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LISTY HENRYKA STRUVEGO
H enryk Struve (1840— 1912) jest w dziejach kultu ry narodowej po
stacią dotąd stosunkowo mało znaną. Był profesorem Szkoły Głównej i ro
syjskiego U niw ersytetu Warszawskiego. Przez 40 lat w ykładał wszystkie
dziedziny filozofii w raz z psychologią. Rodzina jego ojca wywodziła się
ze Szwajcarii, rodzina m atki z Holandii, on sam urodził się i wychował
w Polsce. W ykształcenie filozoficzne uzyskał w Niemczech (Tybinga, Jena,
dysertacja doktorska Zur Entstehung der Seele, 1862), skąd w roku 1863
powrócił do W arszawy, obejm ując najpierw adiunkturę, a następnie pro
fesurę w nowo powstałej uczelni. Po raz pierw szy w Polsce wprowadził
sem inaryjną formę nauczania. Wcześnie zaczął zajmować się historią filo
zofii polskiej, której pierwsze opracowanie dał w 1870 r. w tomie pierw 
szym W yk ła du system atycznego logiki, pracy, która gruntownie przero
biona złożyła się później na obszerną Historię logiki jako teorii poznania
w Polsce (W arszawa 1911). Po likw idacji Szkoły Głównej i zamianie jej
w 1869 r. na U niw ersytet Warszawski z wykładow ym językiem rosyjskim
Struve postanowił pozostać na zreorganizowanej uczelni, czym w pewnym
stopniu zraził do siebie polskie środowisko filozoficzne. W Moskwie, do
pełniając formalności, przedstawił dysertację tym razem po rosyjsku, Samostojatielnoje naczalo duszewnych jawlenij („Russkij W iestnik” 1870).
W ykładając na uczelni po rosyjsku, w domu prowadził nadal sem inaria
po polsku. Praca dydaktyczna pasjonowała go. Był jednak, jako „obrońca
m etafizyki”, ostro atakow any przez m łodych pozytywistów i jego oddzia
ływanie miało zasięg ograniczony. N ajbardziej reprezentatyw nym dziełem
Struvego był obszerny W stęp k r y ty c z n y do filozofii (3 wydania: 1896,
1898 i 1903 r., po rosyjsku w innej w ersji jako Encikłopedija fiłosofskich
n a u k — 1890 r.). Był wieloletnim redaktorem Biblioteki Filozoficznej, któ
ra przyswoiła polszczyźnie m.in. dzieła Platona, K artezjusza, Spinozy,
Berkeleya, Condillaca, Kanta. Popularyzow ał na łam ach pism niemieckich
dorobek filozoficzny Polaków, żywo też poparł utworzenie pierwszego
pisma filozoficznego w Polsce, w 1897 r., „Przeglądu Filozoficznego”. Po
przejściu na em eryturę w 1903 r. w yjechał wraz z żoną do zamieszkałej
w? Anglii córki.
S truve był kontynuatorem niemieckiego ideorealizmu (Idealrealismus),
reprezentowanego przez I. H. Fichtego, H. Ulriciego, A. Trendelenburga,
H. R. Lotzego, a więc filozofii pojednawczej, będącej kompromisowym roz
wiązaniem między idealizmem niemieckim a nasilającym i się w latach
trzydziestych i czterdziestych XIX w ieku tendencjam i realistyczno-em pirystycznym i. Jego poglądy społeczne były „organicznikowskie”, um iarko
wanie reform istyczne, antyrew olucyjne. Zachowując postawę lojalistyczną, kładł nacisk na konieczność rozwoju ekonomicznego i kulturalnego
kraju. Przeciwny był zarówno agitacji niepodległościowej, jak socjali
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stycznej, gdyż, według niego, mogła ona spowodować zagrożenie istnieją
cego dorobku cywilizacyjnego Polski.
Ze Struvem jako profesorem zetknęło się wielu zasłużonych k ulturze
polskiej ludzi. W jego notatkach z okresu istnienia Szkoły Głównej za
chowały się nazwiska uczestników „dysputatorium i repetytorium ” : Jan a
Baudouin de Courtenay, późniejszego wybitnego językoznawcy, H enryka
Goldberga, z którym S truve szczególne wiązał nadzieje na kontynuację
swej pracy, Filipa Sulimierskiego, późniejszego redaktora „W ędrowca”
i in. Egzam iny u Struvego zdawali, oprócz wymienionych, Bronisław Chle
bowski, P iotr Chmielowski, Adolf Dygasiński, Józef Kotarbiński, Adam
K ryński, A leksander Świętochowski. Wykładów jego słuchał również H en
ryk Sienkiewicz, a jako studenci wydziału m atem atyczno-przyrodniczego
zetknęli się z nim również Julian Ochorowicz i Bolesław Prus. Do domu
Struvego, na privatissim a, przychodzili w czasach uniw ersytetu cesar
skiego m.in. Z. Przesmycki, A. K raushar, J. Kucharzewski, P. Lewinson,
E. T. Erdm ann, Z. K ram sztyk, a także w latach 1897/98 Stanisław (Leopold)
Brzozowski.
K orespondencja H enryka Struvego (cytowana w przypisach w skrócie
jako KHS), zachowana w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturam i
1— 11/60 oraz 278—279/60 i 281/60, zawiera setki listów od m.in. (poza w ie
loma z wyżej wym ienionych) I. Chrznowskiego, S. Dicksteina, H. Hoyera,.
K. Kaszewskiego, T. Korzona, Wł. M. Kozłowskiego, J. I. Kraszewskiego,
J. K rem era, A. Langego, W. Lutosławskiego, J. Łuszczewskiej (Deotymy),
W. M arrene, S. Pawlickiego, W. Rubczyńskiego, M. Straszewskiego, J. Tokarzewicza, K. Twardowskiego, T. Wierzbowskiego, J. Żuławskiego.
Zachowane listy Struvego nie są natom iast tak liczne, lecz stanowią
one interesujący obraz epoki ówczesnego środowiska filozoficznego, dobrze
też charakteryzują osobę autora. Poniższy w ybór obejm uje 26 najbardziej
reprezentatyw nych i bogatych w inform acje listów, pisanych w okresie
35 lat, do pięciu adresatów: Józefa Ignacego Kraszewskiego (2 listy), S te
fana Pawlickiego (4), Zenona Przesmyckiego (5), Piotra Chmielowskiego (9)
i Teodora Wierzbowskiego (5). Są one fragm entem następujących kolekcji:
3 listy do J. I. Kraszewskiego z lat 1876— 1877 (Bibl. Jag., sygn. rkps. 6535),
8 listów do S. Pawlickiego z lat 1891— 1911 (Bibl. Jag. sygn. rkps. 8699),
13 listów do Z. Przesmyckiego z lat 1887— 1902 (Bibl. Narodowa, sygn.
rkps. 2861), 28 listów do P. Chmielowskiego z lat 1889— 1904 (Bibl. Osso
lińskich, sygn. rkps. 4812 i 12042), 28 listów do T. Wierzbowskiego z lat
1880— 1909 (Bibl. PAN w Krakowie, sygn. rkps. 1881).
W ybrane listy m ają na celu ukazanie Struvego jako aktywnego współ
twórcy k u ltu ry filozoficznej w Polsce. P rezentują one go nie tylko jako su
miennego profesora filozofii, wiernego przez całe życie ideorealizmowi,
lecz również jako redaktora i wydawcę, zainteresowanego zarówno przy
sw ajaniem polszczyźnie w ybitnych dzieł obcych, jak i publikow aniem
własnego dorobku piśmienniczego Polaków; jako niestrudzonego anim ato
ra i organizatora życia środowiska intelektualnego w Polsce. Rzucają one
także światło na niełatw ą działalność kulturotw órczą w zaborze rosyjskim.
Stosunek Struvego do adresatów kształtow ał się rozmaicie. J. I. K ra
szewskiego otaczał zawsze estymą. W księdze jubileuszowej opublikowa
nej w 1880 r. dla uczczenia jego 50-letniej działalności literackiej S truve
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zamieścił obszerne studium pt. J. I. K raszew ski w stosunku do filozoficz
n ych dążności swego czasu — skrupulatną analizą poglądów tego zasłużo
nego pisarza i myśliciela. Listy w wyborze dotyczą spraw y pozytywnej
oceny S y n te z y dwóch św iatów (1876) Struvego ze strony Kraszewskiego
oraz burzliwej polemiki Struvego z H enrykiem Levittoux, w której K ra
szewski miał być arbitrem . Napisana przez Struvego w na poły poetyckiej,
ale nie najlepszej stylistyce Synteza — entuzjastyczny m anifest ideorealizmu, została w tym gwałtownym przecież okresie rozwoju ideologii po
zytywistycznej p rzyjęta na ogół bardzo nieprzyjaźnie. Przychylna ocena
Kraszewskiego, znającego zarówno filozofię niemiecką, jak i polską, miała
dla Struvego wielkie znaczenie.
Przesmyckiego poznał Struve na prowadzonych przez siebie pryw at
nych seminariach. Jako redaktor warszawskiego „Życia” Przesmycki rów
nież kontaktow ał się z nim. Listy zamieszczone w wyborze dotyczą dwóch
projektów Przesmyckiego — obu nie zrealizowanych — przekładu Historii
filozofii Ueberwega oraz fundam entalnego dzieła o Hoene-Wrońskim.
Przesm ycki prezentuje się w nich jako interesant, który nie dotrzym ał
podjętych zobowiązań.
Stosunki z Chmielowskim uległy największym przemianom. W roku
1873 Chmielowski wraz z Julianem Ochorowiczem napisał na łam ach „Ni
w y ” napastliw y artykuł, będący kom entarzem arty k u łu Struvego o Taine’ie. Dopiero w końcu lat osiemdziesiątych Chmielowski, będąc podów
czas redaktorem „A teneum ”, przyjm uje postawę pojednawczą. W okresie
wspólnej pracy nad przekładem K r y ty k i czystego rozumu w latach 1902—
1903 następuje m iędzy nimi znaczne zbliżenie. Chmielowski ocenia też po
zytyw nie W stęp k r y ty c z n y do filozofii Struvego. Łączy ich w tym czasie
dystans do prądów m odernistycznych.
Pawlicki był kolegą Struvego w Szkole Głównej, piastując tam stano
wisko docenta w ykładając historię filozofii. Później ich drogi się rozeszły.
Pawlicki napisał w „Przeglądzie Polskim ” pod kryptonim em „Dr P .” ostrą
recenzję Cech charakterystycznych filozofii Struvego, bądących wykładem
inauguracyjnym na cesarskim uniwersytecie warszawskim. Pisał tam , iż
Struve, wnosząc „stare panteizm u m rzonki”, chce naw rotu do „filozofii po
gańskiej”. Później, w latach dziewięćdziesiątych sporadycznie zaczęli w y
m ieniać kurtuazyjne listy, które jednak nie doprowadziły do istotnego zbli
żenia.
Wierzbowskiego poznał Struve jako studenta, a następnie stypendystę
uniw ersytetu. W 1889 r. Wierzbowski, m ianow any profesorem historii li
tera tu ry polskiej, stał się kolegą Struvego. W listach kierow anych do niego
Struve najchętniej zwierzał się ze swych zachowawczych poglądów spo
łeczno-politycznych.
W ybrane listy ułożone są chronologicznie i publikowane in extenso.
Struve popełniał sporo błędów językowych i stawał się naw et w skutek tego
przedm iotem złośliwych uwag ze strony współczesnych. Wartość stylistycz
na listów jest rzeczywiście nierówna. W niniejszym wyborze tylko pisownia
została zmodernizowana, zachowane zostały natom iast wszystkie osobliwoś
ci językowe. Uzupełniono też interpunkcję. K ursyw ą zostały zaznaczone
w tekście podkreślenia Struvego oraz tytuły książek i artykułów.
Stan isła w B o rz ym

1. DO JÓZEFA IGNACEGO KRASZEW SKIEGO

Pozwól mi, Szanowny Panie, złożyć Ci w yrazy najszczerszej wdzięcz
ności za słowa zachęty i uznania, jakim i m nie obdarzyłeś w ostatnim num e
rze „Kłosów” 1 z powodu mego zarysu filozofii syntetycznej. Nie jestem
w stanie wypowiedzieć, jak m nie słowo Pańskie podnosi, jaką dum ą napeł
nia. Nie jest to owa dum a sam olubna, która łechcze naszą próżność, lecz
dum a szlachectwa, powiedziałbym, anielska, która nas zapewnia o praw 
dzie naszych dążności, która nam zaświadcza, że działalność nasza nie jest
w ynikiem samowoli, lecz objawem ogólniejszych potrzeb społeczeństwa,
objawem ducha żywego, w głębi narodu i ludzkości pracującego. Żeby do
znać podobnego uczucia, potrzeba koniecznie, aby słowa nasze znalazły od
głos w sercach bratnich, aby nie przebrzm iały samotnie, jak głos wołającego
na puszczy. Od dawna tęskniłem za podobnym echem ducha. Nieraz przy
kładałem ucho do naszego społeczeństwa w celu przekonania się, czy po
glądy moje nie znajdą tu i ówdzie choćby skrom ny odgłos. Niestety, dotąd
w miejsce oczekiwanych harm onii doszły do mnie zwykle tylko dysonanse
lekceważenia lub naw et pogardy. Zniechęcony już nieraz ścisnąłem usta
i postanowiłem zamilczeć. N aw et rzuty obecne, które do Pańskiego serca
przemówiły, jeszcze długo przed wyjściem na świat były dla mnie powodem
w ielu goryczy. Miały się one jeszcze przed rokiem ukazać w najpow ażniej
szym z naszych pism czasowych, lecz rękopis, dostawszy się w ręce kilku po
wszechnie szanowanych nestorów naszej literatury, poetów, historyków li
tera tu ry itp., zamiast sym patii obudził podejrzenie, że autor jest zwolenni
kiem bezwyznaniowego panteizmu. Odrzucono rozprawę, a autora z pisma
w yciśnięto2. Czyż to zachęta? Czy to mogło obudzić przekonanie, że rzuty
te były wyrazem głębszych pragnień ogółu? Zniechęcony w yrw ałem je
z serca, do którego, przyznaję się, przyrosły były bardzo silnie. Dopiero po
roku, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, nadarzyła się sposobność puścić je
w świat, niejako na zwiady, dla przekonania się o usposobieniu szerszych
w arstw społeczeństwa. Kilka tygodni minęło od ich wyjścia. Wszystko ci
cho. Nie szukałem uznania, pragnąłem współczucia ! Tymczasem już mnie
dochodziło syczenie niechętnych wężów. Wtem Pańskie słowo rozjaśnia mój
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widnokrąg, napełnia serca otuchą! A słowo Pańskie to nie słowo jednostki
mówiącej pod przypadkow ym wpływem osobistej życzliwości nie! — to sło
wo jedynego rzecznika, jakiego nasz rozstrojony ogół posiada, słowo żywe
przedstawiciela owej ciągłości duchowej, która geniuszów naszej filozofii
z dzisiejszą generacją łączy! Wobec takiego położenia rzeczy Pan pojmiesz,
ile myśli i uczucia pragnąłbym wlać w to jedno słowo: dziąkil Dzięki za po
krzepienie sił upadających, za zachętę do wytrwałości, za ożywienie wiary
w posłannictwo ducha. Więcej powiedzieć nie mogę!
Dla przekonania się, że dobrze pojmowałem swoją łączność z Krem erem
i Libeltem , jako też z ogólnym charakterem naszej filozofii, upraszam
o przeczytanie przy sposobności mej charakterystyki tych myślicieli poda
nej w n r 525 „Kłosów” 3, która, wychodząc w lipcu zeszłego roku. może
uszła uwagi Pańskiej.
Pow tarzam w yrazy najgłębszej wdzięczności i wysokiego szacunku
W arszawa, d. 10 m arca 1876

H. S t r u v s

1 „K łosy”, 1876, nr 558. „Jako fakt w ielk iej doniosłości, znam ionującej chw ilę
obecną naszego duchow ego rozwoju, zapisać należy św ieżo w ydaną w W arszawie S y n 
tezę d w ó c h św ia tó w , szkic filozoficzny Dr H. Struvego — pisał J. I. K raszew ski — Ze
w szystkiego, co się u nas od daw na ukazało, jest to pew n ie najw ięcej m ów iąca, naj
piękniejsza formą, najzdrow sza m yślą, najrozum niejsza i najserdeczniejsza razem
książka. P ow iem w ięcej — w śród m nóstw a filozoficznych poglądów , jakim i nas ob
darza strupieszała niem iecka filozofia, szkic Dr Struvego stoi jako żyw a m yśl wśród
trupów. Zaprawdę, pocieszające jest, że tę m yśl — w pew n ym w zględzie — naszą
nazw ać m am y prawo. Egoizm m oże być nam przebaczony w chw ili, gdy tylu rzeczy,
tylu ułom nych i zw ich niętych pom ysłów w stydzić się niem al jesteśm y zm uszeni”. N a
stępnie J. I. K raszew ski podkreślał, że Struve trafnie dedykow ał sw oją pracę K rem erow i i L ibeltow i, będąc ich „ze w szech m iar praw ym spadkobiercą”.
3 Chodzi o „Bibliotekę W arszaw ską”. O piśm ie tym p isał C hm ielow ski: „W r. 1875
nastąpił w niej [tj. w „Bibl. W arsz.”] przew rót w ew n ętrzn y, gdy z grona redakcyjnego
w ystąp ili tacy pisarze jak A d olf P aw iński, Tadeusz Korzon, H enryk Struve, którzy
przez półtrzecia roku starali się nie bez sk utk u ożyw ić staruszkę, w lew ając w jej żyły
sok nauki n ow ożytn ej” (Z a ry s n ajn ow sze j lite ratu ry polskiej, wyd. 3, K raków 1895,
s. 155).
3
Józef K rem er i K arol Libelt. C harakterystyka ich dążności filozoficznych. „K ło
sy ” T. 21: 1875. W artykule tym pisał Struve: „Na cóż się zdadzą w szystk ie w ieńce
i laury grobow e, w szystkie pom niki ku czci znakom itych m ężów w zniesione, jeżeli po
tom ność nie będzie zdolna pojąć ich podniosłych dążności, jeżeli, rozryw ając sam o
w olnie ogniw a tradycji um ysłow ych, w yrzekn ie się dróg przez nich w ytk n iętych ”
(nr 525, s. 50). W liście z 13 III 1876 pisanym do> Struvego z Drezna J. I. K raszew ski
w spom inał, że znał ten artykuł, przystępując do oceny S y n t e z y (KHS).
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2. DO JÓZEFA IGNACEGO KRASZEW SKIEGO

Czcigodny Panie!
Bacznej uwadze Czcigodnego P ana nie uszła zapewne polemika, którą
niestety zmuszony byłem prowadzić z p. L evittoux z powodu wzmianki Sza
nownego Pana w nr 88 „Biesiady L iterackiej” o podobieństwie poglądów
p. L. z m o im i 1. W polemice tej p. L. m iał po prostu na celu poderwać moje
dobre imię na polu literackim , przedstawić mnie jako plagiatora, który, sko
rzystaw szy z jego książki w ypiera się związku z nią. W nr 254 „K uriera
Codziennego” te nikczemne insynuacje dosięgają najwyższego stopnia 2.
Nie w ątpię ani na chwilę, że przedstawione z mej strony z całym spoko
jem dowody zdolne są przekonać każdego bezstronnego o bezzasadności
i przewrotności nieustających napadów p. L. Ale wszystko co ja w tej m ie
rze powiedzieć mogę, nie posiada należytej przekonywającej siły dla szero
kiej publiczności, która nie wnika w istotę sporu. Rzecz naturalna, że napad
nięty się broni, ale właśnie dlatego obrona jego, choćby jak najsłuszniejsza,
łączy się zawsze w przekonaniu powierzchownej większości ze zdaniem, że
napadnięty, jako strona zainteresowana, nie może ostatecznie wyrokować,
czy ma słuszność lub nie. Trzeba do tego kogoś trzeciego, powagę bezstron
ną, która, budząc powszechne zaufanie, jedynie jest zdolna oddać spraw ie
dliwość pokrzywdzonemu. Otóż we w szystkich tutejszych kołach literackich
istnieje przekonanie, że tą powagą rozstrzygającą w tej sprawie możesz być
tylko Ty sam, Czcigodny Panie. Twoja uwaga była powodem tej polemiki.
Twoje słowo może ją też jedynie ostatecznie rozstrzygnąć, może zdecydo
wać, czy p. L. istotnie miał słuszność, pom awiając mnie o zaczerpanie idei
z jego Filozofii natury, o plagiat, czy też należy wyznać, że moje poglądy
w yrosły na innym zupełnie gruncie, nie m ającym nic wspólnego z pom y
słami oryginalnymi p. L., a w każdym razie nie zaczerpanym z jego książki.
Toteż, ufając bezwarunkowo bezstronności i prawości Czcigodnego Pana,
ośmielam się zanieść do Niego prośbę o wypowiedzenie Swego zdania w jed 
nym z pism publicznych o tej sm utnej polemice. Tylko Twoje zdanie, Czci
godny Panie, zdolne jest zrehabilitować należycie nadwerężony stosunek
mej działalności literackiej do czytającej publiczności i do uczącej się m ło
dzieży; tylko od Ciebie zależy powrócić mi znowu dawne zamiłowanie
i świeżość do pracy.
Załączając tu taj odpowiedź moją na zarzuty p. L. ośmielam się jeszcze
zwrócić uwagę Czcigodnego Pana na następujące okoliczności zdolne rzecz
rozświecić.
1.
Główna podstawa zarzutów p. L. polega na tym, że myśl o stosunku
Boga do n atu ry zaczerpałem z jego książki. W samej rzeczy istnieje w tym
względzie pewne podobieństwo. Ale podobieństwo to nie jest wynikiem ja 
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kiegoś bezpośredniego związku między naszymi poglądami, lecz jest po pro
stu objawem naszej zależności od ogólnego kierunku nowszej filozofii od
czasów, już nie mówię Platona lub Spinozy, ale od czasów Hegla. Od tego
czasu idea, że Bóg cały świat przenika, że praw a przyrody są wyrazam i Jego
myśli, idei najwyższej, tak jest powszechna, że przeszła w najpopularniejsze
naw et dzieła. Toteż w te j myśli nigdy nie upatryw ałem zawiązków mego
oryginalnego na św iat poglądu, chociaż właśnie m yśl tę wygłaszałem przez
7 lat przed wyjściem Filozofii natury p. L. Jeżeli zaś p. L. w skutek zadzi
wiającej nieznajomości dziejów filozofii tę myśl jako swoją „teorię” wygła
sza, to w tym nie m oja wina. Wszystko co w tym względzie mówimy o Bogu
jako duszy i praw ie rozum nym świata, o stosunku nieba do ziemi itd., w y
powiedziane zostało już przez innych i od innych przyszło do mnie, nigdy
od p. L. Potrzeba np. tylko wspomnieć o takich pracach jak Hartwig, Gott
in der Natur, Maste, Populare Astronomie, Ulrici, Gott und die Natur itd.
Oryginalność swoją u patruję tylko w objaśnieniu psychologicznej genezy
takich pojęć jak materia, prawo, konieczność, wolność itd. Ta psychologicz
na geneza doprowadza m nie dopiero do Syntezy, do przekonania, że między
duchem i materią itd. nie ma istotnej sprzeczności. A pod tym względem,
jak wykazałem w swej odpowiedzi, nie m am zgoła nic wspólnego z p. L.,
k tóry praw i ciągle tylko o metamorfozie, o rzeczywistej przem ianie ducha
na m aterię. O psychologicznym zaś objaśnieniu tych pojęć p. L. w swej
Filozofii natury nie wspomina ani słowem, a dotyka tej kwestii z lekka tyl
ko w L ettres a un ami, w ydaw anych jednak w rok po mojej Syntezie.
2.
Jako przyczynek do osobistych m otywów wystąpienia p. L. dodaję,
że posiadam list p. L. z dnia 6 marca 1875 r . , 3 w którym , przesyłając mi
swoją Filozofię natury oraz notatki biograficzne, mówi, że przysłaniem swej
pracy pragnie zasłużyć na m oją „wysoką sym patię” i prosi, abym zechciał
się podjąć napisania jego skromnego życiorysu dla „Kłosów”. Odpowiedzia
łem na to wymijająco. P an L. zgłosił się w tedy po niejakim czasie osobiście
do mnie, pow tarzając swe życzenie i powołując się na K. W. Wójcickiego 4,
który jakoby myśl tę popiera i w tym celu pana L. do mnie przysyła. P. L.
przy tej sposobności dał do poznania, że Wójcicki pożyczył od niego pienią
dze i że on gotów jest ponosić koszta p o rtretu etc. Ja naturalnie pozostałem
przy swoim, pomimo niezadowolenia p. L., który, spotykając się ze mną
z żalem utrzym yw ał, że ja jestem tylko przeszkodą, że życiorys i portret
jego nie zostaje zamieszczony w „Kłosach” — zdarzało się, że obiecywał do
brem lub złem się odwdzięczyć w m iarę mego postępowania w tej sprawie.
Pragnąc zatrzeć to zajście osobiste, oddałem p. L. wizytę i posłałem mu na
stępnie moją Syntezę dwóch światów, lecz widocznie już żalu jego do mnie
uspokoić nie mogłem. W ybuchnął on tak gwałtownie w czysto osobistej po
lemice przeciwko mnie. Nie podnosiłem całej tej spraw y osobistej w swoich
odpowiedziach głównie wyłącznie dlatego, że z nią się łączy osoba Wójcic21 A rch iw um H istorii F ilo zo fii
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kiego, której, jak dobrze wiem, p. L. nie byłby szczędził, aby się w ytłum a
czyć publicznie ze swoich sam ochwalczych zabiegów.
Przepraszam Czcigodnego P ana najusilniej, że Go trudzę takim i czysto
osobistymi sprawam i. Ale gdy napaści wymierzone przeciwko memu hono
rowi i dobrem u im ieniu w ypływ ają z tak niegodnych motywów, nie mam
powodu trzym ać ich w tajem nicy. O bjaśniają one skądinąd tak bezradne
napaści osobistej nam iętności p. L., odbiegające od rzeczy. Nie potrzebuję
n aturalnie zapewniać Czcigodnego Pana, że, prosząc o Jego słowo w tej
sprawie, nie w ym agam żadnej stronności, idzie mi właśnie o publiczny sąd
oparty obiektywnie, spokojnie na samej tylko rzeczy 5.
W yrazy najgłębszej czci i poważania załączam
W arszawa, d. 18 listopada 1877, Leszno 38

H en ry k S tru ve

1 Chodzi o fragm ent znajdujący się w Listach z za kątk a, pisanych przez K raszew 
skiego dla „B iesiady L iterack iej” (T. 4: 1877, nr 88, s. 150), dotyczący pew nych zbież
ności w rozprawach: H. S truvego S y n te z a d w óch św i a t ó w (W arszawa 1876) i H. L ev itto u x L ettre s a un am i sur quelques questions fo nd am entales du domaine de la
philosoph ie de la naturę (Paris 1877). Fragm ent ten stał się pow odem bardzo ostrej
polem iki L ev itto u x ze Struvem . Brzm i on następująco: „to jedno tylko pow iedzieć
o nich [tj. o L ettres] m ożem y, iż w nich uderza nadzw yczajna zgodność rezultatów f i
lozoficznych Dra L evittou x z tym i, które w ślicznej rozpraw ie sw ej, niedaw no przez
nas gdzie indziej w zm iankow anej, ogłosił Dr Struve. K to się tu z kim m im ow olnie
spotkar, zapożyczył, zszedł, rozsądzać nie m ożem y, zaw sze to fak t w ielk iej doniosłości,
gdy dwu w spółpracow ników na jednym polu, w spółcześnie do jednych w n iosków osta
tecznych dochodzą. Żadnem u z nich to nie ubliża, a spraw ie um iejętności przynosi
dow ód, że drogi pochodu m usiały być ściśle logiczne i praw idłow o w y tk n ięte”. ’
2 P olem ika L evittou x ze Struvem toczyła się w ciągu 1877 r. na łam ach „Biesiady
L iterack iej”, „W ieku”, „Echa” oraz „K uriera C odziennego”. L evitou x w nr 92 „Biesiady
L iterack iej” tw ierdził, że poglądy zaw arte w L e ttre s są zw ykłą kontynuacją poglądów
z jego w cześniejszej Filozofii n a tu ry (W arszawa 1869): „Otóż, kiedy pisałem i ogłosi
łem drukiem w r. 1869 m oją Filozofię natury, to jest na 8 lat przed w yjściem rozpraw y
dr Struvego, nie m ogłem ani w iedzieć, co on naów czas m yślał, ani się z nim zejść,
ani za p o życ zy ć od niego, gdyż jego praca jeszcze nie istniała, gdyż nie pisaliśm y
jednocześnie, a n aw et nie znaliśm y się osobiście. Co do dr Struvego, ten nie po
trzebow ał rów nież nic stwarzać, ani m ógł schodzić się ze m ną w ideach rozprawą
sw ą objętych, skoro takow e od ośm iu lat przeze m nie drukiem ogłoszone, znane mu
były dokładnie, tylko ode m nie za p o ż yc zy ł, a znane m u być m usiały, kiedy przysy
łając m i egzem plarz sw ej pracy napisał na niej: A utorow i głęboko obm yślanej Fi
lozofii na tu ry ”. O dpowiadając w nr 93 „B iesiady” Struve p isał m.in.: „Zasadniczą
podstaw ą m ego poglądu na św iat jest s y n te ty c z n e określenie stosunku zachodzącego
m iędzy pojęciam i ducha i materii. W edług tego określenia m a teria nie jest sam oistną
substancją różną od ducha, lecz w istocie sw ej sprowadza się do potęg duchowych,
które, działając na nas z zew nątrz, przyjm ują tylko dla naszej św iadom ości fo rm ę
m aterii. Otóż, pogląd ten w ygłosiłem jak najw yraźniej już w r. 1862 w pierw szej
sw ej w iększej pracy filozoficznej pt. Zur Entstehung der Seele. Eine psychologische
U nte rsuchung, Tubingen 1862, następnie rozw inąłem go-obszernie w specjalnym kur
sie m eta fizy ki, m ianym w b. Szkole G łów nej w r. 1866. [...] m istrzam i m oim i w tym
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w zględzie byli tacy m yśliciele, jak K artezjusz, Spinoza, Leibniz, K ant i Krause,
a nie pan L evittou x”.
3 List ten nie zachow ał się w korespondencji Struvego.
4 W ójcicki K azim ierz W ładysław (1807— 1879), w yb itn y badacz daw nej literatury
polskiej, od 1850 red. nacz. „Biblioteki W arszaw skiej”, w spółredaktor „K łosów ”.
5 25X 1 1877 Struve jeszcze raz, odpow iadając na prośbę K raszew skiego o do
datkow e w yjaśnienia, upomina się o bezstronny arbitraż w tym sporze. Ostatecznie
K raszew ski zabrał jeszcze raz głos w „Biesiadzie L iterack iej” (T. 5: 1878, nr 105),
pis/ząc: „Drażliw ości obu stron nie um ieliśm y i nie um iem y sobie w ytłum aczyć.
Dla nas stokroć w ażniejsze nad k w estię w łasn ości i ojcow stw a jest to, że filozofia
szuka dróg do w ygluzow an ia z pojęć antagonizm u m aterii i ducha, i przejednania
obojga. N apom knąw szy o analogiach w pracach obu uczonych, nie m ieliśm y nigdy
na m yśli, aby one inaczej jak m im ow olnie zrodzić się m ogły, jesteśm y też i dziś tego
przekonania, że Dr Struve sam odzielnem u na w spólnym gruncie badaniu w inien
rezultaty, do jakich doszedł. Zatem , zam knijm y ten niepokojący epizod i — basta!”

3. DO TEODORA WIERZBOWSKIEGO
W arszawa, d. 8 marca 1881

Szanowny Panie!
Mocno byłem zdziwiony, powziąwszy wiadomość z Pańskiego listu, że
dotąd jeszcze stypendium Pana nie doszło 1. Widziałem się w ostatnich cza
sach kilkakrotnie z p. Newskim na sesjach i zapewniał mnie, że rzecz jest
załatwiona, że Panu stypendium wysłano. Na skutek listu byłem w Kance
larii i otóż od innych urzędników się dowiedziałem, że w samej rzeczy dotąd
stypendium Panu jeszcze nie wysłano. Oburzenie m oje na p. Newskiego
było wielkie — on na nowo powoływał się na potrzebę jakichś papierów
z fak u ltetu etc. W skutek groźby, że jeszcze raz do R ektora się odniosę, obie
cał mi uroczyście, że jutro stypendium stanowczo wyśle. Spodziewam się,
że pod tym naciskiem już powtórnie sprawy zwlekać nie będzie —upraszam
jednak Pana pisać mi, gdyby w przeciągu następnych dni dziesięciu czy
dw unastu pieniądze nie m iały nadejść. Widzę, że bez potrójnej kontroli
tym panom tutaj ufać nie można.
Za wiadomości od Siemiradzkiego dziękuję — udzielę je G ebethnerow i2.
Rektor ma podobno wziąć dym isję od wakacji — czy weźmie nie jest
pewne — a jeszcze wątpliwsze, co po nim nastąpi. Rozchodzą się wieści
o dym isji M inistra Oświecenia Saburowa 3, który reprezentow ał kierunek
liberalniejszy i zarazem przychylny dla naszego Uniwersytetu. Czy po jego
odejściu katedra języka polskiego przyjdzie do skutku — trudno przew i
dzieć 4.
Serdeczne pozdrowienia załączam, szczerze życzliwy
H. S tru ve
21’
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1 W ierzbow ski jako styp en dysta cesarskiego u n iw ersytetu w arszaw skiego m iał
k łop oty w regu larnym otrzym yw an iu należności.
2 F eliks G ebethner zam ierzał urządzić w y sta w ę obrazów polskich m alarzy
i chciał m .in. kupić z tej okazji jakiś obraz Siem iradzkiego. S truve p isał w tej spra
w ie do W ierzbow skiego w liście z 12 I I 1881. Siem iradzki b ył niech ętn y tej im prezie.
W ierzbow ski, który p rzeb yw ał w R zym ie, bezpośrednio dow iedział się o przyczy
nach odm ow y i tak je przed staw ił (w liście z 2 III 1881): „P. G ebethner chce tanim
kosztem przyjść do posiadania galerii — ma ją podobno kiedyś ofiarow ać krajow i, ale
to nie jest jeszcze czarno na białym i nie m oże służyć za pretekst, żeby m u artyści
tanio robili obrazy, tym w ięcej zaś Siem iradzki, który nieraz dochód z w y sta w y
sw oich obrazów na cele dobroczynne ofiarow yw ał i darow aw szy narodow i „Pocho
dnie N eron a” zrobił i ofiarę, i stan ow isk o sw oje zadoku m en tow ał” (KHS).
3 Saburow A ndriej, ur. 1838. B ył w latach 1880— 1881 po D ym itrze Tołstoju m i
nistrem ośw iaty.
4 Struve 12 I I 1881 p isał do W ierzbow skiego o projekcie utw orzenia katedry ję 
zyka i literatu ry polskiej z w yk ład em po polsku i w ytyp ow an iu na nią Piotra C hm ie
low skiego. O bawy Struvego okazały się uzasadnione, projekt na długo (aż do 1909 r.)
został przez w ładze odrzucony.

4. DO STEFAN A PAW LICKIEGO
W arszawa, d. 20 listopada 1891,
ul. Leszno 42

Czcigodny Panie i Łaskaw y Kolego!
N ajserdeczniej dziękuję za tyle łaskaw y list ze Lwowa, k tó ry m nie głę
boko ujął dla dobroci i uprzejm ości Pana. Z mej strony należy się Panu
szczera wdzięczność za pomoc udzieloną łaskaw ie panu Podbielskiem u i jego
towarzyszom 1 przy uskutecznieniu podróży do Rzymu. Dawno bym też był
wyraził Szanownem u Panu tę wdzięczność moją, gdybym nie był sam do
piero z końcem października powrócił do W arszawy po czteromiesięcznym
pobycie za granicą, szczególniej w Anglii, i gdyby p. P. nie był mi dopiero
tym i dniam i udzielił wiadomości o nadzwyczajnych ułatwieniach, jakich do
znawał w skutek listów polecających, które od Szanownego P ana otrzym ał.
Wiedziałem dobrze, że pomoc Pańska będzie dla jego celów najskuteczniej
szą, ale też tym serdeczniej dziękuję za jej łaskaw e udzielenie.
Moja ocena Historii greckiej filozofii była w yrazem szczerego uznania
dla tej znakomitej pracy 2 i od serca rad jestem , że różność zdań co do kilku
szczegółów nie dotknęła Pana — jak to często bywa — bo z uznaniem dla
dzieła pragnąłem zarazem, aby i autor przekonany był o mym praw dziw ym
szacunku dla jego osoby i jego dążności na polu naszej filozofii. Możemy
wychodzić z różnych punktów widzenia co do ostatecznych podstaw filozo
fii, ale sądzę, że w końcu jak najsym patyczniej łączyć nas w inna wspólna
w alka przeciwko negacyjnym dążnościom czasu i obrona rozumnego po
rządku świata, Opatrzności oraz wyższego przeznaczenia człowieka. Z tego
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stanowiska wychodząc, przyjm ow ałem od daw na jak najżywszy udział w
dążnościach filozoficznych P ana i życzyłem im pod każdym względem
powodzenia. Nie omieszkałem też zaznaczyć w sposób odpowiedni donio
słość Szanownego Pana w filozofii polskiej jako współpracownik nowego
14 wyd. Encyklopedii Brockhausa, dając o Panu właściwą wiadomość. Z nie
cierpliwością w yglądam dalszego ciągu Historii filozofii i nie omieszkam
0 nim zdać sprawę w „Bibliotece W arszawskiej”.
P rzy tej sposobności ośmielam się znowu trudzić Szanownego Pana
skrom ną prośbą, pozostawiając atoli jej wykonanie w zupełności uznaniu
Pana. Chodzi tu o rzecz następującą. Miałem zaszczyt przesłać zarówno
P anu jak i hr. St. Tarnowskiem u moją książkę pt. Sztuka i piękno. Ma ona
na celu przeciwdziałać radykalizm owi estetycznemu, jaki się u nas w W ar
szawie na dobre rozsiadywać zaczyna w skutek książki Witkiewicza. Hr. T ar
nowski napisał recenzję tej ostatniej w „Przeglądzie Polskim ”, a „Tygodnik
Ilustrow any” podaje obecnie jej p rz e d ru k 3. Samo zajęcie się tą książką
przez taką powagę literacką, jaką jest h r Tarnowski, podnosi jej znaczenie
1 wpływa na rozpowszechnienie poglądów w niej zawartych. M ając to na
uwadze, ośmielam się poufnie prosić Czcigodnego Pana o zwrócenie przy
sposobności uwagi hr. Tarnowskiego na moją książkę; może by zechciał ją
przeczytać i zdać o niej również publicznie spraw ę w „Przeglądzie Polskim ”
w celu moralnego poparcia powagą swoją zasad zdrowego idealizm u na polu
estetyki. Hr. Tarnowski znajdzie w mej książce wszechstronne potwierdze
nie wygłoszonych przez siebie poglądów estetycznych (np. między innymi
co do fotografii m om entalnej, str. 165 i nast. mej książki) i przekona się przy
tym z arty k u łu In dyw idualizm w sztuce, że Witkiewicz nie jest bynam niej
oryginalnym w swych poglądach, lecz pow tarza często dosłownie zdania
Eugeniusza Verona, chociaż o nim w całej swej książce ani słówkiem nie
wspomina. Gdyby hr. Tarnowski w samej rzeczy znalazł czas do napisania
recenzji o mej książce dla „Przeglądu Polskiego”, w takim razie byłbym
wielce wdzięcznym Szanownemu Panu, gdyby m nie raczył o tym powiado
mić, żebym zwrócił na to uwagę redakcji „Tygodnika Ilustrow anego”, która
arty k u ł przedrukuje, ponieważ „Przegląd Polski” nie ma u nas debitu.
Przepraszam jak najusilniej, że tak drobnym i rzeczami trudzę Szanow
nego Pana, ale chodzi mi tutaj, przyznaję otwarcie, nie o m oją osobę, lecz
o bardzo ważne u nas poparcie upadającego idealizm u w sztuce.
Kończąc, załączam serdeczne życzenia polepszenia zdrowia Szanownego
Pana oraz w yrazy głębokiego poważania, z jakim i pozostaję, Szanownego
Pana szczerze oddanym kolegą
H. St.ruve
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1 Osób, o których m ow a w liście, nie udało się zidentyfikow ać.
2 W

liście z 4 X I 1891 P aw licki dziękuje Struvem u za „prześliczną” recenzję
Historii filozofii greckiej — t. I, (K raków 1890), zam ieszczoną w „Bibliotece War
szaw sk iej” 1891 nr lutow y. Obiecuje rów nież słuszne uw agi Struvego uw zględnić
w następnych tomach.
3 St. Tarnowski, St. W itkiew icz. S ztu k a i k r y t y k a u nas, „Tyg. Ilustr.” 1891 nr 97—
101, przedruk z: „Przegląd P olsk i” T. 102 z. 4, październik 1891, s. 163— 183. A nta
gonizm Struvego i W itkiew icza datow ał się od r. 1884, kiedy to W itkiew icz na ła
mach „W ędrowca” zaatakow ał Struvego jako krytyka anachronicznego. St. Tarnow 
ski pisał o W itkiew iczu, m im o uw ag krytycznych: „K siążka p. W itkiew icza w ydaje
nam, się jedną z rzeczy najlepszych i n ajśw ietn iejszych z tego, co u nas o sztuce
i o krytyce pisano”. T arnow ski stw ierdzał, że W itkiew icz słusznie w alczy z „frazesem
w k ry ty ce”, co Struve m ógł wziąć do siebie, gdyż on b ył przedm iotem ataków W itkie
wicza. Tarnow ski przyznaw ał też W itkiew iczow i pew ną oryginalność spojrzenia na
sztukę, co dotknęło Struvego, który u siłow ał udowodnić, iż W itkiew icz pow tarza
koncepcje estetyczne Yerona. W istocie jednak zarzuty krytyczne Tarnow skiego p o
dobne b yły do zarzutów Struvego, np. w k w estii rozum ienia praw dy w sztuce. Tar
now ski nie zrecenzow ał S ztu ki i p ięk n a Struvego.

5. DO ZENONA PRZESMYCKIEGO
W arszawa, Leszno 42
d. 26 w rześnia 1892

Szanowny Panie!
Uradowała mnie bardzo wiadomość powzięta z listu Pańskiego przygoto
w aniu do druku I tom u Ueberwega i o pracy nad przekładem dwóch dal
szych tomów, a chociaż z powodu naw ału zajęć wystąpiłem obecnie z Za
rządu Kasy Mianowskiego, to jednak jak najchętniej przedsięwezmę wszel
kie możliwe kroki dla uzyskania środków na w ydanie dzieła z tego źródła.
W tym celu gotów jestem wystąpić od siebie do K asy z odpowiednim przed
stawieniem, do tego potrzebuję jednak zgody Szanownego Pana na dwa na
stępujące punkta, 1) aby przekład ten włączony został do Biblioteki filozofi
cznej, wydawanej przeze m n ie 1 i 2) aby honorarium nie przewyższało 10
rubli od arkusza druku oryginału, w edług którego i druk polski wykonany
będzie, gdyż taka norm a przyjęta została w Bibliotece filozoficznej. Z tego
jednak nie wynika, abym nie miał gorąco poprzeć wy dania Ueberwega z za
pomogi K asy Mianowskiego i wtedy, gdyby Pan dla jakichkolwiek wzglę
dów nie chciał się zgodzić na jeden lub drugi z powyższych punktów. Tylko
że w takim razie m usiałby Pan sam wystąpić do Kasy z przedstawieniem
o zapomogę na vv3rdawnictwo tego przekładu, z dokładnym obrachunkiem
kosztów na druk, papier, honorarium , korektę etc. Nadto, przy w łasnym
w ydaniu z zapomogi K asy mógłby P an w yjednać sobie zgodę Zarządu, aby
dochody z wydania, po pokryciu kosztów, przyznane były Panu jako doda
tek do honorarium , podczas gdy z mego stosunku jako wydawcy Biblioteki
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filozoficznej do Kasy wynika, że wszelkie dochody, więc i dochody ponad
druk i honorarium dla tłumaczy, w pływ ają do Kasy i obracane zostają jako
zasiłek do dalszego w ydania Biblioteki filozoficznej 2. W decyzji swojej có
do tej lub owej formy wydania niech się Pan nie krępuje żadnymi względa
mi ponad własny interes, co do mnie, zapewnić mogę Pana, że i tę ostatnią
formę w ydania popierać będę jak najgoręcej. Praw da, wyznać muszę, że,
0 ile wiem, środki K asy w obecnej chwili są bardzo niewielkie i że z wielką
trudnością przyjdzie wyjednać choćby na term in dwuletni, tj. na lata 1893
1 1894 zapomogę niezbędną na w ydanie tego dzieła a dochodzącą co najw y
żej do 2000 rubli. Ale zakołatać o to w każdym razie w arto i wobec wielkich
zapomóg oddawanych na nauki m atem atyczne i przyrodnicze spodziewam
się, że Zarząd Kasy nie odmówi poparcia i dziełu filozoficznemu, szczegól
niej w danym wypadku, gdy m am y do czynienia z tłumaczem znanym za
szczytnie w naszym piśm iennictwie i dającym rękojm ię wzorowego prze
kładu.
Oczekuję tedy odpowiedzi Szanownego P ana na zaznaczone punkta i na
stępnie, stosownie do Pańskiego życzenia, postaram się o dalszy, jak n aj
prędszy a pożądany, przebieg tej sprawy. Tymczasem dziękuję serdecznie
za dobre wspomnienia z daw nych czasów 3 i łączę w yrazy prawdziwego po
ważania
H. S tru ve
1
W latach osiem dziesiątych Struve zain icjow ał z pom ocą K asy M ianow skiego
w yd aw anie przekładów dzieł klasyk ów filozofii w ram ach tzw. B iblioteki filozo
ficznej.
- W liście z 8 X 1892 Przesm ycki donosił, że ze w zględ ów finansow ych bardziej
odpow iada m u sam odzielne w ystąpien ie do K asy M ianow skiego z prośbą o zapo
m ogę (KHS).
3
P rzesm yck i był niegdyś uczestnikiem „dysputatoriów ” Struvego. Z listu
z 24 IX 1892, pisanym przez P rzesm yckiego z W iednia, w ynika, że projekt przekładu
U eberw ega poch w alił Struve w łaśn ie na jednym z dysputatoriów . P rzesm ycki nosił
się też z zam iarem uzupełnienia przekładu U eberw ega krótkim zarysem filozofii p o l
skiej.

6 . DO ZENONA PRZESMYCKIEGO

W arszawa, Leszno 42
d. 10 października 1892

Szanowny Panie!
Spieszę z odpowiedzią na otrzym any w tej chwili list.
Kasa Mianowskiego nie jest instytucją wydawniczą — ona daje tylko
autorom zapomogi na wydawnictwa. Z tego w ynika 1) że sama żadnych w y
dawnictw nie wywołuje i 2) że książek wcale nie wydaje, a zatem drukarza
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nie ma. Tym się różni od Akademii Nauk. Będąc w gruncie rzeczy tylko in
stytucją dobroczynną, przeznaczoną, jak opiewa ustawa, dla „osób pracują
cych na polu naukow ym ”. Kasa domaga się naturalnie, aby wydane przez
nią zapomogi były należycie usprawiedliwionym i. Jeżeli tedy ktoś żąda za
pomogi na wydawnictwo jakiego dzieła, własnego lub obcego, lub wreszcie
przekładu, to Zarząd Kasy zastrzega sobie prawo zdecydowania, czy dzieło
w arte w ydania — kontrolowania, czy żądana sum a nie jest zbyt wygórowa
na na oznaczony cel i wreszcie czuwania nad tym , aby zapomoga w samej
rzeczy obrócona została na cel wskazany. Tylko z tego ty tu łu przyjm uje
pośredni udział w rozlicznych w ydaw nictw ach i umożliwia takowe.
Podanie wnosi się do K om itetu zarządzającego kasą pomocy dla osób
pracujących na polu naukowym, im ienia dr Mianowskiego. Podanie to n aj
lepiej jest przesłać na imię członka S ekretarza K om itetu d r K onrada Dobrskiego \ ul. K rólewska 10. Można je też przesłać do któregokolwiek z człon
ków kom itetu. W danym razie np. do jednego z członków Oddziału historyczno-filologicznego — do p. Piotra Chmielowskiego lub A. A. Kryńskiego 2.
Pierwszym zasadniczym w arunkiem otrzym ania zapomogi jest, aby otrzy
m ujący takową był rosyjskim poddanym i nie budził żadnych politycznych
podejrzeń. Dla uzasadnienia wysokości żądanej zapomogi należy w podaniu
przedstawić w przybliżeniu kosztorys, jeśli można, drukarza, przy czym do
dać można do kosztów wysokość honorarium jako m inim um wynagrodze
nia za pracę. Wybór drukarza zależy zupełnie od samego autora lub
wydawcy — w ym agana jest jednak cenzura rządowa, gdyż na inne,
niezaaprobowane przez cenzurę wydaw nictw a Kasa nie ma praw a da
wać zapomogi. Przed przyznaniem zapomogi Kom itet wymaga złożenia
rękopisu do oceny naukow ej, w ypłata zaś zapomogi uskutecznia się
w m iarę postępu d ru k u — w pew nych razach można otrzym ać zaliczki
z góry. Ponieważ obecnie od bieżącego roku akademickiego w ystąpiłem
z K om itetu Kasy, więc podanie Pańskie mogę tylko poprzeć pryw atnie
u członków K om itetu i wypowiedzieć swe zdanie, w razie gdyby Kom itet
zażądał mej opinii w tej sprawie. Dobrze jednak by było, gdyby P an mógł
sobie zjednać poparcie w Komitecie ze strony pp. Chmielowskiego i K ry ń 
skiego, ponieważ oni, zasiadając na posiedzeniach, mogą rzecz osobiście całe
m u kompletowi w yjaśnić i polecić 3. Ja ze swej strony szczerze za w ydaw 
nictwem przem awiać będę przy widzeniu się szczególniej z Prezesem dr Ba
ranowskim
Sekretarzem dr Dobrskim i niektórym i innym i członkami
K om itetu.
Co do sposobu w ydania przekładu Ueberwega podzielam zupełnie zda
nie Pana, że dzieła przełożone na język polski należy przytoczyć nie tylko
w oryginale, lecz i wspomnieć o przekładach. Będzie to tym lepsze przyswo
jenie dzieła naszej literaturze. Podobnież konieczne, sądzę, byłoby dodanie
poglądu na filozofię w Polsce. Takie uzupełnienia nadadzą przekładowi
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większą doniosłość i K om itet niewątpliwie dla tych uzupełnień chętniej
wyda zapomogę, dlatego należy o nich wspomnieć w podaniu. Wreszcie nad
mieniam, że wobec finansowego położenia Kasy dobrze będzie nie żądać od
razu zapomogi na 3 tomy, lecz rozłożyć żądaną sumę np. na trzy lata (1893,
94, 95), tym bardziej, że i samo wydawnictwo zapewne nie prędzej dokoń
czone będzie.
Sądzę, że powyższe wyjaśnienia będą w ystarczającym i — w razie ja 
kich nowych wątpliwości lub trudności jak najchętniej służyć będę radą
i czynem, gdyż pojm uję dobrze, jaką może mieć doniosłość dla naszej lite
ra tu ry wydanie Ueberwega. Praw da, że wobec dzieła Pawlickiego o filo
zofii greckiej, byłoby może praktyczniej zacząć od w ydania tomu III, tj.
nowej filozofii, a następnie, gdy ona obudzi szersze zajęcie się historią
filozofii, uzupełnić ten tom w ydaniem I-go i Ii-go. Lecz skoro pierwszy
tom jest gotów w przekładzie, to trudno w danym razie porządek odmienić.
Życząc jak najszczerzej powodzenia w tej sprawie 5, łączę w yrazy praw 
dziwego poważania
H. S tru ve
1 Dobrski Konrad (1849— 1915), lekarz, redaktor „Pam iętnika Tow. Lek. W arsz.”,
byl w spółzałożycielem i w spółorganizatorem K asy im. J. M ianow skiego. Od 1896 w ic e 
prezes jej Kom itetu.
2 K ryński Adam A ntoni (1844— 1932), filolog, językoznaw ca. Stu diow ał w Szkole
G łów nej. Profesurę uzyskał dopiero w 1908 r. na U n iw ersytecie Lw ow skim .
3 Przesm ycki, jak w yn ik a z listu z 31 X11 1892 ostatecznie nie kontaktow ał się
ani z K ryńskim , ani z C hm ielow skim , spodziew ając się pozytyw nego załatw ienia
spraw y (KHS)..
4 Baranow ski Ignacy (1833— 1919), lekarz, uczeń m.in. Virchowa, adiunkt w Szko
le G łów nej (u Chałubińskiego), docent, a następnie profesor nadzw yczajny w un iw er
sytecie rosyjskim . Za w ystąpien ia w obronie polskości otrzym ał w 1882 r. naganę od
rektora i w krótce przedw cześnie przeniesiony został na em eryturę, nie uzyskaw szy
tytułu prof. zw yczajnego. D ziałał w K om itecie K asy im. M ianowskiego.
5 O statecznie K om itet odm ów ił sfinan sow ania przekładu U eberw ega, nie podając
przyczyn, jak tw ierdził P rzesm ycki, w liście z 31 X II 1892 (KHS).

7. DO PIOTRA CHMIELOWSKIEGO
6

W arszawa, d. 20 lutego 1893,
ul. Leszno 42

Szanowny Panie Redaktorze!
W dzień po naszym ostatnim widzeniu się, przy którym Szan. Pan w y
powiedział życzenie, abym napisał ocenę o Nauce o rzeczach Dawida pila
„A teneum ”, był u m nie p. Gąsiorowski z Kaliskiego 1, znany Szan. Panu
może z kilku artykułów w „Bibliotece W arszawskiej” i powiedział mi, że
pisze obszerniejszy artykuł o tym przedmiocie, a że zarazem prosił mnie
22 A rchiw um H istorii F ilo zo fii
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o pośredniczenie w pomieszczeniu jego pracy w jednym z naszych mie
sięczników, więc, zamiast własnej oceny, m am zaszczyt przesłać przy ni
niejszym pracę p. Gąsiorowskiego, która, według mego zdania, zasługuje
pod wieloma względami na uwagę. Otrzym awszy ją dopiero dzisiaj, opóź
niłem się też z tą wiadomością.
P. Gąsiorowski pragnąłby naturalnie, aby rzecz mogła być jak n aj
prędzej i to w całości, bez rozerw ania na części, publikowana. Może by się
dało ją pomieścić w kwietniowym zeszycie? Sądzę, że więcej nad 30 stro
nic w „A teneum ” nie zajmie. Zam iast honorarium autor życzyłby otrzy
mać 150 do 200 egzemplarzy odbitek z osobną paginacją, z tytułem i spisem
rzeczy.
Gdyby rzecz dla jakichkolwiek względów nie nadała się dla „A teneum ”,
lub gdyby życzeniom autora nie dało się zadośćuczynić, prosiłbym Szan.
P ana uprzejm ie o możliwie prędki zw rot artykułu 2.
Z wysokim poważaniem
H. S tru ve

P.S. W razie przyjęcia artykułu upraszam o nadesłanie korekty do mnie.
1 „Florian G ąsiorow ski” był to pseudonim H enryka Struvego. Struve w kore
spondencji z C hm ielow skim utrzym yw ał tą m istyfik ację do tego stopnia, że Chm ie
low ski potraktow ał Franciszka(?) G ąsiorow skiego jako ucznia Struvego w sw ym Z a 
ry sie n a jn o w sze j literatury polskiej (op . cit., s. 402).
2 R ecenzję Nauki o rzeczach D aw ida w yd ru kow ał ostatecznie w „A teneum ” A lek 
sander Skorski (listopad 1893).

8 . DO PIO TRA CHMIELOWSKIEGO

W arszawa, d. 5 kw ietn ia 1894

Szanowny Panie!
Mam zaszczyt przesłać przy niniejszym egzemplarz pierw szych kilku
arkuszy drukującej się obecnie pracy m ojej pt. Rozbiór k r y t y c z n y zasad
niczych pojęć o filozofii, czyli W stęp do filozofii. Koszt wydania tej pracy
w całości spodziewam się ponieść z zapomogi Kasy Mianowskiego 1. Od
powiednie w tym względzie podanie przesłałem do Zarządu Kasy. Ponie
waż głównym sędzią kom petentnym w Komitecie co do wartości tej pracy
jest Szanowny Pan, przeto w celu przyspieszenia decyzji upraszam o ła
skawe przejrzenie tych 5-ciu arkuszy i zakomunikowanie swego zdania,
jeśli można już na przyszłym posiedzeniu Komitetu.
Z wysokim poważaniem
H. S tru v e
1
Na w ydanie W stę pu Kasa udzieliła Struvem u zapomogi, a następnie przyznała
m u nagrodę- J. Natansona.

L isty H enryka Struvego

331

9. DO ZENONA PRZESMYCKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 14 grudnia 1895

Szanowny Panie!
W yjeżdżałem w w ażnych interesach na kilka dni z Warszawy, wskutek
tego proszę usprawiedliwić nieco opóźnioną odpowiedź na list Pański
z d. 5 b.m. Z żywym zajęciem czytałem wiadomości co do postępu studiów
Pana nad W rońskim i w inszuję serdecznie tak bogatego już dotąd plonu.
Nie wątpię, że przyszłość jeszcze bardziej go zbogaci i że ostatecznie do
czekamy się w pracy Szanownego Pana pierwszej gruntow nej oceny nau
kowo uzasadnionej filozofii i umysłowego rozwoju Wrońskiego. List do
p. Nackego 1 załączam — spodziewam się, że zadośćuczyni Pańskiej prośbie
co do przedw stępnych objaśnień w spraw ie Wrońskiego w Londynie, cho
ciaż wiem, że p. Nacke niechętnie w daje się w piśmienne objaśnienia, bo
ostatecznie żyjąc od lat przeszło 30 w Londynie niebiegle pisze po polsku,
tym chętni ej szy jest w udzielaniu osobistym swych wskazówek, a włada
polską mową jak najlepiej, odznacza się naw et jędrnością wysłowienia.
Osobiście narzekał przede mną na to, że go z k ra ju obsypują najdziwacz
niejszym i często zapytywaniam i, których uwzględnić nie może, i też wiem,
że na pytania piśm ienne zwykle nie odpowiada — jak sądzę, dla powyż
szej przyczyny, choć za nieomylność mego przypuszczenia nie ręczę. W każ
dym razie spodziewam się, że list mój wywrze, pew ien nacisk m oralny
na nim.
Z czary m łod ości 2 otrzym ałem w swoim czasie — cenzura egzemplarz
m i bez trudności wydała. Nie miałem dotąd sposobności serdeczne złożyć
za przesłanie tego pięknego zbioru dzięki. Czytaliśmy na wsi wraz z żoną
wszystko z jak najżyw szym zajęciem. Jakże żywo to i nas przeniosło w ów
czas głębokich m arzeń i oczekiwań, wzruszeń i nadziei, w czas złotej mło
dości! Jak żeglarz stojąc na lądzie z tęsknotą wygląda na morze i lubuje
się jego niespokojną nawałnicą, tak w dojrzałym wieku, na początku sta
rości spoglądamy tęskno na niepokój lat młodszych i pragnęlibyśm y nie
raz oddać naszą rzekomą mądrość i roztropność, nasze wygasłe serca za
owo młodzieńcze szamotanie się ze sobą i z światem, bo w nim tętni życie,
świadomość przyszłości, a tu obecnie przyszłość przyjm uje charakter pozaświatowy i widzi przed sobą przede w szystkim spokój grobowy! Tam
dram at, tu elegia! Praw da, że tak się jedno i drugie tylko przedstawia ze
stanowiska uczucia, mniej lub więcej egotycznego, a myśl przedmiotowa
inaczej na ten przebieg życia się zapatruje, szuka w nim celu, zadania,
obowiązku! Szkoda wielka, że te głębokie poezje nie m ają przystępu —
nie pojm uję właściwie dlaczego, bo zbyt wielu przeszkód nie mogłem się
dopatrzyć.
22*
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I Szanowny Pan doznaje niestety, co to jest u nas krytyka! Jakże mało
u nas krytyków , którzy się poczuwają do obowiązku sumienności! A pisma
same o to za mało dbają, bo drukują byle co, aby się nazywało krytyką!
N iestety i ja to od daw na doświadczyłem na sobie!
Logiką t. 1 3 wysyłam pod przepaską w raz z listem niniejszym.
Widziałem się wczoraj u p. Korzona 4 z p. S. Dicksteinem — powiedział
mi, że kończy druk obszerniejszej pracy o Wrońskim, która podaje dokład
ną bibliografię w szystkich jego dzieł oraz ocenę jego prac z m atem atycz
nego punktu widzenia. N aturalnie mówiłem m u o Pańskich studiach. Gdy
wyjdzie książka p. Dicksteina, nie omieszkam nadesłać jej Panu, bo wiem,
jak gorączkowo się bierze do ręki pracę traktującą o przedmiocie własnych
badań s.
Serdeczne pozdrowienie, do którego się żona przyłącza, oraz w yrazy
szczerego poważania załączam
H. S tru v e

P. S. Pana Nackego dojdą listy najlepiej nadesłane do British Museum,
London, O xford Street.
1 N ack e-N ak ęsk i Jan B ogum ił (u Struvego om yłkow o: Nacke), ur. 1836 w W ar
szaw ie. Od 1860 pracow ał w bibliotece British M useum . Autor Slavonic Fairy Tales
(Londyn 1874). M iał on pom óc w L ondynie P rzesm yckiem u w poszukiw aniach doty
czących W rońskiego. W liście z 5 X II 1895 P rzesm yck i zw racał się do Struvego z proś
bą o list polecający (KHS). W liście z 16 VI 1895 z K rakow a Przesm ycki pisał do Struvego: „poważam się uciec do Jego pośrednictw a w spraw ie podania do K asy M ianow 
skiego o su bw en cję na prace nad W rońskim ” (KHS). 8 IV 1897 Struve pozytyw nie
zaopiniow ał podanie P rzesm yck iego o zapom ogę do K om itetu.
2 Z czary młodości. L ir y c z n y p a m ię tn ik duszy, K raków 1893. W liście z 5 X I I 1895
pisanym z Paryża P rzesm ycki uskarżał się Struvem u, że krytyka zalicza go bezza
sadnie do przed staw icieli dekadentyzm u: „M iędzy inn ym i św ieżo czytałem w „Gaz.
P olsk iej” now y głosik w tym rodzaju m łodego karierow icza na polu krytyki, p. L u 
cjana R yd la” (KHS).
3 Chodzi o W y k ł a d s y s t e m a t y c z n y logiki Struvego. T. 1 ukazał się w r. 1870, t. 2
nie ukazał się, gdyż Struve nie m ógł znaleźć w ydaw cy.
4 Korzon Tadeusz (1839— 1918), historyk. P rzyjaźnił się ze Struvem .
5 Praca S. D icksteina H oen e-W roński. Jego ż y c ie i prace ukazała się w K rakow ie
w 1896. Struve zrecenzow ał ją p ozytyw n ie w „Przeglądzie F ilozof.” 1897/98 z. 1.

10. DO ZENONA PRZESM YCKIEGO
W arszawa, d. 30 m aja 1897

Szanowny Panie!
Spieszę donieść Panu, że na wczorajszym posiedzeniu Kasy Mianow
skiego przyznano Panu żądaną zapomogę. Widziałem się dzisiaj z prof.
Okolskim 1 w celu dowiedzenia się o rezultacie, prosił mnie o doniesienie
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P an u o tym i zarazem podał adres w Poznaniu. Według listu Pańskiego
z d. 4 b.m. byłbym tę wiadomość wysłał do M onachium 2, gdyby nie w ia
domość od prof. Okolskiego, że Pan jeszcze w Poznaniu.
Nadesłano na żądanie kilku członków całą sprawę do oceny p. Dicksteinowi jako autorowi życiorysu Wrońskiego. Otóż on rzecz bardzo trafnie
ocenił, wykazując, że bardziej szczegółowe badania są bardzo pożądane
i że Pan jest najodpowiedniejszą do tego osobistością. Życzę tedy tylko,
aby Pan i nadal był tak szczęśliwym jak dotąd w odnajdyw aniu m ateria
łów i w ich spożytkowaniu.
Zapomogę K asy wypłacą na Pańskie zlecenie osobistości do tego przez
Pana upoważnionej.
Zbliżamy się do końca w naszych zajęciach uniwersyteckich. Ja w lipcu
z polecenia doktorów będę m usiał jechać do Kissingen, ale z końcem sierp
nia w racam do Warszawy, gdzie po Pańskim powrocie rad będę słyszeć
o zdobyczach nowych tak doniosłych dla jasnego poglądu na nasz rozwój
um ysłowy w pierwszej połowie bieżącego wieku.
Załączając jeszcze raz serdeczne życzenia szczęśliwej podróży i powo
dzenia, pozostaję z wyrazam i prawdziwego poważania szczerze oddanym
H. S tru ve
1 O kolski A ntoni S tan isław (1838— 1897), prawnik. Profesor Szkoły G łów nej, a na
stępn ie U n iw ersytetu W arszawskiego.
2 W liście z 4 V 1897 P rzesm ycki pisał, że w yjeżdża w krótce do M onachium , a na
stępn ie do Paryża, ale jeszcze w liście z 6 VI 1897 donosił o pom yślnych poszu kiw a
niach w B ibliotece K órnickiej, dotyczących W rońskiego.

11. DO TEODORA WIERZBOWSKIEGO
G ąsiorów pod K ołem
d. 30 grudnia 1897

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję jak najuprzejm iej za tak dokum entalną wiadomość co do w y
roku nad studentam i *. Zajęła mnie ona żywo — mniejszość w każdym razie
zwyciężyła, gdyż złagodzenie w porównaniu z drakońskim postanowieniem
sądu jest wielkie. W miejsce 125 wyłączonych etc. jest ich tylko 30 —
w śród nich jest 23, którzy są wydaleni tylko na rok — a 6 na dwa lata
i jeden tylko zupełnem u wyłączeniu podpada. Zdaje mi się, że studenci
będą wielce zadowoleni z takiego złagodzenia.
Dziwi mnie bardzo, że Szanownego Kolegi nie wezwano na posiedzenia
Zarządu, które się zapewne odbywały. Chociaż według ustaw y przewi
dziane jest tylko zastępstwo dziekana przez najstarszego z urzędu profe-
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sora na sesjach fakulteckich — to jednak p raktyka rozciągała zawsze to
postanowienie na zastępstwo w ogóle, więc i we wszystkich innych czyn
nościach. W każdym razie obejście Szanownego Kolegi świadczyłoby
o ubocznych tendencjach i w pływ ach naszych najserdeczniejszych na rek
tora, bo przecież ta rzecz zupełnie jest w jego ręku.
Przy tej sposobności pow tarzam serdeczne życzenia dla Szanownych
Państw a z powodu nowego roku i załączam w yrazy szczerego szacunku, po
zostając zawsze do usług gotowym kolegą
H. S tru ve
1 Chodzi o zajścia, jakie m iały m iejsce na U n iw ersytecie W arszaw skim w listo
padzie 1897 r. N ielegalna organizacja studencka „K oło” urządziła bojkot w yk ład ow 
ców rosyjskich, którzy w y sła li w iernopoddańczy list w zw iązku z budow ą pom nika
M uraw jow a w W ilnie. A resztow ania objęły m.in. dw óch sem inarzystów Struvego:
P aw ła L ew insona i Stan isław a Brzozow skiego.

12. DO ZENONA PRZESMYCKIEGO
Leszno 33,
d. 21 stycznia 1898

Szanowny Panie!
Przepraszam z góry za otwartość, ale taka już m oja zasada etyczna,
której się w życiu trzym ałem , a od której na starość nie odstąpię, szczegól
niej w stosunkach osobistych, m ających dla mnie wartość donioślejszą,
a do takich stosunków zaliczam i ten, który mnie łączy z Szanownym
Panem.
Przeczuwam, że pod maską W.W. w n r 50 „Niwy” ukryw a się Sza
nowny Pan jako Wielbiciel Wrońskiego. Co więcej, w artykułach dr D.
w n r 1—3 odnajduję argum enty identyczne z niektórym i uwagami o W roń
skim w listach Szanownego Pana do mnie. Więc znowu przeczuwam, skąd
d r D. czerpie swoją wiedzę 1.
Może się mylę w swych przypuszczeniach, a w tedy podwójnie prze
praszam . Ale jeśli wyspowiadam się przed Szanownym Panem z m ych
przeczuć, nie mam bynajm niej na celu osłabiać dalszej czysto „rzeczowej”
dyskusji nad filozofią Wrońskiego. Pragnę jedynie postawić tę dyskusję
na gruncie odpowiadającym m ym subiektyw nym zasadom etyki literac
kiej wypowiedzianym po części na w stępie mej odpowiedzi w n r 1 „Niwy”.
Dla tych zasad upraszam ponownie o wybaczenie mej otwartości, a jesz
cze bardziej o wybaczenie, gdyby przeczucie tym razem w błąd mnie
wprowadziło.
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Z praw dziw ym poważaniem i serdeczną sym patią zarówno dla osoby
Szanownego Pana, jak i dla Jego działalności piśmienniczej, dla poety
i myśliciela, szczerze oddany
H. S tru ve
1
W nr 50 „N iw y” z 1897 r. ukazał się list do redakcji, w którym anonim ow y
W. W., w ystęp u jąc jako entuzjasta filozofii H oene-W rońskiego zaatakow ał książkę
D icksteina oraz Struvego, który z niej jedynie w sw ym W stę p ie m iał jakoby czerpać
w iadom ości o W rońskim . W nr 1 „N iw y” z 1898 ukazał się list StruvegO', w którym
zaprzecfeal tem u, jakoby czerpał z drugiej ręki w iadom ości o W rońskim. L ist ten
został sk om en tow any przez redaktora „N iw y” dr Józefa D rzew ieckiego, który utrzy
m yw ał, że Struve błędnie interpretuje filozofię W rońskiego. W nr 2—4 „N iw y” Drze
w ieck i w art. pt. O filozofię H oen e-W rońskiego ostro zaatakow ał m onografię D icksteina oraz „panegiryk prof. S truvego”, napisany z tej okazji. W nr 7— 8 Struve
odpow iedział D rzew ieckiem u, obstając przy jednej ze sw ych głów nych tez, którą
było stw ierd zenie zależności W rońskiego od K anta (pogląd ten zbijał w łaśnie Drze
w iecki). O dpowiedź Struvego spotkała się z dalszym i atakam i D rzew ieckiego w
nr 9— 12 .

13. DO ZENONA PRZESMYCKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 22 lutego 1898

Szanowny Panie!
Przepraszam przede wszystkim jak najusilniej, że zwlekałem odpo
wiedź na list z d. 5 b.m. Byłem jednak tak absorbowany w ostatnich 3 ty 
godniach term inow ą robotą, artykułem o Etyce 1 dla Encyklopedii Wiel
kiej — do którego opracowałem gruntow nie historię polskiej literatu ry
etyki — że otoczony starym i i nowymi książkami z tego zakresu, nie mo
głem się w yrw ać do pisania listów, wym agających pew nej rozwagi, tym
bardziej, że drukarnia na moją pracę czekała i co chwila mnie o dalszy ciąg
monitowała.
Jeszcze raz przepraszam za mój list w sprawie „N iw y” i Wrońskiego.
Co praw da tam ta strona po części tem u winna, gdyż chwalono się podobno,
że podczas świąt Bożego Narodzenia można było skorzystać ze studiów
specjalisty zajm ującego się Wrońskim, gdyż interesujący się tą spraw ą
nie mogli wyjść z podziwu, skąd d r D. naraz stał się filozofem i zajmował
się tak trudnych pod wieloma względami dzieł Wrońskiego bez wszelkiego
do tego przygotowania. Wobec atoli łaskaw ych oświadczeń Szanownego
Pana rzecz tę uważam za ostatecznie załatwioną i upraszam jeszcze raz
o wybaczenie mej pochopności do szczerości i otwartości w takich spra
wach. W każdym razie sądzę, że dla przyszłego badacza filozofii W roń
skiego zarówno artykuły p. D., jak i m oja odpowiedź w dwóch num erach
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„N iw y” z d. 12 i 19 lutego, pozostanie ważnym m ateriałem , gdyż są to
pierw sze u nas zawiązki polemicznego w yjaśnienia istoty filozofii W roń
skiego.
Z niecierpliwością wyglądam Pańskiego artykułu o D icksteinie2. Że
mogą być w jego dziele usterki i błędy ważne — o tym nigdy nie w ątpi
łem. Ja nie badałem szczegółów biblio- i biograficznych odnośnie do W roń
skiego, lecz tylko jego filozofię, o ile jest dostępna w jego publikacjach
i też tylko z tego stanowiska oceniłem pracę Dicksteina w „Przeglądzie
Filozoficznym”. Że p. dr D. podobało się powiedzieć, że mój artykuł jest
„panegirykiem ”, że się przez to „skom prom itowałem ” etc., to wszystko są
objawy tendencyjne an tysem ityzm u , który i tym razem — m niej szczęśli
wie niż zwykle i z m niejszym uzasadnieniem — chciał dowieść, że, co po
chodzi od żyda, to tandeta. Dla m nie prawda, sumienność, nauka stoi po
nad wszelką tendencją uboczną i nie jestem zwolennikiem owej partii,
która w imię chrześcijaństw a depcze najwyższy jego wytwór, humanizm.
K u ltu ra etyczna chrześcijaństw a jest dla mnie cenniejsza niż jakiekolwiek
osobiste spraw y antysem ityzm u. Robię też swoje w imię mych zasad bez
względu na tego rodzaju niskie zaczepki! Toteż nie wątpię, że Pańska k ry 
tyka D icksteina nie ma nic wspólnego z tego rodzaju tendencjam i, a w ogóle
życzę jak najskuteczniejszego powodzenia dalszych studiów nad W roń
skim i m am nadzieję, że dzieło o nim Szanownego P ana będzie pomnikowe
i wyjaśni zarówno osobistość jak i filozofię tego myśliciela wszechstronnie
i wyczerpująco.
A teraz w krótkości odpowiedź na zapytania.
1) W stęp mój wyszedł w drugim w ydaniu z dopełnieniami i o W roń
skim; o': którym w 1 wyd. nie pisałem , bo go wówczas za mało znałem,
w listopadzie zeszłego roku. Żałuję mocno, że nie miałem sposobności w i
dzenia Szanownego Pana podczas świąt, bo byłbym sobie zrobił przyjem 
ność w ręczenia Mu tego 2-go wydania.
2) Psychologię Rehmkego znam. Zawiera ona wiele cennych ogólnych
poglądów na życie psychiczne, ale jego utożsamienia bezwzględnego duszy
ze świadomością podzielać nie mogę, bo to sprzeciwia się faktom (czyż np.
duszy nie m a w stanach bezwiednych snu etc.) i nie może być przeprow a
dzone bez wielu naciąganych objaśnień i teorii.
3) K w estie form alne i egzaminowe w uniw ersytetach, jak P anu wiado
mo, trącą wielką chińszczyzną. Toteż o dopuszczeniu do egzaminu na sto
pień mag. fil. kandydata praw nie ma mowy. Przecież kandydat filologii
klasycznej — z oddziału klasycznego — gdy chce wykładać w gim nazjach
historię, m usi uzupełnić egzamin z oddziału historycznego — tego w ym a
gają przepisy. W praktyce w prawdzie p. A puchtin 3 tego się nie trzym ał dla
swych protegowanych, bo naw et prawników mianował nauczycielami hi
storii etc. Ale przepisy są i w razie potrzeby do nich się odwołują. Jest

L isty H enryka Struvego

337

jednak inna droga do przystąpienia do egzaminu m agistra filozofii wprost,
a mianowicie przez doktorat w uniw ersytecie zagranicznym. F akultety
ruskich uniw ersytetów m ają prawo — według swego uznania — dopuścić
doktora zagranicznego uniw ersytetu w prost do egzaminu na stopień m a
gistra. Zależy to jednak zupełnie od woli fakultetów , mogą one jednak
odmówić np. na tej podstawie, że rozpraw a doktorska obcego uniw ersy
tetu nie w ydaje się im w ystarczająca etc. Nadto owego przyw ileju w a r
szawski uniw ersytet nie posiada. W naszej ustawie ten dodatek w a rty 
kule o stopniach naukow ych opuszczono, a więc odjęto nam tego praw a
dopuszczania doktora zagranicznego do egzaminu na stopień m agistra, oba
wiano się zapewne przy układaniu ustawy, że ówczesna polska większość
profesorów skorzysta z tego, aby swoim protegow anym nadać stopnie m a
gistrów. Oto stan tej form alistyki. Pragnąłbym bardzo, aby się znalazł
u nas kandydat choć początkowo na docenta do w ykładu filozofii. Propo
nowałem to p. Lutosławskiemu, ale odm ów ił4, choć był już docentem w
Kazaniu i m a kwalifikacje urzędowe. A chciałbym przecie, aby przy moim
wyjściu z uniw ersytetu, co po kilku latach nastąpi, był kandydat miejsco
wy, który by m iał prawo do zajęcia katedry szczególniej wobec zmienio
nych, a bardziej przyjaznych dla miejscowych sił warunków. W każdym
razie ja ze swej strony pragnąłbym być pomocnym do przygotowania kan
dydata na mego następcę.
Wyrazy prawdziwego poważania i niezmiennej życzliwości załączam
i pozostaję szczerze oddanym
H. S tru v e

1 W ie lka Encykl. Powsz. llustr., t. 20, W arszawa 1897, s. 678—694.
2 O statecznie P rzesm ycki nie napisał

niczego o W rońskim . Jeszcze w liście
z 10 X11 1902 Struve zapytyw ał P rzesm yckiego, czy napisze coś na ten temat.
3 A puchtin A leksandr (1822— 1904), rosyjsk i kurator okręgu szkolnego w arszaw 
skiego od 1879 do 1897.
4 W liście z 2 2 IX 1896 r. Struve proponow ał W incentem u L utosław skiem u za
łatw ien ie docentury na U n iw ersytecie W arszaw skim , co u adresata w yw ołało roz
terkę duchową. W cześniej p isał L u tosław sk i z H iszpanii do Struvego 8 1 1896 r.: ,,Co
do starań o katedrę, to zaniechałem ich tylk o w stosunku do polskich uniw ersytetów ,
dlatego że uw ażam za w łaściw sze w yczekiw an ie, aż m oja działalność zostanie uzna
na za pożądaną (zresztą obecnie w szystkie katedry zajęte). W obec obcych nie mam
takich skrupułów : o katedrę będę się starać i przypuszczalnie ją gdzieś osiągnę,
w Am eryce lub Europie”. 28 1 1896 r: „Mnie się uśm iechałaby katedra w A m eryce,
gdzie w iem , że m iałbym pole w dzięczne dla pracy pedagogicznej, a także i patrio
tycznej (wszak tam dużo P olak ów bez kieru nk u um ysłow ego). Znow u z drugiej stro
ny Pan, a także Baudouin de C ourtenay i T w ardow ski nam aw iają mnie, aby osiąść
w G alicji”. Z w ątpiw szy w m ożliw ości w yk ład ania w K rakow ie, L utosław ski po pro
pozycji Struvego zaw ahał się. O statecznie jednak, m.in. nie m ając pew ności, czy
Struvem u udałoby się docenturę załatw ić (Struve zam ierzał odejść na em eryturę,
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ustępując stanow isko L utosław skiem u), p isał odm ow nie, pełen skrupułów zw iąza
nych z ew entualnością pracy na u n iw ersytecie zorganizow anym przez zaborcę,
21 X 1897 r.: „Naturalnie ma Pan najzupełniejszą rację, że filozofia i m oralność są
m iędzynarodow e i ogólne — o tym nie m oże być w ątp liw ości w śród filozofów . Ale
nie w szystk ie nasze czyny i postanow ienia zależą jedynie od ogólnych praw m oral
nych. W ięc jest m iejsce i na w p ły w narodu, a naw et kasty lub rodzinnej tradycji [...]
Do kraju także m i tęskno, choć nie bardzo m i się uśm iecha pobyt w W arszaw ie w tych
w arunkach, jakie Pan opisuje”. 17X 1 1897 r.: „Jestem przekonany, że najlepiej b ę 
dzie, jeśli Pan na stan ow isk u zostanie do końca, tak długo, jak się da. W żadnym ra
zie nie m ógłbym od P ana przyjm ow ać ofiary w cześniejszego ustąpienia przez wzgląd
na m nie, tym bardziej, że mi na katedrze tej nic nie zależy” (KHS).

14. DO STEFAN A PAWLICKIEGO
W arszawa, ul. Leszno 33
d. 8 grudnia. 1899

Łaskaw y i Czcigodny Panie!
Przed kilkoma dniami m iałem wielką przyjem ność widzenia u siebie
hr. Cieszkowskiego, który wręczył m i 2-gi tom, nie puszczony dotąd w
obieg, dzieła Ojca swego, Ojcze Nasz. Niestety, zabawił u mnie tylko go
dzinkę, ale w tym krótkim czasie dowiedziałem się od niego tyle cennych
rzeczy o Ojcu jego, o początku dzieła wiekopomnego i jego dalszych częś
ciach itp., że, spisawszy wszystko zaraz, będę miał bardzo ważny m ateriał
dopełniający przy opracowaniu filozofii Cieszkowskiego w mej Historii
filozofii w Polsce x. Odwiedziny p. Cieszkowskiego mam do zawdzięczenia
Czcigodnemu Panu i składam za to najszczersze wyrazy serdecznej wdzię
czności. Pan C. przyrzekł mi odwiedzić mnie powtórnie na dłuższy czas
podczas pobytu w Warszawie, a w tedy spodziewam się, że będę miał spo
sobność zapoznania go bliżej z naszym św iatem naukow ym i literackim .
Z wielkim zajęciem zabieram się do czytania 2-go tom u Ojcze Nasz —
otw iera on mi nowe widnokręgi na dążności i najwyższe cele w filozofii
naszego głębokiego myśliciela. Jeszcze raz serdeczne dzięki!
Dziękuję również za łaskaw e wiadomości dotyczące Czcigodnego Pana,
które nas zawsze jak najżywiej zajm ują. Żona moja dziękuje również za
łaskawą pamięć i zasyła wraz ze m ną w yrazy najgłębszej czci i poważania,
z którym i pozostaję Czcigodnego Pana zawsze szczerze przyw iązanym
H. S tru v e

1
W liście z 1 X I 1899 r. P aw lick i donosi, że w Poznańskiem spotkał się z A u gu 
stem C ieszkow skim (synem), którem u doradził, żeby, będąc w W arszawie, odw iedził
S truvego, w ręczył m u egzem plarz tomu Ojcze Nasz i opow iedział o historii pow stania
d zieła (KHS).
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13. DO PIOTRA CHMIELOWSKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 14 października 1902

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Przesyłając pod opaską egzemplarz 3-go w ydania mego Wstępu do fi
lozofii mam sobie za obowiązek w yrazić Szan. Panu najszczerszą moją
wdzięczność za życzliwą ocenę tej książki w jej 1-ym wydaniu. Ocena ta,
pochodząc od tak znakomitego znawcy i badacza dziejów naszej literatury,
zjednała książce niewątpliwie wielu czytelników; wywołała przez to po
trzebę nowych wydań.
Wiem dobrze, że Szan. Pan w swym sądzie nie kierował się żadnymi
ubocznymi względami, a więc też nigdy nie wyczekiwał wyrazów wdzięcz
ności ze strony autora. Pomimo to pozwoli Pan, że uczynię zadość serdecz
nej, potrzebie, składając Panu szczery hołd za dowód tak rzadkiej u nas
bezstronności w ocenie dzieła, należącego zapewne pod wieloma wzglę
dami do przeciwległego „obozu”. Ale w swej sumienności sędziowskiej,
Szan. P an wyniósł się i tym razem jak od daw na 1 i zawsze wysoko ponad
wszelkie ciasne „obozy” i uwzględnił dobrą wolę i szczere chęci autora
służenia według swego rozumienia wspólnej naszej sprawie oświaty i po
stępu badań naukowych.
„
Gdyby wszyscy przedstawiciele „obozów” chcieli się nawzajem do sie
bie zbliżyć w tym duchu bezstronnej przedmiotowości, w tedy działalibyś
my jako całość na wszystkich polach pracy umysłowej i społecznej z w ięk
szą jednolitością, a co ważniejsze, skuteczniej dla dobra powszechnego.
Niestety, dalecy jesteśm y, bardzo dalecy od tego ideału! Z szczerym
żalem słyszę i oburzony jestem z tego powodu, że Szan. P an sam doznawał
w ostatnim czasie sm utnych skutków tej naszej wewnętrznej rozterki,
pryw aty. Co do mnie to z najnowszych w ystąpień przeciwległego „obozu”
zdaję spraw ę na s. 633 i nast. 3-go wyd. mej k siążk i2. W spominam zaś
o tym i dodaję w egzemplarzu nadesłanym kilka w yjaśnień rękopiśm ien
n y ch '3 jedynie w myśli, że to może zająć Szan. P ana jako badacza na
szego życia umysłowego oraz sumiennego krytyka naszej etyki społecznej.
Czynię to jednak zupełnie konfidencjonalnie i proszę nie robić z tego
publicznego użytku naw et przy nadarzającej się sposobności, gdyż sprawa
nie w arta szerszego rozgłosu, z którego skorzystałaby ostatecznie tylko
niska zawiść. Przepraszam i za te kilka uwag czysto osobistych.
Prosząc Szan. Pana o przyjęcie m ych serdecznych życzeń zdrowia i nie
przerw anej dalszej, a tak owocnej pracy około dziejów naszej um ysłowości, załączam wyrazy najgłębszego poważania, z którym i pozostaję
szczerze wdzięcznym
H. S tru ve
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1 „Jak od d aw na” nie „jak zaw sze”, gdyż C h m ielow sk i był w latach 70-ch za
ciętym adw ersarzem Struvego.
2 Źle p isali o Wstępie: F. K rupiński, M. M assonius, Wł. K ozłow ski, A. Złotnicki.
3 N ie udało się ustalić, czego dotyczyły. W odpow iedzi C hm ielow ski p isał
(19X 1902) że przykro m u jest, iż n a sk utek ingerencji cenzury w VI tom ie jego
Historii literatury, skreślona została przypadkow o rów nież w zm ianka o W stępie
Struvego.

16. DO PIO TRA CHMIELOWSKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 16 listopada 1902

Szanowny Panie Profesorze!
W dopełnieniu mego ostatniego listu 1 donoszę, że K om itet K asy Mia
nowskiego przyznał na w czorajszym posiedzeniu zapomogę 450 rub. na
w ydanie przekładu pracy niemieckiej Gołuchowskiego 2 — 200 rub. zapo
mogi warunkowo zw rotnej, płatnej po przedstaw ieniu egzemplarzy i ra
chunku drukarza — a 250 rub. zapomogi bezzwrotnej tytułem honorarium
dla tłumacza, płatnej w m iarę złożenia rękopisu.
W spraw ie dalszych zam iarów P ana co do przekładów dzieł filozoficz
nych kom unikuj^, że tym i dniam i nadesłał p. Wł. Wojtowicz przekład
I-go tom u dzieła H um e’a Treatise on human naturę. Przekład, jak się zda
je, jest dobry, staranny. P rzekładu tego nie zamawiałem, p. W. zajął się
nim z własnej inicjatyw y, pragnie jednak, abym go wcielił do Biblioteki
Filozoficznej. Otóż, mam co do tego pew ne wątpliwości. Ów I tom Trak
tatu jest w praw dzie podstaw ą późniejszej pracy H um e’a Enąuiry conc.
human understanding: pod tym względem m a dla kry ty k i historycznego
rozwoju filozofii H um e’a doniosłe znaczenie. Ale pomimo, że niektórzy
uczeni są zdania (np. Lipps), że w Traktacie wyłożona jest nauka Hum e'a
gruntow niej, ściślej niż w E nąuiry — to sądzę, że w ogólnym rozwoju dzie
jów filozofii ta ostatnia praca m a znaczenie donioślejsze, choćby dlatego,
że ona, a nie Traktat, stała się punktem w yjścia dla późniejszych m yśli
cieli. Nadto, jasną jest rzeczą, że w Enąuiry Hum e sform ułował ostatecz
nie swój pogląd na spraw y poznawcze, więc jest, że tak" powiem, bardziej
autentycznym wyrazem jego nauki niż praca na 9 lat starsza (1739 i 1748).
Dla tych względów nigdy bym nie był polecił przekładu Traktatu, lecz
tylko Enąuiry — skoro przekład obydwóch tych dzieł jest dla nas luksu
sem 3. Mogą sobie na taki zbytek pozwolić Niemcy i Francuzi, ale nie my,
więc my m usim y w ybrać z tych dwóch prac ważniejszą. Ale, z drugiej
strony, wobec pracy p. W ojtowicza dokonanej dobrze, rodzi się kwestia już
nie naukowa, lecz bardziej e ty c z n a : czy godzi się ją odłożyć ad acta — raz
na zawsze — skazać ją na pozostawanie na wieki w rękopisie? Gdyby Szan.
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P an nie zamierzał przełożyć Enąuiry natenczas nie w ahałbym się długo
z przyjęciem pracy p. W., bo nie m iałbym nadziei, że Enąuiry będą prze
łożone wobec tylu lat próżnych wyczekiwań. Ale fakt, że będziemy mogli
mieć w yborny przekład tej ostatniej pracy H um e’a, na pewno w niezbyt
długim czasie, budzi we mnie poważne wątpliwości co do przyjęcia prze
kładu Traktatu. Dlaczego p. W. nie zgłosił się do m nie przed rozpoczęciem
swego przekładu, lecz na własną rękę dokonał wyboru?
Dla uspraw iedliw ienia przed sam ym sobą, czy przyjęcie, czy odrzuce
nie przekładu p. W., upraszam Szan. Pana o łaskaw e zakomunikowanie,
czy można liczyć na -pewno, że Pan dokona tego przekładu — naturalnie,
o ile to zależy od Pana, z wyłączeniem wszelkiej force m ajeure? Gdybym
miał to zapewnienie, nie w ahałbym się dać p. W. odpowiedź odmowną.
Więc upraszam uprzejm ie o rozchwianie mych wątpliwości w tej sprawie.
Może Pan zajm ie wiadomość, że na wczorajszym posiedzeniu pragnęli
śm y przyznać Panu nagrodę Pileckiego4, ale niestety, jedyna praca Pań
ska, nosząca rok 1901 5, który nas obowiązywał, okazała się niecenzuralna,
tj. cenzura puściła ją wprawdzie, ale pod w arunkiem wycięcia znacznej
części, więc m usieliśm y się liczyć z tym faktem.
Ale co się odwlecze, to nie uciecze — za rok rozbierzemy prace wydane
w 1902, albo raczej noszące ten rok na okładce. Tymczasem tegoroczną
nagrodę przyznaliśm y pp. Glogerowi za Encykl. i Wiercińskiemu za w y
borną m onografię Guberni Lubelskiej — w dwóch równych częściach.
Serdeczne pozdrowienia i w yrazy prawdziwego poważania załączam,
szczerze oddany
H. S tru ve

1 Chodzi o list z 21 X 1902 r., w którym Struve m.in. pozytyw nie ustosunkow ał
się do propozycji C hm ielow skiego w ydania w B ibliotece filozoficznej dzieła G ołuchow skiego. C hm ielow ski uzasadniał to m.in. następująco 19 X 1902: „Cenzura dla
Bibl. może by w zględ ną była jako dla wyd. niezbyt popularnego” (KHS).
2 Chodzi o przekład Die Philosophie in ihrem Verhaltniss zu m Leben ganzer
V ólker u. ein zeln er Menschen, który ukazał się w r. 1903 pt. Filozofia i życie.
3 W ram ach B iblioteki filozoficznej Struvem u nie udało się w ydać żadnego prze
kładu H um e’a. P ierw szy przekład T ra k ta tu o naturze ludzkiej (Cz. Z nam ierow skiego)
ukazał się dopiero w latach 1951— 1952 w K rakow ie nakładem Polskiej A kadem ii
U m iejętności. Badania dotyczące rozum u ludzkiego, w przekładzie J. Ł ukasiew icza
i K. T w ardow skiego ukazały się ostatecznie w e L w ow ie w 1905 r. nakładem P ol
skiego T ow arzystw a Filozoficznego.
4 Pilecki Zenon, lekarz, dokonał w 1890 r. zapisu na rzecz K asy 21950 rubli.
5 Chodzi o Historię lite ratu ry polskiej (6 tom ów), choć ma ona na karcie ty tu 
łow ej datę w yd. 1899— 1900, a nie 1901.
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17. DO PIO TRA CHMIELOWSKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 26 listopada 1902

Szanowny Panie Profesorze!
W tej chwili otrzym uję list od prof. Twardowskiego, w którym po ekskuzach z powodu opóźnienia odpowiedzi w skutek w yjazdu do Wiednia
pisze mi w sprawie H um e’a dosłownie co następuje: „Co się tyczy prze
kładu H um e’a mogę donieść, że większa część dziełka jest już przełożona
na język polski, a obecnie sam naglę tłum acza, by rzecz dokończył czym
prędzej, ponieważ chcę ową rozprawę H um e’a czytać w sem inarium w pół
roczu letnim w przekładzie polskim i pragnę z tego powodu, aby przekład
był wydrukow any najdalej do połowy kwietnia. Myślę tedy, że prof.
Chmielowski nie ma się co zabierać do przekładu. Może by jednak można
podsunąć prof. Ch. myśl, by przełożył inną rozpraw ę H um e’a, która rów
nież bardzo się może w polskim przekładzie przydać, mianowicie rozprawę
o zasadach m oralności”.
Z tego Szan. Pan widzi, że jednak związany jestem co do H um e’a owym
zamówieniem u prof. Twardowskiego. W samej rzeczy sam już nie liczy
łem na dokonanie przekładu, gdy tak długo, pomimo otrzym anych od
prof. Twar. listów w innych sprawach, o tej ani słówkiem nie wspominał.
Dobrze, że prowadzę w tych rzeczach dokładne notatki i że omówiłem tę
spraw ę z prof. Twar., bo mogła ostatecznie wyjść wielka nieprzyjemność.
Spodziewam się, że Pan się jeszcze nie wziął do przekładu H um e’a. O jego
etycznych pracach w tej chwili nie m yślałbym , gdyż według mego zdania,
Bibl. filoz. ma ważniejsze dzieła do przysw ojenia naszej literaturze. Przede
w szystkim Kanta. Więc zgodnie z Pańskim zamiarem w ystąpię do Kasy
Mianowskiego z podaniem o zapomogę na wydanie K r y t y k i czystego ro
zum u w przekładzie Pana — do wysokości 2500 r u b .1 Ścisły kosztorys
d ruku i papieru na 50 arkuszy sporządzi mi drukarnia Ginsa. Idzie mi
jednak w tej chwili o najdogodniejszy term in do w ystąpienia z tym po
daniem. D. 13 grudnia m am y znowu posiedzenie K om itetu. Ale na to po
siedzenie już na rzecz wydziału filologicznego przypadają bardzo znaczne
żądania, mianowicie 3000 rubli dla Encykl. Wielkiej, 1000 rub. na Encykl.
Wychów., 800 rub. na Encykl. Polską Glogera i nadto różne pozycje p ry 
watne. Gdybym na tym posiedzeniu w ystąpił z żądaniem 2500 r. na Kanta,
wyczerpałbym cały fundusz dysponowany na to posiedzenie praw ie w y
łącznie na nasz wydział — a tak już sarkają nieraz członkowie Kom itetu,
że w ostatnich czasach inne wydziały są zaniedbywane — co zresztą nie
jest prawdą. W każdym razie byłoby mi dogodniej w ystąpić z moim poda
niem dopiero w styczniu 1903. Chciałbym tylko wiedzieć, czy Pan by się
zgodził na ryzyko pracować nad K antem już przed decyzją Kasy Mian.
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Ja w takich rzeczach przyw ykłem do wielkiej ostrożności — więc na pewno
z góry nie przesądzam postanowień K om itetu — choć z całego położenia
rzeczy spodziewam się, że Kom itet nolens volens w styczniu zgodzi się
na wyznaczenie owej sum y na K anta, a więc na sprawę w istocie dla n a
szej umysłowości wielce doniosłą, szczególniej wobec możności zbogacenia naszej lite ratu ry przekładem pióra P a n a 2. Gdyby P an owego ryzyka
w pracy podjąć się nie godził, to proszę mi o tym napisać — a ja w takim
razie w ystąpię z podaniem już na 13 grudnia, choćby to miało wypaść nie
z korzyścią dla innych żądań z wydziału naszego. Mam sobie za obowiązek
zupełną otwartość w tej sprawie względem Pana.
Serdeczny uścisk ręki i zapewnienie szczerego poważania załączam
H. S tru v e

1 1 X I 1902 r. C hm ielow ski pisał z Zakopanego do Struvego: „Czytając na w stęp ie
P ańskim do P rolegom (enów), że nierychło spodziew ać się można przekładu K r y t y k i
czystego rozum u, pom yślałem sobie: Ja, co m iałem dosyć cierpliw ości, ażeby prze
tłum aczyć całego W ilhe lm a Meistra, chociaż się zżym ałem na w iele ustępów w 2-ej
jego części, czyżbym nie dokonał rzeczy napraw dę pożytecznej dla rozwoju um y
słow ości naszej, gdybym przetłum aczył nie w iększą od Wilh. pod w zględem obję
tości K r y t y k ę czystego ro z u m u ?” (KHS).
2 18 1 1903 r. Struve zaw iadam iał C hm ielow skiego o przyznaniu zapom ogi w w y 
sokości 2500 rubli.

18. DO PIOTRA CHMIELOWSKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 3 lutego 1903

Szanowny Panie Profesorze!
Przepraszam , żem się nieco spóźnił z odpowiedzią na list z d. 23 z.m.,
ale jestem w tym czasie ogromnie obarczony rozlicznymi zajęciami do
tego stopnia, że naw et dwa ostatnie dni świąteczne nie mogłem poświęcić
korespondencji, jak to zwykle czynię, lecz m usiałem pracować nad a rty 
kułem term inow ym dla Encykl. Wychowawczej. Skończywszy go, spieszę
z odpowiedzią.
Najważniejszą kwestią poruszoną w Pańskim liście jest kom entarz do
K r y t y k i cz. r. Za najlepsze w śród nowszych w y d a ń K r y ty k i, zaopatrzo
nych w odpowiednie uwagi i wyjaśnienia, znane mi są E. Adickesa, 1889,
Benno Erdm anna, 1878, 5-te wyd. 1900, wreszcie K. Vorlandera, 1899. N ajpodręczniejszy w ydaje mi się wyd. Adickesa — choć 5-te wyd. Erdm anna
zawiera bardzo dużo pom niejszych uwag odnośnie do samego tekstu
(głównie 2 wyd. oryginału, który naturalnie Pan bierze za podstawę prze-
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kładu). Gdyby Pan nie posiadał żadnego z tych dzieł, to bym radził ko
niecznie sprowadzić w ydanie Adickesa i jego się w przekładzie trzym ać,
uwzględniając jego uwagi co do tekstu etc. Jest to w ydanie wraz z obja
śnieniam i daleko lepsze niż K irchm anna lub K ehrbacha — pierw szy ulega
za bardzo swym indyw idualnym tendencjom , a K ehrbach nie w ydaje mi
się dość krytycznym w redakcji K r y t y k i cz. r. Dobrze by było również
mieć pod ręką B. Erdm anna dla porów nania z Adickesem: krytycznej
oceny jednego i drugiego — ale w ostateczności Adickes, sądzę, jest w y
starczający.
Wszystko to są jednak tylko w ydania K r y t y k i — wprawdzie z liczny
mi, pouczającym i uwagami, po części i rzec zo w y m i — ale to nie są ko
mentarze w ścisłym znaczeniu tego słowa. Taki kom entarz rzeczowy, jaki
Pan potrzebuje i pragnie mieć pod ręką i jaki w samej rzeczy jest k o 
nieczny, chcąc wprowadzić czytelnika ,w rzeczowe zrozumienie Kanta, w y
daje H. Vaihinger — dzieło ogromne, obliczone na 5 tomów. Dotąd, o ile
wiem, wyszły tylko 2 tom y (Com mentar zur K ritik d. r. V. I t. 1881, II t.
1892) — obejm ują one drobnostkowe, ściśle naukow e w yjaśnienia do przed
mów' i wstępów 1 i 1 oryg. w ydania oraz do transcendentalnej estetyki.
Otóż, ten kom entarz będzie P anu pomocą bardzo wielką, nie tylko dla
objaśnień rzeczow ych, ale i w sam ym przekładzie. Dopełni on Adickesa i,
jak sądzę, zadowoli Pana zupełnie. Na dalszy 3-ci tom dotąd nigdzie nie
natrafiłem — zdaje mi się, że nie wyszedł jeszcze, choć był zapowiedzia
ny \ Co do w ydatków na sprowadzenie tych dzieł, to może się uda pokryć
je w końcu z kosztów przeznaczonych na w ydanie K r y ty k i. K om itet Kasy
im. Mian. przyznał nam, jak P an wie, 2500 rub. — 1250 na honorarium
i 1250 na druk etc. Otóż, drukarnia Ginsa liczy za druk i papier etc. 50 ark.
niecałe 1200 rubli (nie m am ścisłego rachunku pod ręką), więc pozosta
łaby zawsze jeszcze pewna sum a do naszej dyspozycji na pokrycie w y
datków na książki etc. Ale naturalnie tylko w obrębie przyznanej sum y
i w przypuszczeniu, że druk w samej rzeczy tej sum y nie dosięgnie.
Co do term inologii obcej czy swojskiej jestem także zdania, że lepiej
użyć term inu obcego, zrozumiałego dla każdego wykształconego czytelni
ka, aniżeli na wzór Trentowskiego ukuwać na w łasną ręką term iny swoj
skie. Toteż nie wiem, czy jest dobrze zamiast inteligijny pisać m yślny.
Inteligencja obejm uje zakres szerszy aniżeli myśl. Skąd term in m y śln y
w ydaje mi się nieco ciasnym, oznaczającym tylko istnienie przedm iotu
w myśli, ale nie owo przeniknięcie go myślą, co się wyraża term inem intelligibel. Ale w zasadzie nie jestem przeciwny tem u spolszczeniu, choć
pierwszy raz należy dodać w nawiasie lub w uwadze term in oryginalny,
żeby czytelnika naprowadzić na zjednoczenie z tym polskim term inem
treści, którą oryginał ma na oku.
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Większą wątpliwość m iałbym co do zastąpienia refleksji, term inu dość
zrozumiałego i przyswojonego, rozm ysłem lub zastanowieniem. W tych
ostatnich term inach nie m a wskazówki na ów zw rot myśli lub ducha ku
sam em u sobie, k tó ry stanowi istotę refleksji. Zastanowić się może nad
przedm iotem od nas niezależnym, rozmyślać również o wszystkim, a zwrot
na czynność refleksji jest jedyna w swoim rodzaju i nie m a tego przed
miotowego, na zew nątrz zwróconego charakteru. Jak P an sądzi? J a w każ
dym razie nie myślę, jako Redaktor Bibl. filoz., w czymkolwiek krępować
Pańskiego widzenia rzeczy, gdyż w przedmowie mogę zaznaczyć, że takiemu
jak Pan tłumaczowi nie czułem się w praw ie narzucać sw ojej terminologii,
w ogóle swoich poglądów.
Co do rozwagi = U rteilskraft m iałbym ten zarzut, że rozwaga jest
czynnością, a tu chodzi o silę lub zdolność do pewnej czynności. Więc nale
żałoby powiedzieć: zdolność lub siła lub władza rozwagi. Może by to było
lepiej niż władza sądzenia, m ając na uwadze istotną treść szczególniej dzie
ła K anta noszącego ów napis, ale skoro K ant sam wie dobrze, że Urtheil ma
właściwie charakter ściśle logiczny i dlatego wpada z n atu ry rzeczy w za
kres rozumu i rozsądku (Verstand), a pomimo to dla swych poszukiwań nad
smakiem estetycznym etc. użył tego term inu, to nie wiem, czy jest właściwe
poprawiać go i nie tłum aczyć Urtheil przez sąd, sądzenie. K ra ft użyte jest
w niemieckim dla krótkości zamiast Urtheilsvermdgen.
Anschauung dała m i w swoim czasie także wiele do m yślenia i stanąłem
na poglądzie. Może P an będzie szczęśliwszy. Toż i co do Voraussetzungprzedzałożenie m a swoje ale, lecz można, zdaje mi się, powiedzieć: przedzałożyć, jak się mówi założyć. Nie zaszkodzi, jeżeli nasz język zmusimy do
pew nych form acji złożonych, tak niezbędnych dla ścisłego a krótkiego wy
rażenia m y śli2.
Z Gołuchowskim m iałem długie korowody z cenzurą. Przed mym w yjaz
dem na wieś obiecał mi cenzor, że załatwi rzecz zaraz, tymczasem wróciłem,
a on rękopisu do ręki nie wziął. Dopiero tym i dniam i mam go wydostać,
a w tedy układanie się rozpocznie — sądzę, że pójdzie rzecz prędko w druku.
Chciałbym w każdym razie, aby rzecz wyszła najpóźniej w m aju. Serdecz
ne pozdrowienia załączam
H. S tru ve

1 Trzeci tom kom entarza Vaihingera nie ukazał się.
2 W licznych zachow anych listach i kartkach C hm ielow skiego do Struvego po

wtarza się zwrot: „Na proponow ane popraw ki — zgadzam się”. Struve bardzo po
w ażnie traktow ał sw oje obow iązki redaktora, polska term inologia w K r y t y c e jest
w spólnym dziełem jego i C hm ielow skiego. 2 IX 1903 r. C hm ielow ski pisał: „Serdeczne
dzięki za tak troskliw e przeglądanie i porów nyw anie z tek stem ” (KHS).
23 A rch iw um H istorii F ilozofii
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19. DO PIO TRA CHMIELOWSKIEGO
Bałucz, poczta Łask
Gub. P iotrkow ska
d. 10 kw ietn ia 1903

Szanowny Panie!
List z d. 31 z.m. dopiero dzisiaj otrzym uję, gdyż ostatnie 10 dni bawiłem
w Poznańskiem u dobrych znajomych. Niestety, nie wróciłem zbyt zbudo
wany, ani rządową akcją, ani m iejscową reakcją \ która, według mego wi
dzenia rzeczy, powinna bardziej myśleć o pracy organicznej, ekonomicznej
i umysłowej niż o agitacji politycznej — bezowocnej. Tylko przez wyniesie
nie się wszystkich stanów, a w szczególności właścicieli ziemskich, na stano
wisko ekonomicznej i umysłowej k u ltu ry Niemców, odeprzeć można ich na
pływ i bronić się od zagłady. A w łaśnie w tym kulturalnym , szczególniej zaś
ekonomicznym kierunku, zbyt mało się robi, bo słowami, choćby najpięk
niejszymi, zastąpić nie można cnót ekonomicznych, przezorności, oszczęd
ności, sumiennej i w ytrw ałej pracy w ściśle określonym kierunku. Jest jed
nak pewne polepszenie w tym względzie w porównaniu z przeszłością —
więc m iejm y nadzieję, że nadal jeszcze będzie lepiej. A cóż dopiero mówić
o nas, gdzie nie m a naw et wzorów wyższej kultury!
Lecz co do rzeczy. Już obecnie o nadesłaniu rękopisu K anta do Bałucza
mowy być nie może, gdyż od dziś za tydzień, d. 17 b.m., już zamierzam
wrócić do Warszawy. Więc tam oczekuję rękopisu, a będę go czytał z tym
większym zajęciem, że piszę arty k u ł o Kancie dla Wielkiej E ncyklopedii2,
w której, jak słyszę, p. M ahrburg okazał się niemożliwy 3. N aturalnie wspo
mnę w tym artykule o m ającym się wydać przekładzie K r y t y k i czystego
rozumu. Około 8 czerwca w yjedżam z Warszawy, najprzód w interesach
rodzinnych do Rosji, a następnie w lipcu do Anglii na stałe — choć jeszcze
we wrześniu będę m usiał być w W arszawie z powodu egzaminów powaka
cyjnych. Donoszę o tym Szanownemu Panu dla wiadomości w sprawie nad
syłania rękopisu. Proszę mi też napisać, czy Szanowny P an życzy sobie mieć
zaliczkę na rachunek dokonanego przekładu, czy też woli otrzymać hono
rarium w całości już po ukończeniu całej roboty, przy rozpoczęciu druku?
A co do term inologii naturalnie nie myślę krępować Szanownego Pana.
Co do Subsistenz trudności są rzeczywiście dość znaczne, gdyż tego ter
minu w prost ze substancjalnością identyfikować nie można. Czyby podkład
nie byłby dobry dla Subsistenz, jeżeli już nie m a się mówić subsystencja,
jak się mówi — w razie potrzeby — egzystencja etc.
Arkusz 3-ci korekty Gołuchowskiego tu otrzym ałem i zaraz do drukarni
wysłałem.
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Rad jestem bardzo, że spraw a wydania Tyszyńskiego4 jest P anu na
rękę. Podziwiam energię i niestrudzoną pracę, która przy przekładzie K anta
w tej sprawie się tak dobitnie uwydatnia. Życzę długich lat takiej pracy!
Choć list ten zapewne już na Święta się spóźni, zasyłam jednak serdecz
ne życzenie, szczerze oddany
H. S tru ve

1 Nie udało się ustalić, czy Struve p isał o jakichś konkretnych wydarzeniach.
W odpow iedzi z 2 1 IV 1903 C hm ielow ski ocenę Struvego sytu acji w Poznańskiem
pom inął całkow itym m ilczeniem .
2 A rtyku ł K a n t ukazał się w t. 34 W ie lkie j Enc. P ow sz. Ilustr. W arszawa 1903..
3 Struve był w silnym kon flik cie z M ahrburgiem od czasu, gdy ten zakw estiono
w ał celow ość w yd aw ania k lasyk ów filozofii w B ibliotece F ilozoficznej (Por. ,,Przegl.
L iter.” dod. do „K raju” 1888 nr 18 i nr 26).
4 Do Struvego, jako do daw nego kolegi T yszyńskiego ze Szkoły G łów nej, zw róciła
się rodzina zm arłego w 1880 r. pisarza i filozofa z prośbą o pom oc w w ydaniu pism.
T yszyński dedykow ał Struvem u niegdyś sw e P ie rw s ze zasad y k r y t y k i p o w szechn ej
(2 t. W arszawa 1870). 23 II 1903 r. C hm ielow ski odpow iadał Struvem u: „Z najw iększą
chęcią zająłbym się w ydaniem pism T yszyńskiego, którego zaw sze w ysoko pow aża
łem, i cen iłem ” (KHS). P ism a k r y ty c z n e (2 tomy) ukazały się w opracow aniu Chm ie
low sk iego w 1904 r. (K raków -Petersburg).

20. DO PIOTRA CHMIELOWSKIEGO
W arszawa, Leszno 33
d. 20 czerw ca 1903

Szanowny Panie Profesorze!
Po tygodniowych kłopotach jestem na ukończeniu ze swymi tutejszym i
spraw am i — więc w krótkości donoszę, że Gołuchowski już wyszedł. Wende
nadeśle Panu żądane 10 egz. oraz 1 Berkeleya 1— otrzym ał już od K om itetu
Kasy Mianowskiego odpowiednie polecenie. K anta zaczynają powoli skła
dać. Załączam próbkę. K orektę w krótce P anu drukarnia wyśle. Proszę ją
wysyłać do mnie pod następującym adresem : D r H. Struve, „Fairholm e”
Elderslie Road, Eltham , Kent, England.
W yjeżdżam stąd w pierwszych dniach przyszłego tygodnia, żadnych in
nych wycieczek nie podejm uję, tylko na wsi jeszcze interesa załatwiam —
a w Eltham stanę około 10 lipca. We wrześniu będę znowu w Warszawie,
dla załatwienia ostatecznych interesów, szczególniej też z powodu egzami
nów pow akacyjnych jako mej ostatniej urzędowej czynności w Uniwersy
tecie.
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Donosząc o tym wszystkim, załączam serdeczne pozdrowienie i w yrazy
szczerego szacunku
H. S tru ve

P.S. Co do d ruku K anta, szczególniej przypisów etc., mówiłem dokładniej
z Ginsem i wszystko będzie, jak się spodziewam, według życzenia dobrze
załatwione.
1
Chodzi o T ra k t a t o zasadach poznania ludzkiego, w yd any w B ibliotece F ilozo
ficznej Stru vego w roku 1890.

■21. DO PIO TRA CHMIELOWSKIEGO
N ew Home, E lderslie Road
E ltham , K ent, England
d. 25 lutego 1904

Szanowny Panie Profesorze!
P rzy niniejszym przesyłam swoją przedm owę do przekładu K a n ta 1.
Proszę o przeczytanie jej i o możliwie spieszny zwrot, żebym ją w raz ze
W stępem Pańskim mógł nadesłać do drukarni. Spodziewam się, że P an nic
nie będzie m iał do nadm ienienia przeciwko m em u czysto przedm iotowem u
przedstaw ieniu genezy tego przekładu i jego wcielenia do Biblioteki filozo
ficznej. Podobnież nie przew iduję, aby Panu był niem iły w yjątek z Jego
listu do m nie w tej sp ra w ie2. Ale jest on tak charakterystyczny dla P ań
skiego przedsięwzięcia, że sądzę, iż m a szerszą doniosłość i obudzi zajęcie
czytelnika. G dyby P an jednak miał cośkolwiek do nadm ienienia przeciwko
tem u, lub w ogóle przeciwko tem u lub owemu ustępowi przedmowy, to
proszę o szczere i otw arte słowo, bo ja sam szczerze i otwarcie w tej spra
wie pisałem.
Dziękuję za pocztówkę dziś odebraną z uwagam i do ark. 44 oraz za ko
rektę ark. 45. Załatw iam to czym prędzej. Dziękuję również za życzenia co
do m ych oczów. Je st lepiej, ale niestety nie jest jeszcze dobrze. Stan zapalny
powraca zaraz po godzinnej, najwięcej po dwugodzinnej pracy — oczy łzami
zachodzą i widzieć nie mogę. Doktor pociesza, że to minie i domaga się ciągle
zupełnego wypoczynku na ...miesiące, ale ja się boję, że po takiej przerw ie
zupełnie zapomnę czytać i pisać — zgodnie z zasadą D arwina o atrofii orga
nów nie będących w użyciu. Nadto boję się, czy to ze strony doktora nie
podstęp tylko — a może i ze strony mego otoczenia — bo doktor jest sum ien
ny i znakom ity specjalista — że w ym agają ode m nie dłuższego wypoczynku,
abym przyw ykł do stopniowego zrzeczenia się w ogóle z użytku wzroku.
Zapewniają mnie, że to próżne z mej strony podejrzenia, ale gdy po m iesią-
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cach bardzo wielkiej wstrzemięźliwości oraz kuracji stan się poprawia
wprawdzie, lecz nie powraca do normalności, to czyż moje obawy nie są
uzasadnione?
Lecz przepraszam za te przypadkowe wynurzenia. Więc dobiegamy do
końca z Kantem . N um erację dopisków skontrolowałem — jest zupełnie
dobra w mojej korekcie z w yjątkiem owego dopisku o kropli wody, którego
nie ma we właściwym m iejscu w tekście, tj. nie ma w tekście zaznaczonego
num eru dopisku. Nie wiem, jaka na to rada, chyba w erratach o tym należy
ostrzec czytelnika.
Z wyrazam i prawdziwego poważania łączę serdeczne pozdrowienia
H. S tru ve
1 29 II 1904 C hm ielow ski pisał: „O dsyłam pod op. polec. [...] przedm ow ę Pańską,
w której nic nie w idzę do zm iany, a serdecznie się cieszę, że przekład ostatecznie
okazał się zadow alający”. 21 III 1904: „N areszcie dobiegliśm y do końca. Korekta
całk ow icie ukończona” (KHS).
2 Chodzi o fragm ent listu cytow any w przypisie 1 do listu 17.

22. DO STEFAN A PAW LICKIEGO
13, Elderslie Road, Eltham ,
K ent, England
d. 6 lipca 1905

Czcigodny i łaskaw y Panie!
Dawno mi leży na sercu łaskaw y list z końca kw ietnia 1— nieraz zabie
rałem się do odpisania, ale zawsze jakieś nagłe prace, zajęcia, wycieczki etc.
przeszkodziły w ykonaniu zam iaru — niestety do tych przyczyn przyłączyły
się cierpienia oczów od czasu do czasu. Więc proszę o wybaczenie, że tak
długo zwlekałem z wyrażeniem serdecznej podzięki za łaskaw ą o m nie pa
mięć i za dowody życzliwości i przyjaźni. Rad byłem bardzo, że ocena moja
pracy Łaskawego P ana znalazła Jego uznanie. Com powiedział jest wyrazem
szczerego podziwu dla prac naukowych Czcigodnego Pana i dla jego wiel
kiego talentu pisarskiego. Co do kw estii zasadniczych zawsze w swych oce
nach trzym ałem się możliwej przedmiotowości, którą i Łaskaw y Pan
uwzględnia. Zdania, poglądy ludzi najznakom itszych naw et i najgłębszych
myślicieli, są do tego stopnia zależne od w arunków ich rozwoju, że bez
względnej praw dy nikt zapewne nie posiada; zbliżenie się możliwe do
niej — oto wszystko, czego się tu pod słońcem spodziewać możemy. Więc
m usim y też być naw zajem dla siebie wyrozum iali w kwestiach spornych
i nie wystawiać ich na pierwszy plan. W zajemny szacunek, uznanie dla
uczciwych chęci, dla energicznej pracy nad przyswojeniem sobie poznania
praw dy, wśród danych w arunków rozwoju — oto wszystko, czego myśliciel
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wymagać może od siebie i innych. Lecz niepotrzebnie mówię o tym wszyst
kim Łaskawem u i Kochanem u Panu, który sam tę zasadę przedmiotowej
wyrozumiałości stosuje z możliwą ścisłością. Toteż dziękuję jeszcze raz ser
decznie za w yrazy życzliwości i przyjaźni, i proszę o przyjęcie łaskawe za
pewnienia, że wzajem nie przeniknięty jestem tym i uczuciami, a patrząc w
daleką przyszłość, mam nadzieję, że, gdy złożymy do grobu tę naszą ludzką
ograniczoność, dojdziemy do zupełnej jedności w świetle Najwyższej P raw 
dy. W iara ta jest potężnym łącznikiem duchów szlachetnych i tu na ziemi!
W tym przekonaniu kończę z w yrazam i głębokiego poważania i przyjaźni,
z którym i pozostaję zawsze szczerze oddanym
H. S tru ve
1 W liście z 24 IV 1905 r. P aw lick i dziękuje za życzliw ą recenzję jego prac filo 
zoficznych, zw łaszcza II tom u Historii filozofii greckie j opublikow aną w „Archiv f.
G esch. d. P hilos.” w art. Die polnisc he Philosophie der letzten ze h n Jdhre (1894—
1904). (Bd 18 i 19, 1904/1905 i 1905/1906) (KHS).

23. DO TEODORA WIERZBOWSKIEGO
13, E lderslie Road, Eltham
K ent, England
d. 18 sierpnia 1905

Szanowny Panie Kolego!
Pomimo bardzo częstego cierpienia oczów, przeryw ającego me prace
piśmiennicze, zajęty jestem obecnie Rejem i, chcąc dać sobie ścisłą sprawę
ze stanu lite ratu ry za”jego czasów, przeglądam Bibliografię zarówno Estrei
chera jak i Szanownego Kolegi za 40 lat od 1530 do 1569. Układając staty
stykę druków za ten okres, widzę, że E streicher liczy za ten czas druków
2782, Szanowny zaś Kolega w trzech tom ach Bibliografii XV i XVI w.
w tym że okresie czasu podaje tylko 1034 druków. Nie mogę dojść dokładnie,
skąd pochodzi ta rażąca różnica, czy Pańska Bibliografia nie jest kompletna,
czy też Estreicher wylicza także druki, które Kolega pom inął z powodu róż
nych zasad w zbieraniu druków? E streicher zalicza do polskich druków
i takie, które wyszły poza granicam i Polski, jeżeli m ają tylko jakąkolwiek,
choćby jak najodleglejszą, styczność z Polską, np. dedykację Polakowi. Ale
toż samo ma często miejsce i u Szan. Kolegi. Więc jaka przyczyna, że Estr.
nalicza więcej niż dwa razy druków *?
Gdyby Szanowny Kolega mógł i zechciał w yjaśnić tę kwestię, byłbym
niezm iernie wdzięczny, gdyż nie chcę się zabrać do szczegółowej statystyki
według przedmiotów (teologia, filozofia, prawo etc. etc.), nie wiedząc, czy
się mogę w tym względzie ograniczyć do Pańskich danych. Byłoby to daleko
dogodniej, gdyż Pańska Bibliografia jest w szczegółach ściślejsza od Estrei
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chera, ale co zrobić z 1700 drukam i, których jest więcej u niego niż u Szan.
Kolegi? Za łaskaw e w yjaśnienia w tym względzie będę szczerze wdzięczny.
W uniw ersytecie macie Panowie przymusowe ferie od roku cóż dalej
będzie? Pańskie starania o katedrę języka i lit. polskiej z polskim wykładem
uwieńczone zostały pożądanym skutkiem , ale co będzie w ogóle z urzędo
wym uniw ersytetem , czy państwowym , wobec usiłowań stworzenia polskich
pryw atnych kursów uniwersyteckich?
Niestety, straszny musi panować u nas w k ra ju chaos, nie tylko na tym
polu, ale w całym życiu społecznym i w dążnościach ogółu. Trudno z daleka
0 tym sądzić, ale co słyszę, nie jest pocieszające i w samej rzeczy nie wiado
mo, do czego dojść może wobec szczególniej tych bezrozumnych, kraj
ekonomicznie rujnujących wichrzeń socjalistycznych. Międzynarodówka
w ybrała sobie Polskę i Rosję jako najlepsze pole do wywołania anarchii
1 ruchaw ki socjalistycznej — posyła tedy pieniądze, aby okupić agitatorów
przewrotu, a p rzy tym naturalnie nie m a na oku dobra samej klasy robot
niczej, ani w Polsce, ani w Rosji, lecz przynosi ich dobro w ofierze niby dla
spraw y międzynarodowej, dla powszechnego podtrzym ania terroryzm u so
cjalistycznego. A nasi ograniczeni, krótkowidzący socjologowie idą na ten
lep i ru jn u ją k raj, a więc i dobrobyt klasy robotniczej, a przy tym skrzy
w iają w zupełności pracę społeczną około reform , możliwych wśród danych
warunków. Zmiłuj się, Boże! Czyż to zawsze w chwilach stanowczych, dzie
jowych, dających widoki lepszej przyszłości, poprawienia strasznego losu,
w ichrzenia w ew nętrzne muszą podkopać najskrom niejsze nadzieje i rzucić
społeczeństwo, naród cały w otchłań odmętu, z którego wyjścia ku lepsze
mu nie ma? Straszne to!
Lecz cóż o tym mówić, przecież to sami czujecie i pojm ujecie najle
piej — więc przepraszam za te elukubracje.
Załączając serdeczne koleżeńskie pozdrowienie, wyglądam uproszonych
w yjaśnień i pozostaję z prawdziwym szacunkiem
H. S tru ve
1
W liście z 22 VIII 1905 r. w yjaśniał W ierzbow ski tę rozbieżność następująco:
„Opisuję tylko te książki, które sam m iałem w ręk u”. P om ijał również w sw ej B i
bliografii, jak tw ierdził, egzem plarze zdefektow ane (KHS).
24. DO TEODORA WIERZBOWSKIEGO
13, Elderslie Road, Eltham
K ent, England
d. 30 stycznia 1908

Szanowny Panie Kolego!
Właśnie gdym zamierzał odpisać na uprzejm y list z d. 2 b.m., otrzym uję
list z d. 10-go z poleceniem panny H interhoff która bawi już w Oxfordzie
i list ten mi nadesłała.

352

L isty H enryka Struvego

Dziękuję serdecznie Szanownemu Koledze za wiadomości udzielone mi
w tych listach 2, a bardzo zajm ujące. Niestety, z gazet niewiele można się
dowiedzieć, co się u nas za kulisam i tow arzystw oraz rządu dzieje, a życie
w ystępuje na jaw dokonanymi faktam i, ukryw ając zazwyczaj sprężyny,
które fakty powodują. Co do rządu, to jasna jest obecnie rzecz, że reakcja
zapanowała na całej linii, nie tylko w stosunku do nas, ale i w stosunku do
Rosji. Trudno pojąć, że rząd zrozumieć nie może, iż polityka liberalna,
a przy tym słowiańska, może Rosji jedynie zabezpieczyć przyszłość. Przy
udziale społeczeństwa w prawodawstwie i rządzie odpowiedzialność korony
i rządu się zmniejsza — społeczeństwo samo odpowiada za swoją politykę
etc. Więc nikogo winić nie może, gdy polityka ta doprowadza do niepożą
danych wyników. W obecnym zaś stanie społeczeństwo wini rząd często za
własne grzechy i nie m a spokoju — tym bardziej, że rząd bez jego czynnego
ujdzialłu, nie może wniknąć w jego istotne położenie ani zaspokoić jego
najżyw otniejszych potrzeb. Co zaś do polityki słowiańskiej, to przecież jasną
jest rzeczą, do czego dąży m ilitaryzm niemiecki, z pruskim podoficerem, na
zwanym Wilhelmem II, na czele. G erm anizacja nie tylko Polaków, ale
w ogóle słowiańszczyzny, jest widocznie jego ostatecznym celem i do tego
celu dąży bezwzględnie, zarówno siłą swoją jak i polityką wodzącą głupców
za nos. N aturalnie, że rozumni kierow nicy innych państw, Francji, Anglii,
Włoch etc. nie idą na jego lep, ale Rosja i A ustria boją się potężnego sąsiada
i ustępują jem u na każdym kroku. Rosja szczególniej w tóruje jego polako
żerczym celom, nie przeczuwając, że przez to podkopuje własny swój samo
istny byt — bo gdy P rusy się uporają z Polakam i, to n atrą na Rosjan —
bo im za ciasno u siebie, na zachód iść nie mogą, więc folgują swem u „Drang
nach O sten” — a rząd rosyjski, gnębiąc również Polaków, toruje im drogi.
Większej ograniczoności politycznej, po prostu głupoty, chyba historia nie
widziała!
Ale co my biedni na to poradzim y? Społeczeństwo widocznie korzysta
energicznie z każdej sposobności, aby zachować swój byt i rozwinąć swoją
żywotność. Od r. 1905 stosunki się nieco polepszyły — szkoła pryw atna pol
ska — możność zakładania tow arzystw itp. — to są wszystko, w raz ze znie
sieniem cenzury, pewne ulgi, które nieco swobodniej oddychać pozwalają,
choć zamknięcie Macierzy 3 świadczy, że ciągle jeszcze istnieje niechęć do
żywszego ruchu kulturalnego i obawa, aby nie nabierał zbyt szerokich roz
miarów. Tymczasem sądzę, że nie bylibyśm y gorszymi obywatelam i Rosji,
gdyby nam dano autonomię, aniżeli G alicjanie są obywatelam i Austrii. Zre
sztą, według mego widzenia, gorszą od wszelkiego ucisku zewnętrznego jest
nasza nieszczęsna niezgoda w ew nętrzna. Jakiż to u nas brak poszanowania
dla innych przekonań, jaka podejrzliwość do wszystkich, co nie należą do
tej samej partii, jaka niechęć do solidarnego postępowania, naw et w spra
wach co do których sporu być nie może! Te niefortunne dążności liberum
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veto zabijają wszelką zgodę, wszelką jedność. Każdy chce być kierownikiem
pierwszym, panem, więc tworzą się partie i partyjki, choć przecież w grun
cie rzeczy przy danych w arunkach jeden tylko może być cel dla całego na
rodu — zdobywać w arunki istnienia i życia. Póki społeczeństwo nie wyzwoli
się z tej w ady niezgody, dopóty mało się przyczynim y do polepszenia w ła
snej przyszłości.
Po co jednak to wszystko Szanownemu Koledze piszę? Przecież to są
rzeczy powszechnie znane, nienowe. Oto tak wypowiedziałem, co mi na myśli
było, bo tu taj nie m am wiele sposobności do gawędzenia o naszych stosun
kach. Nieraz też żałuję, że w tych czasach nie jestem w kraju, bo mógłbym
się może nieco przydać skrom ną działalnością, a tutaj spodziewałem się, że
będę mógł pracować naukowo — tym czasem osłabienie wzroku w skutek
częściowego odczepienia siatkówki ledwo mi pozwala do napisania jednego
listu na dzień.
Panna H interhoff nie zgłosiła się do nas podczas swego pobytu w Lon
dynie, obecnie pisze z Oxfordu, więc i tam sama sobie radziła. Bardzo chęt
nie bylibyśm y ją widzieli u siebie, a ja poleceniem lub radą w każdej chwili
bym służył, gdyby się o to zgłosiła.
Kończąc, załączam jeszcze raz dzięki za łaskawą pamięć i zasyłam od
nas obojga w yrazy szczerego szacunku dla Państw a
H. S tru v e

1 Brak danych.
2 2 1 1908 W ierzbow ski pisał do Struvego: „W iadom ości od nas zapew ne S zanow 

nym P ań stw u nie brak — choćby z gazet. Te zaś nic dobrego nie głoszą; reakcyjny
kierunek bierze górę, a to się przede w szystkim odbija na naszej skórze”.
„Sprawa u n iw ersytetu w zaw ieszeniu” (KHS).
3 W okresie tzw. rządów kon stytu cyjnych P olska M acierz Szkolna była jedną
z polskich organizacji ośw iatow ych. 14 grudnia 1907 r. została przez w ładze zabro
niona.

25. DO TEODORA WIERZBOWSKIEGO
13, Elderslie Road, Eltham
K ent, England
d. 5 m arca 1909

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję serdecznie za nadesłaną lekcję w stępną \ którą z wielkim za
jęciem przeczytaliśm y. Winszuję Szanownemu Koledze, że przecież dobił
się w ykładu literatu ry ojczystej w języku ojczystym. Przypom inam sobie,
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że z tym żądaniem występował Kolega energicznie jeszcze w czasach, gdy
o takim ustępstw ie nasi starsi bracia w fakultecie ani słyszeć nie chcieli.
Praw da, że czasy od owej chwili zasadniczo się zmieniły, że dziś przy tak
zwanych, choć w rzeczywistości dotąd nie uznanych rządach „konstytucyj
nych”, m am y prawo żądać czegoś więcej. Ale skoro naszych „żądań” ni
czym, prócz praw am i człowieka oraz narodu kulturalnego poprzeć nie mo
żemy, więc powinniśmy, według przysłowia: „Dziękujem y za już, prosim y
o jeszcze”. Ani siłą, ani górnolotnym i frazesam i niczego się nie dobijemy, bo
pierwszej nie posiadamy wcale, a drugie nie popłacają. Jedyna nadzieja
obecnie polega na postępie konstytucjonalizm u i na zdrowym pojęciu misji
słowiańskiej, tak narodu jak i rządu rosyjskiego. Opieka nad narodam i
słowiańskimi, a nie ich gnębienie, jest m isją dziejową potężnej Rosji, szcze
gólniej wobec coraz zuchwalszego barbarzyństw a Prusaków. Nie sposób
wątpić, aby naród rosyjski, a za nim i rząd prędzej czy później nie zrozu
mieli tego swego posłannictwa dziejowego, a tym sam ym nie szukali zgody
z Polakam i i nie przyznali nam tych praw, które są niezbędne nie do jakie
goś samodzielnego państwowego bytu, ale do rozwoju etnograficznego i kul
turalnego tych zasobów narodu, które się w yrobiły w skutek tysiącletniego
postępu w dziejach Polski.
W gazetach, a w szczególności w „K urierze W arsz.”, którego głównie
czytuję, żadnych bliższych nie znalazłem wiadomości o tej lekcji wstępnej
Kolegi. Widać, że zawsze jeszcze czynność w Uniwersytecie, choćby naw et
w języku polskim, nie uchodzi za popularną, a przecież w swoim czasie
i P iotr Chmielowski przyjął katedrę w rosyjskim W arszawskim U niwersy
tecie, gdy m u przyrzeczono, że będzie mógł w ykładać po p o lsk u 2. Przecież
nasze siły od tego czasu się nie zmieniły, więc nie widzę powodu, dlaczego
dziś to ma być niepopularne, co wówczas przyjm ow ano jako doniosłą kon
cesję. Daj Boże, abyśm y się doczekali dalszych postępów w tym kierunku,
bo bez wyższej uczelni młodzież kształcić się nie może i upadnie coraz b ar
dziej, tak pod względem naukowym jak i m oralnym .
Rad byłbym bardzo, gdyby Szanowny Kolega przy sposobności zechciał
m i zakomunikować bliższe wiadomości co do obecnego stanu U niw ersyte
tu — w gazetach nic o tym nie słychać, a jednak jest to spraw a tak wielce
doniosła dla nas. Dziękując jeszcze raz za pam ięć o mnie, łączę w yrazy
szczerego szacunku i koleżeńskiej życzliwości
H. S tru ve

1 Bogarodzica. W y k ła d w s t ę p n y w C esarsk im TJniw. Warsz. m ia n y dnia 13 lutego
1909 r. p rzez Teodora W ierzbowskie go, W arszaw a 1909.
2 W zachow anej korespondencji m iędzy Struvem a C hm ielow skim brak w zm ia
nek o tej spraw ie.
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26. DO STE FA N A PAW LICKIEGO

13, E lderslie Road, Eltham
Kent, England
d. 22 grudnia 1910

Czcigodny X-że Rektorze!
Niech mi wolno będzie po dłuższej' przerw ie zawitać listownie do Czci
godnego Rektora i złożyć Mu serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Z pism widzę, że Czcigodny Pan opuszcza swoje stanowisko w Uniwersy
tecie Jagiellońskim i udaje się na tak dobrze zasłużony odpoczynek. Jesteś
my tedy i pod tym względem znowu kolegami w em eryturze. Rozpoczęliśmy
jako koledzy nasz zawód życiowy — kończymy takow y również wspólnie
w dość podeszłym wieku. Niechże tedy Opatrzność weźmie Czcigodnego
Rektora i nadal w swoją opiekę i spełni jego życzenia, jakich może już
w naszym wieku niezbyt wiele — przynajm niej osobistych — ale tym w ię
cej szczerych i głębokich pragnień dla dobra powszechnego, dla zmężniałego i dorastającego pokolenia, co się rozsiędzie na naszych grobach. Oby się
doczekało lepszych czasów dla k ra ju we wszystkich jego rozerwanych częś
ciach!
Spodziewam się, że tych słów kilka zastanie Czcigodnego Pana przy
dobrym zdrowiu o zawsze żywym i zadowalającym usposobieniu. Niestety
tego o sobie powiedzieć nie mogę. Cierpię bardzo na wzrok i ulegam róż
nym, często bardzo dokuczliwym dolegliwościom starości, utrudniającym
nie tylko pracę, ale naw et życie towarzyskie. Poddanie się naturalnym
w arunkom naszego tutecznego bytu i w yglądanie z żywą nadzieją lepszego
bytu, wyższego stopnia naszego duchowego rozwoju — oto wszystko, na co
mnie stać w obecnej chwili. Pragnę, aby Czcigodny Pan prócz tego jak n aj
dłużej przyjm ow ał żywy udział w stosunkach towarzyskich przyjaciół
i przyczyniał się do ich uświetnienia jak dotąd tak i nadal.
Tymi dniam i wyszła w W arszawie na widok publiczny moja książka Hi
storia logiki jako teorii poznania w Polsce. Księgarni E. Wende i sp. w W ar
szawie poręczyłem, aby egzemplarz tej książki nadesłała Czcigodnemu Panu
i upraszam o przyjęcie jej w upom inku od autora jako dowód wysokiego
szacunku i szczerej niezmiennej koleżeńskiej przyjaźni
H. S tru ve
BRIEFE VON HENRYK STRUVE
Zusammenfassung
Aus dem N achlass des polnischen P hilosophen, H enryk Struve (1840—1912), der
fa st 40 Jahre den Lehrstuhl ftir P hilosoph ie an der W arschauer U n iversitat innehatte,
w erden hier 26 Briefe an fiin f Em pfanger abgedruckt ais Beitrag zur G eschichte
des w issen sch aftlich en Lebens in P olen am Ende des 19. Jahrhunderts. Die V eroffen tlich u n g wurde von Dr. S tan isław Borzym bereitet.
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