoje usługi, Feliks aprobuje. Przyjemna rozmowa. 
O 9Vi spać.

28 XI, Schondorf. Weronika do wanny, ja na spa
cer nad jezioro (dobra ławka na słońcu). Powracając 
do Schumannowej, proponuję jednak butelkę węgrzy
na (Evlan) wobec wczorajszego rozwolnienia. Wciąż 
słońce. Weronika na spacer, proponuję jej swoje towa
rzystwo, ale chce być sama. Odśrodkowość. Zaczynam 
pisać Juvenilia2. Mleko mi jeszcze przynoszą (illegal 
[nielegalnie] —  niech tak będzie). Wieczorem lampa 
na stole, ulubiona Weroniki, psuje się, zawsze grymasi
ła, a teraz zupełnie odmawia posłuszeństwa. Przycho
dzi Feliks, chce spróbować sam, zabiera ją ze sobą 
do „Labor’u”. U mnie żołądek w porządku. Przywożą 
wewnętrzną ramę do okna; teraz będzie jeszcze cieplej, 
chociaż i tak było gorąco.

29 XI, Schondorf. Zadanie dnia: wizyta u Osterna. 
Proszę Weronikę o towarzystwo, co by mi dało moż
ność użycia laski zamiast kostura, bo sam jeden boję 
się, laska nie ma gumowego nakoniecznika. Ale nie chce, 
uczy mnie tylko, jak mam iść. Idę więc z kosturem, spo

2 Juvenilia —  odtworzony przez autora z pamięci zbiór jego mło
dzieńczych wierszy w języku niemieckim. Zachował się w maszy
nopisie wraz z dziennikiem.
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tykam Karinę, radzi zajść do Portenlängnera, ten może 
ma takie nakonieczniki. Z łatwością znajduję Osterna: 
leży jeszcze w łóżku, ale temperatury nie ma i wygląda 
świeżo. Ożywiona rozmowa; pani nie ma. Powracając 
—  do Portenlängnera, ale nakonieczników nie ma. 
U Osterna zabrałem Horacego. Słońca nie ma, ale po
goda przyjemna, chodzę łatwo, używając kostura na 
wzór kija alpejskiego. Przychodzi pani Richterowa 
(córka Caspariego), powróciła z Saarland, gdzie znala
zła męża. Z nią mi się dobrze rozmawia, wieczorem 
przychodzi Feliks, z lampą nie dał sobie rady, przynosi 
nocną Kariny! Traktuję go węgrzynem, który mu się 
podoba.

3 О XI, Schondorf. Słońca nie ma, lekki wiatr. Zada
nie dnia — drugi list do Bauma, następnie wizyta 
u Richterowej, przecie naszej gospodyni. Była w do
mu, przyjemna rozmowa z nią. Kończę Notrę—Dame, pi
szę Juvenilia, nieźle uzupełniając, czego pamięć nie za
chowała. Przeglądam „Zeitschrift des Alpenvereins”, 
w nim Korsyka. Dzień słoneczny, spacer. W ogóle nic 
nowego. Bolszewicy gwałcą Finlandię. Reisingerowa 
oburzona, bubowie też. Będzie to ciosem dla popular
ności tego, kto się do tego przyczynił.

I XII, Schondorf. Nareszcie zaświtał radosny dzień! 
Feliks przynosi list od szwedzkiego konsula; otrzyma
łem zezwolenie na wymianę złotych według kursu 
100:87-' Natychmiast posyłam 2400 zł w Wertbrief [liś
cie wartościowym] do Reichshaupthbank w Berlinie. 
Co prawda, potem przykra rozmowa z Weroniką na te
mat odśrodkowości. Czytam Derborence Ramuza. Styl 
zagadkowy, ale interesujący. Juvenilia w dalszym ciągu.
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Pogoda słoneczna, spacer. Przychodzi syn Henna, od
wołuje zaproszenie do rodziców, bo matka umarła. Za
miast [do] nich, pójdziemy do Feliksostwa.

Z XII, Schondorf. Pogoda arcypiękna, ciepło. Na 
mojej ławce nad jeziorem już grzeją się Bormannowie, 
nadchodzi Schenkowa z ojcem. Spacer. O ĄVi do Felik
sa. Śpiewa Kuda jar, czyta swoje wiersze. Wieczór pro
wadzi z latarką. Przed nocą Richternowa przynosi Ad- 
ventzyeeige, gałązki jodły z łakociami. Piękny obrzęd ka
tolicki! Juvenilia, zaczynam Frau Edeltraud, Derborence.

3 XII, Schondorf. Pogoda się zepsuła, siedzę w do
mu. Pocztówki od Szynkarskiego, Turyna —  ten już 
w Rzymie. Zuch! Zajęcia zwyczajne. Dziś u Forstera 
kino. Heimatland, coś bawarskiego, na to byśmy poszli, 
ale w dodatkach wojna w Polsce, a to by było nie do wy
trzymania! A więc w domu, Kochany Feliks przychodzi 
co wieczór; teraz przyniósł mi Dürerbibel [Biblię z ilu
stracjami Dtirera] dla mojego wykładu i romans Carobóg 
i [Hansa Carossa] Geheimnisse des reifen Lebens. Odśpiewał 
piękną balladę Kuda jar donieckich Kozaków.

4 XII, Schondorf, Słońce tylko z rana, potem po
chmurno, ale nie bardzo zimno. Idę na miasto, u Por- 
tenlängnera śledzie tylko w spisie, w sklepie nie ma. Ku
puję wina („Kellner sec") u Schumannowej, poza tym 
zajęcia zwykłe. Piszę Juvenilia wcale nieźle rekonstruu
jąc balladę Frau Edeltraut, Pocztówka od Alföldiego, pyta 
o Antoniewicza.

Tytuł jednego z wierszy Tadeusza Zielińskiego z Juveniliow,
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5 XII, Schondorf, Słońce świeci tylko z rana; idzie
my do Gemeindekan^ei [kancelarii gminnej] po „punk
ty”, ale te poszły do biura Landheimu, stąd je dostanie
my. Karina pojechała do Landsbergu. Tam m.in. przy
spieszy nasze paszporty. Widziałem proroczy sen: li
stonosz, pytam czy nie ma dla nas poczty; odpowiada, 
że takie listy roznosi się tylko w sobotę. Zobaczymy. 
U Limmowej dla mnie Maurerwecke [ciasto]; poczciwa! 
Do domu, przywdziewam milanowską kurtkę, bo go
rąco, p isz ę Juvenilia i dziennik.

Wydatki:
18 XI. Auto do Monachium i powrót 22
21. Borsalbe [maść borna] — 3,5, 

wino 1,50, ser —  30
7

24. kalka — 20, ser —  I 5
27. Weronice — 5
28. wino I .50, ser —  23

Cigarillo r Palm 3
I XII. list wartościowy 1.90

ser itd. — 50
4. apteka (lekarstwa dla Weroniki 

i nakonieczniki)
1.5

wino ( I .50 i ser) 1.5
chleb

6, 7. poczta (tel. I .65 , list 5 5) 2
ser i zapałki 3

9. poczta (paszport) 3
jabłka, kapusta 2
wino ( I .50, kiełbasa, masło) 2.80
Weronice do wydania 5
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listonoszowi I
10 . Kino (Forster) I .80
1 2 . Weronice na Monachium 100
14 - wino, śledź, ser 2
19 . wino, ser 2
22. Monachium. Ratskeller [restaura

cja ratuszowa] 5
Weronice na wydatki 30
Szampan 5 .60

23 . wino ( I .5 0 )  etc. З.06
22. Streidlowi za auto 24
2 7 . Feliksowi za podarunek dla 10 .40

Weroniki
2 9 . poczta ( l is ty  polecone) I . l 8
2 5 - służącym  (5 + 5) 10
2 9 . za bagaże (+ 4  R ausch low i) 25
3 0 . w ino etc. З.18

2 I. Poczta i Nachnahme [za zaliczeniem] 7 + 0
3. Beglaubigungen [uwierzytelnienie] 2 .4 0

wino I .5 0
4. Marii 3

6 XII, Schondorf. Smutny dla nas list od szwedzkie
go konsula: już nie opiekuje się więcej polskimi sprawa
mi, dla nich tylko b. n. [bez narodowości?] Ale pasz
porty załatwi, jeśli je poślemy rychło. Teraz więc chodzi 
o ich sprowadzenie z Landsbergu.

7 XII, Schondorf. Raptowna zawieja śnieżna. Nie 
ma poczty, elektryczności itd. Poszedłem na miasto, do 
Gemeindekanglei [urzędu gminy] i poczty (telegram do 
Landsberga), bardzo trudne chodzenie. W skutek braku 
elektryczności nie możemy pić herbaty. W ogóle dzień
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brzydki, szczególnie ponury nastrój u Weroniki. No, 
jakoś to przeżyjemy. Przeczytałem Feliksowi swoją Frau 
Edeltraut, podobała się.

8 XII, Schondorf. Śnieg został, ale zamieci nie 
ma, słońce i widok cudowny. Spacer do miasta bardzo 
przyjemny, poczta, jezioro, Schumannowa. Odnala
złem swoją ławkę na słońcu zawaloną śniegiem, ale 
z pomocą laski ją oczyściłem i grzeję się. List od Korne
lii, jestem pradziadkiem dziewczynki z imienia Haru- 
mi. Wzdycham: sic vos non vobis4'. O 3 raptem elektrycz
ność, a więc herbata będzie. Weronika wciąż w nastroju 
ponurym, ale na spacer idzie.

9 XII, Schondorf. Na koniec dzień radosny. Z rana 
przychodzi Feliks winszować (urodziny Weroniki); 
zwiastuje przyjście listonosza z pieniędzmi i paszpor
tami. Takoż przychodzą pieniądze w walucie niemiec
kiej. Mój proroczy sen w początku tygodnia: Geldbriefe 
werden am Sonntag ausgetragen [„Listy wartościowe rozno
szone są w niedzielę"] — a dziś [!] właśnie mamy so
botę! O ĄVi herbatka Weroniki; Feliksowie i Borman
nowie. Podarunki, naczynia, jest bardzo kontenta: „To 
są moje naczynia!" Flerbatka bardzo przyjemna. Wero
nika nakupiła mnóstwo ciastek u Limmowej. Czytam 
swoją balladę całemu towarzystwu. Nastrój radosny 
z powodu pieniężnego sukcesu. Będę pił wino dwa razy 
dziennie. Tylko pogoda nie dopisuje, ale to nic.

4 „Tak [to] wy [pracujecie] nie dla siebie...” Słowa z wiersza Wer- 
giliusza, przekazanego przez Eliusza Donata (Vita Vergilii 1 7 ).
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10 XII, Schondorf. A dziś i pogoda dopisała: według 
mego zpczenia dzień słoneczny. Idę na spacer, moja 
ławka nad jeziorem czysta. Przy kąpieli [u?] Forstera 
wywieszony program dzisiejszego filmu także i Wochen
schau [kroniki]: ponieważ tam nic nie ma takiego, co by 
obrażało polskie uczucia, proponuję Weronice pójść. 
Feliksostwo i Bormannowie także. Feliks zajmuje miej
sce przy stoliku, stoliki zresztą na nic, bo restauracja 
nie funkcjonuje. Początek regularnie. Naprzód Beifilm 
[dodatek], jakiś techniczny, nie bardzo zrozumiały, po
tem Wochenschau, W niej główny punkt: ruchloser Attentat 
[niecny zamach] na Hitlera, 8 listopada. Potem główny 
film: Walter einer Nacht, Bohater: Johann Strauss. Przy
pomina warszawski, ale tamten był interesujący, ten nad 
wyraz nudny. W końcu coś się popsuło. Ostatni akt 
przepadł, ale jesteśmy zadowoleni, że się skończyło. Do 
domu przy świetle latarki, kolacja i spać.

11 XII, Schondorf. Pochmurno, chłodno, dzień 
zwykły. Podczas nieobecności Weroniki (poszła do Fräu
lein Wittich) przychodzi też Feliks. Serdeczna rozmo
wa, dziękuję mu za miłosny stosunek do Weroniki i mi
łe upominki, które ją cieszą. Poczta po części dobra, po 
części niezła. Dobra od Hartwiga: bagaż uruchomiony, 
co prawda unfrankiert [nie opłacony], wskutek czego 
większa część sumy u nich pozostała. Zobaczymy. Nie
zła od Ministerstwa w sprawie dolarów, trzeba do M i
nisterium für Wissenschaft [Ministerstwo Nauki] itd.; 
lecz to da się naprawić. Feliks mówi, że będziemy mogli 
tu pozostać jeszcze 2 tygodnie. A zresztą dzień zwykły. 
Byłem u Osterna, narobiłem tam dużo konfuzji (do- 
zorczynię przyjąłem za panią), chodziło o słownik
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grecko—angielski, przyjdę jutro. Czy aby mi się nie 
przyśnił? Zobaczymy.

12 XII, Schondorf. Piszę list do Mininsterstwa Fi
nansów w sprawie dolarów, odnoszę na pocztę, potem 
do Osternowej. Słownik jest. Robię notatki. Weronika 
do kancelarii w sprawie kartek; dwutygodniowy pobyt 
Feliks wyssał z palca, wypadnie w sobotę to wyjaśnić.

I 3 XII, Schondorf. Jest to wielki dzień Weroniki; jej 
podróż do Monachium. Autobus odchodzi o 7* 15 z ra
na. Towarzyszę jej do przystanku. Poranek u siebie, sa
motny obiad, na podwieczorek do Feliksa. Troska o We
ronikę: Käthe, co wczoraj była w Monachium, mówi, że 
wieczorem w ciemnościach niełatwo odnaleźć autobus, 
że sama ona znalazła swój tylko dzięki temu, ze się 
spotkała z towarzystwem, z którym pojechała. A więc 
Weronika autobusu nie znajdzie! Pozostanie pociąg, 
ale tu przesadzka w Geitendorf, a u Weroniki rzeczy. 
Ostatecznie nocleg w Monachium (w tym przypadku 
telegram); a gdy nie znajdzie gospody? Autobus przy
bywa o 7 godz. wieczorem; Feliks idzie na spotkanie, ja 
do domu. Długie, męczące czekanie. Na koniec przy
chodzi, Weronika też jest. Chwała Bogu! Nie mogła 
w Monachium załatwić wszystkiego, co chciała, ale za
łatwiła sama siebie i to było najważniejsze.

14 XII, Schondorf. Dzień jak tyle innych. Zwykłe 
zajęcia, przygotowuję wykład na dzień jutrzejszy. Kries- 
leiter jednak zdobył zezwolenie na wymianę złotych 
w Landsbergu; idę, żeby mu podziękować, ale go nie ma 
w domu. Tak lepiej, jak się potem okazało.

I 5 XII, Schondorf. Feliks przynosi mnie formalne 
zezwolenie na wymianę złotych — nie w Landsbergu,
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tylko w Monachium. A więc nie mam potrzeby raz jesz
cze iść do Kreisleitera, a że w Monachium to jeszcze le
piej, gdyż mieliśmy zamiar tam pojechać. Tylko pasz
porty będą potrzebne, a one są u szwedzkiego konsula. 
Piszę doń, prosząc by przysłał tymczasem legitymację.

Jest to zresztą mój wielki dzień i wieczorem u nas 
mój wykład na temat: Weihnachts Evangelium [Ewangelia 
na Boże Narodzenie] —  to znaczy Łukasza rozdz. II. 
Zaproszonych koło 20 [osób]; krzesła od Richterowej, 
o deskę (dla greckiego tekstu) postarał się Feliks. Głos 
mi służy, pamięć też, bo mówię swobodnie, chociaż sie
dząc. Zdaje się, że wrażenie dobre. W początku, dzięku
jąc za przybycie, mówię trochę o sobie. Wykład trwa ko
ło godziny: 8V4—9V4. Potem jeszcze herbata i spać.

16 XII, Schondorf. Dzień urodzin Käthe. Spędza
my podwieczorek, jako gratulanci, u Feliksa. Przedtem 
zwykłe zajęcia: listy, Juvenilia. Wanna i wieczorem Wero
nika myje mnie głowę.

17  XII, Schondorf. Ślizgawica. Feliks radzi nie wy
chodzić z domu. Sam przynosi list od szwedzkie
go konsula z legitymacją. Taki poczciwy! PiszęJuvenilia, 
listy i dziennik.

1 8 XII, Schondorf. Dziś bubowie odjeżdżają. Na ich 
cześć Landheim daje uroczystość Bożego Narodzenia. 
Jesteśmy zaproszeni o 4V4. Młodzież wokół stołów 
swoich kierowników, my za stołem „gości”. Chórem ko
lędy: Stille Nacht [Cicha noc], O, du fröhliche [O, ty radosna], 
Es ist eine Rose [To jest ró gą f Dyrektor czyta Ewangelię 
[według] św. Łukasza II, przemawia, życzy, żeby na
stępne Boże Narodzenie było pokojowe, nie mówi 
o zwycięstwie. W ogóle pełen taktu i godności. Zad-
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nych występów nazistowskich. Jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni. Na stołach małe choinki, duża pośrodku, 
wszystkie oświetlone.

Mam przydomek u bubów: der liebe Gott [dobry Bóg]. 
Nieźle. W ogóle są. względem nas bardzo grzeczni. No
tują moje sukcesy i powiadamiają o nich Feliksa: teraz 
już nie używa kostura tylko laski itd.

Wieczór w domu, przychodzi Feliks. Układamy plan 
wyprawy do Monachium. Jeden z bubów wstawił taśmę 
do mojej maszynki, działa nieźle. Ale źle, ze nie mogę 
tego zrobić sam.

19 XII, Schondorf. Idę do Streidla, zamawiam auto. 
Dzień jasny, ale prawdziwego słońca dawno nie mieliś
my. Piszę Juvenilia, Karina nie będzie mogła ich na razie 
oprawić, bo w introligatorni zimno. A więc oprawa pro
wizoryczna. Moja maszynka się znowu trochę popsuła, 
a bub już wyjechał. Ale do naprawy potrzebne są tylko 
delikatne palce, a więc Weronika się jej podejmuje i ja
koś to się jej udaje. Poza tym dzień zwykły. Ponieważ 
przez szereg nocy źle spałem — Bóg wie dlaczego — 
postanawiam połknąć sedobrol — i akurat przed spa
niem oboje o tym zapominamy.

20 XII, Schondorf. Znowu dzień bezsłoneczny 
i zwykły. Narada z Feliksem co do wymiany złotych. 
Sądzi, że ta nowa wymiana jest niezależna od poprzed
niej i radzi wymienić wszystkie 2600 przyznanych zło
tych. Wahałem się trochę, gdyż niebezpieczeństwo in
flacji nie jest wykluczone, ale w końcu uznałem to ryzy
ko za mniejsze. Czytam romans Trygve Gulbranssena 
Und ewig singen die Wälder [A lasy wiecznie śpiewają]. Podoba 
mi się, niby powiew z norweskich lasów.
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21 XII, Schondorf. W przededniu wyprawy do Mo
nachium. Dzień zwykły; blade słońce, mróz nieco lżej
szy. Weronika koniecznie chce, żebym przywdział fut
ro, ale ja obstaję przy pelerynie, mówię: futro — jutro. 
Wczoraj jakimś dziwnym trafem znowu oboje zapom
nieliśmy oboje o sedebrolu, ale jakoś dzisiaj pamiętamy. 
Jakoż śpię wybornie. Wstajemy nazajutrz o 7*

22 XII, Schondorf. Na Streidla wypada czekać kilka 
minut, ale nie więcej. Odjeżdżamy o 8Vx. Dzień przy
jemny, blade słońce, szron. Drogę rozczyszczono, wały 
śniegu po obu stronach. Bez przygód przyjeżdżamy 
o 917 do Monachium. Najpierw naturalnie do Raichs- 
borna (Boiennerstr. 50a). Tymczasem wymiana udaje 
się, chociaż wypada dziś długo czekać —  Vi godziny 
z górą. Po pomyślnym załatwieniu tej głównej sprawy 
— dalsze troski. Druga —  na Promenadeplatz, gdzie 
Weronika ma jakieś sprawunki. Następnie jej plan: na 
Marienlaplatz, tam księgarnia Kaysera w ratuszu, po
tem Ratskeller. Ja poprawiam: naprzód Ratskeller, po
tem Kayser. Ale jakże zmienione warunki obiadów. Na 
wszystko prawie potrzebne marki, przynajmniej Fett- 
marken [kartki na tłuszcz]. Markenfrei [bez kartek] — 
tym bardziej że dzień postny (piątek), tylko zimne ryb
ne potrawy. No i zupy. Zamawiamy grochówkę —  wy
śmienita. Na drugie —  ja karpia, Weronika —  majonez, 
też wino czerwone i (dla Weroniki) „Traubensaft”; 
w dodatku cygaro, i już. Ale potem zaczyna się kator
ga u Kaysera, chcemy książkę dla Reisingera według 
Weihnachtskatalog [katalogu bożonarodzeniowego], ale 
wszystko, czego żądam, albo jeszcze się nie ukazało, al
bo już wyprzedane. Poza tym tłok, czekanie. Potem We
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ronika do Oberpollider, czekam na nią w aucie. Potem 
ławka w jakiejś pobocznej uliczce, po włóczkę, szofer 
też ziółko, awantura. Na ostatku — Tietz (teraz Hez- 
tie ), kilka sprawunków, główna katusza, bo kilka pięter, 
tłok, tylko jeden stołek, na którym mogę usiąść. Szam
pan („Kupferberg Gold”) dla Feliksa jest, ale śledzi dla 
nas nie ma. Z talerzami bieda: Karina prosiła nie kupo
wać, gdyż chce nam podarować, ale ja o tym zapomnia
łem i nawet sam wybrałem wzór. Długo błądzimy, jesteś
my ostatecznie zmordowani. Na koniec do auta, po
wrót do Schondorfu, dokąd przybywamy o ĄVr, obiad 
jednak na nas czeka. Weronika rezygnuje, ja —  nie. 
Wieczorem о 8:/4 u Feliksa. Wdhnachts Oratorium [Orato
rium na Boże Narodzenie], ale Weronika zanadto zmęczo
na. A szkoda: co prawda żadnego Weihnachts Oratorium 
nie było (płyty się zepsuły), ale za to Niedokończona 
Schuberta i jeszcze piękne rzeczy. Kabała, potem do 
łóżka. Śpię nieźle, troski na jutro.

2 3 XII, Schondorf. Arcypiękny dzień. Ale muszę 
kończyć Juvenilia, żeby je oddać Karinie do prowizo
rycznej oprawy i dopiero potem wychodzę na spacer, 
bardzo krótki, bo obiad. Po obiedzie odpoczywam, po
tem drugi spacer, nieco dłuższy. Ale obie moje ławki jak 
w cieniu. Rozmowa z Weroniką nie bardzo przyjemna 
o włoskiej podróży: lęka się. Kompromis: na jeden mie
siąc, z gwarancją powrotu. No to się zobaczy. Po obie
dzie i herbatce przychodzi Feliks w sprawie wigilii. 
Z naszego bagażu przybył kosz (w nim m.in. mój worek 
do nóg). Może jako zwiastun? Weronika dobrej myśli. 
No i w końcu Karina w sprawie oprawy. Poczciwa! Po
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tem kabała, potem piszę dziennik, a Weronika tymcza
sem rysuje mój portret (der liebe Gott). О 9Уг spać.

24 XII, Schondorf. Mróz siarczysty — I 3 °C — ale 
dzień wspaniały. Według swej obietnicy po kawce idę do 
dworca. Tam, gdzie przystanek autobusów, jest budka 
dla czekających, z dachem, ale otwarta w stronę słońca, 
na ławce można odpoczywać na słońcu, co też robię. Po
tem do urzędu dworcowego. Nie, naszego bagażu już 
nie ma, ów kosz („zwiastun") przybył przypadkiem, 
pozostałe colli [paczki] przypuszczalnie w Mona
chium, na Zollabfertigung [odprawie celnej]. Może przy
będą z dzisiejszym pociągiem towarowym, a może i nie. 
Jest jakiś Expressgut [przesyłka ekspresowa] dla Feliksa, 
który zabieram. Powrót do domu, zachodzę do apteki, 
Tempotaschenbücher [kalendarzyk] dla Weroniki, potem 
do Schumannowej po sprawunki. W domu spotyka
my Feliksa, narada z nim. Trzeba czekać aż do przyby
cia Frachtbriefu [list przewozowy], potem zrobi się, co 
się da.

Obiad. Przychodzi Karina w sprawie oprawy. Odpo
czynek, lektura (Gulbranssena), herbata, „Octavia 
Kleine”. Jest jednak lepsza od kupionej u Schumanno
wej, ale nowej paczki jeszcze nie ma. Jesteśmy zaprosze
ni do Feliksostwa o 7, a więc czekać. Przychodzi panna 
Wittich z upominkiem (kwiaty), znowu mieszka pod 
nami, opiekując się Gerhardem. Podarunek jemu od 
Weroniki (pchły kupione w Monachium), radość mal
ca. Czekanie. Piszę, jako dodatek, powinszowanie obu 
starszych dziatek dla Liii: O Mater dulcissima, Weronika 
szykuje jakiś ostatni podarunek siostrzany.
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Choinka u Feliksostwa, bardzo wesoła, bo i uczest
ników więcej. Ja otrzymuję od Reisingera pudełko 
(50 sztuk) cygar z bardzo miłą gratulacją; sam z żoną 
w Parter Kirchen. Od staruszki Bormannowej skarpet
ki, od Kariny ciepły sweter (właściwie z powodu mego 
80—lecia). Weronika odwdzięcza się, otrzymuje ode 
mnie farby i filiżanki, oboje akwarelę Feliksa. Kolacja, 
potem do domu przy świetle księżyca. Wspaniałe, gdy
by nie to, że z jej sercem chodzenie trudne.

25 XII i parę następnych dni. Alarmujące wiadomoś
ci od Reichskreditsstelle [placówki Banku Rzeszy] w War
szawie: moje 223 dolary, jak gdyby już wymienione 
na złote. Piszę do Oberost i Kacha (posyłam dopiero 
29) z Bescheinigung [zaświadczenie] Bawarskiej Akade-

włosko—gre
nie sposób złapać burmistrza dla uwierzytelnienia ko
pii, jako też mego podpisu. Majaczy między Schondor- 
fem i Landsbergiem. Posyłam listy bez uwierzytelnie
nia, tymczasowo.

Natomiast przyjemny list od dziekana Tretiaka 
w sprawie emerytur. Jest nadzieja na doprowadzenie 
kwoty do normalnej wysokości. Zajmę się tym po li
stach w sprawie dolarów.

29 XII, Schondorf. Feliks z radosną wiadomością: 
nasz bagaż z Warszawy przybył, jest już na dworcu. 
Wkrótce przywozi sam kilka cięższych colli, Weronika 
cieszy się, szczególnie z powodu 8 Vi metrów płótna, 
o których zapomniała — właściwie jest to kontrabanda. 
Pomimo to przykra rozmowa ze mną o włoskiej podró
ży; no, może da się udobruchać. Przecie rzecz nawet nie 
jest pewna: dolary. Przychodzi także Karina, kwestia

mii o pożądaności naszej ckiej podróży, ale
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o naszej przeprowadzce 9—go stycznia. A nuż uda się 
pozostać w naszej „Elisabeth” i dłużej, skoro uciekinie
rów nie ma, a według Osternowej i nie będzie? Kwestia 
delikatna: tak, jeżeli Reisingerowie sami zaproponują; 
Karina do nich napisze. Bo u Osternów będzie zimno, 
szczególnie jeżeli sami się przeniosą do hotelu —  właś
nie z powodu zimna we własnym mieszkaniu. Nowa 
możliwość dla nas: przeprowadzić się tymczasowo do 
fryzjera, gdzie pokój umeblowany: 40 RM miesięcznie. 
Sprzykrzyły się jednak te ciągłe przenoszenia, Weroni
ka woli marznąć, ja nie bardzo. Zobaczymy. Dzień zim
ny (— I7°C). Idę na pocztę z poleconymi listami, potem 
do domu, przyjemna herbatka, poczym piszę dziennik, 
Weronika szyje bluzkę.

30 XII, Schondorf. Dzień zwykły. Wieczorem 
o 8.15 do Feliksa na radio; m.in. IV symfonia Schuber
ta, słyszę ją po raz pierwszy; podobała się, chociaż nie 
dorównuje innym (też C). Ale chodzenie już nie takie 
przyjemne, księżyca nie ma, nawet w drodze powrotnej 
schowany za chmurami. Feliks wiezie Weronikę na sa
neczkach, mnie prowadzi, bez niego nie znalazłbym 
drogi.

31 XII, Schondorf. Dzień zwykły. Nowego Roku nie 
spotykamy. Po kabale o 9—10 do łóżka.

I I 1940, Schondorf. Nowy Rok. U Hennów Ruess- 
mann gra na fortepianie (własnym), zaczynając od 
Chopina (polonez cis, kilka nokturnów), potem Beet- 
hovena. Znajomość z matką Flennowej, 85—letnią sta
ruszką, którą młodzież przezwała Urbenne. Zaproszo
nych koło 12 [osób], przyjemny wieczór.
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2 I, Schondorf. Z rana Weronika idzie do Singlera 
patrzeć na jego obrazy, ja piszę ostatni, długi list 
do Reichskreditkasse w sprawie dolarów (przedtem by
łem w Kancelarii, gdzie nareszcie zastałem burmistrza 
i uzyskałem wszystkie Beglaubigungen [uwierzytelnie
nia]). Pogoda cudowna, lekki wiatr, słońce, długo sie
dzę na swej ławce nad jeziorem. Ciekawa walka nad je
ziorem mgły ze słońcem. Przychodzi Karina z radosną 
wiadomością: możemy i nadal zostać w „Elisabeth”. Po 
herbatce Feliks. U doktora Webera będziemy jutro, ale 
z przyjęciem bez kolei krucho. Piszę dziennik. Weroni
ka szyje.

3 I, Schondorf. Zadanie dnia: odwiedzenie doktora 
Webera o godz. I. Przychodzi po mnie Karina i prowa
dzi inną drogą niż się spodziewałem. Pod samym pa
górkiem spotykamy Käthe: rezygnuje z doktora, bo tam 
pacjentów koło 13 i przyjęcie się jeszcze nie zaczęło, 
Karina ją jednak namawia, żeby poszła; idziemy razem. 
Daję jej ilustracje, sam czytam [Wiktora Hugo] Rok 93. 
Zaczyna się przyjęcie, doktor załatwia pierwszych 
3 dość szybko, potem pani bez kolei wzywa mnie. Idę, 
a energiczna Käthe przyczepia się do mnie. Na nic to; 
ponieważ mnie wypada rozebrać się, pani prosi Käthe, 
żeby wyszła do sąsiedniego pokoiku.

Wynik badań bardzo pocieszający. Ciśnienie 13 5, 
dobre. Z nogą nic poważnego. Reakcja źrenic wybor
na. Wino dozwolone — nawet nazywa „Erlaner”, moją 
Leibmarkf [stały gatunek], nawet wódka („Kirsch”) nie 
zaszkodzi.

Po mnie woła kogoś z czekających i potem dopiero 
Käthe. Jednak coś uzyskała swoją energią. Idę na spacer,
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pogoda cudowna, siedzę na swojej ławce na słońcu. Po
wracając, do Schumannowej po wino. Do domu; wkrót
ce Weronika do Bormannów, Feliks do mnie. Częstuję 
go winem i siebie też; dłuższa przyjemna rozmowa. 
Wieczór jak zazwyczaj.
Wydatki

4 I. Weronice 2
wino etc. 2

7. kino i wino 3
8. poczta etc. 3

12 . Weronice na wydatki 15
20. Weronice na Monachium 120
21. film etc. 3
29. Landheim za 15—31 I 30

Finanse
I II 1940;
W sercu Weroniki I50(
„ „ moim (1000+ 500+ 500) 200C

pugilaresie 228 RM * 2
razem

2 II. Dla Adama Kotarbińskiego

3728 RM 
i 2100 zł 

20 -

Finanse
9 V. Depozyty w Banku Zachodnim;

Mój;
Akcje Banku Zachodniego 6 szt.

25 złotówek Lilpopa 44 ,,
100 „ II „
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Akcja Banku Polskiego I »
Obligacje 500 zł

Weroniki:
ĄVi% list zastawny ziemski 1 5 08O zł
5% list zastawny miejski 8000 ,,
6% obligacje mista Warszawy 83 50 ,,
3% pożyczka inwestycyjna 12  szt.
Mój rachunek bieżący (31 XII 3 9)
Nr 80699 860 zł
Weroniki „ „ 807OO I 704 zł

4 I, Schondorf i następne. Przeważnie zwykłe zaję
cia. Pogoda zazwyczaj łagodna, czasami słońce; chodzę 
w jesionce (przybyła z bagażami). Postęp w chodzeniu 
jednak jest; po schodach biorę już, nie tylko schodząc, 
ale i idąc na górę, stopnie jedną nogą. Prędkość i wy
trwałość też większe. A więc nadzieja na poprawę.

7 I, Schondorf. Dziś w niedzielę film u Forstera Re
nate im Quartett, Przekonali mnie (spacer poranny do 
Streinbad), że w Wochenschau nic polskiego się nie zapo
wiada, idziemy (4* 3 0). Tym razem dbam o wino dla sie
bie i ciastko dla Weroniki. Feliks szykuje to i tamto. 
Siedzimy całą kompanią. Film dość wesoły, dowcip
ne repliki; oczywiście znowu nie wszystko rozumiem, 
kwartetyści zanadto do siebie podobni.

8—14 I, Schondorf. Nowego tylko to, że Reichskredit
kasse obstaje przy wymianie moich 22 3 dolarów na zło
te. Co do dolarów Weroniki, to sprawa jest niejasna, 
mają się skomunikować z Devisenschatzkommando [od
dział dewizowy], co też i robią pisząc jednocześnie do 
Banku. Tam chcę zwrócić 100 zł, ale poczta nie przyj
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muje do Krakowa. Zresztą zajęcia zwykłe. Skończyłem 
Das Erbe von Bjorndal [Dziedzictwo na Вjörndal Trygve Gul- 
branssena], przeczytałem Matilde Serao, Suor Ciovanna 
della Croce, wrażenie przygnębiające. Dużo słońca, spa
ceruję nawet do Badestag, dalej trudno, bo pod gó
rę i ślizgawica. Weronika urządza herbatkę dla Richte- 
rowej i panny Wittich, ładnie. Pokazuje swoje albu
my im i Feliksowi. Ten z reguły odwiedza nas co wie
czór. Mamy trzecią posługaczkę, już nie Marie, tylko 
Anna.

15—3 I I, Schondorf. Moje pertraktacje z niemiecki
mi władzami w sprawie: I )  dolarów, 2) emerytury. 
Pierwsza zdaje się beznadziejna; co do drugiej, to bar
dzo uprzejmy list dziekana Tretiaka podał nadzieję, że 
General Gouvernement w Krakowie podwyższy emeryturę 
z 200 zł do normalnej wysokości 1000 względnie 890, 
ale moje odpowiednie podanie otrzymało odpowiedź 
odmowną, wskutek czego zwróciłem się bezpośrednio 
do Generalnego Gubernatora, na odpowiedź czekam. 
Kotarbiński ma odpowiedź od tego, co jest w Prusach 
Wschodnich, o nim też pisze prezydent Kerschenstei- 
ber w Królewcu do Reisingera; ponieważ mój list do 
Adama Kotarbińskiego nie otrzymał reakcji, jest wąt
pliwe, czy został wręczony, napisałem do Kerschenstei- 
bera, czy mogę podesłać Adamowi maleńki zasiłek. Na 
odpowiedź czekam. W ostatnim tygodniu zasłabła Kä
the, obawiano się o jej życie — doktor — siostra (Bo
na). Nieco się jednak poprawiła, czekamy, co będzie 
dalej. Przygotowuję odczyt nr 2, który ma się odbyć 
I lutego.
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Moje godziny:
Poniedziałek 12.3 5—I.IO 
Czwartek 12.15—I 
Piątek Vi I 
górne wanny

Nicht neid ich der Welt ihre Wonnen,
Noch allen neunfarbigen Dunst.
Still liegen und einsam steh sonnen:
Ist auch eine tapfere Kunst.

[Nie zazdroszczę światu jego rozkoszy,
Ani nowych barw jego omamień.
Leżeć samotnie i cicho w słońcu,
W tym też jest sztuka odwagi.]

Frau Aventiare 
Die Herberge au Lac

Marzec [1940]
20. Pochmurno. Landsberg po Passirschän [przepust-

ce].
21. „ . Odjazd Kariny.
22. Słonecznie. Przybywa Pass. Weronika. Mikwa.
2 3. Pochmurno.
24. Słonecznie. Wielkanoc. Spacer z Feliksem. Film 

Der Fali Deruga.
25. Nic.
26. Sparkasse, Przykra kartka Kotarbińskiego.
27. Słonecznie. Potem burza.
28 . Pochmurno, chłodno, śnieg. Farby Weroniki.
29. Słonecznie, zima, śnieg i chłód.
30. Cieplej, ale śnieg. Apteka.
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3 I . Pochmurno. Kotarbiński о 1204 zł. Film: Der Ti
ger von Escknapur

Kwiecień
1. Słońce, chłodno. Przesunięcie zegara.
2. Słońce, ciepło. Sparkasse: nic. Powrót Kariny.
3. Pochmurno. Wieczorem: koncert (Weronika).
4. Pochmurno, wiatr. Nastrój minorowy.
5. Chłodno, słota. Rozmowa o przenosinach.
6. Śnieg; częściowe przenosiny, mikwa.
7. Słońce, chłodno. Urodziny Feliksa.
8. Słońce, chłodno. Przenosiny.
9. ,, ,, • Rozmowa z Feliksem (pobór).
10. „ „ . Reisingerowa u nas.
11. „ „ . Weronika do Monachium. Ja: obiad

u Feliksa. Post.
12. Pochmurno, śnieg. U Reisingera.
13. 2PUC, śnieg, Sparkasse, złote.
14. Zima, 2PUC. W  domu.
1 5 . Weronika rysuje Feliksa.
16. Słońce, 5PUC, wiatr. W domu.
1 7 . „ , 5 PUC, cicho. Spacer, cudownie.
18. „ , 8°C. Poczta. Genehmigung [zezwolenie].
19 . .. , 6°C. Sparkasse —  odesłanie.
20. „ , 8°C. Fryzjer. Koncert.
21. „ , 9°C. Urodziny wodza [Hitlera].
22. „ , 8°C. Film: Der singende Tor.
23. „ , 9°C. U św. Mikołaja.
24. ,, , II°C. U doktora.
25. Pochmurno, 8°C. (U Osterna). Apteka.
26. Pochmurno, 8°C. U Osterna.
27. ,, , 9°C. Słońce, ciepło.
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28 . „ , IO°C. Feliksostwo u nas (podwieczorek).
29. .. , I I°C. Deszcz. Film: Das Lied der Wüste.
3 О. „ , 10°C. Kancelaria. I—szy seans.
31. „ , 8°C. Obraz (Reni) przybywa.

Maj
1. IO°C. Majówek nie ma. Burza.
2. I4°C. Pięknie. Maszynka zepsuta.
3. I ГС . Pochmurno. 2 seans. Odczyt Döringa 

(Parki).
4- II °C. Słońce. Mikwa. Film: Mit meinen Augen.
5. IO°C. Pochmurno. Kwestionariusz Weroniki.
6. 8°C. Pochmurno. Kancelaria. 3 seans.
7- 8°C „
8. 8°C „ , potem słońce.
9. IO°C. Słońce. 4 seans.
10. I0°C. Mgła, słońce, [św.] Mikołaj. Osternowa.
11. I0°C. Cieplej. Wieczór u Feliksa z Osternami.
12. 8°C. Deszcz. Chłodno. U Osterna [...].
1 3 . 8 °C. Chłodno. Schenkowa z Feliksostwem u nas.
14 . 9°C. Chłodno. Kancelaria. Wittichówna.
1 5 . I5°C. Ocieplenie. Przygotowywanie odczytu.
16. 4°C. Deszcz. 5 seans. Odczyt (Dichtung und Wahr

heit) []. W. Goethe, Z mojego iycia , gtnysjenie i praw
da] .

1 7 . 4 Vi°C, Deszcz. Wieczorem koncert (Sonatina S.).
18. 8 °C. Pochmurno. Mikwa. Sinfonia dantesca [Fran

ciszka Liszta] (Ostern).
19 . I0i/>°C. Słonecznie i pochmurno.
20. I4°C. Słońce. 6 seans. Podanie.
21. I4°C. Słońce, cieplej.
22. I4°C. Słońce, ciepło. Weronika do Diessen.
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23. I4°C. Pochmurno. Reisingerowa. 7 seans, Dan
te.

24* I I°C. Weronika do Diessen. Dr Weber. Engels.
25. I5°C. Ciepło. Podwieczorek u Feliksa (Rome-

ry).
26. I7°C. Ciepło.

27* I2°C, Deszcz. Zwolnienie od diety.
28 . I2°C. Słońce, ciepło, burza. Kancelaria.
29. I 3 °C. Pochmurno. Urodziny Reisingera.
30. I0°C. Pochmurno, wiatr, deszcz. Arbeitsbuch [pod

ręcznik] Weroniki. Reisinger u nas.
31. I0°C. Deszcz. Mój odczyt dantejski.

Czerwiec
1. I0°C. Mikwa. Film: Aus erster Ehe.
2. 834°C. Słońce. Spacer z Kariną.
3. I0°C. Pochmurno. Powódź.
4. I2°C. Słońce. Św. Mikołaj.
5. 20°C. Słońce. Weronika do Diessen. Kapelusz.
6. 24°C. Słońce. Dante (Däumlingowa).
7. 24°C. Słońce. Odczyt Pechmana.
8. 22°C. Słońce. Hofmann u nas.
9. 29°C. Słońce. Spacer. Bubowie; podwieczorek 

u Hennów.
10. 25°C. Słońce.
11. „ „ . Wieści Jobowe.
12. „ „ . Karina. U Wittichówny i Hofmannów.
13. I2°C. Pochmurno. Dante (Däumling).
14. I5°C. „ , Spacer z Kariną (I godz.).
1 5 . I5°C. Pochmurno. Mikwa. Burza.
16. I4°C. Pochmurno. Po kolacji [wino] „Maiwein" 

u Feliksa.
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17* 13 °C. Deszcz przez cały dzień.
18. I4°C. Pochmurno, pogoda. Spacer z Kariną.
19. 25°C. Słońce.
20. 15°C. Słońce. Dante (Osternówna).
21. 25°C. Mgła. Weronika do Diessen. Spacer z Ka

riną. Chor.
22. 25°C. Kancelaria.
23. 25°C. Słońce.
24- 3I°C. „ , upał. Burza.
25. I4°C. Pochmurno. Kancelaria (kartki).
26 . 13° C. „ .deszcz.
27- I9°C. „ . Dante (Däumling).
28 . I0°C. „ . [wino] „Rheinisch Elterntag”.

Gimnazjum, przedtem Feliks.
29. I2°C, „ , mikwa.
30. Radio.

Lipiec
1.
2. Biografia skończona.
3. 22°C. Upał. Po jagody. Burza.
4 . 22 C. Słońce, potem deszcz. Dante (ja).
5. I3°C. Po jagody (Wolf). Koncert (klarnet).
6. 26°C. Słońce. Z Feliksem łódką. Ostern, Hof- 

mann.
7. 32°C. Do Feliksa. Wieczorem Osternowie

i Hofmannowie.
8.

9. I4°C. Weronika do Diessen, spacer z Kariną.
10. I2°C. Mgła. U doktora. Rozmowa z Feliksem.
11. 30°C. Słońce.Inhalator. Dante (Däumlingowa).
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12. II°C. Pochmurno. Fräulein Rose. Odczyt Hof
manna (Cur.)

13. I2°C. Pochmurno. Podwieczorek u Feliksostwa. 
Mikwa.

14. °C I2°C. O 9 koncert Ruessmanowej (Appassio- 
nata) [sonata Ludwiga van Beethovena].

1 5 . I6°C. Słońce. Spacer, nocą, burza.
16. I4°C. Pochmurno. Cały dzień deszcz.
1 7 . I3°C. Pochmurno. Od Rosentala.
18. I4°C. Pochmurno. Bez Dantego. Negus.
19 . I2°C. Pochmurno. Spacer z Kariną.
20. I8°C. Upał. Żegluga. Streidl i auto.
21. U Osterna. Koncert uczniowski.
22. I 5 °C. Kancelaria.
23. Dante (Ostern).
24. Zmienna. Monachium. Privatissimum [seminar

ium domowe] Hofmanna.
25. 16°C.
26. 20°C. Słońce. Weronika do Diessen. Koncert 

(cello).
27. 21 °C. Pochmurno. Książki z Warszawy. Mikwa.
28 . Słońce. Spacer z Kariną. Feliksostwo u nas (pod

wieczorek).
29. Odjazd Feliksa i Kariny z matką.
30. 8°C. Pochmurno. Weronika do Diessen. RCR* 

[.Religia Cesarstwa Rzymskiego],
31. I0°C. Pochmurno.

Sierpień
1. I4°C. Pochmurno. Hofmann u nas.
2. 20°C. Słońce. Sw. Mikołaj. Schenkowa u nas.
3. 2I°C. Słońce. Wittichówna u nas.
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4. 16°C. Słońce. Do Engelsów.
5. I9°C. Słońce. 1050 RM.
6. I9°C. Słońce.
7. I7°C, Słońce. Do Osterna po książki.
8. I7°C. Książki z Staats Bibliothek. Ulewa. Egert. 

Feliks.
9. I6°C. Słońce. Żegluga, ja, St - .  Schumannowa, 

Feliks obiad.
10. 20°C. Upał. Mikwa. Burza.
11. 16°C. Pochmurno. RCR. Wstęp. Szachy (+ —O).
12. I 6°C. Pochmurno.
1 3. 9°C. Pochmurno. Weronika do Diessen.
14* IO°C. Pochmurno. Feliks, podwieczorek, szachy

( + - 0 ).
15.
16. „ . Wieczorem u Engelsów (śpiew).
17* IO°C. Przyjazd Kariny z matką.
1 8. Pochmurno, potem słonecznie. Podwieczorek u Fe

liksa.
19 . I2°C. Emerytura listopad —  sierpień. Szachy.
20. I2°C. Deszcz. Wierzba f.
21. I2°C. Słota. Do Weilheim po buty.
22. 8°C. Zmienna. Spacer z Kariną. Feliksowie. Sekt 

[szampan].
23 . 8°C. Chłodno. Szachy (—).
24. 7°C. Mikwa. H. J. Cieplej.
2 5. 7°C. U Osterna (—).
26. 8°C. Mgła, potem słońce, spacer. Osternowie 

u nas.
27. 9°C. Słońce. Książki od Focha.
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28 . 11 “C. Pochmurno. Podwieczorek u Feliksostwa. 
Szachy ( + ).

29. I2°C. Pochmurno. Spacer z Feliksem do Stegen.

31. Spacer z Kariną.

Wrzesień
1. 9°C. Słońce, ciepło. Karina do Monachium.
2. I4°C. Słońce, ciepło. Feliks do Monachium.
3. Powrót obojga. Ciepło.
4. Ciepło, pięknie.
5. 8°C. Weronika do Diessen.
6. 1ГС . Słońce. Dzień sowy.
7. I4°C. Słońce. Mikwa. Wittichówna u nas.
8. I4°C. Upał. Podwieczorek u Wittichówny. Burza.
9. I4°C. Deszcz cały dzień. Spacer z Kariną.
10. I0°C, Deszcz cały dzień. Szachy ( + ).
11. 8 °C. Deszcz cały dzień. Weronika do Augsburga.
12. 7°C. Słońce.
I З. 7°C. Pochmurno, słońce. Pokój opalony.
14- I0°C. Jasno. Moje urodziny. Feliks na obiedzie.
I 5 • Deszcz. Po kolacji (8V>. Engelsowie i Hennowie).
I6. Pochmurno. Książki do Focha. Däumlingowa. 
17- I0°C. Słońce. Däumling: Dante.
18. I4°C. Pochmurno. Przyjazd bubstwa.
19 . 10°C. Mgła, potem słońce. Teściowa Däumlinga.
20. I4°C. Słońce. Arbeitsbuch. Koncert.
21. I4°C. Pochmurno. Mikwa.
22. I4°C. Karina chora.
23. I4°C. Zmienna. Książki z biblioteki.
24. 13 °C. Mży.
25. 10°C. Mży. Z Weroniką do Monachium. Ciemność.
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26. 9°C. Mży. Hofmann. Dante (ja).
27. 5°C. Mgła. Pokój opalony. Odczyt Reisingera.
28 . 13 °C. Wiatr. Podwieczorek u Hofmannów.
29. 7°C. Słota.
30. IO°C. Słota. Do Osterna.

Październik
1. 7°C. Pochmurno. Wieczór Horacego.
2. 8°C. Beihilfe (250 RM ). Podwieczorek: nasi, An

tje. Dante. Däumlingowa.
3. 9°C. Pochmurno. I I —12 spacer z Kariną.
4- 5°C. Lekka mgła. Weronika do Diessen, ja z nią

do Uttmg, stąd pieszo.
5. 8°C. Słońce. Mikwa —  nie. Katar.
6. 10°C. Pięknie. Podwieczorek u Feliksostwa z We

roniką,
7. I5°C. Pochmurno, wiatr.
8. Feliks na wycieczce.
9. I0°C. Słońce. Spacer z Kariną.
10. I0°C. Słońce. U doktora.
11. I0°C. Pochmurno. Kancelaria. Telegram Tury- 

nowej, 50 RM.
12. 6 °C. Słońce. Mikwa. Günther. Podwieczorek u Rei- 

singerów.
1 3 . 9 °C. Pochmurno.
14 . Słońce.
1 5 . Weronika chora, leży. Horacy.
16. 8 °C. Pochmurno. Weronika zdrowa. Dante (Hen

no).
17- Słońce. Telegram Turynowej.
18. 9°C. Mgła. Czekanie. Koncert (Vivaldi).
19 . 3 °C. Mgła. Słońce.
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Słońce. [Ernst Eckstein] Besuch m20. 3 °C. Mgł 
Carcer.

21. 7°C. Słońce, ciepło.
22. Zmienna. Z Weroniką do Monachium. Lampa.
23. 7°C. Pochmurno. Horacy, Epistularum I, 3—5
24- 7°C. Pochmurno. Wieczór dantejski (Ostern).
25. „ Brzydko. Z Weroniką do Monachium (por

celana) .
26. I°C. Szron i śnieg. Liselotte. Koncert (Haydn, 

Mozart).
27. I °C. Też. Poranek muzyczny (Schubert, Der Tod 

und das Mädchen [Śmierć i dziewczyna]').
28 . I °C. Też. Maszynka. Początek zab. o przesz!.
29. 0°C. Pochmurno. Maszynka (Nikolaus). Poda

nie do Moltkego. Horacy z winem.
30. 0°C. Do Moltkego. Dante XVIII (Offenbach).
31. I0°C. Ciepło. Spacer.

Listopad
Koncert chopinowski.
8°C, Pochmurno. Deszcz.
9°C, Wschód słońca. W nocy szalony wiatr,
I 3 °C. Wiatr, ciepło. Skończyłem rozdział III.

1.
2 .

3.
4.
5.
6. 
7.

9.

Wieczorem Horacy z winem.
6°C. Słońce. Wieczór dantejski (ja: XIX).
4°C. Spacer z Kariną. Zaczynam Dichtung und 
Wahrheit, b. Horacy. Komplikacja z naszym po
bytem.
—2°C. Karina szuka mieszkania. [Św.] Mikołaj.

10. —2°C. Podwieczorek u Feliksostwa.
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11. 4°C. Weronika do Monachium, ja do Theresien- 
bad. Księżyc.

12. 4 °C. Karina szuka. Skończyłem Dichtung und Wahrheit.
13. 4°C. Podanie do landrata. Engels u nas. Po

chmurno.
14. 5°C. Cudowny poranek. Zacząłem rozdział IV 

Reisingerowa u nas. Historia Feliksa.
1 5 . 6°C. Deszczyk. Odwiedziny mieszkania.
16. I°C. Słońce. Emerytura. Däumlingowie u nas.
1 7 . 5°C. Słońce. Karina o warunkach mieszkanio

wych.
18. 3 °C. Pochmurno, potem słońce. Spacer.
19 . 0°C. Szron. Słońce. Spacer.
20. 3 °C. Feliks. Spacer bez laski.
21. 5°C. Słońce. Z Weroniką do Monachium. Bib

lioteka zamknięta. Kunst.
22. 0°C. Słońce. Sw. Mikołaj. Bugiardo gen. rep.
23. 5°C. Pochmurno. Mikwa. Korczain.
24* 4°C. Pochmurno. * Kariny. Caspari u mnie.
25. 0°C. Pochmurno. Däumlingowa i Hofmann u nas.
26. —2°C. Słońce. Obraz do nowego mieszkania.
27. 0°C. Słońce śliczne. Kancelaria. Reisingerowie 

u nas.
28 . 3 °C. Śnieg. Pakujemy.
29. 0°C. Śnieg i słońce. Przenosiny. Obiad u Feliksa, 

Engels.
30. Mróz. Obiad u Klopfera. Reisinger z Iresiomf.

s Sądząc z łacińskiego zapisu tytułu, chodzi o zbiór T. Zie
lińskiego Iresione. Tomus II dissertationes ad antiquorum religiones spectan
tes continens, Lwów 1 9 З6.
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Grudzień
I. Mróz, słońce. Urodziny Bormannowej.
2 ..........................
3. „ „ U burmistrza. Wittichówna u nas.
4. —4°C. Pięknie.
5. —IO°C. Szalony wiatr, potem cisza.
6. Weronika do Diessen. Wiatr, deszcz, odwilż.
7. Odwilż. Tort. Piwo.
8. Urodziny Weroniki. Pozostajemy. Wieczorem: 

nasi i Wittichówna.
9. Nic.
10. Wciąż odwilż. Nic. Śpię źle.
II . Wiatr, odwilż. Feliks i wieści jobowe. Sen dobry.
12. Nic.
I 3. Pożegnalny Kariny.
14. Odjazd Kariny. Wieszadło +.
I 5- Mikwy nie ma.
16. Kontaktowych z Iserwerku nie było.
17. —I4°C.
18. —I6°C. Do Marksa.
19. —I0°C.
20. —5°C. Iserwerke. Ostern odp.
21. —I0°C. Kancelaria. Marks.
22. —9°C. Przyjazd Kariny.
23 . —9 °C. Słonecznie. Węgiel. U burmistrza. Karina.
24. —9°C. Däumlingowie. Wieczór u Forstera.
25. —7°C. U Feliksostwa. Thomaner i obiad.
26. —I4°C.
27. —9°C. Rachunek. Wieczorem Feliksostwo.
28 . —2°C. Weronika zakatarzona.
29. —2°C. Mikwa! Weronika w domu.
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30. 0°C. Książki Giinthera.
31. + 2 °C. Z rana Feliks.

Wydatki w złotych (od Kotarbińskiego)
Marychnie 
Kulakowsk i emu

(uwzględnione wyżej) 
pożyczka Zachvigowi 

Gordziejewowi na Powązki6
[Rozliczenie z wydawnictwem Mortkowiczow] 
Towarzystwo Wydawnicze za czas 2 V 40—28 IV 41-

Historia kultury antycznej 3 3.60
Klechdy attyckie 14.35

13,76
Religia starożytnej Grecji 22 —
Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej 27 —
Rzeczpospolita Rzymska 241,20
Cesarstwo Rzymskie 266 —

Razem 617,91
Finanse

5 III 40 RM
W moim sercu: I 600 + 1000 2600
W sercu Weroniki 1500
19 VIII u Feliksa 700

Zł
Depozyty w Banku Zachodnim p. niżej 
U Kotarbińskiego:

Reszta od Hartwiga 200

100 -
5 0 -

44

Za utrzymanie grobu Elżbiety Zielińskiej.
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Ekwiwalent 223 doi. — 1204 1597
Emerytura kwietniowa 193

Wydatki w RM:
Za Dessau z mego serca 100
26 IX. Za Ltibkera z pugilaresu 40

2 X 1940
W moim sercu: 1850 + 900 = 2750
w sercu Weroniki: 1500
u Feliksa 700

razem 4950 zł
Depozyty: w Banku Zachodnim

u Kotarbińskiego 15 53
I 3 X wzięto z mego serca RM 100
1 7 . .. 100
23 „ z powrotem do mego serca „ 100
12 XI wzięto z mego serca „ 50
16 „ z powrotem do mego serca „ 100

(w moim sercu: l 800 + 1000)
20 XI wzięto z mego serca 60

(1740 + 1000)
8 XII ............... 40

(1700 + 1000)

1 9 4 1
Styczeń

I. +5 °C. Podwieczorek i kolacja u Feliksa. Wilhelm 
Meisters Wanderjahre [Johann Wolfgang Goethe, 
Lata nauki Wilhelma Meistra], [księga] III.
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2 , -3 -С
3, —IO°C. U burmistrza. W nocy atak.
4, — 9°C. Karina. Bez ataku. Śpię źle.
5 , —7 °C. Obiad u Feliksostwa. Ataki w nocy.
6, — 8°C. U doktora Webera. Marks (zapł.). Śpię 

źle.
7 , —9°C. Sedobrol.
g, —9 °C. Bardia. Bóle.
ę, — Weronika do Diessen.
jO. —IO°C. Awantura z lampami.
j i ,  —I I°C. W nocy bóle. Śpię źle. Rachunki.
j 2 , —IO°C. Słonecznie. Bez leków, lekkie bóle.
j 3, — I 9°C. W nocy brzuch. Emerytura.
14 , — I4 °C. U Marksa. Brykiety. Sedobrol.
I 5, —I 2 °C. Egerlandowie.
1 6. „ . Weronika do Diessen. Karina.
1 7 , —9°C. Skończyłem rozdział V 
j 8. — 7 °C. Słonecznie.
J 9, + I °C. Weronika do kina.
20 . + 2 °C. Książki z AR —  Książki od Hofmanna.
2 1 . + 2 °C. W nocy lekkie bóle.
22 . + 3 °C. Richterowie.
23. Przedwiośnie. Nieudana [wyprawa] do Mona

chium. Weronika do Weilheim.
24* + 6°C. W kaloszach. Karina.
25. + 5°C. Pochmurno.
26. + 4 °C. Duża Mikwa +. Słonecznie. Podwieczo

rek u Feliksostwa.
27. + 2 °C. Śnieg. Apteka.
28 . —6°C. Pochmurno. Apteka
29. —4°C. Rachunek. Słonecznie. Marks. Piwo. Piec.
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30. —4°C. Paczka dla Weroniki. Karina.
31. —6°C. Słonecznie. Rachunki.

Luty
1. +V2°C. Pochmurno. Feliks z Rolandem.
2. 0°C. Wiatr. Słonecznie.
3. ~4°C. Słonecznie. Piwo. Schumannowa, apteka 

i Hofmann.
4- —9,'/VC. Adres Osternowi.
5. ^5°C. Słonecznie. Piec grymasi. Karina.
6. — 5°C. Pochmurno. Piec. Wittichówna wieczo

rem.
7. —3 °C. Pochmurno. Wittichówna. Słonecznie. 

Kominiarz.
8. +5°C. Pochmurno. Wiatr. Podwieczorek u Fe- 

liksostwa.
9. +4°C. Słonecznie, wiosna. Mikwa ( + —).
10. 0°C. Słonecznie, wiosna. Książki z biblioteki: 

— Beethoven, Noc. Książki.
11. + 5°C. Pochmurno. Piwo, rachunki, Reisinger. 

Apteka, wino.
12. 0°C. Słonecznie. Feliks na ławce. Karina.
1 3 . + 3 “C. Pochmurno. Weronika do Diessen ( + ). 

Obiad u Kariny.
14 . + 3 °C. Słonecznie. Piwo. Wieczorem u Witti- 

chówny.
15. + 6°C. Pochmurno. Słonecznie. Krzesło. Powrót 

Feliksa.
16. +2°C. Pochmurno. Feliks. Antracyt.
1 7 . 0°C. Blade słońce. Feliks: Neubeuren.
18. 0°C. Pochmurno. Weronika do Diessen. W nocy 

katar.
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19 . + I°C. Pochmurno. Potem słonecznie.
20. —3 °C. Słonecznie. Palę cigarillo — Feliks.
2 1 . Vx°C. Blade słońce. Piwo. Schumannowa 1 apte

ka.
22 . —2 °C. Pochmurno, śniadanie. Rachunki. Reisin- 

ger. Naprawa pieca.
23 . —2°C. Pochmurno. Mikwa. Podwieczorek u Fe- 

liksostwa. [Anton?] Bruckner.
24. — I °C. Książki z biblioteki.
25. '/? C. Weronika do Diessen. Pochmurno. Piwo. 

Spotykam Weronikę na dworcu.
26. —8°C. Ja do Schumannowej. Karina.
27* —7°C. Słonecznie. Däumlingowa.
28 . +4°C. Pochmurno. Rachunki, gosp. Reisinge- 

rowa.

Marzec
1, +9°C* Pochmurno.
2 , + 2 °C. Wiosna. Karina z matką od Feliksa. Koń

czę rozdział VI.
3, + 5°C. Pochmurno. Feliks. Wittichówna. Szlag 

star.
Ą' + 6°C. Pochmurno. Weronika do Diessen.
5 , + 2 “C. Pochmurno. Rachunki. Rosi. Karina.
6. 0 °C. Słonecznie. Staruszce lepiej. Feliks.

+ 3°C. Słonecznie. Wiosna. Ja do Schumanno
wej.

g, 4-3 °C. Blade słońce. Nasz wieczór: nasi i W itti
chówna.

9, +I°C. Słonecznie. Mikwa ( + )• Piwo. W nocy
burza.

jO. + I °C. Śnieg. Hofmannowa.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



298 Dziennik 1939—1944

11. +3 Vi°C. Blade słońce. Weronika do Diessen. Pi
wo. Burmistrz.

12. 0°C. Dwie kancelarie. Marks.
I 3. — 3 °C. Słonecznie. Feliks na Dantem.
14 . + 2 °C. Słonecznie, ale chłodno. Spotkanie z Hof- 

mannem. Piwo.
1 5 . IV1 C, Słonecznie. Przedwiośnie.
16. +5 °C. Słonecznie. Wiosna. Podwieczorek u Fe

liksa (Brahms).
17. + 3 ‘/TC. Pochmurno. Weronika katar. Marks.
18. —I °C. Słonecznie. Karina. Weronika katar.
19 . —3 °C. Słonecznie. Piwo. Weronika rysuje Mitrę.
20. +7°C. Słonecznie. Weronika do Diessen. Tele

gram z wiadomościami.
21. —I°C. Słonecznie. Piwo. Karina.
22. + 3 °C. Pochmurno, wiatr, słota.
23 . +6°C. Słota. Mikwa ( + ).
24. 0°C. Śnieg. Słonecznie. Kancelaria i Marks (—).
25. +2°C. Pochmurno. Weronika do od. Marksowa.
26. +2°C. Pochmurno. Wiatr. Rachunki. Rosi. Kari

na.
27* +9°C. Słonecznie. Poczta. Feliks.
28 , +4°C. Mgła, potem słońce. Potaż.
29. + 6°C. Pochmurno. Keren. W nocy o 4 atak mały.
30. +4°C. Słonecznie. Rachunki, gosp. Podwieczo

rek. Feliks (Nied. Len. IV).
3 1 , + 6 °C. Pochmurno. Paczka dla Marksa. Do Schu- 

mannowej.

Kwiecień
X, +4°C. Śnieg. Weronika do Diessen. Feliks. 

Piwo.
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2. + 3 °C. Pochmurno.
3. + I °C. Słonecznie, wiosna. Do Monachium.
4* +9°C. Słonecznie, wiosna. Feliks.
5. +7°C. Słonecznie. Feliks.
6. +6 Vz°C. Słota. Rachunki. Rosi. Urodziny Fe

liksa (Tannah).
7. +4°C. Słota. Śnieżek. Poczta.
8. Vi°C. Śnieg i pada. Weronika do Schumannowej. 

Karina.
9. —3 °C. Słonecznie. Feliks i rozmowa z nim.
10. 0°C. Śnieg i pada. Karina.
11. +^0°C. Pochmurno i blade słońce. Feliks. Piwo.
12. 4°C. Odjazd Feliksostwa.
13. + 6°C. Pochmurno, wiatr.
14* II °C. Cudowna. Wieczorem spacer.
15. IO“C. Pochmurno. Rosjanie. Piwo.
16. 7°C. Pochmurno, słota. Weronika do Diessen. 

Rachunki. Rosi.
17. 5°C. Pochmurno. Spacer wieczorem, Wittichów- 

na.
1 8. 7°C. Słonecznie. Spacer. Spacer wieczorem. Piwo.
19 . IO°C. —7 °C. Pochmurno. Ochłodzenie. Witti- 

chówna.
20. 1ГС . Blade słońce. Mikwa ( + ).
21. I0°C. Słońce zmienne. Wittichówna.
22. 7°C. Słońce zmienne. Weronika do Diessen. Fe

liks. Hennowa. Piwo.
2 3. 3R2 °C. Mgła. Potem słonecznie, spacer. Feliks.
24. 4 °C. Słota. Apteka (rano). Podwót Kariny. 
25 .З  °C. Słota. Karina Feliks. Piwo. Rachunki. Rosi.
26. 5°C. Słota. Wieczorem u Feliksostwa (sekt).
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27- 7°C. Pochmurno. Weronika w kinie. Feliks.
28 . 9°C. Słonecznie. Kończę rozdział VII. Wykład 

córkom Reisingera.
29. 3 °C. Weronika do Diessen. Dessie. Feliks.
30. IO°C. Z Weroniką spacer. Feliks. Rachunki gosp.

Maj
1. I0°C. Deszcz. Spacer z Weroniką.
2. I0°C. Pochmurno. Piwo.
3. 3 °C. Śnieg pada. Wieczorem Feliksostwo u nas.
4* 5°C. Słonecznie. Mikwa (+ ). Feliks.
5. 6°C. Blade słońce. Spacer Feliks (60 RM).
6. 5°C. Słonecznie. Weronika do Diessen. Piwo. 

Rosi. Rachunki.
7. 8°C. Słonecznie. Do Schumannowej. Spotkanie 

z Marksem. Feliks.
8. 7°C. Pochmurno. Kancelaria, Marks. Spotkanie 

z Feliksem.
9. 5 °C. Słonecznie. Spacer z Kariną (siostry). Piwo.
10. 9°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. Ocieplenie. 

Feliks.
11. 3 °C. Słota. Ochłodzenie. Feliks.
12. 8 °C. Słońce, ale blade. Feliks.
1 3 . 2°C. Słonecznie. Weronika do Diessen. Piwo. 

Spacer. Ocieplenie.
14* I0°C. Karina. Spacer z Weroniką. Feliks.
1 5 . I 5°C. Słonecznie. Długi spacer (Badestag).
16. 3 °C. Słota. Rachunki. Rosi. Feliks.
17- I I°C. Słonecznie. 2 x ogrodnik. Feliks.
18. I6°C. Blade słońce. Mikwa ( + ). Podwieczorek 

u Fełiksostwa (Reger).
19 . 13°C. O 8 kalafiory. Słota. Feliks [...].
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20. 4°C. Brzydko. Weronika do Diessen [...].
21. 7°C. Pochmurno. Piwa nie ma. Feliks. Schuman- 

nowa.
22. I 3 °C. Blade słońce. Piwo. Spacer z Weroniką.
23. I7°C. Słonecznie. Spacer z Kariną. Ruhr. Piwo. 
24> &V2 °C, Deszczyk. Feliks.
25. I0°C. Słonecznie. Msza św. (z Kariną i Borman- 

nową). Feliks.
26. I7°C. O 8 kalafiory. Sz. Streidl. Rachunki. R. 
27* 9°C. Pochmurno. Weronika do Diessen, ja do

Utting i pieszo po Weronikę. Żołnierze.
28 . I8°C. Słonecznie. ]a do Schumannowej. Feliks. 

Spacer z Weroniką.
29. 7°C. Wiatr, słota. Z Weroniką do Monachium 

przez Weilheim. W Monachium mocny wiatr. 
W Diessen Karina jeść dop. od.

30. I4°C. Słonecznie, wiatr. Spacer z Kariną. Feliks 
zabiera maszynę.

31. II °C. Deszcz. Rachunki gosp. Wieczorem u nas 
Feliksostwo (powrót maszynki).

Czerwiec
1. I5°C. Słonecznie. Mikwa ( + ). Piwo. Spacer 

z Weroniką. Feliks (Histor.).
2. I6°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. Feliks. 

Antje. Spacer wieczorem.
3. 15°C. Pochmurno. 8 ogrodnik. Słonecznie. 

Kończę rozdział VIII.
4. I 3 °C. Weronika do Diessen, ja do Utting (kawa) 

i pieszo. Feliks.
5. 20°C. Blade słońce. O 8 ogrodnik. Karina. Wie

czorem burza.
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6. 12°C. Pochmurno. Spacer z Kariną. Piwo i ra
chunki. R.

7. I5°C. Słonecznie. Spodnie. Spacer. Feliks.
8. I5°C. Pochmurno. Mży. Podwieczorek u Antje 

(VI [Symfonia] Czajkowskiego).
9. I5°C. Słonecznie. O 8 ogrodnik (—). Feliks. 

Spacer.
10. 14 °C. Pochmurno. Weronika do Diessen. O 8 ogrod

nik. Piwo.
11. 12°C. Pochmurno. Feliks. Deszcz, chłód, brzydko.
12. I0°C. Karina. Rozpogodzenie.
1 3 . 13 °C. Słota. Ja do Schumannowej. Piwo. Feliks. 
14* SW C. Pochmurno, potem słonecznie. Spacer.

Feliks.
1 5 . I0°C. Pochmurno. Mikwa (—). Podwieczorek 

u Feliksostwa.
16. I 3 °C. O 8 ogrodnik (—). Pochmurno. Rachunki. 

Rosi.
1 7 . I0°C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja z nią 

do Utting. Kawa, pieszo.
18. I2°C. Słonecznie. Beerenwolf. Piwo. Karina. Fe

liks.
19 . 20°C. Słonecznie. O 8 ogrodnik. Spacer z Wero

niką.
20. 20°C. Słonecznie. Z Kariną do Theresienbad. 

Piwo. Zaczynam rozdział IX.
21. 22°C. Słonecznie. O 8 ogrodnik. Karina. Spacer. 

Wittichówna.
22. 20°C. Słonecznie. Wojna z sowietami. Feliks.
23. 20°C. Słonecznie. Streidl. Feliks.
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24- 15 °C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja [do] 
Utting, kawa, pieszo.

25. 25°C. Słonecznie. Feliks. Śpiewa na górze z ot
wartego okna.

26. I9°C. Pochmurno. Z Weroniką do Monachium. 
Obiad w D. K.

27. I9°C. Pochmurno. Rachunki. Rosi. Piwo.
28 . 2I°C. Słonecznie. O 8 ogrodnik, kalafior.
29. I6°C. Pochmurno. Mikwa ( + ). Piwo.
3 0. I7°C. Pochmurno. Spacer. Feliks.

Lipiec
1. II°C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja do 

Utting, kawa, pieszo (+ ). Rachunki.
2. Nic. Schumannowa, zamawiam tort.
3. 0  8 ogrodnik. Karina. Weronika do Antje.
4- I 5°C. Deszcz. Wieczorem: Feliksostwo i Antje 

u nas.
5. I8°C. Słonecznie. Przyjazd Bormannowej.
6. I6°C. Oficerowie w przededniu wyjazdu.
7. 5 °C. Piwo.
8. I 5°C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja do 

Utting, kawa, pieszo. Piwo. Rachunki. Rosi.
9. I6°C. Słonecznie. Beerenwolf, truskawki.
10. 16°C. O 8 ogrodnik: kalafior, Klopfer: truskawki.
11. 19°C. Słonecznie. Spacer z Kariną. Piwo. Feliks.
12. 2 3 °C. Słonecznie. Weronika zmęczona, ja do Fe- 

liksostwa.
1 3 . 22°C. Słonecznie. Mikwa ( + ). Piwo. Podwie

czorek u Feliksostwa, kalendarz (—),
14* 2I°C. Słonecznie. Lipa. Wieczorem znowu bu

rza.
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15. 1 8°C. Pochmurno. Weronika do Diessen, ja [do] 
Utting, kawa — [...]. Piwo. Burza.

16. I7°C. Deszczyk. Burzowo. Frau Schumann. Fe
liks.

17- I4°C. Słota cały dzień. 8 ogrodnik. Rachunki. 
Rosi.

18. 2 0 ° C. Pochmurno. Potem słonecznie. Spacer z Ka- 
riną.

19 . 20°C. Słonecznie, deszcz, słonecznie. 8 ogrod
nik (kalafior, ogórki). Feliks.

20. 19°C. Blade słońce. Spacer z Weroniką nowy. Piwo.
21. I8°C. Słonecznie. Spacer z Feliksem (rozmowa 

z Reisingerem).
22. 11 °C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja [do] 

Utting, kawa, pieszo (+ ). Piwo.
23. 23 °C. Słonecznie. Beerenwolf (porzeczki, mar

chewka). Schumannowa. Feliks.
24* I6°C. Słonecznie. O 8 ogrodnik (jabłka). Spacer 

z Weroniką.
25. 16°C. Słonecznie. Spacer z Kariną (jezioro). Pi

wo. Poczta. Feliks.
26. 25°C. Słonecznie. 8 ogrodnik (kartofle). Bee

renwolf (porzeczki, rzodkiewki). Piwo, rachun
ki. Rosi. Podwieczorek [u] Feliksostwa (Antje). 
Burza ( + ).

27* Blade słońce. Mikwa (+ ). Piwo. Deszcz.
28 . 15°C. Deszczyk. Feliks i pensja podwójna.
29. I4°C. Deszcz. Weronika sama do Diessen. Piwo. 

3 x Streidl.
30. I 5°C. Deszczyk. Beerenwolf (porzeczki). Kari

na 2 x Streidl. Słonecznie.
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31. 7°C. Słonecznie. Z Weroniką do Monachium 
(autem do IR, Sparkasse').

Sierpień
1. I 5°C. Słonecznie. Spacer z Kariną. Piwo.
2. I9°C. Słonecznie. 8 ogrodnik (kapusta). Ra

chunki gosp. Wittichówna. Spacer z Weroniką; 
Feliks.

3. I8°C. Słonecznie. Pochmurno. Spacer z Weroni
ką

4- I5°C. Pochmurno. Mydło. List Diehla. Feliks.
5. I4°C. Słonecznie. Weronika do Diessen, ja [do] 

Utting, kawa. Bauer (—), piechotą (+ —). P.
6. I2°C. Słonecznie, wiatr. Beerenwolf (porzecz

ki). Schumannowa. Osternowa. Pensja.
7. II °C. Pochmurno. 8 ogrodnik (szparagi). Stieb- 

lerowa (tort). Feliks.
8. I8°C. Słonecznie. Spacer z Kariną Gradliv po 

obiedzie. Wieczorem nasi i Wittichówna.
9. I4°C. Pochmurno. Burmistrz. Feliks do łóżka 

(noga). Karina.
10. I 5°C. Pochmurno. Mikwa (+ —). Po obiedzie ja 

do Feliksa; lepiej. Deszcz.
11. I8°C. Słonecznie, pięknie. O 4 V2, podwieczorek 

u Feliksostwa (Prometeusz). Feliks wieczorem.
12. I5°C. Pochmurno. Weronika do Diessen, ja [do] 

Utting, kawa, pieszo (Feliks, potem deszcz). Po 
obiedzie Skończyłem rozdział IX.

1 3 . 15°C. Pochmurno. Beerenwolf (porzeczki). Schu
mannowa (spirytus).

14 . I5°C. Słonecznie. O 8 Schumannowa (spirytus, 
kartki).
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15. I 5°С. Słonecznie. Schumannowa (wpłata). Spa
cer z Kariną. Ruhr. Klopfer zamknięty.

16. I 3 °C. Pochmurno, sznaps — paczka. Burza.
1 7 . I 3 °C. Pochmurno. Długi spacer z Weroniką. Fe

liks.
18. I4°C. Słonecznie. Piwo. Spacer z Weroniką.
19 . I6°C. Pochmurno. Postrzał. Weronika do Dies- 

sen. Wieczorem deszczyk.
20. I5°C. Beerenwolf (j.). Karina.
21. I5°C. Blade słońce. U Galla i księdza. Karina, 

Feliks.
22. I7°C. Zmiennie. Odjazd Feliksostwa. Spacer 

z Weroniką.
23. I7°C. Słonecznie.
24. I7°C. Słonecznie. Piwo. Mikwa (+ —).
25. I7°C. Pochmurno, potem słońce. Paleolog.
26. I4°C. Weronika do Diessen, ja do Utting, kawa, 

pieszo. Upał. Piwo.
27. I6°C. Zmiennie. Beerenwolf (renklody).
28 . I2°C. Słonecznie. Spacer (św. Mikołaj). Piwo.
29. I4°C. Słonecznie. Persja, Rewal. Za wcześnie do 

łóżka.
30. I4°C. Pochmurno.
31. I2°C. Pochmurno. Rachunki. Rosi. Rachunki 

gosp.
Wrzesień

1. I2°C. Zmiennie. Kończę rozdział X.
2. 8°C. Pochmurno. Weronika do Diessen, ja do 

Utting, pieszo ( + ). Słonecznie. Podwieczorek. 
Wittichówna.

3. I ГС . Słonecznie. Beerenwolf (śliwki).
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4. 9°C. Słonecznie. Do Monachium (—). Wystawa 
(obiad). Henno.

5. I6°C. Słonecznie. Gall. Poschowa. Piwo.
6. 20°C. Słonecznie, 8 ogrodnik (kalafior). Spiry

tus i kolacja —.
7. I7°C. Blade słońce. Mikwa ( + ). Piwo 3.
8. I3°C. Pochmurno. Osternowie powrócili.
9- 6 °C, Słonecznie. Weronika—>Diessen, ja —>Utting

(+ , spirytus —). Ogrodnik (kartofle). Piwo 4-
10. 9°C. Słonecznie. Ogrodnik: pelerynka. Beeren

wolf (j.). Ostern jr +.
11. I4°C. Blade słońce. Wieczorem deszcz.
12. I4°C. Zmiennie. Pożar Plb. [plebanii?]. Powrót 

gospodyni.
1 3 . 13 °C. Zmiennie. 8 ogrodnik (kalafior). Piwo 5. 

Marzniemy. Spirytus!
14* I3°C. Pochmurno. Moje urodziny. Korekta ze 

„Scientia”. Piwo 6. Palimy.
1 5 . I0°C. Pochmurno. Powrót Feliksostwa. Marks. 

Feliks.
16. 5°C. Słonecznie. Weronika: Diessen, ja —  Ut

ting, + Marks: brik. Karina. Piwo 7* Feliks.
17* 1 8 °C. Słonecznie. Beerenwolf (śliwki). Brik. Szu- 

mannowa. Feliks + Karina.
18. — Ciepło, słonecznie, 

ragi, L ). Antje -  .
19 . I0°C. Pochmurno. Piwo 8. Feliks.
20. 9°C. Słonecznie. 8 ogrodnik (kapusta). Schu- 

mannowa (kartki). Wieczorem święcenie moich 
urodzin: Feliksostwo, Bormannowa, Antje, Wit- 
tichówna.

Palimy. 8 ogrodnik (szpa-
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21. I2°C. Pochmurno. Mikwa ( + )• Słonecznie. Pi
wo. Spacer z Weroniką. Feliks.

22. 11 °C. Słonecznie. Feliks.
23. 9 °C.Mgła. Weronika: Diessen, ja: Utting (spiry

tus), słonecznie. Piwo 10. Z Kancelarii.
24* I6°C. Mgła, słonecznie. Beerenwolf (śliwki). 

Schumannowa (winogrona). Feliks.
25* I9°C.  Słonecznie. Spacer z Kariną. Piwo I I .  

Upał (wino).
26. I4°C* Blade słońce [...]. Feliks.
27* I3°C. 8 ogrodnik. Mgła. Spacer. Feliks.
28 . I 3 °C. Mgła. Msza św. Słonecznie. Piwo 12. Spa

cer z Weroniką. Podwieczorek u Feliksostwa (Mo
zart).

29. I2°C. Mgła. Słonecznie. Spacer. Feliks
30. I I°C. Pochmurno. Weronika: Diessen, ja —  Ut

ting. Piwo 13. Rachunki. Poż. Rosi.

Październik
1. I2°C. Słota. Beerenwolf (śliwki).
2. I2°C. Mgiełka. Spacer z Kariną (intern.). Sło

necznie.
3. 12 °C. Słonecznie. Piwo. Spacer. Feliks (winoex).
4. I2°C. Pochmurno. 8 ogrodnik (kartofle). Feliks 

(wino).
5. I4°C. Słonecznie. Mikwa ( + + ). Piwo 2. U Fe

liksostwa muzyka (—). Mgła.
6. I2°C. Pochmurno. Streidl (—).
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7. II °C. Mgła. Weronika: Diessen, ja: Utting. Bee
renwolf (śliwki). Streidl. Piwo 3-

8. I5°C. Słonecznie. Karina z Dantem.
9. 10°C. Pochmurno. Do Monachium. Obiad w D. K.

В -
10. 13 Vi°C. Pochmurno. Piwo 4 i Apfelsafi [sok 

jabłkowy].
11. I4°C. Deszcz. 8 ogrodnik (kartofle). Feliks.
12. 5°C. Pochmurno. Piwo 5. Feliksostwo: jabłka. 

Wieczorem słońce.
1 3 . I°C. Szron. Słonecznie. Palimy. Do Galla. Fe

liks.
14- —2°C. Szron. Słonecznie. Weronika: Diessen, ja: 

Utting. Beerenwolf (śliwki). Piwo 6.
I 5. 74ź°C. Deszcz i wiatr. Wieczorem: Schumanno- 

wa. Feliks (Egert f).
16. 3 °C. Słonecznie. Spacer bez Kariny. Wieczorem 

Karina.
1 7 . 6°C. Słonecznie. Piwo 7* Spacer z Weroniką. Fe

liks.
18. 12 °C. Pochmurno, wiatr. Feliks.
19 . IO°C, Słota. Mikwa (+ + ). Piwo 8. Podwieczo

rek u Feliksa (Resp. Hod.).
20. 10—I2°C. Słonecznie. Spacer (Wittichówna). 

Feliks.
21. I0°C. Pochmurno, wiatr. Weronika: Diessen, ja: 

Beerenwolf (śliwki). Piwo 9.
22. 6°C. Słonecznie. Karina (antracyt). Schuman- 

nowa (winogrona). Feliks (wiecz. [...]).
23. 3 °C. Pochmurno. Potem deszcz. Karina.
24* 2°C. Słota. Pierwszy śnieg.
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25. 2°C. Pochmurno. Podwieczorek u Feliksa: Ho fi
rnami (Hyperb. 3 lata).

26. I°C. Szron. Piwo 10, Apfilsafi 2. Feliks.
27. 2°C. Śnieg pada. Podwieczorek u nas (Hof- 

mann).
28 . I°C. Slota. Weronika: Diessen. Piwo. ]a; przez 

Feliksa do Schumannowej (spirytus).
29* 2°C. Śnieżyca. Do Beerenwolfa (jabłka). Feliks.
30. 2°C. Pochmurno; biało. Z Weroniką do Galla. Ja: 

Karina.
31. —2°C. Pochmurno. Rachunki. Feliks.

I.

3.
4-
5.

6.

7.
8.

9.

10 .

Listopad
+ — O°C. Blade słońce. Weronika do Schumanno
wej (spirytus!). O 8 ogrodnik (k.). Feliks.
—3 °C. Pochmurno. Mikwa (+ + ). Piwo I.  Fe
liks.
—I °C. Słońce. Bormannowa.
—I°C. Pochmurno. Streidl (—).
—I°C. Pochmurno. Streidl ( + ). Beerenwolf (—; 
jabłka). Schumannowa (kartki).
—I °C. Z Weroniką i Kariną do Monachium. Bib
lioteka do 12.00. „Cafe Greif’; wino —; obiad na 
dworcu ( + ). Powrót z Weroniką i Kariną 6.45. 
+ I °C. Śnieg i wiatr. Wieczorem Feliks.
+ 3 °C. 8 ogrodnik (kartofle). Wieczorem u nas 
(nasi, Wittichówna, Günther).
—2°C. Słonecznie. Bormannowa. Piwo 2. Apteka. 
Spacer. Wieczorem Feliks.
—4°C. Słonecznie. Kartki żywnościowe. Wieczo
rem Feliks.
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11. —I °C. Słonecznie. Weronika do Diessen. Spacer, 
pięknie.

1 2 . + 3°C. Pochmurno. Kartki ubraniowe. Piwo 3.
13- + 6°C. Pochmurno. Spacer. Wieczorem Karina.
14- + I°C. Pochmurno. Piwo 4* Wieczorem Feliks.
15- — 3 °C. Ogrodnik (kartofle, pory, kapusta). Sło

necznie. Spacer z Weroniką.
16 . —I°C. Feliks [ ...] .Mikwa (+ ) Piwo 5-Apfelsaß2 . 
17* + 3°C. Długi spacer. Feliks.
18. + 3°C. Słonecznie. Weronika do Diessen, po

wraca z grypą. Piwo 6.
19 . +3°C. Słabe słońce. Weronika słaba (38, 38,5, 

3 8,3). Rosjanka.
20 . + 1Vi °C. Deszcz. Weronika włóżku (37.7; 37 ,6; 

37,6 Vx\ 37,9). Karina. Wieczorem Borman- 
nowa.

2 1 . Pochmurno. Weronika w łóżku (3 7 34; 3 6,6; 7 ,6; 
37 ,2). Wittichówna. Feliks. Piwo 7*

22 . Słonecznie. 8 ogrodnik. Weronika w łóżku (3 6,9; 
37,1; 37,5). Feliks. 37,5.

23. + 3°C. Pochmurno. Weronika w łóżku (37,1; 
36,6; 37 ,6; 37Д). Ja na obiad do Feliksa. Wie
czorem Weronika kwaśna.

24 . + 2 °C. Pochmurno. Weronika w łóżku (3 6,5; 
3 6,6; 3 6,6). Piwo 8.

25* + 3 °C. Pochmurno. Weronika wstaje (36,2; 3 6,5). 
26. +2°C. Pochmurno. (Weronika 3 6,1). Weronika 

na obiedzie. Pseudourodziny Weroniki: nasi i W it
tichówna.

27* + 1 °C. Pochmurno. Weronika 3 6,9. Bormanno- 
wa. Katar.
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28 . +—O°C. Pochmurno. Blanka: zamach, Feliks (Gon- 
dorf).

29. —I ViC.  Pochmurno. W łóżku (37Д; 36,8). Fe
liks (ksiądz). Reisingerowa: 3 8.

30. —I°C. Pochmurno. (3 6,8; 3 6,6; 3 6,8) Karina. 
Rachunki.

Grudzień
1. —6°C. Pochmurno (36). Wstaję. Słonecznie.
2. -3  °C. Pochmurno. Weronika do Diessen. Ja na 

obiad. Feliks.
3. — 3 °C. Pochmurno. Piwo I. Spacer. Feliks. Śpię 

źle.
4. + —I Vi°C, Pochmurno. Biało. Słaby. Antracyt.
5. —7°C. Pochmurno. Piwo 2. Do Schumannowej 

(j.; Osternowie).
6. Słonecznie. Weronika do Weilheim (+ ). Ja do 

ogrodnika (k.). Spacer. Karina.
7. +I°C. Pochmurno. Flenno (Dante!). Piwo 3. 

Feliks ([św.] Mikołaj).
8. —I °C. Zawieja. Urodziny Weroniki, Feliks, ([św.] 

Mikołaj).
9. — I °C. Pochmurno. Weronika do Diessen. Piwo 4*
10. +5°C. Pochmurno. Deszcz. Weronika. Feliks.
11. Słonecznie. Ślizgawica. Wieczorem: Dante 

(Purgatorio XIII: Flenno).
12. +6°C. Ślizgawicy nie ma, pięknie. Piwo 5. 

Weigl.
13. + 3 °C. Słonecznie. Ogrodnik (k., brukselka). 

Wiatr.
14. +2°C. Mikwa (+ + ). Piwo 6. Feliks (Pant).
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15. + 9°C. Słonecznie. Do Schumannowej (j.) i pocz
ty. Karina.

16 . +9°C. Słonecznie. Weronika: Diessen; ia: Ut
ting ( + , Ros.). Piwo 7.

1 7 . +2°C. Pochmurno. O 9 ogrodnik (brukselka). 
Wieczorem Feliks.

Bayerische Staatsbibliothek
28 VII. Toutain, Les cultespaienes dans l’Empire Romain, 3 t.

I VIII. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme 
romain

„ Chantepie de Saussaye, Lehrbuch der Religionsge
schichte 16 IX

„ M. H. d’Arbois de Jubainville, Introduction de
1’etude de la literaturę celtique + 11 IX

5 IX. G. Paris, La littćrature franęaise au moycn
+ II IX

Hyde, Ireland + 11 IX 5 X
II IX. Dittenberger, Orient 22 X
30 IX. Beurlier, Le culte imperial 19 XI

Graillot, culte de Cybele 8 XII
23 X. Tiele

Reville, rei. roni. 
Boissier, rei roni.

28 X. Tiele
J. Kirchner, Prosopografia attica 
Kiessling, ang.

8 XII. Hepding zwrot IO II 
„Klio" "

Książki od Hofmanna z biblioteki [w] Heidelbergu: 
Venandus (Miguel)
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Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 
in der Zeit von August bis cum Ausgang der Antonine, 4 t. 
Miguel, XXI 
Delahaye — 16 II 4—
Mau zwr. 25 VII 41
Reitzenstein, Die Göttin Psyche in der hellenistischen und 
frühchristlichen Literatur 

Za Cosmogonię ze Skarbony7
Ja
Däumling
Ostern
Reisinger
Feliks
Rehm
Deubner
Hofmann
Braun
Kotarbiński
Klinger
Gordziejew
Przychocki
Sinko
Antoniewicz
Tatarkiewicz
Popławski
Pliszczyńska
Wojciechowski
Crusius

7 Lista wysyłkowa nadbitek artykułu La Cosmogonie de Strasbourg, 
opublikowanego w czasopiśmie „Scientia” (t, XXXY 1941).
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Norden (Howald) 
Kułakowski 
Tretiak 
Ćwikliński
Wijk
Novotny
Kumaniecki
Eitrem
Nilsson
Drerup
Byvanck
Alföldi
Cumont
Linkomies
Patouillet
Pettazzoni
Funaioli
Kowalski
Sichau [?]
Mahler — powróciła
Winniczukówna
Preisendanz
Srebrny
Witkowski
Bertholet
Dibelius
Rehm (20 IV 43) 
Klingner (5 VI) 
Caspari
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[Wypożyczenia książek]
Zamó- O trzy

mane
T er- Przedłużenie Zwrot

2  i Lafaye
3 XII Hepding 2 4  i 16 II 10 II

Graillot 2 4  I
Toutain, I 2 4  I
Toutain, II 18 III, przedł.

2 4  i 5 V
4 I „Klio” 1 0  ii 1 7  III 17 III

Gsell 1 5  ii 2 3  III 27 III
Schmidt 1 0  ii 1 7  III 17 III
Pettazzoni 1 0  ii 1 7  III 25 IV 29 V

10 II Ebers 2 4  ii 2 8  III 27 III
Lafaye 2 4  ii 2 8  III 27 III
„Rev. philol.” -

6 II Cumont. M. 8 III 12 IV 10 IV 5 V
Behn 17 IV 23 V 3 0  IV
Helbig 8 III 12 IV 17 III
Mon/Linc 3 IV 3 V 3 0  IV
Usener —
Geffcken 3 IV 3 V 5 V, 6 VI, 18 8 IX

VII
IV Ja 23 IV 2 6  V 21 V, 16 VI,

18 VII, 8 IX,
12 X,
21 XI

5. IV Homo 23 IV 2 6  V 29 V
10 IV Reitzenstein

Bihlmayer 23 IV 2 6  V 3 0  IV
5 V Cumont, sre. 23 IV 2 6  V 29 V

M au h. M. -
Reitzenstein 1 4  V 15 VI 16 VI, 18 VII 8 IX
A ll[...]d 1 4  V 15 VI 2 6  VI, 18 VII 4 IX
Geffcken, 1 4  V 15 VI 16 VI, 18 VII 4 IX

10 V Julianus 1 4  V 15 VI 16 VI, 18 VII 8 IX
Julian 10 V, 6 VI 14 II 42
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Zamó- O trzy
mane

T er-
Przedłużenie Zwrot

Cumont, sr. 
Reitzenstein, 
Zwei Arten
Religionsge- 
schichtlische
Forsch 8 VIII, 8 IX,

19 V Gothein 2 7  V 3 0  VI I2  X
Reitzenstein, - 2 I X 20 IX?

21 V Poimandres. - 20 VII 6 VIII
Reitzenstein, 
Das Märchen 
von Amor und

6 VI

Psyche bei
Apuleius
Nilsson I6 VI 20 VII 6 VIII
Geffcken 2 I6 VI 20 VII 3I VII

2 VII Boissier G. - 8 IX
Dietrich 10 VII 14 VII -
Naville 10 VII I4  VII 9 X

8 VIII Eucken 23 VIII 24 IX 9 X
Philostratus - -
[...] Kirch. 23 VIII 24 IX - 2 6  XI
Battifol 23 VIII 24 IX 22 X
W olff, p.H - - 22 X
Steinleitner 23 VIII 24 IX 22 X

2 6 VIII Kern, [...] 5 IX I2  X 8 I 42
Rtz. Schad. 5 IX 2I XI -
„Zeitschrift 9 X

8 IX für Kultur” 5 IX I2  X 2 6  XI
I 8 9 6

Rtz. Hum. I2  X
22 X

Z lt. Ipod I5 IX 20 X 22 X
3 IX Rostowcew - 2 6  XI

Wissowa, 2 - 20 X 29 XI
Foucart I5 IX 2 6  X 29 XI
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Zamó- O trzy
mane

T er-
Przedłużenie Zwrot

1 X Carcopino 22 IX 2 6  X 7 III
Nauck 22 IX 2 6  X 2 3  i 1 9 4 2

Hendrick [?] 22 IX 15 XI
Delatte 10 X 15 XI

12 X The Augustan 10 X 15 XI - -
Empire XI - -
The Imperial 29 XI
Peace XII 10 X 15 XI 2 6  XI
V.Scholtz 10 X - 29 XI

29 X Delahaye - - 1 4  II 42
1 XII Newman - 2 6  XI
21 XI Funaioli 22 X 2 6  XI 7 III 42

Swoboda 22 X 2 6  XI 1 4  II 7 III 42
1  XII „Preussische

Jahrbücher” 10 X 12  XII
Mast. Fr 10  XI 7 I 8 I 42
The Cambridge 7 III 1 4  II 42
Ancient 7  iii 25 I 4 2

History X 10  XII 18 I - 11 IV
2 XII Gauckler 18 I - 11 V
10 XII Bidez 18 I - -

Cambr. V 18 I -
Immermann 12  XII 18 I -

2 6  XII Büchner - 7 III
Dieter M. - 7 III
Peck (?) 12  XII - 27 III

2 4 14 2 Varsovie 12  XII 20 II -
M iguel XXI 12  XII 20 II
Lehner 12  XII 20 II 25 I
Cichozias -
Vergilius von - 20 II -

1 4  II Not. - - 27 III
Roussel 15 I -
Oxyrhynchus 15 I 11 IV
Papyri XI
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Zamó
wione

O trzy
mane

T e r
min Przedłużenie Zwrot

7  iii Augustyn, De 1 5  i I I  IV
civitate Dei 1 5  i 2 8 Ш 27 V
Codex - 2 8 Ш I VI, I VII, 3 0 27 V

2 8  IV Theodosianus 2 8 Ш VII, 2 X, 22
Jordan XI patrz
Duchesne ... 6 ii 1 7 1 V I943

18 III 15V
Norden, Aus -
altrömischen 2 6  ii

8 V Priesterbüchern 2 6  ii 15V I V I-2 2  XII
15V II  V

Norden. E.V. 15V 22 XII 27 V
Nauck 21VI 22 XII patrz

1 VI Dibelius 21VI I943
Rzym za M. 1 5  iii 21VI I3 VII
Harnack, M. 21VI patrz

- 22 XII I943
Denifle I0VII patrz
„Rev. d. Ph." 1 5  iii I0VII I943

11 VI IV 15 IV 22 XII I3 VII
Wendland 2 X
Renan II, III, 15 IV I0VII 2 X II  IX
IV 15 IV 2 8 VII patrz
Neumann 15 IV 2 8 VII I943
Duchesne 20 V -
Gsell 20 V -

1 VII Boyesen 20 V 2 8 VII 22 XII patrz
Apost. Väter, 20 V 2 8 VII 2 X I943

3 0  VII ii - 2 8 VII 22 XII I6 XI
Harnack, 10 VI I0VIII I6 XI

15 VIII Dogmengeschich- 10 VI I0VIII -
te
Weizsäcker -- 2 X I3 VII

11 IX Benrath 10 VI - 22 XI II  IX
1 X Rösch 25 VI 23 IX I0  XII patrz

Lehner 25 VI 23 IX I0  XII I943
Lohmeyer - 25 XI T6 XI
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Zamó- Otrzy
mane

Ter- Przedłużenie Zwrot

Boyesen 25 XI 16 I
24  X Soltau 25 VI 1 1  iii —

Usener,
Weihnachtsfest 25 VI 25 XI 1 1  iii —

5 XII Renan V, VI, 25 VI 3 XII 22 XII —
VII 12 VII 3 XII 16 X i
Patrum 12 VII ?
Apostolicum — 1 1  i

10 XII Akad. W ien. - 1 1  iii ?
6 XII Kenyon — 1 1  i 1 1  iii ?

“Rev. b ibl.” 1 1  i
Renan, Les 24 VIII 18 I
Evangelies 24 VIII 1 1  iii
Lucius 24 X 18 I i i  44
Ellinger 24 X 10  i i i

3  XII Koch —
Acta conciliorum 16 I
Oecumenico— 24 X i i  44
rum 3 XI 1 5  i
Refleiderer 3 XI 16 I

1943 Ur. — 8 II i i i  44
5 I Knopf 12  XII i i i  44

Tischendorf 12  XII
Gersdorf 12  XII 8 II 1 1  iii
Lagarde 19 XII
Thilo , I — 27 II
Hofmann 19 XII —
Ettmüller, 1 1  iii patrz

8 II Apokryph. 27 II 1 5  i 1 9 4 3

Hennecke, 1 1  iii
Handbuch zu 1 1  iii
den — 1 1  iii
Neutestament- 1 1  iii 10  i i i
lische 8 I 1 1  iii
Apokryphen 1 1  iii i i i  44
K. M üller [...] 1 1  iii i i  44
Harnack, 8 I 27 II
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Dziennik 193 9- 194 4  321

Zamó- Otrzy- T er- Przedłużenie Zwrotwione mane min

Dogmengeschich- 25 I 1 0  iii
te, III ii i 4 4

„Rev. phil. ii  4 4

theol.” 25 I II 44
III 44

Duchesne, III II 44
Knopf II 44
Ausgewählte 
Märtyrerakte 
Harnack, Die 
Mission und

II 44

Ausbreitung 
des Christia-
nismus... III 44
Duchesne, I, II 
Wendland 25 I

10  III

Neumann 18 II
Harnack, 18  II
Dogmen
geschichte, 1—Ш 
Weizsäcker

III 44

Usener, Weih
nachtsfest 
K. M üller [...] 
Weizsäcker, 
Das Neue 
Testament, 3 
Otto, Corpus 
Apologetarum 
Christianorum 
Hennecke, 
Neutestamentli- 
sche Apokryphen

18 II
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3 22 Dziennik 1939- 1944

1941
29 I. Z mego serca 
Od Feliksa 90 RM ( 1000+ 1000)

100

1 1  II. Z powrotem do mego serca
( 1700+ 1000)

100

24 II. Z mego serca
( 1600+ 1000)

100

12 III. Z powrotem do 
29 III. Z mego serca

mego serca 100
100

2 IV Z mego serca jeszcze 50
( 1 5 5 0 + 1000)

4  IV. Z powrotem do mego serca
( 1650+ 1000)

100

26 IV. Z mego serca
( 1600+ 1000)

50

7 V. Z powrotem do mego serca
( 1650+ 1000)

50

21 V. Z mego serca
( 1600+ 1000)

50

1 1  VI. Z powrotem do mego serca 
( 1650+ 1000)

50

26 VI. Z mego serca
(1550+1000)

100

6 VII. Z powrotem do mego serca 
( 1650+ 1000)

100

31 X. Z mego serca
(1550+1000)

100

1942
13 III. Z powrotem do mego serca 100

( 1650+ 1000)
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Dziennik 1939 1944 3-2 3

3 I III. Z mego serca I° °
(15 5 0 + 1 0 0 0 )

22 VI. Do mego serca Ю0
( 1 6 5 0 + 1 0 0 0 )

9 VII. Do mego serca 50
(1 7 0 0  + 1 0 0 0 )

27 VII. Do mego serca Ю0
(1 8 0 0 + 1 0 0 0 )

1943
16 I. Z mego serca 100

( 1700+ 1000)
18 VI. Z mego serca Ю0

( 1 6 0 0 + 1 0 0 0 )
4 VIII. Do mego serca 100

(1 7 0 0  + 1 0 0 0 )
6 X. Z mego serca 100

(1600+ 1000)

Książki pożyczone z biblioteki prof. Osterna 
30 X 1941 

Martialis ed. Gilbert 
Apuleius
Cesar ed. Nipperdey
Tacitus ed. Halm—Andresen, 2 t.
Nestle, Griechische Religiosität vom Zeitalter des Perikies bis

Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres

Tacitus ed. Halm—Andresen, 2 t. 
Nestle, Griechische Religiosität vom Zeital 
au f Aristoteles, III
Altheim, Römische Religionsgeschichte, III 
Wissowa, Religion und Kultus der Römer 
Frankf. Stud,: Koch [Frankfurter Studien . 
Kultur der Antike. Der Römische Juppiter]
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324 Dziennik 1939-1944

Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie
Vergilius
Petronius
Statius
Cicero, I t.
Macrobius, 2 t.
Chronica Minora
Ammianus Marcellinus
Plato, t. 4
Ovidius, t. I i II
Diodoros ed. Vogel, t. II
Catullus — Tibullus — Propertius
Scriptores Historiae Augustae
Scheffel, t. III-IV
Grillparzer, t. IV
Dom. Die Religion der Griechen E. Rohde 
Paris, Augustin, De civitate Dei, II 
Cicero, Orationes, II

[Grudzień 1941]
18. + ViC. Pochmurno.
19. —W C. Pochmurno. Ja na kolację do Feliksa, 

Dante (XIII; ja).
20. +—0°C. Pochmurno. Piwo 8. Słonecznie. Mar

ksowi zapłacone.
21. —4°C. Słonecznie. Przestukiwałem Feliksa. Wie

czorem Feliks.
22. —2°C. Pochmurno. Derna. Wieczorem Karina.
23. +I°C. Pochmurno. 8 ogrodnik (selery). Sło

necznie, spacer. Feliks.
24* +2°C. Pochmurno. Wiatr. Choinka u Felik- 

sostwa.
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Dziennik 19 39~1944 325

25. +4°C. Pochmurno. Wiatr. Obiad zamówiony 
u Klopfera. Wieczorem Feliksostwo.

26. —5°C. Zawieja. Piwo 9.
27. Huragan. Na obiad ciężko. Weronika do Schu- 

mannowej, lżej. Feliks.
28 . Mróz. Słonecznie. Mikwa ( + —). Piwo 10.
29. Mróz siarczysty. Termometr. Ja do Schumanno- 

wej (j. - ) .  Feliks.
30. —4°C. Pochmurno. Agedabia. Piwo II . Wieczo

rem Karina.
3 I. —1Vi C. Pochmurno. Weronika do Schumanno- 

wej. Wieczorem Feliks. Rachunki.

1942
Styczeń

1. +I°C. Pochmurno, cicho. Podwieczorek u Fe- 
liksostwa.

2. +I°C. Słonecznie, pięknie. Spacer. Wieczorem 
Feliks.

3. +—0°C. Pochmurno. Spacer. Wieczorem u Wit- 
tichówny z Feliksostwem i Reisinger.

4. —5°C. Słonecznie, piwo I, spacer z Weroniką. 
Wittichówna.

5. + 314°C. Pochmurno.
6. Odwilż. Weronika do Diessen. Piwo 2. Awantura 

z Malarz.
7. Odwilż. Pochmurno. Zupa z kury.
8. —5 °C. Pochmurno. Ja na pocztę i do Plängs. Ka

rina z Dantem.
9. —II°C. Słonecznie. Piwo 3. Spacer. Feliks.
10. —I2°C. Pochmurno. Feliks. Karina z Dantem.
11. —8°C. Pochmurno. Mikwa (—). Piwo 4. Kawa.
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3 26 Dziennik 1939—1944

12. —9°C. Pochmurno. Wieczorem Feliks.
13. —7°C. Pochmurno. Weronika do Diessen. Pi

wo 5. Słonecznie. Spacer.
14* — I4°C. Pochmurno. Potem słonecznie. Ja do 

Schumannowej. Feliks.
15. —9°C. Słonecznie. Woda zamarzła. Spacer. Dan

te i powrót —.
16. —II°C. Piwo 6. Słonecznie. Wieczorem urok 

wolny.
17. — I 3 °C. Słonecznie. Wittichówna. Wieczorem Fe

liks.
18. —I7°C. Słonecznie. Feliks. Znowu woda zamarz

ła. Piwo 7*
19 . —I2°C. Sollum. Słonecznie. U rok—.
20. —I6°C. Weronika: Diessen. Piwo 8. Bormanno- 

wa. Feliksostwo chorzy.
21. — 1 8 ° C. Mój spryt z urokiem. Do Schumannowej 

i Feliksostwa.
22. Niżej od—20°C. Słonecznie. Spryt. Weronika do 

Feliksa.
23. Niżej od —20°C. Słonecznie.
24. —19°C. Śnieg. Piwo 9- Spryt. Wieczorem Feliks.
25. +4°C. Wiatr. Spryt. Feliks.
26. +— 0°C. Słonecznie. Lekki wiatr, dużo śniegu. 

Spryt.
27. —I4°C. Słonecznie. Weronika do Diessen. Pi

wo I O. Spryt. Feliks. Weronika spóźniona Vz godz.
28 . —I °C. Wiatr. Karina. Ja do Schumannowej, apte

ka i Weigl.
29. —I °C. Śnieg. Słonecznie. Kolacja do Feliksa (+ ). 

Dante, Karina +. Powrót ks.
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Dziennik 1939—1944 327

30. —4 °C. Śnieg. Piwo II . Spryt.
31. —5°C. Śnieg. Rachunki. Feliks. Weronika 37,4. 

Spryt.

Luty
1. —5°C. Blade słońce. Weronika 37,5* Piwo I. We

ronika 38,1; 38,9; 3 8,1 ; 37. Podwieczorek: ja 
u Feliksostwa. Koncert (4—ta [Symfonia] Beet- 
hovena). Powrót —.

2 . Pochmurno. Weronika 3 6,9, wstaje. Bormanno- 
wa. Ja: Schumannowa. Weronika wstaje.

3. —7 °C. Weronika: Diessen. Piwo 2 . Słonecznie. 
Spacer. Weronika. Feliks: Karina z Bormannową 
do ciotki.

4. —7 °C. Śnieg. Weronika kaszle. Poczta. Feliks 
(maszynka).

5. + 2 °C. Śnieg. Wieczorem na Dantego z Felik
sem, ciemno.

6. —3 °C. Pochmurno. Piwo 3.
7 . — 6 °C. Pochmurno. Potem słonecznie. Spacer z We

roniką. Wittichówna. Feliks.
8. —7 °C. Pochmurno. Piwo Ą, Feliks — powrót Ka

riny.
9. — 9 °C. Pochmurno. Weronika kaszle. Karina. We

ronika 3 6,4 .
10 . —7 °C. Weronika: Diessen. Piwo 5. Feliks: śmierć 

młodego Henna.
1 1 . —I 2 °C. Zawieja. O 12  lżeje. O 4 cicho. Feliks.
1 2 . — I 7 °C. Słonecznie. Bormannowa. Spacer; pięk

nie. (Więcej —5°C).
I 3. + — 0°C. Wiatr. Piwo 6.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



328 Dziennik 1939-1944

14 . —2°C. Wiatr i śnieg. Słonecznie. Wieczorem: 
mój Wergiliusz. Feliks + Karina.

15. —4°C. Śnieg. Piwo 7* Wieczorem: Feliks o swym 
odczycie.

16. —7°C. Gerbertshammer. Weronika. Antje.
1 7 . — 6°C. Słonecznie. O 8 Vx ogrodnik. Piwo 8. Spa

cer. Feliks. Weronika z Bormannową o 8.50.
18. —5 °C. Pochmurno. Potem słonecznie. Ja do Schu- 

mannowej, Reisinger. Feliks.
19 . —5 °C. Pochmurno.
20. —7°C. Śnieg. Potem słonecznie. Piwo 9. Spacer. 

Feliks (Ph. W ft).
21. —7°C. Słonecznie. Pochmurno. Potem słonecz

nie.
22. —I2°C. Słonecznie. Piwo 10. Podwieczorek u Fe- 

liksostwa ([Robert] SchumannIV [Symfonia]).
23. —5°C. Pochmurno.
24* +—0°C. Pochmurno. Weronika: Diessen. Piwo

II. Jesionka. Spacer. Feliks.
25* — I °C. Pochmurno. Ja do Schumannowej (spiry

tus). Karina.
26 . +—0°C. Pochmurno. Moja kolacja u Felikso- 

stwa, Dante, XVIII (Ostern).
27. + I °C. Pochmurno. Piwo 12. Bormannowa. W no

cy śnieg.
28 . +2°C. Biało, pochmurno. Rachunki. Feliks.

Marzec
1. +—0°C. Pochmurno. Piwo I. Wieczorem: Feliks.
2. + I °C. Pochmurno. Ja do Schumannowej (spirytus).
3. +I°C. Pochmurno. Weronika do Diessen. Pi

wo 2 . Słonecznie.
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4. —4°C. Słonecznie. Nieporozumenie z mikwą. 
Mikwa! ( + p.). Feliks.

5. +6 I/2°C. Wiatr. Kolacja u Feliksostwa. Dante 
(Off. —). Powrót (—).

6. +4°C. Pochmurno. Piwo 3, ryba.
7. +3°C. Pochmurno. Weronika. Feliks: sprawa 

Ks. S. R.
8. + — 0°C. Pochmurno, śnieg. Piwo 4. Słonecznie. 

Wieczorem Feliks.
9. +I°C. Słonecznie, pięknie, spacer.
10. ^3 °C. Pochmurno. Weronika: Diessen. Piwo 5. 

O 3 — +10°. Feliks. Pokrywa.
11. —3 °C. Pochmurno. Karina, maszynka, pada. [...]. 

VI Dante.
12. + 3 °C Pochmurno. Kolacja u Feliksostwa; Dante 

(Henno).
I 3. —3 °C. Pochmurno. Piwo 6. Słonecznie. Pieniądze 

(stare 50).
14 . Mrozik, słonecznie. Sparkasse (stare 50). Spacer 

z Weroniką. Feliks.
1 5 . +4°C. Słońce. Skąpe, szron. Piwo 7• U Felikso

stwa ([Robert] Schumann).
16. +6°C. Pochmurno. Obiad psi. Apteka (wino). 
17* +—0°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Piwo 8.

O 3 — + I8°C, Feliks.
18. +9°C. Pochmurno. Do Schumannowej. Feliks 

(Assunta).
19. +8°C, Pochmurno. Spacer. Kolacja u Feliksa: 

Dante (Purgatorio, XXI: ja).
20. + 6°C, Pochmurno. Karina żegn. Piwo 9- Spacer.
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2 1 . + 4 °C. Słonecznie. Ogrodnik (—). Obiad psi. 
Spacer. Feliks.

22 . + I °C. Pochmurno. Mikwa. Obiad (+ ;piwo 10 , 
kawa). Socz.

23. + 2 °C. Słonecznie. Spacer z Weroniką do przy
stani.

24* +I°C. Pochmurno. Weronika: Diessen, ja do 
dworca. Piwo II . Słonecznie. Feliks: spr. R.

25. Przymrozek. Słonecznie. Spacer. Feliks. Do Schu- 
mannowej (przysł.).

26. Przymrozek. + 5°C. Słonecznie. Spacer do Ba- 
destag. Feliks.

27* + I I°C. Słonecznie. Piwo 1 2 . Bez okrycia. Spa
cer. Streidl.

28 . + IO°C. Pochmurno. Ogrodnik (kartofle). Marks 
(baba). Feliks.

29. + 1 °C. Pochmurno. Piwo 1 3 , do Klopfera. Fe
liks.

30. + 6°C. Słonecznie. Spacer. Do Schumannowej. 
Feliks.

31. +5 °C. Pochmurno. Weronika: Diessen. Słonecz
nie. Piwo 14. Spotkanie. Rachunki.

Kwiecień
1. + I0°C. Pochmurno. Ulewa. Feliks (Wergiliusz).
2 . + 6°C. Pochmurno. Feliks (Wergiliusz).
3. + 6 °C. Słonecznie. Klopfer (ryba). Spacer. Przy

jazd Kariny.
4. + 5°C. Słota. Piwo I. Ogrodnik (k.).
5. + 9°C. Obiad u Feliksostwa (Achilles). Engels, 

Henno.
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6. + IO°C. Zmiennie. Klopfer +, Spacer. Słonecz
nie.

7. +8°C. Słonecznie. Piwo 2. Spacer. Apteka.
0  5 Feliksostwo z Bormannową.

8. +9°C. Pochmurno. Weronika: Diessen, i a: Ut
ting (+ —). Caspari (sp.). Feliks. Atak.

9. + 11 °C. Słonecznie. Karina. Wittichówna. Streidl 
(konfuzja).

10. +9°C. Huragan, słonecznie. Do Monachium. 
Konfuzja z Bormannową.

11. + IO°C. Słonecznie. Ogrodnik (szczaw). Streidl. 
Feliks. Wiatr.

12. + 5°C. Słonecznie. Mikwa ( + ). Bormannowa. 
(Feliks i Karina chorzy). Piwo 3* Kawa.

13. +9°C. Słonecznie. Bormannowa (Feliks i Kari
na lepiej). Feliks.

14. +2°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Piwo 4* 
Spacer. Weronika.

1 5 . +5°C. Słonecznie. Podwieczorek u Feliksostwa 
([Robert] Schumann I [Symfonia]). Poczta.

16. + IO°C. Zmienna. Z rana oczekiwanie em erytu-

ry*
1 7 . +6°C. Słonecznie. Oczekiwanie. Piwo 5- Karina 

z Dantem. Purgatorio, XXIV
18. +I0Vi°C. Słonecznie. Oczekiwanie ( + ). Spa

cer. Poczta. Feliks.
19 . +9°C. Pochmurno. Wieczorem Karina z D. Pi

wo 6. Śpiewy Bormannówny.
20. +13 °C. Słonecznie. Wieczorem Feliks. Deszcz

1 ochłodzenie.
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2 1 . + 7 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Deszcz. 
Zmiennie. Feliks (Froster).

22 . + 9°C. Pochmurno. Piwo 7* Burza. Weronika 
3 7,2; 37,6; 37,4*

23. 9°C. Pochmurno. Weronika zdrowa ( 36; 37 ,2 , 
powrót (—), 37,6,37,1). Dante (Feliks).

24- +13 °C. Bardzo pochmurno, słonecznie. Wero
nika zdrowa (3 6, l ) .  Kończę „treść”.

25. 8°C. Pochmurno. Weronika 3 6,2 . Śmierć Schif- 
fulowej. Ogrodnik.

26. 7 °C. Pochmurno. Mikwa (+)• Piwo 8. Kawa.
27. IO°C. Pochmurno. Ogrodnik (kwiaty). Pogrzeb 

Schiffulowej. Lekarz (z Weroniką). Feliks.
28 . 3 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Piwo 9 (—). 

Pochmurno. Ochłodzenie (atak).
29. 2 °C. Wiatr, pochmurno. Karina (oddaję egz. 2).
30. 4 °C. Wiatr, pochmurno. Ogrodnik (sałata). Wie

czerza u Feliksostwa. Karina: Dante XXIX.

Maj
1. 4 °C. Zmiennie. Śnieg. Ja do Schumannowej. 

W nocy 2 ataki.
2 . 3 °C. Śnieg. W domu Feliks z Dantem. W nocy 

sny.
3. 3 °C. Pochmurno. Śnieg leży. Piwo I ( + ). Feliks.
4. 5 °C. Pochmurno. Karina.
5. 6°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Piwo 2 . 

Spacer.
6. I 2 °C. Słonecznie. Spacer z Weroniką, cud. Wie

czorem Feliks.
7. I 6°C. Słonecznie. 8 ogrodnik. Wieczerza u Fe

liksostwa. Mój wykład.
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8. I9°C. Blade słońce. Lampa w mroku.
9. I3°C. Słonecznie. 8 ogrodnik (—), tam Witti- 

chówna. Feliks. Spacer z Weroniką.
10. I4°C. Słonecznie. Mikwa (+ ). Piwo 3, kawa I. 

Podwieczorek u Feliksostwa (Bormannowa).
11. I2°C. Pochmurno. Feliks: szparagi (moje [...]). 

Żółty kanarek f .
12. 8 '/CC. Słonecznie. O 8 ogrodnik (szparagi). 

Weronika: Diessen. Piwo Ą .  Deszcz.
13. II  °C. Pochmurno.
14. II  °C. Pochmurno. Wieczerza u Feliksostwa (bu

rza). Dante (Ostern, XXIV).
1 5 . II °C, Pochmurno. Chłodna Zofia.
16. I2°C, Słonecznie. 8 ogrodnik (arbuz, kalafior). 

Feliks.
1 7 . I4°C. Pochmurno, zmiennie. Zaczynam tom VI. 

Feliks. (Sen)
18. I4°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. Karina.
19. 1 7 °C. Pochmurno. O 8 ogrodnik (kalafior). We

ronika: Diessen. Beerenwolf (—). Piwo 5-
20. I4°C. Słonecznie. Ja do Schumannowej. Feliks.
21. I9°C. Słonecznie, wiatr. Do Beerenwolfa (+ ), 

baba. Weronika u Feliksa, Dante (Henno, XXV).
22. I2°C. Słonecznie, wiatr.
23. I2°C. Blade słońce. 8 ogrodnik (szparagi). Spa

cer z Weroniką (apteka). Nasi (z Weroniką 
i Bormannowa).

24. 11 °C. Pochmurno, wiatr. Mikwa (—). Obiad (bruk
selka) .

25. I3°C. Słonecznie. Waga (7514; 52I/3). Spacer 
z Weroniką. Piwo 6. Kawa 2. Feliks.
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26. I 7 °C. Słonecznie. Ja do Schumannowej. Marks. 
Feliks (ciotka).

27* I 9°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Spacer 
z Kariną. Feliks.

28 . I 6°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką (upał). 
Weronika po ciotkę. Burza. Dante.

29. 20°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką, Ochło
dzenie. Weronika po ciotkę (—).

30. I 2 °C. Słonecznie. Ogrodnik (szparagi). Wie
czorem u Feliksa (ciotka). Dante (Offówna—).

31. I4 °C. Flenno. Podwieczorek u Feliksa (Schubert 
III). Rachunki.

Czerwiec
1. 8°C. Duży wiatr. U Klopfera (paliwo). Moja kart

ka, jarzyny. Feliks.
2 . IO°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. 8 ogrod

nik (szparagi).
3. II°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. O 4 do 

Schumannowej. W nocy atak.
4- I4°C. Słonecznie. Spacer z Kariną. Wieczorem

u Feliksa. Dante (XXVII, Hennowa).
5. I 6°C. Słonecznie. Obiad w domu. W nocy o 6 

mały atak.
6. I 8°C. Słonecznie. 8 ogrodnik (kartofle). Spacer 

z Weroniką. Feliks.
7. I 9°C. Słonecznie. Mikwa (—). Piwo I, kawa. 

Spacer z Weroniką (upał).
8. I 9°C. Słonecznie. Emerytura (maj?). Spacer do 

Schumannowej (—). Feliks.
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9* I6°C  Blade słońce, 7 ogrodnik (+ rzepa, kala- 
fior). Weronika: Diessen. Spacer. Noc ( -  o j 
atak).

10. 1 7 °C. Blade słońce. Spacer z Kariną (lekarz). Fe
liks. Dante: Feliks.

11. I7°C. Blade słońce. Hennowa. Spacer. U Feliksa 
kolacja. (Karina: Dante).

12. I7°C. Słońce. Obiad i cały dzień w domu. Deszcz.
13. 11 °C. Blade słońce. О 11 Karina z Dantem. Wie

czorem Feliks (Ella M.).
14. I4°C. Słonecznie. Mój spacer. Wieczorem Felik- 

sostwo — Ella M.
1 5 . II °C. Deszcz. Apteka. Komenda policji.
16. I0°C. Weronika: Diessen. O 7 ogrodnik (szpa

ragi). Deszcz. Apteka (pigułki). (О I—Weronika 
atak, też mój).

17* 13 °C. Zmiennie. Karina. Wieczorem ataki: We
roniki i mój.

1 8. Kolacja u Feliksa. Dante (XXIV Karina). Piwo 2.
19- I6°C. Słonecznie. Spacer z Kariną (rozmowa). 

Obiad w domu.
20. I4°C. Słonecznie. 8 Pi ogrodnik (Schenkowa). 

Po kolacji Feliks (w tajemnicy), atak.
21. I 3°C. Słonecznie. Mikwa (+ parzy). Kawa 2.
22. I4°C. Słonecznie. Spacer. Weronika u Witti- 

chówny. Karina. Apteka.
23. I0°C. Słonecznie. O 7 ogrodnik (+ kalafior). 

Spacer. W nocy o 3 Fi atak.
24- I0°C. Słonecznie. Do Beerenwolfa. Feliks. Pi

wo 3.
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25. I 6°C. Słonecznie. Karina. O 8V5 Dante (XXX, 
ja). Piwo 4-

26. I 2 °C. Obiad i cały dzień w domu.
27* 8°C. Słonecznie. Ó 7 ogrodnik (—). Feliks (sów

ka + ).
28 . I 2 °C. Pochmurno.
29. I4 °C. Blade słońce. Nasz spacer. Ja: Schumanno- 

wa. Feliks.
30. I 6°C. Słonecznie. O 7 ogrodnik (kalafior, wiś

nie + ). Żegluga statkiem ( + ). Piwo 4*

Lipiec
1. I 7 °C. Słonecznie. Weronika do Schumannowej 

(truskawki, rzodkiewki). Karina i burza.
2 . I 8°C. Słonecznie. Feliks: niby sen. Dante odło

żony.
3. I 8°C. Pochmurno. Karina do Monachium.
4. 1 8 °C Słonecznie. Powrót Kariny. Weronika u Fe

liksa. Dante (XXXI, Ostern —) Powrót +.
5. I 6°C. Słonecznie. Piwo 2 , kawa I. Mikwa (—). 

Pigułki.
6. 20°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. Ja: Schu- 

mannowa (+ ). Feliks. Pigułki.
7. I 7 °C. Pochmurno. Żegluga Rieden—Stifiskirche 

St. Maria—Schondorf. Pigułki. O 12 średni atak.
8. I4 °C. Pochmurno. Do Beerenwolfa (białe po

rzeczki). Karina —.
9. Słonecznie. Karina. Spacer z Weroniką. Wieczo

rem u Feliksa Dante (XXXII, Hennowa).
10 . 20°C. Słonecznie. Do Beerenwolfa (cz. porzecz

ki; maliny). О I w nocy atak.
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11. 1 5°C. Pochmurno. O 7 Weronika: ogrodnik (ka
lafior). Feliksostwo, mój wykład.

1 2 . I 2 °C. Wiatr.
I 3- I 3°C. Słonecznie. Wiatr. Feliks.
14- I2 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. O 7 ogrod

nik fkalafioP). Skończyłem rozdział I.
15- I 2 °C. Pochmurno. U Beerenwolfa Karina, po

rzeczki.
16 . IO°C. Zmiennie. Feliks. Dante odłożony.
17* 16°C. Zmiennie. Günther. Beerenwolf, porzecz

ki.
18 . 1 ГС . Pochmurno. O 7 ogrodnik (gr. b.). Sło

necznie. Spacer z Weroniką. Feliks.
19. I 2 °C, Pochmurno. Mikwa. Piwo, kawa. Blondin- 

ger.
20 . I 2 °C. Pochmurno. Do Schumannowej. Marks. 

Wieczorem u Feliksa Dante XXXIII (Henno, 
nowy odprow. Feliks i Günther).

2 1 . I 2 °C. Pochmurno. Zaczynam rozdział II. Wero- 
nika: Diessen.

22 . I4 °C. Słonecznie. Z Kariną do Beerenwolfa (po
rzeczki). Feliks.

23. I 6°C. Deszcz. Wieczorem Karina, mój wykład. 
5 minut atak.

24* I4 °C. Pochmurno. Do Beerenwolfa. U Witti- 
chówny (Günther).

25. I4 °C. Słonecznie. Ogrodnik (pomidory). Spa
cer z Weroniką (cud). U Börnera.

26. 20°C. Słońce. Spacer z Weroniką. Feliks. W nocy 
biegunka.

27* I 6°C. Bez obiadu. Feliksostwa pożegnanie.
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28 . I 6°C. Weronika: temperatura 37.3- Weronika: 
Diessen. O 1134: 36,9- Odjazd Feliksostwa.

29. 13 °C. Wiatr. Weronika do Schumannowej. Wie
czorem u nas Wittichówna i Günther. О I średni 
atak.

30. I 6°C. Słonecznie. Poczta. Do Hennów po adres 
(+ ). Streidl.

3 1 . I 2 °C. Z oczami lepiej. Do Beerenwolfa. Obiad 
w domu.

Sierpień
1. IO°C. Słonecznie. Do ogrodnika z Weroniką 

(kalafior). Do Schumannowej (rybka). Średni 
atak.

2 . I 7 °C. Słonecznie. Mikwa ( + ). Klopfer pełny; 
piwo I.

3. I 7 °C. Pochmurno, u Klopfera. Günther. Burza.
4. I 3 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ogrodnik 

(kalafior, pomidory).
5. 1 4 °C. Pochmurno. Wieczorem Bormannowa. We

ronika: Schumannowa (jabłka).
6. I 2 °C. Pochmurno. Do Beerenwolfa (I funt po

rzeczek) .
7. I 2 °C. Słonecznie. Obiad w domu. Spacer, apteka

(“ );
8. II °C. Słonecznie. Spacer do Schumannowej (—). 

Offówna towarzyszy.
9- 13 °C. Słonecznie. Długi spacer z Weroniką. Po

wrót Feliksostwa.
10 . I 5°C. Pochmurno. Feliks. Wieczorem Karina.
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11. IO°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ogrodnik 
(r. t.) Karina spacer (teol.). Hurw. O 2.5 w nocy 
aura.

12. I7°C. Blade słońce, Karina (ogrodnik). Beeren
wolf [...].

1 3 . 1 3°C. Słonecznie, potem deszcz. Feliks (szlaf
rok).

14- I3°C. Pochmurno. Obiad w domu. Weronika: 
Schumannowa (jabłka).

I 5- I 3°C. Blade słońce. Streidl. Karina.
I6. I 3°C. Mgła, słonecznie. Mikwa (+ —). Feliks 

(pożegnanie).
17- I3°C, słonecznie. Odjazd Feliksostwa. Spacer 

z Weroniką.. Bormannowa.
18. I 5 °C. Słonecznie. Ogrodnik (rzepa). Weronika: 

Diessen. Spacer.
19 . I7°C. Słonecznie. Kończę rozdział II. Streidl. 

Spacer z Weroniką. O ĄVi [w] nocy atak.
20. Słonecznie. Z Weroniką do Monachium. Illig. 

Biblioteka ( + —). Obiad na dworcu (—). Burza.
21. I7°C. Pochmurno. Obiad u Klopfera.
22. I 5°C. Pochmurno, potem słonecznie. Elżbieta 

na urlopie.
23 . I6°C. Blade słońce. Wieczorem Bormannowa. 

W nocy burza.
24. I 5°C. Pochmurno. U Klopfera Engels. Spacer 

z Weroniką. Ja do Schumannowej.
25. I6°C. Pochmurno. 2 x ogrodnik (kartofle). We

ronika: Diessen. U Klopfera Beerenwolf.
26. I6°C. Mgła. Słońce. Spacer z Weroniką.
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340 Dziennik 1939—1944

27 . I6°C. Słonecznie. Osternówna. Powrót [...].
28 . I 6°C. Słonecznie. Z Osternówną do Beerenwol- 

fa (RM ).

[Rozliczenia z wydawnictwem Mortkowiczów] 
Towarzystwo Wydawnicze za czas 2 V 40
— 28 IV 41 — 617,41

„ „ „ „ 29 IV 4 1 - I X I41:
34 Historia kultury antycznej, t. I a 4
— 10% ' — 13,60
7 Klechdy anty супе III a 3,50 —  10% —  2,45
7 „ „ IV a 3,20 — 10% — 2,24

44 Religia starożytnej Grecji a 4 —  10% 
44 .. .. Rzymu a 7 ,5 0 — 10%
76 Ryplita Rzymska a 18 — 10% 

Cesarstwo Rzymskie 
Dysponenda za 29 IV 41 
Sprzedano 80 a 20 — 10% 
Pozostało na składzie

—  17,60 
—  33 -  

—  136,80

— 1287
— I 60 

1207
razem 365,69

29. I 6 C. Słonecznie. Spacer z Weroniką (upał). 
W nocy 20 minut atak.

30. I 7 °C. Słonecznie. Mikwa (—). Weronika do Wit- 
tichówny.

31 . I 7 °C. Wiatr. O 9 wieczorem spotykamy Felikso- 
stwo [...].

Wrzesień
I. 19°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ja z ogrod

nikiem (kalafior, szparagi); Karina, Feliks.
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2 . I 5°C. Słonecznie. Spacer z Weroniką. U Schu- 
mannowej. Karina. Feliks. Aura zero. Dante.

3. I 5°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Z Felik
sem na dworcu 2 x lody, aura.

4. 15 °C. Słonecznie, Z Kariną na łódce. Beerenwolf 
chory. Waga.

5. I 6°C. Słonecznie. Wittichówna. Podwieczorek 
u Wittichówny.

6. I 6°C. Słonecznie. 2 x lody. Podwieczorek u Fe- 
liksostwa. Mój wykład (łaciński).

7.
8. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ogrodnik (kar

tofle, kalafior, szparagi).
9. Słonecznie. Z Weroniką źle (oddech). Na jutro 

do Monachium. Wieczorem Weronice lepiej.
10 . I 2 °C. Słonecznie. Z Weroniką gorzej, rezygna

cja z Monachium. Dr Weber. Dante.
11. 1 6°C. Mgła. Biegunka. Karina.
1 2 . Słonecznie. Siostra. Z Weroniką źle. Nowy po

kój. 2 rybki. Piwo I. Feliksostwo. Aura.
13. Słonecznie. Weronika dobrze spała, słaba. Kari

na. Piwo 2 . Biuralistka.
14- Słonecznie. Weronika dobrze spała, słaba. Są: 

Karina, Feliks, Kazimiera.
15- Też: Siostra, Karina, Osternowa. Ja: Feliks.
1 6. 18 °C. Pochmurno. Siostra. Stolarz. Apteka. Wit

tichówna.
1 7- Słonecznie. Siostra, Wittichówna, Karina. Lody. 

Przenosiny Weroniki. Dante (—). Antje.
I 8. Słonecznie. I 8°C. Karina, Engels. U Beerenwol- 

fa (śliwki). Nocą aura.
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19. Słonecznie. Ogrodnik (20 funtów kartofli). Ka
rina. Z Weroniką lepiej. Nocą nalot.

20 . I 0°C. Słonecznie. Mikwa ( + ). Piwo 3- Kazia. 
Feliks. Aura.

2 1 . Słonecznie. S. ostatn. Weronika maluje. Feliks: 
Dante. Aura.

22 . I 0°C. Pochmurno. Karina. Wittichówna. I—sza. 
Rabsowie. Noc +.

23. 9°C. Słonecznie. Do Beerenwołfa (śliwki). 
Noc +.

24. I 5°C. Pochmurno. Z Weroniką do Klopfera. 
Wieczorem Dante (ja). Aura 10 min.

25. I 3 °C. Pochmurno. Miser.&\ Noc +.
26. 1 1  °C. Zmiennie. Ogrodnik (kartofle). Moje uro

dziny (nasi, Wittichówna). Noc +.
27* I 2 °C, Pochmurno. Noc +.
28 . 6 °C. Słonecznie. Ja do Schumannowej (Ostern). 

Stół. Noc +.
29- 8 °C. Słonecznie. Z Weroniką do ogrodu. A. (szlaf

rok). Marks. Noc +.
30. 6 °C. Słonecznie. Spacer z Kariną. Rachunki z gosp. 

Noc +.
Październik

1. 13 °C. Słonecznie. Streidl. Upał. Dante (Henno- 
wa —). O 7 aura 5 min.

2 . I 3°C. Słonecznie. Ostatni. Beerenwolf (śliwki). 
Weronika u Webera. Piwo I . 8

8 Być może chodzi o lekturę Les Miserables (Nędzników) Wiktora 
Hugo.
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3. 12°C, Mgła, Ogrodnik (selery). U Klopfera En
gels (wino). Feliks. Lampa. Noc +.

4. I2°C. Słonecznie. Piwo 2 . Apfelsaft. Biblioteka. 
Noc + .

5. 9°C. Słonecznie. Karina. Spacer z Weroniką. 
Noc +.

6. 9°C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Tchu wabo- 
hu9. Piwo 3. Zła noc. Rom. aura.

7. I9°C. Słonecznie. Z Kariną. Piwo 4* Noc +.
8. I 3 °C. Słonecznie. Dobre wieści. Wittichówna, 

Dante (V, Henno). Noc +.
9. 8°C. Słonecznie. Wiatr. Karina. Obiad arcypsi. 

Wittichówna. Noc +.
11. 5 °C. Słonecznie. Vi Traubensaft, Vi Apfelsaft. Noc

+ ,
12. 5 °C. Słonecznie.
13. 7°C. Zmiennie. Wiatr. Ogrodnik (pory). Spot

kanie Weroniki —. Noc +.
14. 4°C. Słonecznie. Karina spacer (piec). Noc +.
1 5 . 7°C. Słonecznie. Klopfer. Pali. Piwo 5- Feliks: 

Dante odpada. Noc: napad zaczyna się.
16. 11 °C. Zmiennie.
1 7 . 9°C. Pochmurno. Ogrodnik (cebula). Piwo 6. 

Taśma Feliks.
18. 9°C. Zmiennie. Wiatr. Mikwa ( + ). Piwo 7. Ap

felsaft 2. Podwieczorek Feliks (M .+ ). Powrót —. 
Noc +.

9 Hebr. Tłumaczy się m.in. jako: chaos i pustka. Zob. Księga Ro- 
dgaju 1,2. Rozważania tych słów częste w judaistycznych komen
tarzach do Biblii i w kabale.
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19. 7 °C. Pochmurno. Do Schumannowej. Feliks sta
wia półki. Noc +, ale mało.

20 . I 2 °C. Pochmurno. Weronika: Diessen. Wieczo
rem słonecznie. Więcej książek. Noc +.

2 1 . Rano słonecznie, potem pochmurno. Noc +.
22 . Rano słonecznie. Karina i Paula, oczy. Na Dante

go (Weronika + Feliks), Feliks VI. Noc +.
23. 8°C. Pochmurno, wiatr, brzydko. Streidl. Noc + .
24. 7 °C. Słonecznie. Spacer z Weroniką, cudownie. 

Wieczorem Feliks. Noc +.
25. 9°C. Słonecznie. Karina. Rybka, piwo 8, Trauben- 

saß. Noc; s. 10 '/?, godz., atak.
26. 6°C. Słonecznie. Przykra niespodzianka u Klop- 

fera. Feliks. Noc +.
27* 7 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ogrodnik 

(kapusta). Rozmowa z Klopferami. Spotkanie.
O IV2 atak.

28 . 1 1  °C. Słonecznie. Obiad w domu (kartofle) Fe
liks. Szlafrok! Ja: Schumannowa. Noc +.

29. 4 °C. Słonecznie. Obiad u Forstera ( + ). Dante 
(Henno VII +) Noc +.

30. 4 °C. Słonecznie. Obiad w domu. Noc +.
31. 9°C. Słonecznie. Obiad w domu. Spacer, piec. 

Feliks zmiana Dante. Noc +.

1.

2 . 

3.

Listopad
9°C. Pochmurno. Obiad w domu. Wittichówna. 
Noc + (przerwa).
5°C. Słonecznie. Obiad u Forstera. Mydło.
6 °C. Słonecznie. Weronika: Diessen. Ja u Forste
ra. Ogrodnik (rzepa). Nie spotkałem Weroniki. 
Noc + .
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4. 5 °C. Mgła. Obiad w domu. Podwieczorek z Wit- 
tichówną i Feliksem. Streidl. Antje. Noc + .

5. 8°C. Pochmurno. Obiad w domu. Kończę roz
dział VI. Dante. О 1 1  atak.

6. 6°C. Pochmurno. Do Monachium z Weroniką 
i Kariną. W aucie aura. W bibliotece praca —. 
W Schondorfie spotyka gospodarz z latarką.

7- 6°C, Zmiennie. Ogrodnik (kapusta). Obiad
u Forstera. Do Schumannowej. Noc +.

8. 6°C. Pochmurno. Mikwa (+ —). Feliksostwo. 
O 5 Vx Kazia.

9. 6°C. Pochmurno. Ja do Klopfera i Dr. Obiady 
odtąd u Klopfera. Aura.

10 . 2 °C. Pochmurno. Weronika: Diessen. Ameryka
nie w Afryce. Nie spotyk. Nocą atak Vx godz.

11. 2 °C. Pochmurno.
1 2 . 2 °C. Pochmurno. Dante (IX, Flenno). Noc + .
13. 2 °C. Pochmurno. Karina.
14. I °C. Pochmurno. U Klopfera ostatni raz w kuch

ni. Do Schumannowej, apteka. Feliks. Noc +.
15. 0°C. Pochmurno. Do Klopfera — sam. Weroni

ka: 37,4; 37 ,3. Ale noc + + .
16. +I°C. Pochmurno. Śnieg. Piwo I. Traubenkur 

[kuracja winogronowa] francuskim winem. Fe
liks. Noc +.

1 7 . + I°C. Pochmurno. Weronika: Diessen. U Klop
fera: Günther. Weronika zadowolona. Noc +.

18. + № C. Pochmurno. Günther. Podwieczorek u Wit- 
tichówny, powrót z atakiem. Noc +.

19 . + 2 °C. Pochmurno. Z Weroniką gorzej. Kończę 
uwagi do [rozdziału] III. Dante X. Ostern. Po
wrót z Güntherem.
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20 . + 2 °С. Pochmurno. Zaczynam rozdział IX. Ka
rina. Noc +.

2 1 . + 3 °C. Pochmurno. Günther. Ja do Schumanno- 
wej. Feliks. Noc: aura.

22 . 0°C. Śnieg, słońce. Kończę Miser,10 Weronika: 
wanna [...]. Piwo 3. Urodziny Kariny.

23. —2 °C. Pochmurno. Karina. Piec — apteka. Fe
liks. Zawieja.

24* —2 °C. Weronika w domu. Słonecznie. Piwo 4! Ka
wa. Wieczorem Dante (ja: XI). Feliks odprowadza.

25. —5°C. Karina. Piec. O 3-30 Schumannowa. Marks. 
Rozmowa. Feliks. Noc +.

26. —7 °C. Weronika: Diessen. Słonecznie. Nie spo
tykam. Weronice lepiej. Noc +.

27. —4°C. Pochmurno. Elżbieta do Schumannowej. 
Feliks. Karina. Siostra Bona. Noc + .

28 . —4°C. Pochmurno. Piec —. Weronika: Schuman
nowa. Wittichówna. Reisingerowa.

29. —I °C. Zmiennie. Odw. Ryba. Kazia.
30. + I 'Л"С. Pochmurno. Śnieg. Wieczorem Feliks. 

Noc, awantura z piecem.

Grudzień
1. —4°C. Słonecznie. Wieczorem Weronika u Bor- 

mannowej (urodziny). O 2 atak Vx godz.
2. + 2 °C. Zmiennie, wiatr. Ja: Schumannowa (wi

no). Marks. Ciężko. O 2 atak I godz.
3. + I °C. Cicho, pochmurno. Vs wina. Wieczorem 

Feliks. Na Dantem nie. O 2 atak.

10 Zob. przyp. 9 .
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4. —5°C. Słonecznie, cicho. Vs wina 2 . Karina. Ap
teka. O 3 atak I godz.

5. —4 °C. Pochmurno. Wittichówna pożegnanie. Wie
czorem Feliks. Sedobrol. Noc + .

6. —5 °C. Pochmurno, wiatr. Bez mikwy. Bormanno- 
wa. Feliks. 2 napady.

7. 0°C. Słonecznie. Urodziny Weroniki; Feliks, kwia
ty i ciastka. Noc +.

8. —l№ C . Słonecznie. Weronika; Diessen; O 2 na 
słońcu 30°C [!],V sw ina.
Noc +.

9. —3 °C. Słonecznie. Awantura z kartkami świątecz
nymi. Weronika do Schumannowej i Bormanno- 
wej. Feliks. Noc —.

1 0. —2 °C. Słonecznie, szron. Do Klopfera sam. Vs wi
na. O 2 na słońcu 31 °C. Weronika o 6; 37,9. Noc—.

1 1 . —4°C. Słonecznie, szron. Weronika spała, lepiej. 
Do Klopfera sam. О I na słońcu 3—4 °C. Ja do 
Schumannowej (kartki świąteczne, Marks (—) 
i Feliksostwo). Noc: o 3 napad, I godz.

1 2 . + 3°C. Zmiennie. Karina. Ja z rana do Marksa, 
Schumannowa, apteka. Dr Weber. Feliks. Noc —.

1 3- — I °C. Mgła. Karina. Słonecznie, pięknie. Zupa. 
Feliks (Wino). Noc —.

1 4- —I '/AC. Feliks (szpital!). Blade słońce. Ja do Mos. 
Schumannowa. St. (— Hawr!). Feliks. Noc +.

I 5- 0°C. Mgła. Siostra. Karina. '/« wina. O 9 g. We
ronika na dworzec. Feliks odwozi ją do Weilheim 
(szpital), tam głodna. O 8 Feliks opowiada. Noc +.

16 . + 3°C. Słonecznie. Karina o moich posiłkach. 
O 5 Feliks (ptaszki). Noc +.
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1 7 . + №C. Pochmurno. Karina. 1/8 wina. Feliks. 
Noc +.

18. +I°C. Mgła. Do Schumannowej i stacji. Spot
kany Ostern. Karina. Noc + .

19. + 3 °C. Pochmurno. Mikwa z Feliksem. U Klop- 
fera Francuzka. Kazia. Noc —.

20. —I °C. Słonecznie. Karina. Spacer, na ławce. Fe- 
liksostwo. O 2 — 26°. Noc +.

21. + 3 °C. Słonecznie. O 3 N z Kariną do Weilheim. 
Weronika słaba. Mgła. Noc + .

22. —I °C. Słonecznie. Karina, Feliks do Weroniki. 
Weronika f. Noc +.

23. +2°C. Pochmurno. Feliks z wiadomością. Do 
Feliksostwa. Noc +.

24. + Vi°C. Pochmurno. Pogrzeb. Choinka. Feliks 
na cmentarzu. Noc —.

25. 0°C. Pochmurno. Noc +.
26. 0°C. Pochmurno. Wieczorem [Richard Wagner] 

Tannhäuser, Noc +.
27- -3  °C. Słonecznie. Ja do Portenlängnera. Piszę 

list dla Kazi. Schenk, maszynka.
28 . —5°C. Pochmurno. Przygotowuję odczyt. Od

czyt (15 zł). Noc —.
29. — 8°C. Słonecznie. Pracuję. Rozmowa z Feliksem 

o duszy jego pani. Noc +.
30. —2VTC.. Pochmurno.Mój spacerido Feliksostwa. 

Czytam Feliksostwu [rozdział] I. Noc—.
3 1 . —IVTC, Słonecznie, wiatr. Pracuję. Wieczorem 

czytam Feliksostwu rozdział II. Noc +.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Dziennik 1939—1944 349

1943
Styczeń

1 . — I V i °C. Śnieg, pochmurno. Z Feliksem do We
roniki (I godz. 3 5 m.). Wieczorem o III. Noc —.

2 . + 2 °C. Pochmurno, wiatr. Mikwa z Feliksem. 
Pracuję. Wieczorem о IV. Noc —.

3. —2 °C. Pochmurno, śnieg. Pracuję. Wieczorem 
о IV. Noc +.

4 . —3 °C. Słonecznie, wiatr. Kończę rozdział IX. 
Wieczorem о IV b. Noc 4 —

5. —6°C. Słonecznie, cicho. Nieudana próba do 
Portenlängnera. Noc +.

6. —7 °C. Pochmurno. Spacer. Wieczorem о V a. 
Noc +—.

7. —9°C. Pochmurno. Spacer. Kazia. Kończę o Wer- 
giliuszu. Zaczynam [rozdział] X. Noc +.

8. + I IZ°C. Odwilż, pochmurno, ślizgawica. Wie
czorem о V b. Noc 4 —

9. -IO°C. Pochmurno, cicho. Spacer 4 .  O 8 mój 
odczyt. Noc +.

10 . — 1 2 °C. Pochmurno. Spacer + , Wieczorem о V c. 
Noc + .

11. —9°C. Słonecznie. Długi spacer +. Feliks czyta 
Odyseję. Muzyka. Noc + .

1 2 . —7 °C. Pochmurno. Spacer. Muzyka. Wieczorem 
о VI a. Noc—.

13. + 3 °C. Odwilż, ślizgawica. W domu. Wieczorem 
о VI b. Noc 4 —,

14. 4  I °C. Odwilż, ślizgawica. W domu. Wieczorem 
muzyka ([Georges Bizet] Carmen). Noc 4 —
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15. +I°C. Odwilż, ślizgawica. Awantura z kijem. 
Feliks czyta Odyseję, Noc +.

16 . 0°C. Śnieg, słonecznie. Mikwa z Feliksem +. 
Treffler. Kazia.

17. —5°C. Słonecznie, pięknie. Powrót do Por- 
tenlängnera. Kazia. Noc —.

18. - 8°C. Zmiennie. Karina. Odtąd obiady u Klop- 
fera. Rachunki Feliks. Noc—.

1 9- —6°C. Słonecznie. Szukanie Kariny. Feliks. Noc —.
20 . —I Vi C. Słonecznie, pięknie. Karina. Wieczorem 

Feliks. Noc —.
2 1 . —2 °C. Słonecznie. Piwo I. Karina. Awantura 

z węglem. Dante u mnie (Feliks: Paradiso XIV). 
Pigułki. Noc +.

22 . + I °C. Słonecznie. Spacer z Kariną i Bormanno- 
wą. 3 °C. Noc +.

23. + 4 °C. Pochmurno. Karina. Półbuty. Kazia 
(list). Feliks. Noc +.

24. + 4 °C. Pochmurno, słota. Karina. Feliks. Oczy. 
Noc —.

25. 0°C. Pochmurno. Karina. Apteka. Feliks. Kończę 
rozdział X. Noc —.

26. —2 °C. Słonecznie. Karina do Monachium. 
Noc +.

27. + 3 °C. Pochmurno, wiatr. Powrót Kariny. Wie
czorem Feliks. Noc 20 min.

28 . + 2 I/4°C. Słonecznie, cicho. Węgiel. Karina. Do 
Schumannowej. Piec. Feliks. Kazia. Noc +.

29. — 2Vi°C, Słonecznie. Spacer do ławki. Karina. 
Noc. 1 5 min.
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30. —1Уг°C. Słonecznie. Karina. U Klopfera Engel- 
sowa. Spacer do ławki. Noc +.

3 1 . + I °C. Słonecznie, pięknie. Feliks; do Feliksostwa, 
muzyka (V Symfonia). Zaczynam rozdział XI. 
Noc 20 min.

Luty
1. +9°C. Pochmurno, wiatr. Karina: rozmowa. Sło

necznie. Wieczorem Feliks. Noc 30 min.
2. +2°C. Pochmurno. Karina. Streidl. Feliksostwo 

u mnie (II a). Noc 7 min.
3. +3 "C, Zmiennie. Karina. Przygotowuję Dante

go. Feliks. Noc 15 min.
4. + 2°C. Słonecznie. Karina. Spacer do ławki. Fe

liks. Dante. Noc + .
5. +ViC. Słonecznie. Karina. Feliks mnie myje. 

Noc + .
6. —5°C. Słonecznie. Karina. Chłopiec od Streidla, 

piec. Feliks. Noc, 15 min.
7. + 2 IZ°C. Pochmurno. Feliks, politykujemy. Noc...
8. 0°C. Pochmurno. Śnieg leży. Karina. Chodzę źle. 

Feliks. Noc — (2 godz.).
9. —7°C. Karina. Ö 3.45 z Feliksem do Utting (We

ronika). Powrót JVi. Noc +.
10. + I °C. Zmiennie. Karina. Blance marki. Wieczo

rem Feliks. Noc Vi godz.
11. —3 °C. Słonecznie. Karina. Wieczorem idę na 

Dantego (P. XXVIII: Henno). Noc +.
12. + -I  Vi°C. Słonecznie, wiatr. Karina. Spacer do 

ławki. Wieczorem Feliks. Noc +.
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13. +5°C. Karina. Śnieg leży. Po południu zawieja. 
Noc + .

14. + 3 °C. Zmiennie, wiatr. Feliks. Kazia. Noc 15 
min.

1 5 . +4°C. Słonecznie, wiatr. Do Kancelarii. Karina. 
Ksiądz. Feliks. Noc +.

16. +I°C. Pochmurno, śnieg leży. Karina. Ja do 
Schumannowej, poczta. Noc +.

17- +IVi°C. Pochmurno, śnieg leży. Karina. Wie
czorem Feliks. Noc + +.

18. — I °C. Pochmurno. Karina. Nieudany spacer na 
Dantego. Noc —.

19 . —3 °C. Słonecznie. Feliks (maszynka). Spacer do 
ławki i Streidla. Noc +.

20. —I ViC.  Słonecznie. Karina. Spacer do ławki. 
Wieczorem Feliksostwo: IX a. Noc +.

21. —I°C. Mgła, słonecznie. Spacer do ławki. Kazia 
(I list). Feliks. Noc + .

22. —3 °C. Słonecznie. Karina. Spacer do ławki, 
Vą godz. Feliks. Noc 10 min.

23 . —2°C. Słonecznie. О II V2 z Kariną na cmen
tarz. Feliks. Noc +.

24* —I °C. Słonecznie. Karina. Wieczorem Witti- 
chówna i Feliks. Noc +.

25. 0°C. Słonecznie. Do Schumannowej.
26. +2°C. Karina. Apteka (wiadomość od Feliksa: 

maszynka znowu zepsuta). Noc +.
27. + 3 °C. Pochmurno. Karina. Feliks: znowu ma

szynka. O 4 V2 u Wittichówny (—). Noc +.
28. 0°C. Pochmurno. Rachunki Karina. Feliks krót

ko. Noc +.
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Marzec
1. —I°C. Słonecznie. Krótki spacer. Feliks o 3 (—), 

Sz. Noc + .
2 . + 3°C. Słonecznie. Awantura z maszyną. (Ka

rina; Henno). Wieczorem Feliksostwo: IX b. 
Noc +.

3. + 4 °C. Pochmurno. Kończę tekst rozdziału III. 
Karina. Noc +.

4 . 0°C. Słonecznie, wiatr. O 3 do poczty, do Schu- 
mannowej. Feliks. Noc — 1 Vi godz.

5. + 2 °C. Pochmurno, ciepło. Karina. Spacer do 
ławki. Noc +.

6. + 4°C. Śnieg. Karina. Węgiel od M. Feliks myje. 
Noc +.

7 . + I°C. Pochmurno. Szukanie. Feliks. Noc +.
8. —2 °C. Słonecznie. Spacer do ławki. Feliks. Koń

czę uwagi do rozdziału III. Noc —.
9. +I°C. Słonecznie, pięknie. Karina. Spacer do 

ławki. Kazia. Dante. Noc +.
10 . 0°C. Mgła, słonecznie. Karina. Spacer do ławki. 

Gotuję Dantego. Noc — V4 +V4.
1 1 . 0 °C. Mgła, słonecznie. Karina. Spacer do ławki. 

Dante u mnie (Feliksostwo, Henno, Ostern). 
Noc + .

1 2 . 0 °C. Mgła, słonecznie. Karina. Spacer do ławki. 
Noc V4.

13. +3 °C. Słonecznie, wiatr. Karina. Zaczynam roz
dział IV. Feliks. Noc + .

14. +I°C. Słonecznie. Feliks. Spacer do ławki. Ka
zia. Ksiądz. Feliksostwo IX c. Noc...
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15. +4°C. Słonecznie. Karina. Spacer do ławki. Ka
zia (list). Noc +.

16. +4°C. Słonecznie. Karina. Blanka: Füller. 
Noc +.

1 7 . +4°C. Słonecznie. Karina. U Klopfera: ryba. Fe
liks. Wieczorem bolesny atak. Noc +.

18. +4°C. Słonecznie. Blance „Füller". Karina. Spa
cer do ławki i Marks. Feliks: Dante. Noc +.

19 . +8°C. Słonecznie. Blanka: wino. Spacer do ław
ki. Na Dantego (Ostern). Noc +.

20. + 3 °C. Słonecznie. Karina. Spacer. Feliks: z Ż. 
częstują. Kazia. Noc + .

21. +4°C. Słonecznie. Karina. Ksiądz. Spacer do 
ławki. Noc +.

22. +6°C. Słonecznie. Spacer do ławki. Noc +.
23. + 5 °C. Słonecznie. Karina. Wcześnie spacer. Do 

Schumannowej (ser). Noc +.
24. + 5 °C. Słonecznie. Spacer do ławki. Karina. Wie

czorem Feliks. Noc Vi godziny atak.
25. +7°C. Blade słońce. Do Klopfera bez poi. 

O 6 do Feliksa, stąd Dante. Noc +.
26. + 11 °C. Słonecznie. Karina krótko. Elżbieta nie

potrzebnie pali. Noc —.
27. +I0°C. Pochmurno. Karina. Deszczyki. Feliks 

(list Kotarbińskiego). Noc +.
28 . +8°C. Słonecznie. Do kościoła. Ksiądz (o Kazi, 

spowiedź). Feliks (Rabsowie). Noc +.
29. + 5 °C. Mokro. Karina. Oziębienie. Feliks. Noc +.
30. Przymrozek, + 5 °C, pochmurno. Karina. Kl—a synt. 

Spacer do Schumannowej. Noc +.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Dziennik 1939—1944 3 55

3 I. IO°C. Blade słońce, wiatr. Ryba. Bez spaceru. Lis
ty. Feliks. Rachunki gosp. Noc +.

Kwiecień
1. IO°C. Deszcz, wiatr. Karina. Rybka. Od Kariny 

i Feliksa powrót — (babcia). Kazia. Noc +.
2 . 5°C. Pochmurno, wiatr. Karina (Carpau). 2—gi 

dzień bez gazu. Noc +.
3 . 5 °C. Pochmurno, wiatr. Palimy. Karina. Śnieżek. 

Wieczorem Feliksostwo IX d. Noc +.
4- 6°C. Słonecznie. Spacer do ławki. Kazia (list).

Noc +.
5. I °C. Słonecznie. Krótki spacer. Caspari. Feliks. 

Noc +.
6. IO°C. Wiatr, grad. Karina. Pokój dla [ . . . ] .  Noc 

3Л godz.
7. 4 °C. Pochmurno, śnieg leży i pada. Feliks (Rab-

sowie). Noc Vą,
8. 4 °C. Pochmurno, śnieg leży i pada. Karina. Krup

ka. Feliks (Horacy). Noc V4.
9. + 1 °C. Pochmurno, śnieg leży i pada. Karina. 

W zimowej pelerynie. Feliks. Noc +.
10 . 5°C. Pochmurno. Karina. Ren. Ja do Schuman- 

nowej (wino). Ess. Noc +.
11. 5°C. Pochmurno. Do kościoła. Kazia. Powrót. 

Noc +.
1 2 . 9°C. Słonecznie. Matka. Hennowa. Spacer do 

ławki. Feliks. Apteka. Noc +.
I 3. I 2 °C. Słonecznie. Piwo. Poczta. Feliks. Noc +.
14. I 2 °C. Mgła, słonecznie. Rozmowa z Portenlängne- 

rem. Feliks (Rabsowie). Noc +.
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15. 15“C. Słonecznie. Matka (cukier). Feliks (Pa
weł). Ławka. Noc +.

16. I4°C. Słonecznie. Do ławki, gorąco. Feliks. 
Noc +.

17- I4°C. Słonecznie. Do Feliksa (—); wanna (—). 
Piwo 2. Kazia. Noc 25 min.

18. I6°C. Słonecznie. U Klopfera Kazia z matką; 
z Kazią do ławki. Eur. Feliks. Noc +.

19 . I6°C. Słonecznie. Feliks (ksiądz). U Klopfera 
(Kazia z matką), spacer. 5 Eur. Noc +.

20. I4°C. Pochmurno. Feliks u Klopfera bez Kariny. 
O 5 Eur. Deszcz. Noc + .

21. 11 ° C. Słonecznie. U Klopfera Kazia z matką. Fe
liks. O V2 8  Eur. Noc + .

22. 11 °C. Pochmurno. U Klopfera bez Kazi. Spacer 
z nią. O 5 Eur. Feliks. Noc +.

23. 2I°C. Słonecznie. Karina. Obiad w domu (+ ). 
Spacer. Feliks. Kazia. Noc V2 ,

24. I5°C. Słonecznie. U Klopfera obie. Deszcz. 
O 5 Eur. Karina. Noc + .

25. I 5°C. Słonecznie. Ksiądz, Feliks. U Klopfera — 
oba. O 4V4 u Feliksostwa (Rabsowie). Noc...

26. I 5 °C. Pochmurno, wiatr. O V2  II Eur. U Klopfe
ra obie. Kazia z listem. Noc + +.

27* 1ГС . Pochmurno, wiatr. Klopferowe chore. 
O 5 Eur. Feliks. Noc +.

28 . 1 8 °C. Blade słońce. O 10 34 Eur. Post. Feliks 
(maszynka). O 8 Mickiewicz. Noc +.

29. 8 °C. Pochmurno, deszcz. O 5 Eur. Feliks. Noc —.
30. I0°C. Pochmurno. O 10 Vx Eur. Obiad w domu. 

O 8 Mickiewicz. Noc — Vi.
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Maj
1. 8°C. Słońce. O 10 VS Eur. Spacer do ławki, zaję

ta. Feliks. Burza. Noc + ...
2. 13 °C. Słonecznie. Elżbieta powraca. Feliks. 

Noc Vi.
3. 8 °C. Pochmurno. List z Monachium. Palimy. Fe

liks. Noc +...
4- 7°C. Pochmurno. Palimy. Kawa I ■ H. Kazia.

Noc +.
5. I2°C. Słonecznie. Krótki spacer. Karina: ręka. 

Feliks: buty. Noc +.
6. I2°C. Słonecznie. Kończę rozdział IV Karina. 

Feliks [...]. Noc +
7* I2°C. Pochmurno. Feliks. Obiad w domu. O 6 5A

wanna +. Noc + .
8. I4°C. Słonecznie. Karina. Rozmowa z Klopfe - 

rem. Spacer do Feliksa (maryn.). Feliks (Rabso- 
wie). Noc +.

9. I7°C. Pochmurno. Kawa 2 z ciastkiem. Deszcz, 
chłodno. Karina. Noc +.

10. 9°C. Słonecznie. Palę. Wittichówna. Feliks. Al
bumy. Noc...

11. I2°C. Pochmurno. Feliks. Zaczynam rozdział V 
Kazia (list). Karina (masło). Noc +.

12. I 3 °C. Pochmurno. Po półletniemu. Noc...
1 3 . I7°C. Mgła, słonecznie. Karina. Bez wieczerzy 

do Feliksa: Dante.Purgatorio XXV (Ja). Noc +.
14 . I9°C. Mgła, słonecznie. Karina (album). Obiad. 

Gorąco. Apteka. Spacer. Księżyc. Noc Vi.
1 5 . I8°C. Słonecznie. Po letniemu. Po obiedzie na 

cmentarz. Feliks. Noc...
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16. I4°C. Pochmurno. Po półletniemu. Karina i Fe
liks. Słońce, kawa 2 i ciastko 2. Noc 34.

17. I4°C. Słonecznie. Karina, ciastko 3* Spacer. So
nia I. Atak I godz. Feliks i Karina. Noc +.

18. I7°C. Słonecznie. Karina z Sonią, Po obiedzie 
z Sonią do ławki i Schumannowej. Feliks, Karina. 
Noc +.

19 . I7°C. Słonecznie. Z Sonią statkiem. Apteka. Fe
liks. Rozmowa z Sonią (So.). Noc Vi.

20. I7°C. Słonecznie. Dante odłożony. Po obiedzie 
z Sonią na cmentarz. Noc +.

21. 1 8 °C. Słonecznie. Obiad w domu. 2 razy Karina. 
Wieczorem spacer z Sonią. Noc...

22. I9°C. Słonecznie. Spacer do Feliksa z Sonią. 
Wieczorem Dante (P. XXV) u mnie. Noc +.

23. I2°C. Pochmurno. Kazia (list). O 4 4  u Felik- 
sostwa (Schubert, Niedokończona'), Noc + .

24* I7°C. Mgła, słonecznie, pochmurno. Feliks (Be
lege [pokwitowania]) do Weilheim. Album IV 
Noc —.

25. I3°C. Pochmurno wiatr. Bormannowa. Kawa 4* 
Noc +.

26. I 3 °C. Pochmurno, deszcz. Kawa 5 z ciastkiem 3. 
Do Schumannowej. Atak. Feliks. Noc +.

27. I I°C. Pochmurno, deszcz. Z Sonią na Dantego 
(Purgatorio) . Noc +.

28 . I7°C. Słonecznie. Dla Soni rozdział II. Obiad 
w domu. Sonia na koncercie. Noc Vi godz.

29. I6°C. Słonecznie. Wanna u H. Kawa 6 z ciast
kiem 4* Album VII. Sonia do kina. Noc +.
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30. 1 7 °C. Pochmurno, Feliks, słonecznie. Nachspiel 
[Epilog], Długi spacer z Sonią. Album VII. 
Noc +.

31. 13 °C. Pochmurno. Kawa 7 i ciastko 5, słonecz
nie. Feliks, Kazia z listem. Noc 20 min.

Czerwiec
1. I 8°C. Słonecznie. Burza. Rozmowa z gospody

nią. Z Sonią z VI a. Noc +.
2 . I 7 °C. Blade słońce. Sonia do Parten Kirchen. 

Karina. Noc +.
3. I 2 °C. Pochmurno. Kawa I, ciastka Z. Rozmowa 

z Sonią. Dante odłożony. Noc +.
4* I 2 °C. Obiad w domu. Z Sonią IX. Karina. Fe

liks. Noc +.
5. 1 8 °C. Blade słońce. Odjazd Soni. Spacer do ław

ki. Feliks. Wino 6. Noc +.
6. 20°C. Słonecznie. Karina. Po nadletniemu. Spa

cer do ławki. Noc +.
7- I 5°C. Pochmurno. Karina. Po półletniemu.

Noc +.
8. I7 °C. Słonecznie. Karina. Po nadletniemu. Spa

cer do ławki, apteka (—). Feliks. Noc +.
9. I 5°C. Pochmurno. Karina. Feliks. Noc +.
10 . I 2 °C. Deszcz. Karina. Bez wieczerzy. Na Dante

go — (atak). Karina. Noc +.
11. I 3°C. Pochmurno. Obiad w domu. O 5 Vi do 

Henna. Burza. Wanna. Noc +.
1 2 . I 8°C. Słonecznie. Karina. Po letniemu. Spacer 

do ławki. Feliks. Noc +.
13. I 5°C. Pochmurno. U Klopfera kura. Kazia: list. 

Feliks. Noc +.
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14 . I8°C. Słonecznie. Feliks. Kazia z listem. O Ą'/> 
do Feliksa (Schumann, Beethoven). Noc +.

1 5 . I2°C. Pochmurno. Z Kariną do cmentarza. Ka
wa. Noc + (mało).

16. 15 °C. Pochmurno. Feliks (maszynka). Kawa z ciast
kiem. Ryba. Noc, I godz.

1 7 . 9°C. Pochmurno. Kawa 2. Na Dantego znowu 
—  atak 3 godz. Noc +.

18. I234°C. Słonecznie. Obiad w domu. Do Marksa 
(—) i Schumannowej. Feliks. Mydło. Noc +.

19 . I5°C. Pochmurno. Karina. Hennowa (kwiaty). 
Kawa z ciastkiem. Feliks (rada). Noc + .

20. 20°C. Słonecznie. Feliks. Spacer do ławki. Po 
nadletniemu. Burza. Noc 34 + W

21. 20°C. Słonecznie. Kartki. Karina. Spacer do ław
ki (gorąco). Burza. Noc [...].

22. 20°C. Blade słońce. Karina. Spacer do ławki. 
Chłodniej. Noc 34+1 /4.

23. 20“C. Słonecznie. Spacer, apteka, Weigl. Feliks. 
Sedobrol. Noc +.

24. 20°C. Pochmurno. U Klopfera Beerenwolf. 
Noc V?.

25. 20°C. Słonecznie. Obiad w domu. Karina. 
Noc 34.

26. I7°C. Pochmurno. Karina. Feliks (Rabsowie). 
Noc + 20 min.

27i 22°C. Słonecznie. Do Klopfera późno. O 5 do 
Feliksostwa (Schubert). Noc +.

28. I5°C. Zmiennie. Hennowa (kwiaty). Feliks. 
Noc +.
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29- I4 °C. Słonecznie. U Klopfera pełno (kawa 
z [...]). H. (Karina, wino). Noc +.

3 0. I2 °C. Pochmurno. Karina i Hennowa (truskaw
ki). Noc + 20 min.

Lipiec
1. I 6°C. Pochmurno. Do Beerenwolfa ('/>. truska

wek) —  Karina. Burza. Noc + У4.
2 . I 5°C. Słonecznie. Do Schumannowej i wanna 

(—) —  Kazia (list). Noc У4 + 40 min.
3. 2 I°C. Słonecznie. Spacer do ławki. + Kończę 

montować (tekst). Noc —.
4* 22°C. Słonecznie. Spacer do ławki. Gorąco. Pi

wo I. Noc...
5. 20°C. Słonecznie. Piwo 2 . Noc...
6. I 5°C. Deszcz. Lipa kwitnie. Dante (Feliks). 

Noc +...
7. I 5°C. Pochmurno. Apteka ( + ). Przygotowuję 

Dantego. Noc + ...
8. I 5°C. Pochmurno. Karina (porzeczki). Deszcz. 

Dante u mnie (ja: P XXXI). Noc +.
9. 15 °C. Deszcz. Karina. Słonecznie. Scyzoryk. Fe

liks. Noc У4 + V4.
10 . I2 °C. Pochmurno. Feliks (postrzał). Noc...
11. I 3°C. Pochmurno. Karina (z Feliksem gorzej). 

O 10 atak. Noc...
1 2 . 20°C. Pochmurno. Słonecznie. Do Feliksa (neu

ralgia). Poczta. Noc...
13. I 5°C. Deszcz. Karina (z Feliksem nie lepiej). 

Ryba. Katar. Noc...
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14* I9°C. Słonecznie. Karina (z Feliksem nie lepiej, 
gorączka ustała). Wittichówna + Hennowa.

15. I9°C. Słonecznie. Karina (z Feliksem nie le
piej). Katar.

16. 24°C. Słonecznie. Karina (z Feliksem z gorączką 
lepiej, ale w krzyżu). Katar. Noc +.

17- 24°C. Słonecznie. Karina (z Feliksem lepiej). 
Kaszel lżejszy. O 5—ej do Feliksa. Noc +.

18. 24°C. Słonecznie. Karina (z Feliksem lepiej). 
O 8 u Wittichówny (Karina, Korberówna, Dene- 
lówna, Schenkowa). Noc +.

19 . 24°C. Słonecznie. Karina. Spacer do ławki, czar
no. Okna. Burza. Bormann owa. Noc +.

20. 2 3°C. Słonecznie. Bez ryby. Do Feliksa: nieco 
gorzej. Okna. Noc...

21. 20°C. Blade słońce. Karina: z Feliksem trochę le
piej. Ryba 2. Noc Vz.

22. 24°C. Blade słońce. Karina (Feliksowi lepiej). 
Do Beerenwolfa + (4 funty porzeczek). Kazia 
(list). O 8 Dante u Feliksa (Ostern, XXXII). 
Karina odprowadza. Noc w pokoju +.

23. 24°C. Blade słońce. Karina. Rzemyk w maszynie. 
Do Schumannowej i Feliksa — (1.). Wieczorem 
Kazia z listem.

24. 2 3°C. Słonecznie. Karina. Ryba 2. Schenkowa 
(maszynka —). Noc V4 .

25. I7°C. Mgła, słonecznie. Ryba 4* O 5 do Felik- 
sostwa (Szmd). Noc.

26. 22°C. Słonecznie. Karina po maszynkę. Henno
wa. Okna. Feliks z maszyną. Noc... —
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27. 1 9°C. Pochmurno, słonecznie. Karina (książka). 
Elżbieta (okna). Noc +.

28. 20°C. Słonecznie. Noc +.
29. 22 °C. Słonecznie. Feliks. Do Beerenwolfa 

( + 4 ) .  Porządki: Elżbieta. Noc w pokoju +.
30. 21  °C. Słonecznie. Do dworca, upał. Feliks. Dan

te u mnie (P XIX, XX — Henno). Noc +.
31. 2 3 °C. Słonecznie. О II  wanna w Landheim 

( + ). Łyżka. Komary? Noc —.

Sierpień
1. 24°C. Słonecznie. Feliks. Piwo, ryba. O 6.50 Fe

liks [...]; bankiet na cześć Henna, wino, cygaro, 
moja maszynka. Noc +.

2 . 29°C. Piwo 2 . Na słońcu 43 °C. Karina (Gajta- 
nides). Noc —.

3. 25 °C. Słonecznie. Feliks. Piwo 3. Spacer do ław
ki. Wittichówna. Karina.
Noc —.

4. 25°C. Słonecznie. Feliks (depozyt). Na noc se- 
dobrol. Noc +.

5. 23°C. Do Beerenwolfa + (j., porzeczki). Hen- 
nowa. Feliks, Karina późno Feliks (maszynka). 
Noc +.

6. I 9°C. Pochmurno. Feliksostwo do Hütte. Hen- 
nowa (maszynka). Noc +.

7. I 7 °C. Słonecznie. Wittichówna. Do Schuman- 
nowej (+ wino). Hennostwo. Noc +.

8. I7 °C. Pochmurno. Spacer do ławki (Wittichów
na). Noc +.

9. I 9°C. Słonecznie, wiatr. Z rana do Schumanno- 
wej (—). Kawa, ciastko. Noc +.
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10. I8°C. Blade słońce, wiatr. Noc +.
11. I9°C. Słonecznie. Do cmentarza. Kończę roz

dział V (uwagi). Henno poz. 3 Noc +.
12. I7°C. Pochmurno. Karina. Do Beerenwolfa. Fe

liks (metryki; spadek). Noc +.
13. 22°C. Słonecznie. Feliks (metryki). Do dworca. 

Noc +.
14. 20°C. Słonecznie, wiatr. Wanna w Landheim 

(—). U Klopfera żołnierze. Karina. Noc +.
1 5 . 20°C. Deszcz. Feliks. Klopfer: w porządku. Kari

na. Noc +.
16. I7°C. Słonecznie. Reich—Gall (jabłka). Poczta. 

Noc +.
17* 22°C. Słonecznie. U Klopfera —  pełno. Spacer 

do ławki. Upał. Zegarek. Noc +.
18. 2 3 °C. Słonecznie. Wittichówna i Gyzisowa u mnie. 

Do Schumannowej. Noc +.
19 . 27°C. Słonecznie. Feliks. U Klopfera Engels. Pi

wo 4* Do Beerenwolfa. Bormannowa. Noc +.
20. 27°C. Słonecznie. Na słońcu 44°C. Do Schu

mannowej. Gyzisowa. Noc + —.
21. 24°C. Słonecznie. Kazia z listem. Piwo 5. Koma

ry. Noc —.
22. 25°C. Słonecznie. Piwo 6. Upał. Noc +—.
23. I7°C. Deszcz. Bormannowa (Rabb.). Noc +.
24. 23 °C. Mgła, słonecznie. Do Kancelarii i cmenta

rza. Do Schumannowej. Noc +.
25. 23 °C. Pochmurno. Do ławki. Wittichówna (póź

no). Noc +.
26. I9°C. Słonecznie. Spacer do ławki. Noc +. Ko

mary.
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27* I 9°C. Pochmurno. Spacer do ławki. Bormanno- 
wa (Rabsowie). Noc + —.

28. I4 °C. Pochmurno. Kazia (list). Gyzisowa. 
Noc + —.

29. I4 °C. Pochmurno. Zaczynam rozdział VIII. 
Noc +.

30. I 9°C. Słonecznie. O JVą spotykam Feliksa na 
dworcu. Noc +.

31. I 7 °C. Słonecznie. Nieudany spacer do Schu- 
mannowej (atak). Noc +.

Wrzesień
1. I 5°C. Pochmurno. Kawa z ciastkiem. Do Schu- 

mannowej. Feliks. Noc +.
2 . 22 °C. Słonecznie. Do Beerenwołfa (śliwki). Fe

liks i Giintherowa. Noc —.
3. I 7 °C. Słonecznie. Nieudana wanna. Poczta. 

Bormannowa. Noc +.
4. I 5°C. Feliks. Noc +, komary.
5. I 2 °C. Pochmurno. Feliks. Spacer do ławki. Słoń

ce. Spotykamy Karinę. Noc +.
6. Na słońcu 43 °C. Do stacji, spotykam Feliksa. 

Piwo I. Feliks. Noc +—.
7. 20°C. Słonecznie. Karina. Kawa 2 . Do Schu- 

mannowej i stacji. Karina: Günther. Noc +.
8. 2 2 °C. Słonecznie. Śniadanie z Güntherem. Ka

zia z listem. Deszcz. Noc +— .
9. 27 °C. Słonecznie. Kopiowanie. Z Güntherami 

do Beerenwołfa. Feliks. Noc +.
10 . I 8°C. Pochmurno. Apteka i Weigl (—). Kawa 3. 

Noc +.
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11. I8°C. Pochmurno. Karina. Spacer do ławki. Ka
zia (list). Noc + —.

12. I7°C. Pochmurno. Hennostwo + siostra. Moje 
urodźmy —  pierwsze bez Weroniki. Feliksostwo 
i Günther (podwieczorek). Noc I godz.

13 • 24°C. Słonecznie. U Klopfera wino grzane. Spa
cer do ławki. Apteka. Piwo 2. Noc +.

14- 22°C. Słonecznie. Karina. U Klopfera wino grza
ne. Poczta i Schumannowa. Feliks. Noc —.

15- 20°C. Słonecznie. Karina. Noc +.
I6. I6°C. Deszcz. Karina. Do Beerenwolfa: śliwki. 

Kawa 4- Dante u mnie. Noc +.
17- 16°C. Słonecznie. Güntherowie, Feliks. Noc +.
18. I7°C. Mgła, słonecznie. O 6 wanna u Hennów. 

(+atak). Noc —.
19 . 15°C. Pochmurno. Karina. Kazia z listem. 

Noc +.
20. 13 °C. Deszcz. Kawa 5. Noc +.
21. I2°C. Pochmurno. Szuk. march. Rosi. Feliks: 

z Bormannową źle. Noc +.
22. I4°C. Deszcz. Do Schumannowej. Feliks: Bor- 

mannowej nie lepiej. Noc +.
23. 9°C. Pochmurno, Palę. Feliks: Bormannowej — 

lepiej. Dante u mnie, ja.
24. I2°C. Słonecznie. Karina: (Bormannowej — le

piej). Atak. Noc 15 min., sen (Ldes).
25. 20°C. Słonecznie. Apteka. Kazia (list). Feliks. 

Bromus. Noc +.
26. I0°C. Deszcz. Kawa 6. Feliks (Bose). Noc — +.
27. I0°C. Deszcz. Karina. Słaby. Palę. Noc +.
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28 . 8°C. Pochmurno. Palę. Nikt. Nastrój lepszy. 
Noc + (Atak).

29. 9°C. Pochmurno. Nastrój zły. Feliks. Noc Vi 
godz.

30. 9°C. Słonecznie. Karina. Kawa 7* Do Beerenwol- 
fa (+ śliwki). Dante. Noc Vi.

Październik
1. I2 °C. Pochmurno. Karina (śliwki). Feliks.

N oc----.
2 . I2 °C. Słonecznie. Galina. Spacer do ławki. Noc: 

atak I godz. I al[ianci?].
3. I4 °C. Słonecznie. Beerenwolf. Karina. Spacer do 

ławki. Feliks. Noc + brom.
4- IO°C. Mgła. Marznę. Karina —. Kazia z listem. 

Noc +.
5. IO°C. Zm. Plau Karl. Kawa. Do Marksa, Schu- 

mannowa. Poczta. Feliks + Flenno. Noc +.
6. 1 1  °C, Słonecznie. Klopfer: dziecko. Feliks: jabłka. 

Noc +.
7. 13 °C. Pochmurno, słonecznie. Hanni, Kazia, list. 

Dante (Feliks). Noc +.
8. I2 °C. Pochmurno. Karina. Marks, Schumanno- 

wa, poczta. Noga. Noc +.
9. I4 °C. Pochmurno. Palę. Feliks (Rohde). Noc 

(brom) +.
10 . 1 ГС . Pochmurno. Rohde. Feliks. Noc +.
11. I 2 °C. Pochmurno. Karina. Noc +.
1 2 . I 2 °C. Pochmurno. Feliks z jabłkami (Reich). 

Noc +.
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13. I3°C. Słonecznie. Spacer do ławki (słaby). Po 
wieczerzy okropny atak. Do łóżka na wpół roze
brany. Noc +.

14- Karina. Bez obiadu. Feliks. Dr Weber. Siostra 
Bona. Feliks czyta, nocuje u mnie. Noc +.

1 5 . 7°C. Palę. Karina. Feliks. Supposit. Noc + od
dech.

16. 10°C. Słonecznie. Palę. Karina. Feliks czyta. Pra
cuję. Noc +.

1 7 . 12°C. Blade słońce. Palę. Obiad: kura. Feliks czy
ta. Reisinger, Noc +.

18. I 6°C. Słonecznie. Karina. Palę. Noc + (brom).
19 . Słonecznie. Palę. Feliks czyta. Spacer do ławki 

z Kariną. Noc + —.
20. Słonecznie. Elżbieta nie pali. Do Schumanno- 

wej —. Noc + +.
21. I5°C. Słonecznie. Palę. Karina. Mały spacer. 

Dante i atak. Noc (brom).
22. I0°C. Słonecznie. Karina. Mały spacer i Flenno- 

wa. Feliks czyta. Noc +.
23. Słonecznie, Karina. O 534 do Flennów ( + ), 

wanna ( + ). Feliks. Noc +.
24. I6°C. Słonecznie. Feliks czyta. Noc +.
25. 9°C. Pochmurno. Karina (j). [...] (pomidory). 

Noc +.
26. II°C. Pochmurno. Karina. Ksiądz, sakram. Fe

liks czyta. Noc +.
27. I0°C. Pochmurno. Karina. Kazia z listem. Krz. 

Feliks czyta. Noc + (brom).
28. 10°C. Pochmurno. Bornerówna. Dante. Noc + —.
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Dziennik 1939-1944 3б9

29. 11 °C. Słonecznie. Drab z komendy. Karina. Ma
ły spacer. Feliks czyta. Noc +.

30. 9°C. Pochmurno. Feliks. Noc +.
3 I. 5°C. Słonecznie. Karina. Feliks (maszynka, czy

tanie, mały spacer). Noc + (brom). Od 14 X 
obiad w domu.

I.

2.

3.

4.

5.

6. 
7.

9.

1 0 .

11.

12 .

Listopad
Karina (gr). Mały spacer (zamkn.). Wątróbka. 
Noc +.
9°C. Słonecznie. Flennowa. Do Schumanno- 
wej (—). Noc 20 min.
7 °C. Słonecznie. Karina (rozmowa). Mały spa
cer ( + ). Feliks czyta. Noc +.
3 V2 °C, Pochmurno. Feliks (banknoty). Dwo
rzec. Dante (ja). N + —.
2 °C. Pochmurno. Piszę listy. Feliks czyta. 
Noc +.
2 °C. Pochmurno. Noc +.
4 °C. Blade słońce. Feliks czyta. Kazia z listem 
(Teof.). Noc: zażegnany atak.
2 °C. Pochmurno. Karina. Piec. Aura. Noc + 
(brom).
4 °C. Słonecznie. O 3 długi atak. Pierwszy śnieg. 
Noc +.
2 °C. Słonecznie (przymrozki). Karina + Hen- 
nowa. Weigl ( + ). Feliks (j) czyta. Noc +.
I °C. Pochmurno. Dante u mnie: Ostern, Flen
nowa. Noc +.
3 °C. Blade słońce. Karina. Feliks czyta. Kaszka. 
Temperatura 39 +. Noc —.
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I 3- 7 °C. Słonecznie. Apteka. Dziewczynka z jabłka
mi. Feliks czyta. Noc +.

14- 8°C. Słonecznie, wiatr. Noc + (brom).
15- 8 °C. Słonecznie. Hennowa. Feliks nie czyta. Noc

+ .
16 . 2 °C. Słonecznie. Mały spacer. Feliks czyta. 

Noc +.
17- 4 °C. Słonecznie. Karina. Mały spacer. Feliks czy

ta. Noc +.
18 . 2 °C. Pochmurno. Doctr. chr. Dante (Feliks). 

Noc +.
19. 0°C. Pochmurno. Doctr., Euch. + Feliks czyta. 

Noc +.
20 . 1V2°C. Pochmurno. Karina. O 3 wanna (+ Fe

liks odprowadza). Noc +.
2 1 . 2 °C. Pochmurno. Kazia, piszę kartkę. Feliks czy

ta. Noc + (brom).
22 . 2 °C. Pochmurno. Karina sprząta. Klopferowa. 

Apteka. Feliks. Noc +.
23. 2 °C. Pochmurno. Karina sprząta. Czysto. Feliks 

czyta. Noc 20 min.
24* 3 '/FC. Słonecznie. Urodziny Kariny. Karina: mnie. 

Kazia z listem. Noc +.
25. 2 °C. Pochmurno. Feliks na chwilę: Dante nie bę

dzie. Noc Vi godz.
26. 4 °C. Zmiennie. Karina u mnie. Śnieg leży. Feliks 

czyta. Noc —.
27* 2 °C. Słonecznie. Mały spacer. Feliks czyta. Noc 

+ (brom).
28 . Zmiennie. Feliks (powt.). Kazia z listem (ewang.). 

Noc +.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Dziennik 19 39—1944 371

29. 8°C. Zmiennie. Mały spacer.
30. 3 °C. Zmiennie. Biało. 0  272 atak zażegnany. Fe

liks czyta. Noc +.

Grudzień
1.
2. Cicho. Do Schumannowej — Fölisch; Karina. 

Noc + (brom).
3. Wz°C. Pochmurno. Fölisch (wino). Feliks czyta. 

Topnieje. Noc +.
4. I °C. Pochmurno. Kończę tekst rozdziału VIII.
5. I°C. Pochmurno. Karina (jabłka). Kazia (list, 

M. Schumannowa). Noc +.
6. I °C. Pochmurno. Listy; do dworca. Feliks krót

ko. Noc +.
7. I °C. Pochmurno. Powracam do uwag. Noc +.
8. 5 °C. Pochmurno. Urodziny Weroniki. Nikt. Noc 

+ —.
9. 4°C. Słonecznie. Po czytaniu z Kariną długi spa

cer, Feliks. Kazia z listem. Noc +.
10. 2°C. Pochmurno. Śnieg leży. Apteka (supposit). 

Feliks. Odjazd Kariny. Dante. Noc +.
11. I °C. Kończę uwagi VIII, zaczynam przedmowę. 

Kazia. Feliks czyta. Noc (brom) + .
12. I °C. Pochmurno.
13. I °C. Pochmurno. Gospodyni chora. Mały spacer. 

Noc +.
14. —I °C. Pochmurno. Do gospodyni (leży, pęcherz). 

Feliks czyta.
1 5 . —I°C. Pochmurno. Pies. Do gospodyni. Kazia 

(geografia). Noc +.
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374 Dziennik 1939—1944

16. —2°C. Pochmurno. О II  Feliks czyta. Blisko 
końca. Noc +.

17. Samotność. —2°C, pochmurno. Wieczorem Ka
rina. Feliks. Noc +.

18. —3 °C. Słonecznie. Wanna +, droga — (Genzl.), 
O 5 długi atak. Noc +.

19 . — 3 °C. Pochmurno. Feliks krótko. Do gospody. 
Noc —.

20. +5°C. Pochmurno. Feliks czyta. O 8:/4—9:Д 
atak. Noc +.

21. —3 °C. Słonecznie. Mały spacer. Feliks po Karinę 
(godzina 4). Noc +.

22. + I °C. Słonecznie. Rocznica śmierci Weroniki 
(sen z [...]). Kazia z listem. Karina. Noc +.

23. +2°C. Słonecznie. Mały spacer. Gospodyni. Fe
liks czyta. Noc +.

24* +I°C. Pochmurno. Z Kariną i Bormannową 
na cmentarz. Hennostwo. Z Feliksem do Felik- 
sostwa (—). Atak. Noc —.

25. Feliks odprowadza mnie. Słonecznie. Noc +.
26. + I °C. Pochmurno. Feliks z rana, czyta. Noc + 

(brom).
27. + I °C. Pochmurno. Listy. O 5 Feliks. O 7 atak. 

Noc — +.
28 . +4°C. Pochmurno. Karina: biel. Feliks: czytam 

sakr., prośba. Noc +.
29- + 3 °C. Pochmurno. Feliks czyta (Knolf). Mdłość. 

Noc + (brom).
ЗО. +2°C. Pochmurno. Karina sprząta —  Kazia: 

list. Podwieczorek: Hennostwo, Feliksostwo, Bor- 
mannowa (+ ), jestem żwawy. Noc +.
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31. —I °C. Pochmurno, biało, słońce. Henno. Śnieży
ca. Apteka. Feliks czyta. Noc +.

1944
Styczeń

1. — 3 Vi °C. Słonecznie. Karina. Feliks (Iresiona). Noc —.
2 . 4  3 №C. Pochmurno. Noc 4  (brom).
3. 4  5°C. Słonecznie. Karina. Próba spaceru (w.). 

Śnieg stopniał. Feliks (Iresiona). Noc 4  (bez

4* 4  5°C. Wiatr. Chłodniej, św. Feliksa (Knolf).
O 7 atak. Noc —.

5. — I °C. Biało. Przespałem spacer. Karina. Noc 4  
(brom).

6. —9°C. Słonecznie. Z Elżbietą po j. Mały spacer. 
Kazia z listem. Feliks: Muse [muza]. Noc 4 .

7. 0°C. Pochmurno. Wiland. Feliks na sankach, 
wanna ( 4 ) .  Bona. Noc 4 .

8. 4 l° C . Słonecznie. Próba spaceru (—). Karina 
chora. Feliks (poi.). Noc 4 .

9. 44°C . Słonecznie. Ksiądz. W domu (w.). 
Noc 4 .

10 . 4  6 °C. Pochmurno. Śnieg stopniał. Zielono. We
ronika. Noc 4 ,

11. 4 1 °C. Biało. Karina (marki). Feliks (szkolne 
wydatki; psych.). Noc —.

1 2 . 6°C. Zielono. Feliks (szkolne wydatki, Krz.). 
Noc 4 .

13. 47°C . Słonecznie. Karina (wł.). Mały spacer 
( 4 ) .  Feliks i Dante (Henno). Noc 4 .

14. 4  6°C. Słonecznie, potem deszcz. Kazia z lis
tem. Feliks (ja: obiad). Karina. Noc 4 .
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15. +4°c. Słonecznie. Feliks krótko. Spacer, apteka. 
Noc + (sen).

16 . + 4 °C. Pochmurno. Ksiądz + Karina. Spacer do 
Vronibauch ( + ). Noc +.

17. + 2 °C. Pochmurno. Feliks krótko. Spacer do ap
teki (wino). Noc +.

18 . —IVi°C, Pochmurno. Spacer do dworca ( + ). Fe
liks (Vi Aug.). Noc +.

19. +I°C. Pochmurno. Karina. Spacer do dworca 
( + ). Feliks (Vj Aug.) Noc —.

20 . + 1 °C. Pochmurno, słonecznie, przedwiośnie. 
Spacer do dworca i Vronibauch (+ ). Witti- 
chówna. Noc +.

2 1 . + 8 °C. Słonecznie. Karina (chi.). Spacer do dwor
ca. R Noc 1 5 min.

22 . + 2 °C. Słonecznie. Spacer do dworca. Feliks. Itb 
rek [Klinger] nocuje. Noc + (brom).

23. + 2 °C. Słonecznie. Próba spaceru z Jurkiem. Fe
liks [...] Knolf. Noc 10  min.

24- + 2 °C. Pochmurno, białawo. Karina. Słonecznie, 
wiatr. Apteka, Weigl (—). Feliks. Noc —.
25* + 6°C. Pochmurno, wiatr. Karina. „Meine 
Nachlese” [„Mojaspuścizna”] .Feliks (Kn. +).Noc +.

26 . + 3 °C. Blade słońce, wiatr. Apteka. Weigl (—). 
Kazia z listem. Feliks. Noc +.

27- + 3 '/AC. Pochmurno, brzydko. Karina w. w. O 6 Vi 
atak: diland. Dante: ja (+ ). Noc, brom.

28 . + 8°C. Pochmurno, wiatr. Karina krótko. Feliks 
dłużej. Noc —.
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29. + 6°C. Pochmurno, słonecznie. Przedwiośnie. 
Do cmentarza. Na słońcu 26°C, Feliks. Noc + 
(brom).

30. 3 °C. Szron, słonecznie. Na słońcu 23 °C. O 3 N 
atak. Mały spacer. Noc —.

3 1 . + 2 °C. Mgła, słonecznie. Karina (jabłka). Do 
dworca i Vronibauch (złam!), temperatura 3 6°. 
Noc +.

Luty
1. 0°C. Szron, słonecznie. Mały spacer (bezdroże). 

Feliks (Alk.). Noc — (brom).
2 . + 7 °C. Pochmurno, wiatr, deszcz. Karina. Feliks 

(Alk.). Noc +.
3. +9  C. Pochmurno. O 10 atak. Dante u mnie 

(Ostern). Noc + (brom).
4 . + 4 °C. Śnieg, zawieja. Karina (chi.). Kazia, list. 

Noc +.
5. 0°C. Biało, zawieja. „Zamietki”. Feliks (Parć.). 

Noc +.
6. —I°C. Biało, śnieg. Próba spaceru (Vi godz.). 

Zamietki. Noc +.
7 . —6 °C. Słonecznie. Kwiaty na oknie. Karina (zapł.). 

Zamietki. Noc +.
8. + 2 °C. Pochmurno, biało. Zamietki. Karina. Fe

liks (maszynka, Parć.). Noc —.
9. 0°C. Pochmurno, biało, 1 2 . Kazia z listem. Fe

liks (Parć.). Zamietki. Noc +.
10 . + I°C. Pochmurno, biało, wiatr, śnieg. Karina 

chora. Dante (Feliks). Zamietki. Noc +.
1 1 . —3 °C. Pochmurno, biało, śnieg. Zamietki. Feliks. 

Noc — (brom).
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376 Dziennik 1939—1944

1 2 . —2 °C. Pochmurno, biało. Feliks do Monachium. 
Zamietki. Noc +.

13- — 2 I+°C. Pochmurno, biało. Wittichówna, Za
mietki. Feliks (Hyperion). Noc +.

14- —I Vi°C. Pochmurno, biało. Noc —.
I 5- —I °C. Pochmurno, biało. Wittichówna. Zamiet

ki + . Noc +.
16 . 0°C. Pochmurno, śnieg, biało. Feliks (Hype

rion). Dante (Hennowa). Noc + (brom).
17- — 2 °C. Pochmurno, śnieg, biało. Rewizja. Noc +.
18 . —6°C. Pochmurno, biało. O 12 atak. Rewizja. 

Nikt. Noc + (szl.).
19. —2 °C. Pochmurno, biało. 0  3 Vi długi atak. Fe

liks (Hyperion). O 9 drugi atak. Noc; 3 atak.
20 . —6°C. Pochmurno, biało. Noc +.
2 1 . —4°C. Słonecznie, śnieg, biało. Bormannowa (Rab- 

sowie). Noc + (brom).
22 . —5°C. Pochmurno, biało, słonecznie. Hennowa. 

Feliks (Hyperion). Noc +.
23. —5°C. Pochmurno, biało. Karina (jabłka). Kazia, 

list. Dante (Feliks). Noc +.
24* —5°C. Słonecznie. Karina (późno, piec).Noc +.
25. —5 °C. Pochmurno, biało. Feliks (Rabsowie). О 1 1  

atak. Noc +.
26. —7 °C. Słonecznie, biało. Na słońcu +25°. Kari

na (chi.). Wino I. Noc, atak 20 min.
27* —3°C. Słonecznie. Feliks (Hyperion). Wino 2 . 

Noc —+.
28 . +I°C. Zmiennie. B. Chłopiec, piec. Wino 3- 

Noc (5 + 5 + 5).
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29. + 3°C. Zmiennie. Karina wcześnie. Elsę moja. 
Feliks (zam.). Wino 4* Noc —.

Marzec
1. + 2 “C. Biało, pochmurno. Günthera nie ma. Fe

liks (Hyperion). Wino 5. Noc (w. w.).
2 . + 2 °C. Biało, pochmurno. Nikt i nic. Wino 6, 

Noc bez suppositu. Od 12—2 aura [...].
3. + I°C. Biało, słonecznie. Hennowa, Karina. W i

no 7* Śnieg. Noc trudna, bez suppositu męcząca.
4 . + 2 °C. Słonecznie. Lżej. Feliks (Hyperion). Noc 

(sen). Wino 8, aura [...].
5. —I Vi°C, Pochmurno. Gorzej. Nikt. Wino 9. Noc 

+ (brom).
6. —I°C. Pochmurno, śnieg. Lepiej. Karina ( ischias). 

Wino 10 . O 9I4> przestraszony Feliks. Poschowa. 
Noc +.

7 . + 3 °C. Pochmurno, śnieg. Wino 1 1 . Karina. Wie
czorem Feliks (Hyperion). Noc kaszel, nowy 
supposit.

8. + 3°C. Pochmurno. Wittichówna. Wittichowa. 
Feliks (Hyperion). Poschowa spóźniona. Noc 
(digital).

9. 0 °C. Pochmurno, słonecznie. Wino 13. List do 
Krakowa. Nikt. Z Poschową Rabsowie. Noc (ter- 
cjana) +.

10 . + 3 °C. Słonecznie. Karina + Hennowa. Wino I. 
Weber. Słabo i senno. Feliks. Noc —,

1 1 . + 4°C. Słonecznie. Feliks (apteka) + Kazia (ku
moszki). Wino 2 . Wittichówna (ja). Noc + 
(Alianci).
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12. + 5 ° C. Słonecznie. Annecke. Wino 3. Feliks (Hy
perion). Poschowa (Rabsowie). Noc —.

13* + 3 °C. Śnieg, wiatr. Bez mleka. Karina (jabłka) 
— siostra Bona. Wino 4- Wieczorem Feliks my
je. Noc.

14 . + I°C. Topnienie. Bez mleka. Karina. Pożegna
nie Poschowej. Wino 5. Günther! Feliks. Noc +.

1 5 . +I°C. Pochmurno. Günther + Feliks. Nocą 
alarm + (Alianci). Wino 6.

16. + 3 °C. Karina + Günther. Karina ([...] Sio
strzeniec). Wino 7- Noc — (kaszel). Karina (spa
cer).

1 7 . + 2 °C. Hennowa (pol.). Günther (Frau Edel- 
traut). Feliks (Hyperion). Wino 8. Noc kaszel 
+ Feliks.

18. + 8°C. Słonecznie. Karina chora. Na słońcu 25°. 
Kazia z listem. Wino 9. Alianci. Noc + alianci.

19. + 8°C.Günther (Lessing). Feliks (pol.!). Günther. 
Obsty. Noc (alianci) + .W ino.

20 . + 4 °C. Pochmurno. Günther (Lessing). Feliks 
(uspr.). Obsty. Alianci. Noc +. Wino II .

2 1 . +3 °C. Pochmurno, śnieg, wiatr. Günther (apte
ka). Karina (mało). Wino 1 2 .

22 . + 2 °C. Pochmurno, śnieg, wiatr. Mój odczyt (I)  
z Reisingerem ( + ). Noc. Wino 13.

23. - I  °C. Zawieja.
24 . Wino 2 .
25. + 6°C. Słonecznie. Wino 3.
26 . +I°C. Pochmurno. Günther + Karina (pax). 

Gait. Wino 4. śnieg. Mój odczyt ( + ). Noc — 
(alianci).
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27* + 4°C. Pochmurno. Karina (poż.). Günther (jabłka).
Wino 5. Günther (pol.). Noc (alianci). Obst. 

28 . +IO°C. Słonecznie. Günther (poż., Nimm.). 
Spacer z gosp. (:/4 + V4), wioska. Wittichówna. 
Feliks (pog.). Wino 6. Noc —  (alianci, 5 tirg). 
Kazia.

29- + 5°C. Pochmurno. O 3 spacer z Wittichówną 
(25 metrów). Wino I. Siostry.Noc + (alianci).

30. + 5°C. Śnieg. O 3 spacer z Kazią ( ’/4) , list, Gait.
Feliks (Hyperion). Wino 2 . Noc +.

3 I. + 6°C. Śnieg. Wino З. Wittichówna. Bez space
ru. Noc +.

Kwiecień
1. + 5°C. Słonecznie. O 3 spacer z Wittichówną 

(Vi godz. + ). Wino 4- Bormannowa. Feliks (ma
szynka). Noc —.

2 . + 8°C. Słonecznie. Feliks z P—nową. O 2 Pi spa
cer z Wittichówną (Vi godz. + ). Wino 5. Bor
mannowa (Rabb.). Noc +.

3. +IO°C. Słonecznie. Zegar. Wino 6. Poschowa 
z siostrzenicą do apteki (40 minut + ). Feliks 
(Hyperion +; p. + ). Noc —.

4 . + 1 1  °C. Słonecznie. Wino 3. Z Wittichówną do 
dworca (I godzina + ), wiosna. Noc + alianci.

5. + 1 1  °C. Słonecznie, zielono; nie palę. O 3 alian
ci, Wittichówna, burza. Wino 8. Feliks (późno). 
Noc + (brom).

6. + 1 0 °C. Słonecznie. Wino 9. Z Wittichówną do 
Yronibauch (50 minut + ). Kazia (ew.).Noc +.
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7- 7°С. Pochmurno, słonecznie. Z Wittichówną
[spacer] (50 minut). Wino 10. Poschowa (Parz.). 
Noc + — (alianci).

8. +7°C. Mgła, słonecznie. O 3—ej z Wittichówną
na cmentarz (I godzina25 minut). Noc^. Wino

9. + 12°C. Zmiennie. Ostern, Wittichówna z sios
trą: sam i z Wittichówną do dworca. Bormanno- 
wa. Wino 12. Noc +.

[Książki]
Pfleiderer 2 t.
Hatch Zwrot II 44
Hilgenfeld 

Od prof. Caspariego:
Irenaeus von Jordan
Hilgenfeld, D i e  K e t g e r g e s c h i c h t e  d e s  U r c h r i s t e n t u m  

Eusebius IV von Dinding 
Od prof. Rehma:

Geffcken, Z w e i  g r i e c h i s c h e  A p o l o g e t e n

Uniwersytet München
Tröltsch, A u g u s t i n ,  d i e  c h r i s t l i c h e  A n t ik e  u n d  d a s  M i t t e l a l t e r  
Nor. ed. [?] M y s t .

10. I I°C. Pochmurno, deszcz. Bez spaceru. Kazia. 
Wittichówna. Wino 1 3 . Noc —.

11 .

Irenaeus von Stieren 2 t. 
Tertulian von Oehler 3 t. 
Eusebius von Schwartz 
Epiphanius von Holl, 3 Bde 
Augustin, C o n f e s s i o n e s  ed. Knopf
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11. 9°C. Słonecznie. Bez palenia. Z Wittichówną do 
dworca i dalej. Wino 14. Noc + [...].

12. 9°C. Słonecznie. Wino 15* Z Wittichówną do 
Vronibauch (deska). Nie palę. Noc +.

13- 1ГС . Słonecznie. Ostern +. Wino 16. Kazia 
z listem, spacer Vi godziny, list. Noc + (alian-

C1)'14- I3°C. Słonecznie, Z Wittichówną do apteki 
i Weigla. Noc +.

15. 13 °C. Zmiennie. Z Wittichówną na łąkę. Henno. 
Noc +.

16. I 5°C. Słonecznie, palę. Feliks. Ksiądz. Sam do 
dworca. Karina + [...]. Wino II . Noc +.

17. I2°C. Pochmurno. Wino 2. Do dworca, powrót 
z Wittichówną. Karina. Kazia (spacer). Noc +.

18. II°C. Pochmurno. Z Wittichówną do poczty, 
[...]. Wino З. Feliks (odczyt). Noc (V2 godzi
ny)*

19 . 9 °C. Pochmurno. Palę. Karina. Wittichówną ([...] 
bez spaceru). Wino 4- Gaitowie. Noc +.

20. 9 °C. Mgła. Palę. Karina (paznokcie). Kazia z lis
tem. Sam spacer Z. Feliks. Noc +.

21. 9°C. Pochmurno. Nie palę. Nikt. Noc +.
22. 9°C. Pochmurno. Karina. Spacer do apteki (—). 

Feliks myje. Noc +.
23. 8°C. Słonecznie. Feliks. Z Feliksem (Hocker) 

do Feliksostwa (Beethoven VII!). Noc +.
24. I4°C. Słonecznie. Spacer do dworca i Vroni

bauch (deska!). Feliks pierze. Noc +.
25. 7°C. Pochmurno. Wittichówną. Feliks (maszyn

ka). Bez spaceru, palę. Noc + (alianci).
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26. 8°C. Pochmurno. Karina (masło). Bez spaceru, 
palę. Feliks. Noc + (alianci).

27* 9°C. Słonecznie. Palę. Krótki spacer z Witti- 
chówną. Feliks. Noc + (alianci).

28. 6°C. Pochmurno, palę. Karina. Hennowa. Kazia 
z listem. Noc +.

29. 7№ C. Pochmurno, palę. [...] Danzerowa. Noc 
+ (alianci).

3 O. 7°C. Pochmurno, wiatr, palę. Wittichówna. Jabłka. 
Karina. Noc — (atak).

[Wypożyczenia książek]

Zamó
wione Tytuł Otrzy

mane Termin Przedłużenie Zwrot

Duchesne IV 6 . VII 30. VII 26 .VII
26 .VIII, 29.IX

29.x

Bonwetsch

Hatch
Harnack,
Beiträge zur 
Einleitung in 
das Neue 
Testament

2 6. VII 
26 .VIII, 
29.IX

)

26 .VII

[Harnack],
Augustinus
Konfessionen 2 6. VII
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Zamó
wione Tytuł Otrzy

mane Termin Przedłużenie Zwrot

Bousset 29.X 25.1
Neumann, 
Hippolytus von 
Rom
[Kurier]
Handcomm

25.1

[entar
zum Alten

25.18.IX Testament] 4 t. ,, ,, 2 5. VII,
26 .VHI,
29.IX, 29.X

29.X

Battifol, Le 
catholicisme de

25.1

Saint Augustin 13.i x 29 .IX, 29.X 25.1
Koch [...] 2 9 .x
Harnack [...] 29.X 23.1
Mansbach .. 29.X
Aug. d. ehr. 29.X

15.IX Misch 20 JX 29.X
Bruckner „ 29.X
Henzen
Thimme

”
29.X

Tybinga
Zamówione 12 I, otrzymane 25 I:

Augustyn, D e  c i v i t a t e  D c i ,  I
Thimme, A u g u s t i n s  S e l b s t b i l d n i s  i n  d e r  „ K o n f e s s i o n e n ” 
Monceaux, IV 
Augustyn, E p i s t o l a e

Wilamowitz, G r i e c h i s c h e  L i t e r a t u r  d e s  A l t e r t u m s  

Maj
1. 7°C. Pochmurno. Feliks (maszynka).
2. I2°C. Słonecznie, ale wiatr. Krótki spacer, prze

ziębienie. 18 ,3. Noc +—.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



384 Dziennik 1939—1944

3. Cały dzień w łóżku. 16,8—17.5. Feliks. Karina. 
Wittichówna. Noc T —.

4. I2°C. Słonecznie. Wstaję. Karina.
5.
6. Temperatura: 36,wstaję.O 5 —  37.5,włóżku,W K.
7. 8 °C. Pochmurno. 3 6,2.

Telefon Hadlera: 213 

Waga Weroniki
19 3 9 w Warszawie: 6 0  kilo

F e h l e n d e  B e l e g e  [brakujące dokumenty] 
P f a r r e r  [proboszcz] (20 Mk)

Sikutris
Wilhelm Hertz [...]
F r a u  Dr Zieliński 

Brannenburg / Inn 
bei H. Feling / Thann [1]

1942 23 IV 
4 IX

G r a b e i n f a s s u n g  [obramowanie grobu] 
B l u m e n s c h m u c k  d e r  K a p e l l e  [kwiaty w kaplicy] 
K r e u ^  [krzyż]
A n p f l a n g i i n g  [zasadzenie]
Weilheim
L e i c h e n f r a u  [posługaczka] 
G r a b s t ä t t e  [miejsce pochówku] 60

(203,75)

268,85 
5 8 ,65
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Hegesias Peisithanatos11 

Verona 1 6 September t y 86
Dom. Der Titian. Der Gedanke gefällt mir dass er die 

Himmelfahrende Maria nicht hinauf wärt s sondern nach ihren 
Freunden niederwärts blicken lässt11.

[Johann Wolfgang Goethe, Tagebuch der Italienischen Reise 17Ó6] 
[„Katedra. Tycjan. Podoba mi się zamysł, że każe on 
patrzeć wstępującej do Nieba Marii nie w górę, lecz 
w dół, na przyjaciół”.]

Poglądają ku Prusom [i zalewają się łzami],
Poglądają na Kowno — 1 polecają się Bogu.

[Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod —  Pieśń wajdeloty)

Ksiądz Gelsenderg. Telefon 18 
Pfarrer Witgar

I wot poszył ja fit’ w pustynia 
S posliedniej docgieriu swojej. 
Jejo chranił ja, kak swiatyniu; 11 12

11 Hegezjasz z Cyreny, zwany Peisithanatos (Doradca śmierci), 
filozof z III w. p.n.e. Poglądy swoje zawarł w dziele Apokarteron 
(Głodomór): szczęście jest nieosiągalne, jedynym wyjściem godnym 
mędrca wydaje się samobójstwo.
12 Słowa te przytacza T. Zieliński także w ostatnim tomie Religii 
świata antycznego (t. VI, rozdział VIII, par. 42, przyp. 24 ). Dotyczą 
one obrazu Tycjana Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Assunta) 
w katedrze Santa Maria Matricolare w Weronie.
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Wsio, czto intieł ja, było w niej.
( . . . )

No cząs udarił nieizbieżnyj 
I ulietieł ptieniec moj nieżnyj!...

[Oto poszedłem żyć w samotni 
Z ostatnią moją córką.
Strzegłem jej jak świętości;
W niej było wszystko, co kochałem.
(...)

Godzina przyszła nieuchronna 
I uleciała ptaszka krucha!...]

Lermontow, Hadżj Abrek

[Zapis ręką autora, przeniesiony przez wydawcę ze 
strony pierwszej rękopisu]

Mój testament
Mój majątek, jaki po mojej śmierci pozostanie, zapi

suję na bezwarunkową i wyłączną własność mojemu ojcu, 
profesorowi doktorowi Tadeuszowi Zielińskiemu.

Sprzedane mi przezeń prawa autorskie, która to 
sprzedaż została zaświadczona w kancelarii notariusza 
p. Romana Jelnickiego II czerwca r. 1938, zapisuję 
również mojemu ojcu, profesorowi doktorowi Tadeu
szowi Zielińskiemu.

Warszawa, II lipca 193 8 
Weronika Zielińska
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K rąg Tadeusza Zielińskiego

Oto krótkie noty biograficzne osób, występujących 
w Autobiografii i Dzienniku... Choć niestety nie udało się 
odnaleźć danych wszystkich uczonych, z którymi sty
kał się Tadeusz Zieliński.

W spisie tym pominięci zostali mieszkańcy Schon- 
dorfu, o których wstępie do Dziennika... pisze Hanna 
Geremek.

Altöldi Andräs f l8 9 5 —1 9 8 1 ), węg. i ameryk. archeolog, historyk
starożytności

Andriejew Leonid ( I 8 7 I —1919), ros. prozaik, dramaturg 
Annienski Innokientij (1855—1909), ros. poeta, tłumacz 
Antoniewicz Włodzimierz (1893—1973), poi. archeolog 
Arseniew Konstantin ('18 3 7—1919), ros. prawnik 
Baimont Konstantin ('IS 67— 1942 ), ros. poeta, prozaik 
Baudouin de Courtenay Jan ( 18 4 5 —1929), poi. lingwista 
Benndorf Friedrich Otto ('1838—1907), niem. archeolog 
Bertholet Alfred ( l8 6 8 —1952), szwajc. teolog 
Bestużew—Riumin Konstantin (1829—1897), ros. historyk 
Błagowieszczenski Nikołaj ('18 2 1—1892), ros. filolog 
Błok Aleksandr (1880—1921), ros. poeta 
Bogolepow Nikołaj ( 1846—1901), ros. historyk prawa 
Boissevain Ursul Philip (4855—1930), holend, filolog klasyczny 
Borgman Iwan (1849—1914), fos. fizyk 
Brandt Roman (185 3—1920), ros. filolog slawista 
Braun Fiodor (1862—1942), ros, romanista i germanista 
Briusow Walerij (1873—1924)» ros. poeta, prozaik 
Brugmann Karl (1849—1894), niem. filolog klasyczny 
Brunn Heinrich von ( I 822—1894) t niem. archeolog
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3 88 Krąg Tadeusza Zielińskiego

Bulicz Siergiej (1859-1921 ), ros. językoznawca, muzykolog 
Bunin Iwan (1870-195 3), ros. prozaik 1 poeta, laureat nagrody 

Nobla
Byvanck Alexander (1884-1970 ), holend, historyk, archeolog 
Caspari Wilhelm (1876-1947 ), niemi- teolog ewangelicki 
Chołodniak Iwan (1 8 5 7—1913), ros. filolog klasyczny 
Cienzor Dmitrij ('IS 77—1947), ros. poeta 
Crusius Georg (1 857 -191 8), niem. filolog klasyczny 
Cumont Franz Valery-Marie (1868-1947 ), belg. historyk religii 

staroż. i archeolog
Curtius Georg ( 1828—1885), niem. filolog klasyczny 
Cybulski Stefan (1858-19 3 7), poi. filolog klasyczny 
Ćwikliński Ludwik (1852-1942 ), poi. filolog klasyczny 
Delianow Iwan (18 18-1897 ), ros. urzędnik państwowy 
Deubner Ludwig (T 877—1946), niem. filolog klasyczny, 

historyk religii
Dibelius Martin (1883—1947), niem. teolog 
Drerup Engelbert ( I 8 7 I - I 942) , niem. filolog 
Eitrem Samson ( 18 7 2 —1 9 6 6 ), norw. filolog 
Forsten Georgij ( 18 5 7 —1 9 1 0 ), ros. historyk 
Frankel Arthur (18 52—1923), niem. filolog klasyczny, nauczyciel 
Funaioli Gino ( 18 78 —1 9 5 8 ), wł. filolog klasyczny 
Georgijewski Aleksandr ( 18 30— 19 1 I), ros. pedagog 
Georgijewski Lew ( I 86O—po 1 9 2 6 ), ros. filolog klasyczny 
Głazienap Sergiej (1848—1937), ros. astronom 
Göring Carl (184 1 —187 9 ), niem. filozof 
Götz Georg ( 1 849—1932), niem. filolog klasyczny 
Gordziejew Włodzimierz, poi. filolog klasyczny 
Gorki Maksym (1868—1936), ros. prozaik, dramaturg 
Gorodecki Sergiej ( 1 884—1 9 6 7 ), ros. poeta 
Grews Iwan ( IS 60— 1 94 1 ), ros. historyk starożytności 

i mediewista
Grimm Dawid ( 1 864- 1 9 4 1 ), ros. prawnik, polityk 
Gutschmid Alfred Freiherr von (1 8 3 I - I  887), niem. historyk 

starożytności, filolog orientalista
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Harnack Adolf von ( 185  X—1 9 30'), niem. teolog 
Hartel Wilhelm August von ( i  8 39- 19 0 7 ), austriacki filolog 

klasyczny
Helbig Wolfgang ( 1̂83 9—I 9 I 5), niem. archeolog 
Henzen Wilhelm (18 16—1887 ), niem. filolog i archeolog 
Hirschfeld Otto (1843—1922), niem. badacz starożytności, 

epigrafik
Hörschelmann Ferdinand (1834-1902 ), niem. teolog 
Hülsen Christian ( I S 5S—193 5), niem. archeolog 
Ilberg Johannes (1860—1930), niem. filolog klasyczny 
Iwanow Wiaczesław (X866—1 9 4 9 ) , ros. poeta, filolog 
Jastrebow Nikołaj (1869—1923), ros. historyk, filolog slawista 
Jernszted Wiktor (1854-1902 ), ros. filolog klasyczny 
Jordan Hermann (1878—1922), niem. teolog ewangelicki, 

historyk kościoła
Kaibel Georg (1849—1901), niem. filolog klasyczny 
Karabczewski Nikołaj (1851—1925), ros. adwokat 
Karajew Mikołaj (1850—1931), ros. historyk 
Karsawin Lew (1882—1952), ros. filozof, historyk mediewista 
Klinger Jerzy (1918—1976), poi. teolog prawosławny 
Klinger Witold ( 18 7 5 —1 9 6 2 ), poi. filolog klasyczny 
Klingner Friedrich (1894—1968), niem. filolog klasyczny 
Köhler Ulrich ( 1 8 3 8 —19 0 3 ), niem. historyk starożytności 
Koetschau Karl (1868—1949), niem. historyk sztuki 
Koni Anatolij (T 844—19 2 7 ), ros. prawnik 
Kotarbiński Adam (ur. 1914). poi. urbanista 
Kotarbiński Tadeusz (1886—I 9 8 I), poi. filozof 
Kotlarewski Nestor (1863—1925), ros. historyk literatury 
Kowalski — Jerzy (1893—1948), poi. filolog klasyczny lub 

Tadeusz (T889—1948), poi. orientalista, sekretarz 
generalny PAU

Kraszennikow Michał (1865—1930), ros. bizantynista 
Kułakowski Sergiusz ( I 892—1949 ), poi. rusycysta 
Kumaniecki Kazimierz N 905—1977), poi. filolog klasyczny 
Kuzmin Michaił (1875—193 6), ros. poeta, prozaik
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Lange Konrad von ( i 85 5 -1921 ), niem. historyk sztuki 
Lange Ludwig (1825—18S 5 ), niem. filolog klasyczny 
Lebiediew Piotr ( 1 8 6 6 —1912), ros. fizyk i filozof 
Lemonius Wilhelm ('18 17—190 3 ), ros. filolog klasyczny, pedagog 
Linkomies Erwin (T894—196 3), fiński historyk starożytności, 

filolog klasyczny
Lipsius Justus Hermann ( 18  34—1920), niem. filolog klasyczny 
Lölling Habbo Gerhardus ( 1 848—1 894), niem. filolog klasyczny 
Lugebil Karl (1830—1886), ros. filolog klasyczny, muzealnik 
Łatyszew Wasilij (1855—1921), ros. filolog klasyczny, historyk 

starożytności
Łunaczarski Anatolij ("1875—193 3), ros. polityk, publicysta 
Mahler Ellsa Eugenia (1881—1970), niem. filolog klasyczny, 

archeolog
Majkow Leonid (1839—1900), ros. etnograf, historyk literatury,

wydawca
Majnsztejn Siergiej (185 8—po 19 30), ros. filolog klasyczny 
Mau August ( I 84O—1 9 0 9 ) ,  niem. archeolog 
Mielikowa Sofija ("188 5—1942), ros. filolog klasyczny 
Milukow Pawieł (1859—1943), ros. poeta, historyk literatury 
Milukowa Anna (18 6 1—193 5), fos. działaczka społeczna 
Mitrofanow Pawieł ( 18 7 3 —1917), ros. historyk 
Modiestow Wasilij (1839—1907). fos. historyk, filolog 
Mommsen Theodor (1817—1903 ), niem. historyk, filozof) 

laureat nagrody Nobla (literatura)
Muller Lucas ( 18 3 6—189S ), niem. filolog klasyczny 
Nauck Johann August (1822—1892), niem. filolog klasyczny 

i wydawca
Neumann Karl Johannes ( 1826—1917), niem. historyk sztuki 

starożytnej
Niekrasow Nikołaj ("1828—1913), ros. lingwista 
Niemirska—Pliszczyńska Janina (1904—1982), poi. filolog 

klasyczny
Nikitin Piotr ( I 849—I 9 I 6 ), ros. filolog, archeolog
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Nikitski Aleksandr (1859—1921), ros. filolog klasyczny, 
epigrafik

Nilsson Martin Persson (1874—1967), szwedzki filolog 
klasyczny, historyk religii

Nise Benedictus (1849—1910), niem. historyk starożytności 
Norden Eduard (1868—1941), niem. filolog klasyczny, 

historyk religii
Novotny Frantiśek ( l 8 8 l —1964), czes. filolog klasyczny 
Nowosadski Nikołaj (1859—1941), ros. filolog klasyczny 
Overbeck Johannes ( IS A 6—IS9 5), niem. archeolog 
Pasower Aleksandr (1840—1910), ros. prawnik, adwokat 
Patouillet Jules, franc. rusycysta, dyrektor Instytutu Francuskiego 

w Petersburgu w 1914
Petrażycki Leon (TS67—19 31), poi. prawnik, filozof) socjolog 
Pettazzoni Raffaele (1883—1959), wł. historyk religii 
Platonów Siergiej (1860—19 3 3), ros. historyk 
Pomiałowski Iwan (1845—1906), ros. filolog klasyczny 
Popławski Mieczysław (1893—1946), poi. filolog klasyczny 
Preisendanz Karl (1883—1968), niem. filolog klasyczny 
Przychocki Gustaw (1884—1947), poi. filolog klasyczny 
Rajew Nikołaj (1856—1919), ros. urzędnik państwowy 
Regel Wasilij (1857—1932), ros. bizantynista 
Rehm Walther (1901—1963), niem. germanista 
Remizów Aleksiej (1877—1957), ros. prozaik, dramaturg 
Ribbeck Otto ( 18 2 7 —1898 ), niem. filolog klasyczny 
Ritschl Friedrich Wilhelm ( I 806—1 8 7 6 ), niem. filolog klasyczny, 

wydawca
Robert Carl ( 1 8 5 О—19 2 2 ), niem. archeolog 
Rodiczew Fiodor (1854—1933), ros. polityk 
Rohde Erwin (1845—IS9S ), niem. filolog klasyczny 
Rostowcew Michaił (1870—1952), ros. historyk starożytności 
Sabasznikow Michaił ( I 8 7 I—1943) i Siergiej (1873—1909),

ros. wydawcy
Schöll Rudolf ( I 844—18 9 3 ), niem. filolog klasyczny 
Schwartz Eduard (1858—1940), niem. filolog klasyczny
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Sieglin Wilhelm (1855—193 5), niem. geograf) bibliotekarz 
Siemionów—Tian—Szański Leonid ( IS S I—1 9 1 8 ), ros. poeta 
Siergiejewicz Wasilij (18 32—1910), ros. historyk prawa 
Sinko Tadeusz ( 18 7 7 —1966 ), poi. filolog klasyczny 
Sobolewski Aleksiej (185 6—1929), ros. lingwista 
Sokołow Fiodor ( I 8 4 I —1909), ros. historyk, filolog 
Sołogub Fiodor (1 863 —1927), ros. poeta, prozaik 
Sołowjow Władimir (185 3—1900), ros. filozof, poeta 
Sonin Nikołaj ( I 849—1 9 1 5 ) , ros. matematyk, kurator szkolny 
Spasowicz Włodzimierz (1829—1906), poi. prawnik 
Srebrny Stefan (1890—1962), poi. filolog klasyczny 
Stasiulewicz Michaił (1826—191 I ), ros. historyk 
Szachmatow Aleksiej (1864—1920), ros. lingwista 
Szumacher Aleksandr ( 18 2 0 —18 9 8 ), ros. wicedyrektor 

departamentu w MSW  senator
Sebor Josef ( 1 848—1928 ) , czes. i ros. filolog klasyczny, tłumacz 
Skorpil Kareł (1859—1944), czes. archeolog 
Szyłkarski Włodzimierz ( 1 884—19 6 2 ) , poi. filolog klasyczny, 

historyk filozofii
Tatarkiewicz Władysław ("1886—1980), poi. historyk filozofii, 

estetyk
Thiersch Karl ("1822—1895), niem. lekarz—chirurg 
Timaszew Aleksandr (18 18—1893), ros. generał 
Tretiak Andrzej ("1886—1944), poi. anglista 
Tudeer Alf Emil (1885—1940), fin. filolog 
Tur Nikołaj ("18 34—1905), ros. tajny radca, senator 
Turyn Aleksander (1900— 19 S I ), poi. i ameryk. filolog 

klasyczny
Vahlen Johannes ( 18 3 0— 19 11), niem. filolog klasyczny 
Wannowski Piotr (1822—1904), ros. generał 
Wejsman Aleksander ("1834—191 3), ros. filolog klasyczny 
Wiengierow Siemion ("1855—1920), ros. historyk literatury 

i myśli społecznej
Wijk Nicolaas van ( l8 8 0 —1941), holend, slawista
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Wilamowitz—Möllendorff Ulrich von ( I 848- I 9 31'), niem. filo
log klasyczny

Winniczuk Lidia (1904—199 3), poi. filolog klasyczny 
Winogradów Pawie! (1854—1925), ros. i ang. lingwista 
Witkowski Stanisław (1866—1 9 5 0 ) ,  poi. filolog klasyczny 
Wojciechowski Stanisław (1869—1953), poi. polityk, prezydent 

RP ( I 922 - I 926)
Wundt Wilhelm (1832—1920), niem. psycholog, pisarz 
Wwiedienski Aleksandr (185  6—1925), ros. filozof psycholog 
Żdanow Iwan ( 1846—I 90 I), ros. historyk literatury, etnograf 
Żebielew Siergiej (1867-1941), ros. filolog klasyczny

Opracowali: Olga Blinkina, Tatiana Kosinowa, 
Piotr Mitzner i Tomas^Ososiński
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O dsłonięcie pomnika ku czci
TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO 
(Schondorf, 7 VI 1997)

Starania o umieszczenie pamiątkowej tablicy poświę
conej Tadeuszowi Zielińskiemu w Schondorfie — 
mieście, w którym umarł —  rozpoczęły się w marcu 
1995 roku, a zakończyły odsłonięciem pomnika 
7 czerwca 1997 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia 
były: Konsulat Generalny RP w Monachium oraz 
władze miasta Schondorf; patronat nad nim objęły: 
Polska Akademia Nauk, Bawarska Akademia Nauk 
oraz Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez 
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTÄ UW). 
Po długich dyskusjach dotyczących treści, kształtu 
językowego i wymowy ideowej napisów (zasięgano 
także konsultacji najwierniejszego pamięci Zieliń
skiego uczonego polskiego, prof. Mariana Plezi), wy
konawca (Marek Moderau) przekazał gotowe dzieło 
stronie niemieckiej. Budowę pomnika dofinansowała 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Uroczystość odsłonięcia połączona była z sesją nau
kową. W skład delegacji polskiej pod przewodnictwem 
prof. Jerzego A\era (reprezentującego PAN i UW) wcho
dzili: dr Hanna Geremek, dr Grażyna Golik—Szarawar- 
ska, prof. Karol Sauerland. Delegacji niemieckiej prze
wodniczył prezes BAN —  prof. Horst Fuhrmann, uczest
niczyli prof. Michael von Albrecht i prof. Ernst Yoght.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Odsłonięcie pomnika ku czci Tadeusza Zielińskiego 39 5

Poniżej otwierająca sesję wypowiedź prof. Jerzego 
Axera oraz wiersz, zaimprowizowany przez prof. M i
chaela von Albrechta podczas uroczystości odsłonięcia 
pomnika ku czci Zielińskiego.

* Ф *

Panie Burmistrzu, Panie Konsulu Generalny,
Panie i Panowie,
w imieniu Polskiej Akademii Nauk, którą reprezentuję 
tutaj na prośbę jej Prezesa, w imieniu Uniwersytetu 
Warszawskiego, który jest ze strony polskiej organiza
torem sympozjum naukowego oraz w imieniu Polskie
go Towarzystwa Filologicznego, którego jestem preze
sem, mam zaszczyt powitać bardzo serdecznie wszyst
kich zebranych.

Osoba T ad eu sz a  Z ie l iń s k ie g o  o d z y sk u je  o b ecn ie  p ra 
w o  p ełn ego  o b y w a te ls tw a  w  tr a d y c ja c h  in te le k tu a ln y c h  
III R z e c z y p o s p o li t e j .  T en  w ie lk i  u c z o n y  b y ł w  m in io 
n y m  p ię ć d z ie s ię c io le c iu  u su w a n y  w  c ie ń  i o sk a rż a n y  
o sz e re g  g rz e c h ó w  g łó w n ych  z e  z d r a d ą  n a ro d o w ą  i  a n 
ty s e m ity z m e m  n a  c z e le . N a w e t w  ś ro d o w isk u  z a w o d o 
w y c h  f i lo lo g ó w  k la s y c z n y c h  ty lk o  m a ła  g ru p a  p a m ię t a 
ją c y c h  u c z n ió w  p o d tr z y m y w a ła  je g o  le g e n d ę . Je d n y m  
z  g łó w n ych  z a r z u tó w  w y su w a n y c h  w o b ec  n ie g o , a  r a 
cz e j p re te k s te m , ja k ie g o  u ż y w a n o , a b y  sk a z a ć  na w y g n a 
n ie  z  n a sz e j t r a d y c j i  je d n e g o  z  n ie w ie lu  P o laków , k tó r z y  
o t r z y m a li  o b y w a te ls tw o  p o n ad n a ro d o w e j i p o n a d c z a 
so w ej R e ip u b l ic a e  L it te r a r ia e  E u ro p aeae  b yło  to , iż  po  
wybuchu II w o jn y  św ia to w e j z  z a ję te j  p rz e z  w o jsk a  n ie 
mieckie Warszawy u d a ł s ię  n ie  g d z ie  in d z ie j ,  le c z  t u 
taj właśnie, do tego m ia s ta , d o  d o m u  syn a . P rz y b y ł  tu ,
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ż e b y  u m rz e ć  i p o z o s ta w ił  p rz e jm u ją c e  św ia d e c tw a  ty c h  
o s ta tn ic h  la t  w  lis t a c h  i d z ie n n ik u , k tó r y  o s ta tn io  zo s ta ł  
o d n a le z io n y . B ęd z iem y  p ró b o w a li p rz e d s ta w ić  P ań stw u  
c z ę ść  ty c h  d o k u m en tó w . P ro fe so r  Z ie l iń s k i  n a le ż y  z a 
ra z e m  do  k u ltu r y  p o ls k ie j , n ie m ie c k ie j i ro s y js k ie j . T a
k ie  p o s ta c ie  z p o g r a n ic z a  k u ltu r  są  o b ecn ie  n a tu r a ln y m i 
i s y m b o lic z n y m i p a tro n a m i d ia lo g u  e u ro p e js k ie g o . J e 
s te m  p rz ek o n an y , że  o so b o w o ść  tw ó rc z a  Z ie l iń s k ie g o  
je s t  d z is ia j  b a rd z o  a t r a k c y jn a  ta k ż e  jak o  p rz e d m io t  re 
f le k s j i  n au k o w e j. N ie  c h o d z i m i tu ta j  o a k tu a ln o ś ć  p o 
s z c z e g ó ln y c h  tw ie rd z e ń  i p o g ląd ó w . A tra k c y jn a  je s t  
o so b o w o ść  —  ro z p o z n a je m y  w  n ie j tę  s am ą  d w o is to ś ć , 
k tó r a  s ta n o w i d z is ia j  p o d s ta w o w y  d y le m a t  h u m a n is ty  
z a jm u ją c e g o  s ię  p rz e sz ło ś c ią : n a p ię c ie  m ię d z y  n au k ą  
i s z tu k ą , m ię d z y  r e k o n s tru k c ją  p rz e sz ło ś c i i p e łn ym  n a 
m ię tn e g o  z a a n g a ż o w a n ia  je j k re o w an ie m . D la  b a d a c z y  
s ta r o ż y tn o ś c i ta  p o s ta ć  m a  s z c z e g ó ln e  z n a c z e n ie  i w y 
ra ż a  w ia rę  w  w ie c z n e  o d ra d z a n ie  s ię  a n ty c z n e j in s p ir a 
c ji ,  w ia rę , b e z  k tó re j n a sz a  p rac a  n ie  m ia ła b y  sen su . 
W  te j p o n ad n a ro d o w e j w sp ó ln o c ie  z p rz e k o n a n ie m  p o 
w ta rz a m y , p a ra f r a z u ją c  rz y m sk ą  in s k ry p c ję : hunc unum 
omnes consentiunt optimum esse virum, hic erat apud nos.

W  s z c z ę ś liw s z y c h  d n ia c h  byw ał Z ie l iń s k i  w ie lo k r o t 
n ie  g o śc ie m  w  w a sz y m  m ie ś c ie , z ż y ł  s ię  z je g o  m ie s z 
k a ń c a m i, k tó r z y  w  k o ń cu , ja k  w sp o m in a , z a c z ę l i  n a z y 
w ać  go  z c z u ło śc ią  „ n a sz  k o c h a n y  P an  B ó g" . T u ta j, 
w  k tó r y m ś  z dom ów , k tó r y  b yć  m o ż e  w y  p o tr a f ic ie  ro z 
p o z n a ć , p ro w ad z ił  w ie c z o ry  d y s k u s y jn e  d la  u c z n ió w  
i d la  d o ro sły ch , p o św ię co n e  le k tu r z e  n a jw ię k sz y c h : 
D a n te g o , W e r g il iu s z a , H o ra c e g o . T u ta j ch c ia ł s c h ro 
n ić  s ię  w  g o d z in ie  k lę sk i . W ie r z ę , że  c ie s z ą  go  d o w o d y  
n a sz e j p a m ię c i ta m , g d z ie  je s t  d z is ia j .
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Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Tadeusza 
Zielińskiego. Stoją: wnuczka Harumi Muraguchi i jej małżonek 

Masayaki Muraguchi (aktor teatru kabuki)
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TH AD D A E I ZIELIŃ SK I 
m onum entum  Schondorfiense

M ate r sa lu tem , nate, Polonia,
T haddaee p atru m  redd ite  patriae , 

hanc m itt it , in s ignem  coronam
n ec tit e t haec m onum enta donat.

Sen i penates p ra e s tit it  e t locum  
G erm ania, a ltr ix  quae iuven i fu it : 

quae te rra  crescentem  docebat, 
u lt im a  fu ls it  eum  cadentem .

Tu lilio ru m  serta, B orysthenes, 
fers, tem p la sanctae qu i Soph iae rigas; 

nam  nom en et sacri lavacri 
tu  la tices  puero  ded isti.

Iam que A nna p raesu l gym nasii ven it, 
iam que A lm a M ater, quam  Ń eva p rae terit, 

sp arg itque  v ivarum  tapetem
doctus H yperboreus rosarum .

V arsaviensis flos Academ iae, 
g ratare civ i! V istu la , lib eram  

te v id it, et v id it ruentem ,
heu sen io r p atriae  superstes.

C edan t U lixes e t V eneris sa tu s ! 
m ortes duarum  p e r tu lit  urb ium ,

Ń ason is in fe lix  m alorum
qu i superat seriem  bis exul.
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Tuam renascens audiat, audiat 
Europa vocem: „Scripta legat mea 

ubique terrarum mventus,
Graecaque ament et ament Latina.

Neglecta Romae sancta Latinitas; 
Germaniae flos, gymnasium, cadit:

Mei recordantur Poloni,
et schola Petropoli renata est.

Quicumque cernes hunc lapidem, gradum 
paulum, viator, siste Latinaque, 

о civis Europae, retempta
verba memor Ciceronis alti,

Laudante me quem libera nunc legit 
Europa! Caesar, iam valeas, abi!

Auctore me spernant tyrannos 
dum populi, moriar libenter.

In eruditis pectoribus bona 
insculpta vivant: pax, pietas, decus 

cum iure libertas fidesque:
haec monumenta mihi placebunt”.

Michael von Albrecht
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Grobowiec rodziny Zielińskich w Schondortie

Fotografie na str. 1 5 5 .2 0 3 ,  3 1 2 ,2 4 0  oraz portrety Tadeusza Zie
lińskiego wykonane przez Weronikę Zielińską znajdują się w Ar
chiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu fsygn. 977/1/4 0 ). 
Zdjęcia z Schondorfu pochodzą ze zbiorów Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa ('lot. J. Adamska).
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Indeks osób
Indeks nie obejmuje nazwiska Tadeusza Zielińskiego.

A
Ajschylos I 67
Albrecht Michael von 394— 

-395 , 398-399 
Aleksander II Romanow, cesarz 

rosyjski 77
Aleksander III Romanow, ce

sarz rosyjski 91, 12 3, 125 
Aleksander III Wielki, król 

Macedończyków 1 77 
Alföldi Andras 231, 264, 315, 

387
Altheim Franz 3 23 
Ammianus Marcellinus 3 24 
Andresen Georg 323 
Andriejew Leonid 182, 3 87 
Anna, pielęgniarka 57 
Anna, posługaczka 280 
Annienski Innokientij 1 7 8 ,

1 8 2 , 387
Antoniewicz Włodzimierz 

231, 255, 264 , 3 1 4 , 387
Apulejusz z Madaury ('Apule- 

ius) 323
d’ Arbois de Jubainville Marie 

Henri 313
Arseniew Konstantin 13 6,

183, 387

Arystofanes 47 
Artystoteles 323 
Asche, lekarz 3 3 
Augustyn św. 240 , 3 1 9 , З24 ,

З8 0 , 3 8 2 - 3 8 3

Awierincew Sergiusz 207 
Axer Jerzy 7, 394—395

В
Bach Johann Sebastian 256, 

273
Baimont Konstantin 18 3, З87 
Battifol Pierre 317, 3 8 3 
Baudouin de Courtenay Jan 

I 9 0 , 3 8 7

Baum, urzędnik 259,261 ,263 
Baumbach Rudolf 59 
Baumgarten Fritz 85 
Beerenwolf bracia, ogrodnicy 

z Schondorfu 225, 302— 
- 3 1 0 ,  33 3, 3 35-342, 360- 
-3 6 7

Beethoven Ludwig van 222, 
242 ,  I 7 6 , 286 ,  296 ,  327, 
360, 3 8 I

Bellini G iovanni 75 
Benndorf Friedrich Otto 74, 

387
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Benrath Henry (właśc. Albert 
H. Rausch) 319 

Bertholet Altred 315. 387 
Bestużew—Riumin Konstantin

127, 146, 157, 387 
Beurlier Emile 313 
Bienieszewicz Władimir 202— 

-203
Biernacki Andrzej 231 
Biesendahl Karl 64, 67 
Bihlmayer Karl 316 
Bizet Georges 349 
Blanka, znajoma z Schondorfu

228 , 3 1 2 , 3 54 
Blass Friedrich 121—122 
Blinkina Olga 248, 393 
Błagowieszczenski Nikołaj 

162, 387
Blok Aleksander 182, 3 8 7 
Böckh August 44 
Bogolepow Nikołaj I 3 S—1 39, 

387
Boissevain Ursul Philip 8 3, 

3 87
Boissier Gaston 313, 317 
Bona, pielęgniarka z Schon

dorfu, zakonnica 2 2 5 , 280 ,
346, 368 , 37 3 , 378

Bonwetsch Gottlieb Nathanael 
3 82

Borgman Iwan 145, 147, 150, 
387

Bormann Karin zob. Zielińska 
Karin

Bormannowie (Käthe z mężem) 
25 5, 264, 267-270 , 275, 
27 7 - 278 , 280 , 286- 287 , 
292, 297, ЗОЕ ЗОЗ, З07 , 
311, 327- 328 , 3 3 1, 3 3 3, 
338-3 39, 346-347, 350 , 
358 , 362, 364-З 66 , 372, 
376, 379-380

Börner, znajomy z Schondorfu 
337

Bornerówna, jego córka 3 68 
Bousset Wilhelm 3 8 3 
Boyesen Hjalmar Hjorth 3 19— 

- 3 2 0
Brahms Johannes 298 
Brandt Roman 14 8 , 387 
Brandtker, konsul 2 6 1 —262 
Braun Fiodor 145, 147—148, 

I 50 , I 52 , I 70 , I 88 , 195, 
З1 4 , 3 87

Briusow Walerij 18 3, 3 8 7 
Bruckner [Anton?] 297, 3S 3 
Brugmann Karl 45 , 5 3 , 387 
Briillowa Nadieżda 142  
Brunn Heinrich von 70 , 387 
Büchner [August lub Georg] 

3 I 8
Bulicz Siergiej 158, 388 
Bunin Iwan I 8 3 , З88 
Burckhardt Jacob 70 
Bürger Gottfried August 25 
Burkat Czesław I 3 I 
Byvanck Alexander 315, 3 88
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Indeks osób 40 3

c
Carcopino Jerome 3 1 8 
Carosso Hans 2 6 4  
Caspari Wilhelm 224 , 263 ,  

291 ,  З 1 5 , 3 3 1, 3 55, З8 0 , 
3 8 8

Cezar (Caius Iulius Cesar) 
323

Chantepie de la Saussaye Pier
re Daniel 3 1 З

Chołodniak Iwan 127—129, 
H I , 144, 166, 388 

Chopin Fryderyk 222, 2 76 
Cichozias 3 18  
Cienzor Dmitrij 182, 388 
Clark Albert 165 
Cornelius Peter 72 
Crusius Otto 48—49, 51, 5 3, 

57-62 , 64 , 68, 70- 7 1 , 86, 
9 6 ,9 9 ,I0 I -I0 2 , I2 I -I2 2 , 
124, 137, 1 4 4 , I 64 , 176, 
194, 217, З14

Crusius, matka Ottona 55, 57,
I0 I -I0 3

Cumont Franz Valery—Marie 
3 1 3 , З1 5 - З 1 7 , 388 

Curtius Georg 39, 45, 388 
Cybulski Stefan 190, 388 
Cyceron (Marcus Tullius Cice- 

' to) 30, 34, 37, 127, 13 5— 
- 1 3 8 , 164- I 65 , 1 7 7 , 324

Czajkowski Piotr 302

Ć
Ćwikliński Ludwik 315, 3 88

D
Dante Alighieri 76 , 2 2 7 - 228 , 

23 9, 2 8 3 - 286 , 288- 290 , 
298, 309 , 312, 324- З 29 , 
331-237, З4 1 -З 46 , 350- 
-3  54, 357-362, З67-З 7 1 , 
373-376, 396 

Danzerowa 3 82 
Däumlingowie Berta Herminia 

Zofia i Heinrich (Henno- 
wie) 222, 223, 227, 25 3, 
259, 276, 284-285 , 288-  
-2 8 9 , 2 9 I - 292 , 297, 299, 
ЗО7 , 312, 314, 329-3 30, 
3 3 3 -  ЗЗ8 , 342-345, 351, 
35 3, 355, 359-363, 366- 
-3 70 , 372-373, 376-378,
3 8 1 - 3 8 2

Däumling Hans 216, 224, 264, 
327

Delahaye Hippolyte 314, 3 1 8 
Delatte Armand 3 1 8 
Delianow Iwan 125, 13  8, 388 
Dellevy Lidia 9 3 
Denelówna, znajoma z Schon- 

dorfu З62
Denifle Heinrich Suso 319 
Deubner Ludwig 314, 3 8 8 
Dibelius Martin 315, 319,

388
Diehl Erich 160, 305 
Dieter M. 3 18  
Dietrich Karl 3 17 
Dimitriadis, znajomy Grek 85—

-8 6
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404 Indeks osób

Diodor Sycylijczyk (Diodo- 
ros) 324

Dion Kasjusz (Cassius Dio 
Cocceianus) 8 3 

Dittenberger Wilhelm 3 1 3 
Dittmann, nauczyciel w Pe

tersburgu 24, 30, 90 
Domaszewski Alfred von 323 
Donat (Aelius Donatus) 267 
Döring, znajomy z Schondor-

fu 226, 283
Dostojewski Fiodor 179, 239 
Drerup Engelbert 315, 3 88 
Duchesne Louis Marie Olivier 

З1 9 , 321, З82 
Dürer Albrecht 264

E
Ebers Georg 3 16 
Eckstein Ernst 290 
Egerlandowie, znajomi z Schon- 

dorfu 295
Egert, znajomy z Schondorfu 

287, З09
Eitrem Samson 315, 3 8S 
Elisabeth (Elżbieta), służąca 

z Schondorfu 225, 276— 
-2 77 , 3 39, 346, 3 54, 3 57, 
363, 368, 373

EllaM., znajoma z Schondorfu 
228 , 3 35

Ellinger Herbert 320
Engels, artysta plastyk z Schon

dorfu 224, 284, 287-288 ,

291, 330, 339, З4 1 , 343, 
З64

Engels Friedrich 64 
Engels Gertrude 225, 287— 

- 288 , 351 
Enmann Natalia I S X 
Epifaniusz z Salaminy 38O 
Ettmüller Ludwig 3 20 
Eucken Rudolf Christoph 317 
Eurypides I 7 3 , I 78 - I 7 9 , 182 
Euzebiusz z Cezarei 38О

F
Feling H. 3 84
Filostratos (Philostratos) 317 
Fischer, kolega ze studiów 

w Lipsku 5 3 
Fischer Frida 223 
Fischer Karol 223 
Forsten Georgij 126, 132— 

-13  3 ,388
Forster, właściciel gospody 

w Schondorfie 226 , 23 6, 
264, 266 , 268 , 279 , 292, 
344-345

Foucart Jacques 317 
Frankel Arthur 48—52, 60 , 

6 З -64 , 99, 124, З88 
Franciszek z Asyżu św. 78 
Friedländer Ludwig 3 I 3—3 14 
Fuhrmann Horst 394 
Funaioli Gino З1 5 , 318, 388 
Funiagalli, panny z Wenecji 75
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Indeks osób 405

G
Gait, znajomy z Scłiondorfu 

378-379 
Gaitowie 3 8 1 
Gajtanides 2 6 2 , 363 
Galina, znajoma z Scłiondorfu 

367
Gall, znajomy z Scłiondorfu 

ЗО6 -ЗО 7 , ЗО9 - З 1 0 , 3 6 4  

Gauckler 3 18
Geffcken Johannes 316-3 17,

З8 0

Gelsenderg, ksiądz w Schon- 
dorfie 385

Georgijewski Aleksandr 3 9 , 
68 , 91 -93 , 123, 1 36, I40 , 
388

Georgijewski Lew 54, 91, 388 
Geremek Hanna 5—6 , 1 0 , 1 7 9 , 

192, 205, 215, 244, 2 4 6 - 
-2 47 , 3 87, 3 94 

Gerlach, kolega z Petersburga 
37

Gersdorf Friedrich 320 
Giebel Elżbieta Luiza zob, Zie

lińska Elżbieta Luiza 
Giebel Karl, kolega z Peters

burga i Lipska 54, 64, 94—9 5, 
116—117, 124 

Giotto di Bondone 76 , 78 
Głazienap Sergiej 1 5 0 , 388 
Głazów Władimir 156 
Goebbels Joseph 25 5

Goethe Johann Wolfgang 38 , 
55 ,97 ,1 19 ,16 3 ,2 17 ,24 2 , 
2 8 3 , 294, 385 

Gogol Nikołaj 38—39 
Golik—Szarawarska Grażyna 5, 

208 , 394
Gordziejew Włodzimierz 293, 

З1 4 , З88
Göring Carl 4 6 , 52, I 6 3 , 3 8 8  

Gorki Maksym 1 8 2 , 1 8 8 , 3 88 
Gorodecki Sergiej 182, 388 
Gothein Eberhard 317 
Götz Georg 4 1 —42, 44 ,  53, 

I I 2 - I I 3 ,  З8 8  

Gradliv Karina 305 
Graillot Henri 313, 3 16 
Grews Iwan 1 5 8 , 173, 3 8 8  

Grillparzer Franz l 8 8 ,  324  
Grimm Dawid I5 I , 3 88 
Grudzińska Janina (Joanna), 

księżna łowicka 1 3 
Grudzińska Ludwika (Luiza) 

zob. Zielińska Ludwika 
(Luiza

Grudziński Stefan 12 
Gsell Stephane 3 1 6 , 319 
Gulbranssen Trygve 271, 274, 

280
Günther, znajomy z Schondor- 

fu 228, 289, 293, 310, 
337-338, З45 -З 46 , 365— 
-3 6 6 ,3 7 7 -3 7 9  

Güntherowa, żona poprzednie
go 365-366
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40б Indeks osób

Gutschmid Alfred Freiherr von
52, 3 88

Gutzkow Karl 5 8 
Gyzisowa, znajoma z Schon- 

dorfu З64—З65

H
Halm Karl 323
Harnack Adolf von 5 2, 319—

-3 21 , 382- 383 , З89
Hartei Wilhelm August von 

30, 389
Hartleben A., wydawca 106—

-IO 7
Hatch William Henry Paine 

38О, 382
Hatsch, puzonista 62 
Hatsch, żona poprzedniego 5 6 
Hauptmann Gerhart 258 
Haydn Joseph 290 
Hegezjasz z Cyreny (’Peisitha- 

natos) 385 
Heine Heinrich 99 
Helbig Wolfgang 78—79, 316, 

3 89
Hennecke Edgar 320—321 
Henzen Wilhelm 78 , 3 8 3, 3 89 
Hepding Hugo З1 З, 316 
Heraklit z Efezu 260 
Hermann Gotfried 44 
Hertz Wilhelm 384 
Heuss Theodor 217 
Hilgenfeld Adolf 380 
Hindenburg Paul von 217— 

-2 1 8

Hirschfeld Otto 74, 3 89 
Hitler Adolf 2 1 8 , 268, 282 
Hocker Paul Oskar 3 SI 
Hofmann Emst 2 1 8 , 227— 

- 2 2 8 , 284- 286 , 289, 2 9 I, 
295-296 , 298, 310, 3 1 З — 
- 3 1 4 , 320 

Hofmann, panna 8 3 
Hofmannowa, żona Ernsta 227— 

- 2 2 8 , 285, 289, 297 
Holland, kolega z Lipska 64 
Homer 3 2, 134, I 62 , I 64 
Homo Leon 3 1 6 
Horacy (Quintus Horatius Elac- 

cus) 32,44, 134 ,227 ,263 , 
289-290 , 3 5 5, 396 

Hörschelmann Ferdinand 120—
—121, З89

Hugo Wiktor 58 , 2 6 I, 277, 
342, 346

Hülsen Christian 80 , 3 89 
Humphreys Milton Wylie 121 
Hyde Douglas 313

I
Ilberg Johannes 96 , 166, 3§9 
Immermann Karl Lebrecht 188 , 

318
Ireneusz z Lyonu 3 80 
Iwanow Wiaczesław 182, 3 89 
Iwaszkiewicz Jarosław 2 31, 244

J
James William 163 
Jastrebow Nikołaj I5L  389
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Indeks osób 407

Jean—Paul (właśc. Johann Paul 
Friedrich Richter) 1 1 6 

Jelnicki Roman 206—207, 3 86 
Jernszted Helena 1 3 2  
Jernszted Peter 1 3 2  
Jernszted Wiktor 83 , 92—94 , 

I2 6 -I2 7 , 132, 1 S4—185, 
389

Joanna d' Arc 19 
Jordan Hermann 64 , 67 , 3 1 9 , 

З80 , 389
Julian Apostata 244, 316  
Julie, znajoma Amerykanka 5 5— 

—56
Justynian Wielki 177

К
Kachlak Tadeusz 199 
Kahlman 2 51—25 2 
Kaibel Georg I 2 I - I 2 2 , 13 7, 

389
Kämmerling, kolega z gimnaz

jum 39
Kant Immanuel 61, 179 
Karabczewski Nikołaj 16 3,

3 89
Karajew Nikołaj 13 5, 173 
Karsawin Lew 1 8 7 , 195, 389 
Kątków Michaił 9 1 
Katullus (Caius Valerius Ca

tullus) 43, З24 
Kayser, księgarz w Monachium 

272
Kenyon Frederic George 320 
Kern Otto 3 1 7

Kerschensteiber 220, 280 
Kiedrow Konstantin 1 2 8 —1 30, 

I 4 I - I 4 2
Kiepert Heinrich 96 
Kiesiericka Karolina (z domu 

Heldreich) 124 
Kiesiericki Gandalf 8 3, 90 , 

1 12
Kiesiericki, brat poprzedniego 

90
Kiessling Alexius 313 
Kirchner Johann 94, 313,317 
Kirchner Julius 32, 3 8, 90-91 , 

93, 96
Klinger Jerzy 23 3, 3 89 
Klinger Witold 208 , 2 3 О, 

232-233 , З1 4 , 374, З89 
Klingner Friedrich 315, 389 
Klopfer, właściciel gospody 

w Schondorfie 2 2 6 , 2 9 1 , 
303, 30Ć, 325, 3 30-3 3 1, 
3 34, 3 38-3 39, 342-343, 
345, 347-348, З5О-З5 1 , 
3 54, 3 56-357, 3 59-361,
364 , З66—367

Klopferowa, żona poprzednie
go 3 56, 370 

Klopferowie 344 
Knopf Rudolf 320—3 2 I, З80 
Koch Karl 3 2 0 , 323, 3 83 
Koetschau Karl 64 , 3 89 
Köhler Ulrich 82 , 3 89 
Korborówna, znajoma z Schon- 

dorfu 3 62
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408 Indeks osób

Komelan, sekretarz konsula 
szwedzkiego w Monachium
257

Koni Anatolij 13 6, 389 
König Edyta 90—91, 97 
König Joseph 30, 32, 34, 37— 

- 40 , 4 3 , 4 5 , 48 , 74 ,90-91 , 
96-97 , I i i ,  1 16 , H 8- I I 9 , 
124, 159

König Sally (z domu Serek) 
90-91 , 97, I I I ,  I I 6- I I 8 

Konstanty, wielki książę rosyj
ski 13, I 86

Kosinowa Tatiana 248, 393 
Kotarbińska Janina 230 
Kotarbiński Adam 220, 255, 

278, 280 , З89, 293 -294  
Kotarbiński Tadeusz 23 0,

280- 2 8 2 , 3 1 4 , 3 54, З89
Kotlarewski Nestor 1 3 6, 168,

3 89
Kowalewski Władimir 139 
Kowalski [Jerzy lub Tadeusz] 

315, 389
Krasiński Zygmunt 54 
Krasnosielski, kolega ze stu

diów w Lipsku 54 
Kraszennikow Michaił 122,

16 6 , 389
Kraszewski Józef Ignacy 74 
Krüger Paul 45 
Krupp 179 
KulinW. 127-128 
Kułakowski Sergiusz 2 51,293, 

315, 389

Kumaniecki Kazimierz 315, 
389

Kutuzowa Anna Nikołajewna 
zob. Zielińska Anna 

Kutuzowa Helena 88 
Kutuzowa Maria 88 
Kuzmin Michaił IS 3, 3 8 9

L
Lafaye Georges 316 
Lagarde Paul de 320 
Lange Fritz 110 
Lange Konrad von 72—73, 80 , 

86, 390
Lange Ludwig45 ,5 8 ,6 6 , 390 
Lange Wilhelm 48 , 51—53, 55, 

57-61 , 63 -65 , 7 1 - 7 2 , 96, 
I 0 I -I 0 3 , 124 

Lassalle Ferdinand 6 3 
Lebiediew Piotr 168, 390 
Lebiediewa, żona Piotra 168— 

-1 69
Lehner Ferdinand Joseph 318—

-319
Lemonius Wilhelm 1 4 1 , 390 
Lengauer Włodzimierz 248 
Lenz Ida 99
Lermontow Michaił 3 86 
Lessing Gotthold Ephraim 

378
Levy Minna 95, 100 
Lewickaja—Den T. 174 
Lezius [Hermann?], kolega ze 

studiów w Lipsku 54 
Lilpop 278
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Indeks osób 409

Limmowa, właścicielka cukier
ni w Scłiondorfie 267 

Linkelmann, referendarz z Ha
noweru 74

Linkomies Erwin 315. 390 
Linn Friedel 222, 225, 254 
Linn Fritz 222, 225, 254 
Fipnik Wanda 199 
Fipsius Justus Hermann 46 , 

53, 390
Fiszt Franciszek 283 
Fiwiusz (Titus Livius) 127, 

137
Lohmann Julius 217, 22 3 
Lohmeyer Ernst 319 
Lölling Habbo Gerhardus 82, 

390
Löscheke Theodor 120 
Lübker 294 
Lucius 320
Luckenbach Hermann 80 
Ludwik II Bawarski 109 
Lugebil Karl 91-94, 120-121, 

124, 390 
Luter Martin 13 8

Ł
Łanowski Jerzy 173 
ŁatyszewWasilij S 3, 128, 132— 

- I 33 , М 2, I44 , I48 , 15 3 — 
-154 , 156-157, 159, 167, 
183-187, I 9 I - I 92 , 390 

Łunaczarski Anatolij 18 3, 193, 
390

Luria Salomon 237—238

M
Mac Kibbin William 94 
Makrobiusz (Macrobius Am

brosius Theodosius) 324 
Maggie, znajoma Amerykanka 

5 5-56
Mahler Elisa Eugenia 315, 390 
Majkow Leonid 9 3, 390 
Majnsztejn Siergiej 54, 13 6, 

390
Mann Thomas 229 
Mansbach 3 8 3 
Manteuffel Jerzy 231, 23 5 
Manzoni Alessandro 75 
Marcjalis (Marcus Valerius 

Martialis) 3 2 З 
Marie, posługaczka 280 
Marks, znajomy z Schondorfu 

292 , 295, 298 , 300 , 307 , 
324, 3 30 , 3 34, 3 37, 342, 
346-347, 3 54, З60 , 367 

Marks Karl 64 
Marr Wilhelm 6 3 
Masing Ferdinand 90 , I I I  
Masing Olga I I I  
MauAugust 78—79, З1 4 , 316 
Mendelssohn Ludwig 120 
Meyer, pryncypał stancji w Pe

tersburgu 22, 29—3 1 ,98 
Meyerowa, żona poprzedniego 

23-24 , 29-31 , 98 
Mickiewicz Adam 1 3 —1 4 , j 8 -  

-1 9 ,5 4 ,6 3 ,1 9 0 ,2 1 4 ,3  56, 
385

Mielikowa Sofija 142, 390
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410  Indeks osób

Mikołaj I Romanow, cesarz ro
syjski 76

Mikołaj II Romanow, cesarz ro
syjski I 39 

Mikołaj z Kuzy 2 18  
M ili John Stuart 46—47 
Milukow Pawieł 169, 390 
Milukowa Anna 169, 390 
Misch Georg 383 
Mitchell Margaret 254, 2 6 1 
Mitrofanow Pawieł 127, 14 6 , 

1 7 1 , 184 , 390 
Mitzner Piotr 7, 248 , 3 93 
Moderau Marek 394 
Modiestow Wasilij 122, 16 6 , 

390
Moltke Jochen 254-255 , 258,

290
Mommsen Theodor 45, 66, 

79, 8 l , 122, 127, 137 
Monceaux Paul 3 8 3 
Mori Ayako 9, 23 5 
Morosini Francesco 84 
Mortkowicz—Olczakowa Han

na 231, 29 3
Mozart Wolfgang Amadeus 261, 

290 , ЗО8

Müller Karl 3 2 0 - 3 2 1  
Müller Lucas 129, 390 
Muraguchi Harumi 9, 23 5, 

267, 397
Muraguchi Masayaki 397 
Myron 8 l

N
Nauck Johann August 40 , 122, 

318-3 19, 390 
Naumann Friedrich 217 
Naville Henri Edouard 317 
Nellie, znajoma Amerykanka 

55-56
Nellis Karl, fabrykant powo

zów w Petersburgu 94 
Nestle Wilhelm 323 
Neudorf Emma 95 
Neumann Angelo 62 
Neumann Karl Johannes 48 , 

50 , 52, 60 , 75, 80, 91, 99, 
3 1 9 , 321, 383 , 390 

Newman [John Henry, kardy
nał?] 3 18

Niekrasow Nikołaj 129, I4L  
390

Niemirska—Pliszczyńska Jani
na 23 0 , 232, З1 4 , 390 

Niese Benedictus 6 5 
Nietzsche Friedrich 62—6 3, 

208 , 239
Nikitin Piotr 92, 94, 1 2 5 - 1 2 7 , 

129, 134, 159, 184 - 18 6 , 
390

Nikitski Aleksandr 18 6 , 391 
Nilsson Martin Persson 315, 

317, 391
Ninger, kolega ze studiów 

w Lipsku 5 3 
Nipperdey Carl 323 
Nise Benedictus 391 
Norden Eduard 315, 319, 391
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Indeks osób 4H

Novotny Frantiśek 212, 231, 
315, 391

Nowak—Jeziorański Jan 238
Nowosadski Nikołaj 122, 16 6 , 

391

O
Oberg, niemiecki dyplomata

83
Oehler Franz 3 80
Offenbach Jacques 290
Otfówna, znajoma z Schon- 

dorfu 228, 3 34, ЗЗ8
Opitz Martin 64
Ososiński Tomasz 24§, 393
Ostern Hermann 2 l8 —219, 

223, 227, 255, 257-758 , 
261- 263, 268, 276, 282-  
- 2 8  3, 285 - 287 , 289- 290 , 
292, 296, 307 , 312, 3 1 4 , 
323, 328, 3 3 3, 342, 345, 
348 , 3 5 3-3 54, 362, 369, 
375, 380- 38 I

Osternowa, żona poprzedniego 
223, 227, 258, 269, 276, 
283 , 2 8 5 , 287, ЗО5 , З07 , 
312, 34I

Osternówna, córka Osternów 
228 , 285, З40

Ottojohann Carl Theodorvon 
321

Overbeck Johannes 46 , 70, 79, 
81, 391

Owidiusz (Publius Ovidius 
Naso) I 2 7 , 1 7 8 , 324

P
Paris Gaston 313, 324 
Pasower Aleksandr 1 3 6 , 391 
Patouillet Jules 315, 391 
Paula (Paulina), pielęgniarka 

z Schondortu 57, 344 
Pechman, znajomy z Schon

dortu 226, 284 
Реек [Eduard?] 3 1 8 
Perykles 323
Petrażycki Leon 19 0 , 391 
Petroniusz (Caius Titus Petro

nius) 324
Pettazzoni Raffaele 3 1 5— 3 1 6, 

391
Pfleiderer Otto 3 80 
Pianko Gabriela 2 0 5 , 248 
Pietrow Demian 1 73  
Pigoń Stanislaw 2 1 4 , 230 
Platon 3 7, З24 
Plau Karl 367
Plezia Marian 6 , 204- 20 5 ,

208 , 2 1 1 , 225, 2 3 0 , 23 9 , 
394

Plutarch z Cheronei I0 6 -I0 7  
Platonów Siergiej 126, 132- 

-13  3, I47 - I 49 , 152, 162, 
167, 391

Pomialowski Iwan 68, 91, 125- 
- 1 2 7 , М 3, 391 

Pompejusz Wielki (Cnaeus 
Pompeius Magnus) 30 

Popławski Mieczysław 3 1 4 , 
391
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412  Indeks osób

Porgesowa, właścicielka miesz
kania w Wiedniu 73—75, 
77, 105—106

Portenlängner, właściciel sklepu 
w Schondortie 26 3—264, 
348-350, 355 

Portenlängnerowie 22 5 
Poschowa, znajoma z Schon- 

dorfu 307, 377-3 80 
Preisendanz Karl 315, 391 
Przychocki Gustaw 19 6 , 231, 

2 6 1 , 314, 391 
Psachow 125 
Puszkin Aleksandr 3 I

R
Rabsowie, znajomi z Schondor- 

fu 228 , 342, 3 54-3 57, 360 , 
365, 376-378

Raj ew Nikołaj 145—146, 1 7 0 — 
-172 , 184, 187, 391 

Ramuz Charles Ferdinand 26 3 
Randanini Candida 79—80 
Raus chi 266 
Refleiderer 320 
Regel Wasilij 1 51, 391 
Reger Max 25 5, 300 
RehmWalther 314-315, 380 , 

391
Reichenbach Karl von 6 3 
Reichs Marek 250 
Reiner Emma 10 0 , 102—103 
Reisinger Ernest 2 1 6 , 217, 

2 1 9 - 22 0 , 226-228 , 254, 
256 , 260 - 262 , 2 7 2 , 275 -

-2 7 6 , 280 , 28 4 , 289 , 2 9 1 , 
296-297 , 300 , 304 , 3 1 4 ’ 
325, 328, 368, 378 

Reisinger Julia (z domu Ker- 
schesteiner) 2 19 - 220 , 254— 
-25  5, 260-261 , 26 3, 276, 
2 8 2 , 284, 291, 297, 3 u !  
346

Reitzenstein Richard August 
3 1 4 ,3  16 3 17

Remizów Aleksiej 1 8 3, 3 91 
Renan Ernst 319—320 
Reuter Olga 98 
Reville Jean 313 
Ribbeck O tton43, 53, 55, 58, 

120, 391
Richter Gerhard 224, 2 7 4 , 

295
Richter Hans Eberhard 224 , 

295
Richter Rut 224, 259,

2 6 З-264 , 270 , 280
Ritschl Friedrich Wilhelm 3 9, 

41 -45 , 53, 62, 391 
Robert Carl 79, З91 
Rodbertus Johannes—Karl 64 
Rodiczew Fiodor 163, 391 
Rohde Erwin 121, 324, З67 , 

391
Rösch Walter 319 
Rose, znajoma z Schondorfu 

2 8 6 , 2 9 7 - 300 , ЗОЗ-ЗО4, 
ЗО6, 308, 366

Rosina, gospodyni w Rzymie 
78
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Indeks osób 413

Rostowcew Michaił 86, 92, 
126, 1 3 3, I49 , I5 9 -I6 0 , 
I 69, 173, 1 7 8 , 18 6 , 215, 
231, 317, 391 

Roussel 3 18
Ruessmann Karl 222, 276 
Ruessmannowa, żona poprzed

niego 286

s
Sabasznikow Michaił i Siergiej 

137, I 78 - I 79 , I 8 l , 188, 
391

Salustiusz (Caius Sallustius 
Crispus) ЗО 

Sauerland Karol 394 
Schaberg, kupiec niemiecki 83 
Scheffeljoseph Victor 50 , 324 
Schenk, znajomy z Schondor- 

fu 348
Schenkowa, żona poprzedniego 

264, 283, 286, 3 3 5, 362 
Schiffulowa, znajoma z Schon- 

dorfu 3 32
Schiller Friedrich 27, S 3, 242 
Schmidt Wiktor Artur 316 
Schneider Karl 5 3, 90, I I I  
Schneider Edward 34, 41, 69 , 

90, II  I - I  12
Schneider Martha ('z domu 

Willkomm) I I I ,  I I 6, 1 2 4  
Schneider, tajny radca 112 
Schöll Rudolf 42—+4, 46, 5 3, 

391
Scholtz Heinrich 31S

Schubert Franz 50, 245, 2 7 3 , 
276 , 290 , 3 34, З58 , 360 

Schumann Robert 328—329, 
3 3 1, 360

Schumannowa, właścicielka skle
pu w Schondorfie 225,251, 
25 3, 255-256 , 262, 264, 
267, 274, 278, 287, 2 9 6 - 
- 3 1 0 , 312—3 13, 325-3 30, 
332-334, 336-339, 341— 
-3 42 , З44- З 48 , 3 50, 3 52 - 
-35  5, 358 , З6О-369, 371 

Schwartz Eduard 79, 3 80, 391 
Schwarz Heinrich 48 , 5 3, 60 , 

63, 96, 99, I 0 I -I 0 2 , 122, 
!2 4

ŚeborJosef 127, 129, 392 
Seebass, kolega ze studiów 

w Lipsku 64
Seneka Młodszy ('Lucius An

naeus Seneca) 127 
Serao Matilde 280 
Sharp, siostry, Angielki 69 
Sichau 3 15
Sieglin Wilhelm 48—49, 52, 

58, 60 , 96, I 0 I -I0 3 , 392 
Siemionów—Tian—Szański Le

onid I4 I—142  
Sienkiewicz Henryk 18 3 
SiergiejewiczWasilij 139, 3 92 
Sikutris Joanis 3 84 
Singler, artysta malarz z Schon- 

dorfu 225, 276 
Sinko Tadeusz 314, 392 
Śkorpil Kareł 5 3, 392
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414 Indeks osób

Słowacki Juliusz 54 
Sobolewski Aleksiej 149—150,

152—153, 18 6 , 392 
Sofokles 34, 37, 134, 137, 

162, 1 7 8 , I 82 , 192  
Sokołow Fiodor 92, 154, 3 92 
Sokrates 1 5 8 , 260 
Soltau Wilhelm 6 5, 320 
Sołogub Fiodor 1 8 2 , 392 
Sołowjow Władimir 13  6, I 79 , 

392
Sonia, znajoma z Schondorfu

358-359
Sonin Nikołaj I 38—1 4 4 , I 5 3 ,

392
Sonny Adam 54, 64 , 89 , 94,

1 16 ,  1 2 4 ,  1ЗО
Spasowicz Włodzimierz 1 3 6,

392
Srebrny Stefan 5, 119, 2 0 5 , 

208 , 224, 2 3 0 , 2 3 8 , 3 1 5 , 
392

Stasiulewicz Michaił 1 3 5—1 3 6, 
I 8 l , 392

Stacjusz (Publius Papinius Sta
tius) 324

Steinleitner Franz Seraph 317 
Stern von, kolega z gimnazjum 

i ze studiów w Lipsku 54 
Stieblerowa, znajoma z Schon

dorfu 305 
Strauss Johann 268 
Streidl, kierowca z Schondorfu 

2 2 5 , 2 56 ,  266, 2 7 I - 2 7 2 ,  
286, 3 0 1 - 302 , З04, ЗО8-

-З 09 , 3 3 1, 3 38-3 39, 342, 
344—345, 351-352 

Strobl Anton 104  
Strobl Babette (Babet, Bawet, 

Bawed, Bärbl, Waberl) 1 04— 
- IO 8 ,  I I I

Strobl Katharina 10 4 , 10 7 — 
-1 09

Strobl Nanni I08 
Strzygowski Józef 215 
Subbotina, studentka z Peters

burga I74-175 
Swoboda Heinrich 3 18 
Szachmatow Aleksiej 150, 392 
Szachowska, księżna, żona 

Wolfganga Helbiga 78 
Szczepkin Walerij 1 5 4 , 156 
Szekspir William 7 6 , I I I ,  I 36 
Szumacher Aleksandr 32 , 94 , 

392
Szyłkarski Włodzimierz 264 , 

392

T
Tacyt (Publius Cornelius Taci

tus) 323
Taine Hyppolyte 16 3 
Tatarkiewicz Władysław 40 , 

З1 4 , 392
Teodozjusz Wielki 319 
Teognis 3 9—40
Tertulian (Quintus Septimius 

Florens Tertulianus) 380 
Teubner, wydawca 65, 120,

13 7 - 13 8
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Indeks osób 415

Teubner Alfred 163—164 
Thiersch Karl 57. 394 
Thilo Martin 320 
Thimme Friedrich 3 83 
Tibullus (Albius Tibullus) 3 24 
Tieck Ludwig I 06 
Tiele Cornelius Petrus 3 I 3 
Tiepolo Giovanni Battista 75 
Timaszew Aleksandr 1 1  5, 392 
Tischendorf Konstantin von 

320
Tołstoj Lew 1 76  
Tołstoj Aleksiej 162 
Tołstojowa I42 
Toussaint, nauczyciel gimnaz

jalny 85
Toutain Jules 313, 316 
Tretiak Andrzej 275, 28 0, 

З1 5 , 392
Tröltsch Ernst 38О 
Tudeer Alfred Emil 83, 392 
Tur Maria 112— 11 5 
Tur Nikołaj 4 1 . 112, З92 
Turyn Aleksander 2 31, 251, 

264
Turynowa, żona poprzedniego

289
Tycjan 385

U
Usener Hermann Carl 3 1 6 , 

320

V
Vahlen Johannes 30, 392

Vivaldi Antonio 289 
Voght Ernst 394

W
Wągier, kolega ze studiów 

w Lipsku 64 
Wagner Adolf 64 
Wagner Reinhold 64 
Wagner Richard 62, 348 
Wannowski Piotr 139, 392 
Weber Max 3 24 
Weber Carl Maria von 62, 2 54, 

377
Weber Hans 225, 254, 277, 

284, 295, З4 1 -З 4 2 , 347, 
368

Weigl, znajomy z Schondorfu
326, 360, 365 З69, 3 7 4 ,
3 8 l

Weizsäcker Karl 3 1 9 , 32 1  
Wejsman Aleksandr 1 2 9 —I 30 , 

392
Wenancjusz Fortunatus (Ve

nandus) 3 1 З 
Wendland Hans 319, 321 
Wergiliusz (Publius Vergilius 

Maro) 18 , 27, 245, 267, 
3 1 8 , 324 , 328 , 3 30 , 349, 
396

Westfalen, kolega z gimnazjum 
132

Westfalen, żona poprzedniego 
124

Wiengierow Siemion I 36 , 392 
Wijk Nicolaas van 3 1 5 , 392
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4 1 6  Indeks osób

Wilamowitz—Möllendorff U l
rich von 1 2 2 , З83 , 393 

Winniczuk Lidia 6, 230, 3 1 5 , 
393

Winogradów Pawie! 1 4 5 , 393 
Wissowa Georg 317. 323 
Witgar Ludwig von, ksiądz 

385
Witkowski Stanisław 3 1 5 , 393 
Wittichowa 3 77 
Wittichówna Sophie 222-223 , 

253, 258-259 , 268, 274, 
280 , 283 - 284 , 286 , 288 , 
292, 296-297 , 299, 302, 
ЗО5-ЗО7 , З09-З И , 325 — 
-327 , 331, 333, 335, 337— 
-3  38, 340-347, 352, 357, 
362-364, 374, 376-377, 
379-3 82 , 384 

Władisławlew Michaił 125  
Wojciechowski Stanisław 314, 

393
Wolff Adolf 3 1 7  
Wundt Wilhelm 46—47, 16 3 — 

-165 , 393
Wwiedenski Aleksandr 1 2 6 , 

1 32—1 3 3, HO, 152, 154, 
1 6 2 , 1 6 7 , 1 7 0 , 1 7 2 , 393

Z
Zacher Albert 121, 123 
Zachvig 293 
Zan Tomasz 6 3 
Zarneke [Friedrich lub Edu

ard] 96

Zielińska Anna (z domu Kutu- 
zowa) 16—20, 26, 28—29,
88, 98 , 1 1 8

Zielińska Elżbieta Luiza (z do
mu Giebel) 28, 4L  95, 
1 1 6—1 1 S, 1 2 4 , 2 0 1 , 23 6 , 
25 8, 29 3

Zielińska Jewgenia Wasiliewna
28-29 , 87

Zielińska Karin (z domu Bor
mann) 202, 23 5, 246 ,
253-255 , 257-261 , 2 6 3 - 
-2 65 , 2 7 I, 2 7 З-2 7 7 , 2 8 1 , 
283 - 292 , 295-299 , 30 1 -  
-3  1 3, 324-348, 3 50-379,
38 1 - 382 , 384

Zielińska Ludwika ('Luiza) 12— 
- 1 6

Zielińska Maria 13, 17, 88—89 
Zielińska Weronika Ludwika 9, 

124, 201-202 , 206 , 208-  
-2 09 , 2 1 1—2 1 2 , 2 1 4 , 219, 
222-230 , 2 32 - 2 3 3 , 23 5 - 
-2 3 6 , 245, 250, 2 5 2 - 26 3 , 
266-313 , 325-349, 366, 
371-373, З84 , 386 

Z ielińska—Bi eniesze wieżowa 
Ludmiła (Amata) 9, 124, 
202, 23 2

Zielińska—Kanokogi Kornelia 
9, 124, 202, 267 

Zieliński Adam 1 2  
Zieliński Aleksander 1 7 
Zieliński Aleksy 1 2 , 28 , 87 
Zieliński Eugeniusz I 3 I
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Indeks osób 417

Zieliński Feliks 9, 124, 194, 
201-202 , 204-205 , 207, 
2 1 1, 217-218 , 227, 230, 
23 3, 23 5-23 6, 252-264 , 
266-271 , 273-275 , 2 7 7 - 
-3  14, 324-341, 343-379, 
381, 383-384

Zieliński Franciszek 12, 15— 
- 28 , 98

Zieliński Julian 12
Zieliński Władysław (Ladis

laus) 14

Zschokke Heinrich 58 
Zwieriewa, studentka z Peters

burga 17 4
Zwolicka (?) Kazimiera 232, 

341-342, 345-З46, 348-  
-350, 352-362, 364-З82 

Żdanow Iwan I4L  393 
Żebielew Siergiej 147, 149, 

393
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W  serii LU D Z IE  I T E K ST Y  ukazały się

T adeusz Z ie liń sk i 

Listy do Stefana Srebrnego 

Warszawa 1997

T adeusz Z ie liń sk i

Kultura i rewolucja. Publicystyka z  lat 1 9 1 7 — 1 9 2 2

Warszawa 1999
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DZIENNIK 1939-1944
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