
WIKTOR HAHN

WŁADYSŁAW NEHRING 
W OSTATNICH LATACH ŻYCIA

Z (profesorem Nehringiem prowadziłem ożywioną kores
pondencję w latach 1899 — 1908, niemal do jego śmierci. 
Przytaczam z niej najważniejsze wyjątki, mogące posłużyć 
do charakterystyki jego jako człowieka i uczonego 1) .

I .

70-LECIE URODZIN NEHRINGA

W r. 1900 przypadło 70-lecie urodzin Nehringa, które 
obchodzono we Wrocławiu, jako też w Wielkopolsce. 
W związku z tą rocznicą zwrócił się do ojca mego dawny 
jego znajomy z Wielkopolski, a także stryja mego Włady
sława, adwokata w Wągrowcu, August Marski, zamieszku
jący jako emeryt we Wrocławiu, pozostający z Nehringiem 
w bardzo serdecznych stosunkach. Śledził on gorliwie całą 
działalność Nehringa, cieszył się jego pracami, jakby wła
snymi, słowem był mu oddany całą duszą; prawdziwy 
przyjaciel, zupełnie bezinteresowny pod każdym względem. 
Otóż Marski prosił ojca mego, względnie mnie, o przysła
nie mu wycinków z gazet lwowskich o jubileuszu Nehrin
ga, aby mu je wręczył. Ale w prasie lwowskiej zupełnie 
było głucho o urodzinach Nehringa. Wtedy ojciec mój za
chęcił mnie do napisania artykułu o działalności Nehringa. 
Chętnie zastosowałem się do życzenia tego i w krótkim 
przeciągu czasu napisałem okolicznościową notatkę. Pomie
ścił ją Adam Krechowiecki, znany powieściopisarz i tak



zasłużony redaktor „Gazety Lwowskiej”, który za szczyt 
sweij ambicji redaktorskiej uważał postawić,, Gazetę Lwows
ką” na wysokim poziomie literackim. Za jego redakcji miała 
„Gazeta Lwowska” zawsze dwa felietony powieściowe: jeden 
wypełniały powieści najważniejszych naszych powieścio- 
pisarzy, m. in. Sienkiewicza, Orzeszkowej, Choińskiego, 
.Weyssenhoffa, djugi przekłady obcych powieści, ponadto 
w każdym numerze znajdowała się obfita kronika nauko
wa, literacka, z dziedziny sztuk pięknych, liczne sprawozda1- 
nia teatralne, z koncertów, przedstawień operowych.

W nr 6 „Gazety Lwowskiej” z dnia 9 stycznia 1901 r. poja
wił się mój artykuł pt. „Władysław Nehring. Sylwetka ju
bileuszowa”, który za pośrednictwem Marskiego doszedł rąk 
jubilata. Niebawem otrzymałem list Nehringa z 20 stycznia 
1901 r. tej treści:

Szanowny i Drogi Panie!
Dziękuję Panu z całego serca za „sylwetkę jubileuszową” 

w „Gazecie Lwowskiej” z 9 stycznia. Z rozmaitych równie mi 
drogich wspomnień, wzmianek itd. Pańska sylwetka wydawała 
mi się być najdokładniejszą, może służyć za źródło. Bardzo się 
jej ucieszyłem i bardzo mię także ucieszyło, że czytał ją, jak 
w liście do mnie wspomina, z zajęciem Pan dr fil. Kaźmirz 
Roerner, dawniej uczeń mój w Wrocławiu, autor doktorskiej 
pracy o Jodoku Deciuszu 1874 i obszernej książki p. t. ,3eitraege 
zur Frage der Nationalitaet des Nicolaus Copernicus”, Breslau 
l'87Qi; dziś pracuje na ojczystym zagonie w Janopolu pod Reżycą 
na Inflantach. Pan Roemer jest stałym abonentem „Gazety 
Lwowskiej”, a co przynajmniej „Gazeta” go tam dochodzi.

Cytujesz Drogi Pan także Dembego „Album pisarzy współ
czesnych”, Warszawa 19001. Jeszczem nie widział, a chciałbym 
nabyć, co dotąd wyszło. Jeżeli tytuł podany przez Pana /jest do
kładny, to mi wystarczy; jeżeli nie, to go Pan z łaski swojej 
na karcie pocztowej uzupełnij.

Ściskam dłoń Drogiego Pana i zostaję z przyjaźnią iWdany
Wł. Nehring

Wkrótce potem redakcja „Kraju” petersburskiego zwró
ciła się do minie z prośbą o pozwolenie przedrukowania 
mego artykułu o Nehringu, przy czym prosiła o przysłanie



jego fotografii. Napisałem zaraz w tej sprawie do Nehringa, 
od którego po dłuższym dopiero czasie otrzymałem nastę
pujący list z Wrocławia 21 kwietnia 1901 r . :

Szanowny i Drogi Panie Profesorze!
Po długim szukaniu znalazłem nareszcie jedną fotografię. 

Posyłając ją Łaskawemu Panu załączam wyrazy pozdrowienia 
i szacunku

szczerze oddany Wł. Nehring

Artykuł wspomniany wraz z fotografią przesłałem do re
dakcji „Kraju”, w którym został przedrukowany w nr 20 
na stronach 227—229. Ponadto rzecz tę przedrukował jesz
cze „Przewodnik Naukowy i Literacki”, Bezpłatny doda
tek do „Gazety Toruńskiej”, „Gazety Codziennej” i „Przy
jaciela” w r. 1901 (nr 2 z 3 lutego), a po tym jeszcze w r. 
1904 poznańska „Praca” (str. 559 i n.) 2).

II
75-LECIE URODZIN NEHRINGA

W r. 1905 obchodzono w świecie naukowym 75-lecie 
urodzin Nehiringa. Już wcześnie, bo jeszcze w maju, lwow
skie Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza obda
rzyło go największą godnością, na jaką dozwalał statut To
warzystwa, mianując go na walnym zgromadzeniu człon
kiem swym honorowym. Był ten rok jubileuszowy dziw
nym zrządzeniem losu dla Nehringa rokiem wielkiej żało
by; zmarła mu bowiem w maju ukochana córka, była ucze- 
nica hotelu Lambert w Paryżu, utalentowana pianistka, 
znana ze swych koncertów w muzycznych kołach wrocław
skich. W kilka dni po obchodzie urodzin stracił dozgonną 
towarzyszkę życia, Adaminj z Pawłowskich, .powiernicę 
planów i zamiarów, pomocnicę w  pracach naukowych”. 
Pozostawała mu jeszcze jedna córka, poprzednio utracił 
syna i córkę.

Towarzystwo Literackie im. Mickiewicza uchwaliło nadto 
wydać osobny zeszyt „Pamiętnika Literackiego”, poświę
cając go Nehringowi. Ozdobny zeszyt jubileuszowy wysła



łem pod adresem Nehrińiga wraz z odnośnym pismem Wy
działu Towarzystwa.

W związku z tym otrzymałem następujący list od jubi
lata:

Wrocław, 15 stycznia 1906.
Najłaskawszy Panie i Drogi w zawodzie nauczycielskim 

Kolego!
Dziękuję Panu za list i przesyłkę dwu numerów „Słowa 

Polskiego" (proszę to podziękowanie oświadczyć także panu 
Bronisławowi Kąsinowskiemu), dziękuję zaś osobno z całego 
serca za wszystkie dowody przychylności, okazywane mojej 
osobie w podeszłych moich latach.

Na ręce Kochanego Pana, jako mojego pośrednika, — bo 
adresu Dr Germania nie wiem — posyłam podziękowanie dla 
Zarządu Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 
wskutek uczczenia moich małych przysług dla nauki, i zarazem 
dla profesora Kryńskiego, który za wskazówkami Kochanego 
Pana nakreślił tak sympatyczny życiorys mój — nad wszelką 
zasługą moją. Musi jednak być jakaś zasługa w moich usiłowa
niach, kiedyście Panowie uznali za stosowne wznieść je ponad 
poziom obowiązków, które spełniać należy z nas każdemu w swo
jej sferze. To chyba przyznać mogę, że jednemu trudniej, innemu 
łatwiej je spełniać, ale obecnie wyznaję, że o tych trudnościach, 
po których czasami stąpać musiałem, dawnom już zapomniał.

Ozdobny zeszyt jubileuszowy odebrałem w tych dniach.
Ściskam najserdeczniej dłoń Kochanego Pana z prośbą, abyś 

mię zachował w swojej przyjaznej pamięci i nadal.
Ż szacunkiem i przyjaźnią W. Nehring

Niewiadomy mi adres profesora Kryńskiego i dlatego proszę 
Kochanego Pana, aby mu posłał list* załączony.

Wspomniany iw liście Nehringa artykuł o naukowej dzia
łalności jubilata, napisany przez Antoniego Adama Kryń
skiego, pojawił się w zeszycie jubileuszowym „Pamiętnika 
Literackiego” z r. 19Q5. Bronisław Kąsinowski, dawny 
uczeń Nehringa, zawsze wspominający go z wdzięcznością, 
ogłosił w „Słowie Polskim” lwowskim sympatyczny szkic 
„Garść wspomnień. Ku upamiętnieniu jubileuszu profesora 
Nehringa” (nr 595, str. 7 i n.). Wymieniony wreszcie w tym 
liście Ludomir German (1851—1920), znany tłumacz i kry



tyk literadki, inspektor szkól średnich w Raidzie Szkolnej 
Krajowej we Lwowie, był w r. 1905 prezesem Towarzystwa 
Literackiego im. Mickiewicza we Lwowie.

III

SPRAWA WYDANIA PRELEKCYJ 
O LITERATURZE SŁOWIAŃSKIEJ MICKIEWICZA 

PRZEZ NEHRINGA

Ponadto jeszcze przeprowadziłem z Nehringiem kores
pondencję w sprawie dalszego wydawnictwa dzieł Mickie
wicza.

Przypominam w tym związku, że Towarzystwo Literac
kie 'im. Mickiewicza we Lwowie, jako jeden z głównych 
swych celów, przedsięwzięło doprowadzić do skutku pierw
sze zbiorowe wydanie krytyczne dzieł poety. Jak długo 
sprawami Towarzystwa kierował pierwszy jego prezes, pe
łen energii, Roman Piłat, przedsięwzięcie całe zapowiadało 
się jak najlepiej. I tak z zamierzonego wydania ukazały się 
tomy 1—4, obejmujące obok drobnych wierszy „Giaura”, 
„Grażynę”, „Konrada Wallenroda”, „Dziady”. Wy
drukowano ponadto tekst „Pana Tadeusza” w t. 5 i 6, 
w opracowaniu Piłata. Do ukończenia obu tomów należało 
dodać jeszcze uwagi krytyczne i objaśnienia. Podjął się 
uzupełnienia i doprowadzenia do końca wydania prof. Wil
helm Bruchnalski, zabrał się jednak do tego z taką jakąś 
dziwną opieszałością, że mijały tygodnie, miesiące, lata, 
a o dalszej pracy jego nic nie było wiadomo. Ostatecznie 
doszło do tego, że o ukończeniu wydania nie można było 
myśleć. Trudno tu wchodzić w bliższe szczegóły tej bardzo 
przykrej sprawy. W końcu nie było rady: chcąc zapobiec 
zupełnemu zniszczeniu wydrukowanych arkuszy, przecho
wywanych w niewłaściwym miejscu, wydało Towarzystwo 
sam tekst „Pana Tadeusza”, bez uwag krytycznych i ko
mentarza. W tak smutny sposób zakończyła się seria I wy
dania dzieł Mickiewicza.



Po znanym rozłamie w łonie Towarzystwa Mickiewicza, 
wywołanym sprawą książki Józefa Tretiaka o Słowackim, 
nowy Wydział Towarzystwa podjął w r. 1905 myśl wyda
nia serii II dzieł Mickiewicza, prozaicznych. Przede wszyst
kim postanowiono wydać prelekcje paryskie. Po kilku po
siedzeniach Wydziału, poświęconych sprawie wydania, 
uchwalił Wydział zwrócić się do prof. Nehringa, jako naj
lepszego znawcy wykładów poety o literaturze słowiań
skiej, z prośbą o podjęcie tego wydania. Jak wiadomo, 
ogłosił Nehring niezmiernie ciekawą rozprawę „O pary
skich prelekcjach Adama Mickiewicza” w tomie 4 „Pamięt
nika Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”. W roz- 

 ̂ prawie tej podkreślił konieczność naukowego, krytycznego 
wydania prelekcyj poety, przy czym podaj szereg bardzo 
ważnych uwag metodycznych. Z upoważnienia Wydziału 
napisałem 12 stycznia 1906 r. list do Nehringa, w którym 
przedstawiwszy dokładnie rzecz całą, zapytywałem, czy by 
nie zechciał przystąpić do pracy nad tym wydaniem. W od
powiedzi otrzymałem list następujący:

Wrocław, d. 26. I. 06.
Kochany Panie Wiktorze!

Spieszę się, jak mogę, z odpowiedzią na list ostatni. Przy
gotowaniem wydania paryskiego prelekcyj Adama Mickiewicza 
w języku francuskim byłem już dawniej zajęty, z Romanem 
Piłatem prowadziliśmy ciekawą o tym korespondencję. Plan 
pierwotny, utrzymywany przeze mnie, był ten, że należy pre
lekcje wydać wedle tenoru, wygłoszonego przez poetę, a prze
chowanego w Rapperswylu, w poszczególnych lekcjach, pisanych 
przez słuchaczy, a zebranych w jedno starannie w osobnym 
dziele kilkotomowym w Rapperswylu. Wtedy to sprowadziłem 
cały ten materiał, a z nim jednę czy dwie lekcje zapewne na
przód pisane ręką samego A. Mickiewicza, i przepisywałem albo 
kazałem przepisywać.

Ten plan na życzenie R. Piłata został zaniechany i postano
wiony inny, aby wydać tekst francuski, jaki był ogłoszony 
r. 1849, orientujące przypiski miały być dodawane, wedle po
trzeby i uznania. Później, nie pamiętam daty, otrzymałem wia
domość, że wydanie prelekcyj nastąpi po skończeniu wydań pism 
polskich, zatem nie tak wnet.



Teraz, kiedy mnie Panowie zapytujecie o współudział, 
oświadczam moją gotowość do wydania pierwszego tomu, pod 
warunkiem, że pracę będę mógł przedsięwziąć dopiero latem, 
w czasie ferii, a śkończyć dopiero zimą 1906/07. Inny warunek 
byłby ten, że wolno by mi było tekst ogłoszony r. 1849 przez 
samego Mickiewicza uzupełniać lub ilustrować cytatami ręko
piśmiennymi, przez co przybyło by przynajmniej 2 arkusze 
druku. Honorarium wedle przyjętych tam zasad.

Dalsze tomy musiałby ktoś inny wziąć na siebie, na tytule 
więc albo w przedmowie stały by słowa mniej więcej takie: 
Prelekcje i t. d., wydane przez Władysława Nehringa i (nazwisko 
towarzysza pracy).

Co do szczegółów, możemy się jeszcze porozumiewać, 
ściskam dłoń Łaskawego i Kochanego Pana i zostaję z sza

cunkiem i przyjaźnią
W. Nehring

Nad tym listem Nehringa rozwinęła się na najbliższym 
posiedzeniu Wydziału Towarzystwa obszerna dyskusja, 
m. in. nad koniecznością Ogłoszenia obok tekstu francu
skiego także przekładu polskiego. Na ponowny mój list 
z dn. 14 lutego 1906 r. odpisał Nehring w następujący 
sposób:

Wrocław, 4. III. 06.
Łaskawy i Drogi Panie!

Za list z 14 lutego najserdeczniej dziękuję. Jeszcze raz prze
glądałem naszą korespondencję, mianowicie list Pański z, 10 
stycznia z zapytaniem o mój współudział i kopię mojej odpo
wiedzi z 2i6 stycznia, którą to odpowiedź przedstawiłeś Pan Ko
mitetowi .na ostatnim posiedzeniu. W tej mojej odpowiedzi mia
łem ja na myśli tylko tekst francuski, z niektórymi uwagami 
pod linią albo na ostatnich kartach, więc miałem na myśli wy
danie francuskie na podstawie wydania z r. 1849: „Les Slaves. 
Cours professe au College de France par Adam Mickiewicz 
(1840—41). Tome I. Les pays slaves et la Pologne. Histoire et 
Latterature. Paris, au coprtoir des Imprimeurs unis. Quai Ma- 
laąuais 1849“. Taki tytuł na okładce, na pierwszej karcie także 
tytułowej dodano do słów: Cours etc. . . .  et publie d’apres les 
notes stenographiees; potem idzie Preface na 3 skonach, a na 
czwartej stronie: A mes lecteurs, z podpisem A. Mickiewicz, 
31 mai 1849. W mojej korespondencji z E. Piłatem miałem też 
to wydanie na myśli, jako podstawę nowego wydania.

Musiały jednak być w mojej odpowiedzi z 26 stycznia słowa* 
które Panom dały powód do przypuszczenia, że ja proponuję 
wydanie francuskie z tłumaczeniem (tekstem) polskim. Ro



zumiem bardzio dobrze, że takie wydanie byłoby odpowiednie 
położeniu rzeczy. Prelekcje Paryskie Mickiewicza dziś nie mają 
wartości naukowej żadnej, natomiast wielką jako materiał do 
ocenienia osobistości wielkiego poety naszego. Szkoda, że wy
dawcy z r. 184,9 nie ogłosili tych na owe czasy genialnych wy
kładów dosłownie tak, jak były wygłoszone, ale stylizację, a cza
sem i zapatrywania gładzili, formowali nieco dowolnie, a prze- 
cież ten styl Mickiewicza był tak bardzo oryginalny. Ale teraz 
trudno się o tym rozpisywać, toć Mickiewicz sam sankcjonował 
wydanie zi r. 1849.

Zatem to wydanie powtórzyć należy, więc tekst francuski 
(miejscami uwagi pod linią lub na końcu będą konieczne), po
nieważ zaś nie wszyscy rozumieją wykład francuski, więc wy
danie tekstu polskiego obok francuskiego jest pożądanem. Ale 
który tekst polski? Zapewne nie wydanie „Dziennika Narodo
wego'', zebrane w jedno z poszczególnych numerów tygodnio
wych w latach 1842 itd., bo wydawcy sami nazywają je wy
ciągami, — ale wydanie Wrotnowskiego.

Dodatkowe, objaśniające i inne uwagi powinny być moim 
zdaniem pisane także po francuska i,po  polsku, ale ich nie po
winno być wiele.

Współpracownika wyznaczcie Panowie sami i niech Pan mi 
o wypadku wyboru doniesie, całym sercem zgodzę się na wybór.

Serdecznie ściskam dłoń Kochanego Pana i zostaję z sza- 
cukiem i przyjaźnią

W. Nehring

Zdawało się, że cały plan wydania „Prelekcyj paryskich” 
będzie mógł być wnet urzeczywistniony. Tymczasem jakiś 
los nieszczęsny zawisł i nad tym przedsięwzięciem. Prof. 
Nehring w oznaczonym terminie rękopisu nie wygotował 
z powodu choroby, która i później nie dozwoliła mu wy
wiązać isię z podjętego zobowiązania. Nie sposób było 
w tych okolicznościach nalegać... Do wydania dalszych czę
ści „Prelekcyj” trudno było znaleźć kogoiś chętnego. Wsku
tek śmierci Nehringa sprawa cała upadła. W następnych 
latach przechodziło Towarzystwo poważny kryzys finan
sowy, tak, że z powodu braku funduszów nie można było 
pomyśleć o dalszym wydawnictwie

W taki sposób zakończył się niepomyślnie plan wydania 
serii II „Dzieł” Mickiewicza.



IV

OBCHÓD SETNEJ ROCZNICY URODZIN J. SŁOWACKIEGO

W r. 1908 Komitet obchodu setnej rocznicy urodzin Ju
liusza Słowackiego we Lwowie postanowił wydać odezwę, 
wzywającą ispołeczeństwo polskie ido uczczenia pamięci 
twórcy „Króla Ducha”.

W sprawie tej zwrócił się Komitet do najwybitniejszych 
przedstawicieli świata naukowego i literackiego, z prośbą 
o podpisanie tej odezwy. Profesor Nehring odpowiedział 
na owo wezwanie w następującym liście do mnie:

Wrocław, 9. II. 08.
Wielce Szanowny i Drogi Panie!

Na ręce Kochanego Pana odpisuję, żem odebrał odezwę Ko
mitetu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego i z praw
dziwą radością znalazłem już imię moje pod podpisami. Serdecz1- 
nie dziękuję, żeście Panowie nie zapomnieli o mnie, zwracając 
się do tych, którzy mają prawo i obowiązek nawoływać do 
uczczenia wielkiego mocarza słowa polskiego i mistrza myśli 
polskiej.

(Czyby nie dobrze było zawezwać także do udziału Dra Bo
lesława Erzepkiego w Poznaniu?)

ściskając dłoń Kochanego Pana Kolegi zostaję zawsze szcze
rze życzliwy

W. Nehring

Stosownie do propozycji Nehringa, w odezwie wspom
nianej pomieścił Komitet obchodowy Słowackiego nazwi
sko Bolesława Erzepkiego, tak zasłużonego długoletniego 
sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, zna
nego autora licznych prac z zakresu historii literatury i ar
cheologii.

Odezwa Komitetu wyszła drukiem we Lwowie, w marcu 
1908 r., w formacie in ąuarto (4 strony nieliczbowane). 3) 
Po szeregu najważniejszych instytucyj, naukowych i spo
łecznych, następowały podpisy najwybitniejszych przed
stawicieli piśmiennictwa naszego oraz działaczy społecz
nych. Z pomiędzy pracowników naukowych podpisali 
odezwę: Aleksander Brueckner, Zygmunt Celichowski,



Ignacy Chrzanowski, Bolesław Enzepki, Józef Kallenbach, 
Kazimierz Raszewski, Tadeusz iKorzon, Ludwik Kubala, < 
Władysław Łoziński, Antoni Małecki, Ignacy Matuszewski, 
Władysław Nehring, Stanisław Ptaszyćki, Henryk Szuman, 
Heliodor Święcicki, Tadeusz Wojciechowski, Stanisław 
Tarnowski, ks. Franciszek Gabryl, Bronisław Dembiński, 
Wiktor Syniewski, Aleksander Jabłonowski, Samu ej 
Dickstein, Władysław Bogusławski, Ludomił German, Jan 
Gwalbert Pawlikowski, Wojciech Kętrzyński, August So
kołowski, Kazimierz Twardowski, Ludwik Finkel, Wilhelm 
Bruchnalski. Z poetów i powie ściopisarzy widnieją na 
odezwie nazwiska Władysława Bełzy, Felicjana Faleńskie- 
go, Aleksandra Głowackiego (Prusa), Wiktora Gomulic- 
kiego, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Józefa Ko- 
ścielskiego, Adama* Krechowieckiego, Zygmunta Miłkow- 
skiego (Jeża), Elizy Orzeszkowej, Władysława St. Rey
monta, Lucjana Rydla, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra 
Świętochowskiego, Kazimierza Tetmajera, Stefana Żerom
skiego.

Z prawdziwym wzruszeniem przeglądam spis podpisa
nych pod odezwą — z pomiędzy nich żaden już nie żyje, 
z wyjątkiem piszącego te słowa. Quam łristis rećordatio 
praeteritorum temporum!

Odezwę Komitetu przesłałem zaraz po jej wydrukowaniu 
prof. Nehringowi.

W tym związku pragnę jeszcze wspomnieć, że i we Wro
cławiu, pod wpływem wspomnianej odezwy, urządzono 
w x. 1909 obchód ku czci poety. Niezawodnie wiedział 
o nim prof. Nehring.

V
PRACA NEHRING A O „HISTORII KATEDRY FILOLOGII
SŁOWIAŃSKIEJ W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM"

Ostatni raz wreszcie przeprowadziłem korespondencję 
z Nehringiem w r. 1908, kiedy to Roman Plenkiewkz zwró
cił się do mnie z prośbą o napisanie artykułu o Nehringu



do „Encyklopedii Wychowawczej”. Nie chcąc powtarzać 
mego artykułu z r. 1901, poprosiłem prof. Nehringa o do
starczenie mi uzupełniających materiałów, zwłaszcza w od
niesieniu do jego działalności wychowawczej. Już schorza
ły odpisał mi 9 marca 1908 r.:

Kochamy Panie Kolego!
Przed 2 laty pisałem dla Księgi jubileuszowej (Uniwersytetu 

Wrocławskiego) na r. 1911 historię katedry fil.-słow. w naszym 
uniwersytecie, — więc też i o sobie. Kazałem wtedy wyciągnąć 
2 akt wykaz prelekcyj moich i moich poprzedników, ćelakow- 
ske’ho i Cybulskiego. Moje więc posyłam, nawet z ilością słu
chaczy. Nadmieniam, żem robił różnicę pomiędzy słuchaczami, 
którzy pragnęli ogarnąć całość filologii słowiańskiej i złożyć 
egzamin doktorski, a resztą słuchaczy. Dla owych slawistów 
były przeznaczone prelekcje czeskie, ruskie, starosłowiańskie, 
serbskie, w połączeniu z polską filologią albo samodzielnie, dalej 
filologia starosłowieńska i literatura słowieńska starszej epoki; 
dla drugich wystarczała polska filologia i ogólne wykłady, jak 
o św. Cyrylu i t. d. W 'seminarium były 2 oddziały dla owych 
slawistów — oddział starosłowiański, drugi polski (staropolski). 
Inne charakterystyki, uwagi etc. przyślę później. Po zrobieniu 
użytku proszę odesłać.

Do listu niedokończonego, bez podpisu, były dołączone 
wypisy, wspomniane w tekście. Zapowiedzianych w nim 
uzupełnień już nie otrzymałem.

List przytoczony powyżej ważny jest z tego powodu, że 
dowiadujemy się z niego o napisaniu przez Nehringa histo
rii katedry filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Wro
cławskim, dla Księgi jubileuszowej Uniwersytetu, z powo
du setnej rocznicy założenia go, przypadającej na r. 1911. 
Otóż ta praca Nehringa, ogłoszona w dziele: „Universitaet 
Breslau. Festschrift zur Feier der hundertjaehrigen Beste- 
hens”, Breslau 1911, T. 2, s. 418 — 426, jest prawie niezna
na, ponieważ nie mogła jej objąć bibliografia Adama Ba- 
biaczyka, ogłoszona w r. 1909. Należało by ostatni szkic 
Nehringa wydobyć z tego wydawnictwa i skorzystać w od
powiedni sposób z tych materiałów.

Co się tyczy „Encyklopedii Wychowawczej”, pomieści
łem w niej krótki rys życia i działalności Nehringa w tomie



8, w ramach zakreślonych przez redakcję, podając możli
wie szczegółowo bibliografię prac uczonego i prac o nim. 
Artykułu tego nie doczekał się już Nehring, zmarł bowiem 
na pewien czas przed jego wydrukowaniem (20 stycznia 
1909). O śmierci ojca zawiadomiła Towarzystwo Literackie 
im. Mickiewicza we Lwowie pozostała córka Zofia 4) , prze
syłając tę żałobną wiadomość na moje ręce. Zbyt wielka 
odległość ze Lwowa do Wrocławia, nadto obowiązkowe za
jęcia prezydium Towarzystwa nie pozwoliły nikomu 
z członków Wydziału wyjechać na pogrzeb. Towarzystwo 
wysłało tylko telegram, wyrażając głęboki żal z powodu 
zgonu swego znakomitego członka honorowego.

Bogatą, pozostałą po Nehringu bibliotekę nabył znany 
antykwarz poznański, Józef Jolowicz, który wydał sumien
nie ułożony jej katalog.

Władysław Nehring, oddany wyłącznie nauce i wykła
dom uniwersyteckim, nie miał czasu na utrzymywanie sto
sunków towlarzyśkich, co odbiło się także na jego kores
pondencji. Tylko w bardzo ważnych sprawach pisywał 
listy, stąd też listów jego przechowało się stosunkowo nie
wiele. Należy do nich, znany częściowo z druku, zespół 
korespondencji, prowadzonej z Ign. Chrzanowskim5).

Jednym z obszerniejszych zbiorów listów Nehringa jest 
jego korespondencja ze mną, obejmująca 10 pozycji. Z tego 
też względu uważałem za stosowne podać o nim dokład
niejszą wiadomość. Nie ma wprawdzie w tych listach 
szczegółów pierwszorzędnego znaczenia, sądzę jednak, że 
przede wszystkim poruszona w nich sprawa wydania wy
kładów o literaturze słowiańskiej Mickiewicza, nieznana 
zresztą w ogóle, jest pożądanym przyczynkiem do historii 
wydań Mickiewicza. Nieobojętny dalej dla działalności uni
wersyteckiej Nehringa jest jego ostatni list, w którym do
nosi o napisaniu artykułu o katedrze filologii słowiańskiej 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podobnie list w sprawie 
obchodu Słowackiego świadczy, że zrozumiał on dobrze 
ważność podjętej myśli.



A także listy nawet tak osobistej treści, jak z powodu 
70-lecia i 75-lecia jego urodzin, jakże są charakterystyczne 
dla Nehringa, z jakąż wdzięcznością dziękuje za pamięć
0 nim, żywą podówćzas we Lwowie.

Pamięta zawsze o swoich uczniach: wspomina serdecznie 
Kazimierza Roemera, zależy mu bardzo na tym, aby i Bo
lesława Eirzepkiego pomieścić na odezwie w roku Słowac
kiego. Nehring kochał swych uczniów, a i oni zawsze wspo
minali go z jak największą wdzięcznością i przywiązaniem. 
.Pamiętam, z jakim rozrzewnieniem opowiadali mi o nim 
Bronisław Kąsinowski i Antoni Danysz, i Jan Leciejewski,
1 Bolesław Erzepki, i Ignacy Chrzanowski.

Dla mnie w końcu listy Nehringa są niezwykle miłą pa
miątką tej wielkiej życzliwości, i tego zaufania, z jakim 
zwracał się do mnie.

P R Z Y P I S Y
1) Pierwszy list Nehringa do mnie był z dn. 27 lipca 1890 r., 

w którym dziękował mi za przysłanie rozprawy mojej „Szymon 
Szymonowie z jako filolog. Kartka z dziejów filologii w Polsce" 
(Lwów 1807). W drugim z dn. 31 grudnia 1900 r. dzięklował 
„za sympatyczną recenzję książki o Janie Kochanowskim" (Jan 
Kochanowski, Życie i dzieła. Życiorysy sławnych Polaków, 12), 
pomieszczoną w „Kwartalniku Historycznym" z r. 1900.

2) W kartce z dn. 9 września 1901 dziękował mi Nehring za 
przysłanie mu mojej „Bibliografii o Juliuszu Słowackim za r. 
1899" (Lwów 1901).

3) Jest też wydrukowana w książce mojej „Rok Słowackiego. 
Księga pamiątkowa obchodów, urządzonych ku czci poety w roku 
1909". Lwów 1911.

4) Brat prof. Nehringa był właścicielem restauracji we Wroc
ławiu. Jego żonę i córkę (później zamężną za aptekarzem Gro
chowskim w Ostrowie) poznałem w lecie 1896 r. podczas pobytu 
w Zopotach.

5) Korespondencji Nehringa z Ign. Chrzanowskim nie znamy 
dotychczas w całości. Sam Ign. Chrzanowski przytacza wyjątki 
z listu Nehringa, pisanego' w dni. 8 grudnia 1900, wspomina 
nadto o liście z r. 1907 (zob. wspomnienie pośmiertne „Władysław 
Nehring" w zbiorze Chrzanowskiego: Studia i szkice. Rozbiory 
i krytyki. T. 2. Kraków 1939', s. 229 i 241, przypis). Władysław 
Czapliński w dodatku do szkicu: Ignacy Chrzanowski na studiach 
we Wrocławiu. Wrocław 1946', przedrukował dwa listy Nehringa 
do Chrzanowskiego, datowanie: Wrocław, 9 kwietnia 1893' i 1 lu
tego 1907. Są to jednak fragmenty bogatszego zbioru.



DODATEK
Bibliografia artykułów o Władysławie Nehringu

Podany poniżej spis, ułożony w porządku chronologicznym, 
uwzględnia tylko prace o Nehringu, z pominięciem recenzyj 
o jego pracach, podanych w zestawieniu Adama Babiaczyka 
(Warszawa 1909). W papierach Władysława Nehringa (obecnie 
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu) znajdują się wy
cinki drobnych notatek o Nehringu z prasy wielkopolskiej, któ
rych jednak nie podobna doraźnie zidentyfikować bibliograficz
nie. W poszukiwaniach naszych została pominięta całkowicie 
wrocławska prasa niemiecka, gdzie można oczekiwać na pewno 
licznych ,yNehringianów‘‘.

1. S(obieszczański) F(ranciszek) M(aksymilian), W. N. En
cyklopedia Powszechna Orgelbranda. T. 19, 1865, s. 262 
i n.

2i. Grochowski Wojciech, W. N. Tygodnik Ilustrowany, 1868, 
T. '2, N. 45, s. 217—218 (z portretem Nehringa).

3. Plebański Jan Kazimierz, W. N. Kłosy, 1882, N. 871, 
s. 154—155 (na czele numeru, s. 145, portret Nehringa), 
N. 8721, s. 163—166, N. 873, s. 179—182.

4. (Kąsinowski Bronisław), Pamiętnik Towarzystwa Lite- 
racko-Słowiańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim, 
wydany w roku złotego jubileuszu. Wrocław 1886.

5. Demby Stefan, Album pisarzy polskich (współczesnych). 
Warszawa 1900.
Notatki z powodu 70-lecia urodzin Nehringa w r. 1900:

6. Dziennik Poznański, 26. X.
7. Kurier Poznański, 30. X.
8. Lech. Gazeta Gnieźnieńska, 27. X.
9. Orędownik, 27. X.

10. Przyjaciel Młodzieży, Lwów, N. 22, 16. XI. 
lii. Hahn Wiktor, W. N. Sylwetka jubileuszowa. Gazeta 

Lwowska, 1901, N. 6, s. 4—5.
P r z e d r u k i :

12. Kraj (Petersburg), 1901, N. 20, s. 227—229 (z portretem 
Nehringa).

13'. Przewodnik Naukowy i Literacki. Bezpłatny dodatek 
do Gazety Toruńskiej, Gazety Codziennej i Przyjaciela,
1901, N.. 2i z d^3 '. II. Por. poz. 16.

14. S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna. T. 10. War
szawa 1901, s. 4391—440 (z portretem Nehringa) i T. 18, 
s. 283.

15. Chmielowski Piotr, Dzieje krytyki literackiej. Warszawa
1902, s. 347 i n.

16. Hahn Wiktor, W. N. Praca. Poznań, 1904, s. 559 i n. 
Przedruk poz. 11.



17. Feldman Wilhelm, Współczesna krytyka literacka 
w Polsce. Lwów 1006.

18. Kryński Adam Antoni, W. N. Pamiętnik Literacki, 1006', 
s. 110—128.

10. Profesor W. N., uczony wielkopolski. Tygodnik Berliński, 
1906, N. 47.

20. Profesor W. N. W 76Lą rocznicę urodzin. Słowo Polskie, 
1006, N. 671.

21. Kąsinowski Bronisław. Garść wspomnień. Ku upamięt
nieniu jubileuszu prof. Nehringa. Słowo Polskie, 1905. 
N. 696.

22.
23.

Okręt Władysław, Rocznik naukowo-literaeko-artystycz- 
ny (encyklopedyczny) na rok 1905'. Warszawa, 1006. 
Babiaczyk Adam, Lexicon zur altpolnischen Bibel 1465 
(Sophienbibel, Ausgabe von Małecki). Bearbeitet sowie 
mit einer textkritischen Einleitung versehen von . . . 
Breslau. Druck und Verlag von H. Fleischmann, 1906. 
(Szereg wzmianek o pracy Nehringa: Die Sophienbibel, 
1882).
Artykuły z powodu 50-lecia doktoratu Nehringa w r. 
1906:

24. Babiaczyk Adam, Obchód 60-letniego jubileuszu dokto
ratu prof. W. N., Dziennik Poznański, N. 160.

25. Babiaczyk Adam, Jubileusz polskiego uczonego. Głos 
Narodu N. 387.

26. Jubileusz prof. N., Czas, N. 161, wyd. wiecz.
27. Dziennik Berliński, N. 164.
28. Dziennik Kijowski, N. 128.
20. Dziennik Kujawski, N. 162.
30. Dziennik Polski, N. 321.
31. Górnoślązak, N. 161 dod,
32. Kurier Lwowski, N. 193.
33i Nasz Kraj, II, N. 4.
34. Nowa Reforma, N. 160.
36. Praca, s. 1163.
36. Słowo, Warszawa, N. 198'.

Artykuły i wspomnienia z powodu zgonu Nehringa 
(wszędzie, o ile nie podano roku, r. 1909):

37. Bemeker Erich, Chronik der Koeniglichen Universitaet 
zu Breslau. Jhg. 23, s. 160—168 i nadb.

38. Brueckner Aleksander, Pamiętnik Literacki, 1908, IV, 
s. 701—7081 i nadb. (zeszyt IV wyszedł w r. 1900'.

30. Bukowiński Władysław, Sfinks, V, s. 171.
40. Chrzanowski Ignacy, Głos Warszawski, N. 32 i 30. Por. 

niżej poz. 68.
41. Dembiński Bronisław, Słowo Polskie, N. 36.
42i D(ębicki) Z(dzisiaw), Biblioteka Warszawska, I, s. 208'— 

204.



43\. J(agić) V(atroslav), Archiv fuer slavische Philologie, 
XXX, s. 476—479.

44. Kryński Adam Antoni, Prace Filologiczne, VII.
45. Leciejewski Jan, Lud, XV. s. 1—5.
4)6. Łoś Jan, Czas, N. 19, wyd. wiecz.
47. Łoś Jan, Kraj, N. 3. Dział literacko-artystyczny (z por

tretem).
48. Prokesch Władysław, Nowa Reforma, N. 34.
49. Tretiak Józef, Przegląd Polski, T. 171, N. 513, s. 604— 

605.
50. Biesiada Literacka, s. 135—136.
51. Dziennik Chicagowski, N. 47.
58. Dziennik Poznański, N. 17.
63. Gazeta Lwowska, N. 17.
54. Gazeta Poranna Warszawska, N. 38, 40.
55. Górnoślązak, N. 18.
56. Książka, N. 21, s. 73'.
57. Kwartalnik Historyczny, s. 300—301.
58. Kurier Lwowski, N. 36i, 36, 38.
59. Łan Młodzieży, s. 93—96.
60. Nowa Reforma, N. 33.
61. Praca, N. 4, s. 105.
62l Przegląd, Lwów, N. 18.
68. Przegląd Biblioteczny, II, s. 154—165.
64. Słowo, N. 35, 65.
65. Świat, IV, N. 5, s. 20.
66. Taegliche Rundschau, Berlin, N. z dn. 31. I.
67. Tygodnik Ilustrowany, I. s. 94.
68. Chrzanowski Ignacy. Władysław Nehring. Wspomnienie 

pośmiertne i Bibliografia prac naukowych przez Adama 
Babiaczyka, Warszawa, 19091, s. 53', E. Wende i Sp. 
(Wspomnienie pośmiertne s. 5'—26, Bibliografia prac s. 
27—60. Dodatek. Prace doktorskie uczniów s. 51—53). 
Rec. Chlebowski Bronisław, Książka, 1909, N. 7, s. 273, 
Gubrynowicz Bronisław, Pamiętnik Literacki, 1910, 
s. 389—390, Tygodnik Ilustrowany, 1909, I, s. 482.
Por. poz. 40 i 87.
Według Chrzanowskiego rzecz tę drukowała „Gazeta 
Warszawska" i „Słowo Polskie".

69. Hahn Wiktor, W. N. Encyklopedia Wychowawcza. T. 8. 
Warszawa, 1909, s. 39—40.

70. Jagić Vatroslav, Istoria słowiańskoj filologii. Petersburg,- 
19)10.

71. Kryński Adam Antoni, W. N. Wielka Encyklopedia Ilu
strowana Powszechna, s. v.

72. Kąsinowski Bronisław, Towarzystwo Literacko-Sło- 
wiańskie we Wrocławiu, 1886—1886. Dziennik Poznański, 
1911, N. 221—223, 226, 228.



78. (Toż w skróconej formie). Słowo Polskie, 1911, N. 462 
i 464.

74. Toż, Kurier Poznański, 1911, N. 229—201.
75. Antiąuariats-Catalog, N. 179. Slavica. Sprachen, Litera- 

turen und Geschichte der Slaven, enth. u. a. die Biblio- 
thek von Wladislaw Nehring. Polonica. Anhang: Sile- 
siaca. Posen, Joseph J  ołowie z. Druck H. Fleischmann. 
Breslau, 1912, s. 118.

76. Kąsinowski Bronisław, Wojciech Cybulski. W 50-tą 
rocznicę śmierci. Pamiętnik: Literacki, 1917, s. 213—226.

77. Korbut Gabriel, Literatura Polska. T. 3. Warszawa, 1921, 
s. 345'—346. Wyd. 2. T. 3'. Warszawa, 1930, s. 289—290.

78. Korbut Gabriel, Wstęp do literatury polskiej. Zarys me
todyki badania literatury. Warszawa, 1924.

79. Mayers Lexicon. Leipzig. Wyd. 7. T. 7, 1928, s. 1114.
80. Hahn Wiktor, O kołach polonistycznych. Wiadomości To

warzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 
V, 1930, 1.

81. Der grosse Brockhaus. Leipzig. T. 12, 1932, s. 256.
82. Grabowski Tadeusz, Krytyka literacka w Polsce w epoce 

realizmu i modernizmu (1863—1933). Poznań, 1934.
83. Encyklopedia Powszechna Ultima Thule. Warszawa, T. 7, 

1936. s. 595.
84. Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Ewerta i Michalskie

go. Warszawa. T. 3‘, s. 764.
86. Trzaski, Ewerta i Michalskiego Encyklopedia Powszech

na. Warszawa. T. 2, s. 29.
86. Nadolski Bronisław, Towarzystwo Literackie im. Adama 

Mickiewicza. Zarys historii 1886—1986. Pamiętnik Lite
racki, 1936 i iodb. Lwów, 1936.
(s. 708 i n. o współpracy Nehringa z Towarzystwem Lite
rackim im. Mickiewicza).

87. Chrzanowski Ignacy, Władysław Nehring. Wspomnienie 
pośmiertne, (w tomie:) Studia i szkice. Rozbiory i kry
tyki. T. 2w Kraków, 1939. Prace historyczno-literackie, 52. 
Przedruk poz. 40 i 68.

88. Przewodnik po Wrocławiu. Wrocław, 1946, s. 14.
89. Szymiczek Franciszek, Tradycja wrocławska. Odra, 1946, 

N. 13.
90. Maleczyńska Ewa, Polskie tradycje naukowe i uniwer

syteckie Wrocławia. Wrocław, 1946, s. 71—74.
91. Barycz Henryk, Rola Polaków w Uniwersytecie Wroc

ławskim. Wrocław, 1946, s. 26—26.
92. Kuczyński Stefan, dr med., Wrocław ośrodkiem kultury 

polskiej pod zaborem pruskim. Postać prof. Wł. Nehrin
ga. Pionier, Tygodniowy dodatek ilustrowany, 1946, N. 23.



93. Mikulski Tadeusz. Polonistyka wrocławska. Sto lat 
historii. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Nauko
wego Warszawskiego. Wydz. I. 1946, z. 1, s. 8—11.
Rec. K(azimierz N(itsch), Język Polski, XXVI, 1946, 
N. 4, s. 123.

94. Mikulski Tadeusz, Pod wezwaniem przeszłości. Przegląd 
Zachodni, 194©, N. 2, s. 196—197.
(Instytut historii literatury polskiej Uniwersytetu Wroc
ławskiego).

96. Mikulski Tadeusz, Jubileusz książki. 1886—1946. Pionier, 
1946, N. 137.
(Nehringa „Alfpolnische Sprachdenkmaeler“ ).

96'. Mikulski Tadeusz, Polscy profesorowie w dawnym Wroc
ławiu. Spojrzenia wstecz. Dziennik Zachodni, 1946, 
N. 170, dod. „świat i życie“.
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POSTSCRIPTUM

Powinowactwa pracowni uniwersyteckich Władysława 
Nehringa we Wrocławiu i Romana Piłata we Lwowie były tak 
bliskie, że wiązały oba środowiska w sposób naturalny. Związki 
naukowe między filologią wrocławską i lwowską mogą stanowić 
interesujący przedmiot do badań szczegółowych. Niewątpliwie 
nowożytna formacja historii literatury, jako nauki, powstała 
w okresie pozytywizmu na osi Wrocław—Lwów, z pominięciem 
Krakowa Stanisława Tarnowskiego. Na tych właśnie drogach 
rozwinął się stosunek zażyłości intelektualnej między Nehringiem 
a Wiktorem Hahnem, przedstawicielem następnej — po Piłacie —

' generacji naukowej lwowskiej.
Sędziwy i zasłużony prof. Wiktor Hahn sięgnął do posiada

nych dokumentów literackich i wydobył z nich cenną wiązkę 
listów Nehringa, skierowanych do siebie w różnych latach i dla 
różnych powodów. Wraz z komentarzem pamiętnikarskim prof. 
Hahna ukazują się one drukiem. Na teren naszej pracy rzucają 
te kartki światło wielorakie. Występuje w nich najpierw starość 
Władysława Nehringa, jeszcze bardzo pracowita, chociaż po
grążona w jubileuszach. Listy te dają ponadto kilka ważnych 
przyczynków do kontaktów naukowych między Wrocławiem 
i Lwowem, ustalają zasięg Nehringa na Lwów i dowodzą w ten 
sposób atrakcyjności wrocławskiego! warsztatu.

Podobnie ciekawie wyglądają te listy — od strony adresata. 
Profesora Wiktora Hahna łączą z Wrocławiem tradycje rodzinne 
i zainteresowania badawcze, nieraz, w czasach ostatnich wyra
żane drukiem. W studiach tych Nehring prawdopodobnie jest 
postacią centralną. Tym właśnie sentymentom osobistym za
wdzięczamy skrupulatne notatki bibliograficzne, urosłe wokół 
postaci Nehringa. Wraz z bibliografią prac Nehringa, ogłoszoną - 
w r. 1909 przez Adama Babiaczyka, stanowią one całość zam
kniętą. Warunki powojennych poszukiwań bibliotecznych spra
wiły, że notaty prof. Hahna nie otrzymały jednolitej formy 
redakcyjnej. Mimo to w swoim pedantycznym pietyzmie dają



obraz bogaty i rozległy. Stosunki naukowe muszą ustąpić w bar
wie i ruchliwości relacjom między pisarzami. Ale korespon
dencja dwóch uczonych — Władysława Nehringa i Wiktora 
Hahna — ujawnia specyficzny nurt życia i emocji. Wytłoczyć 
polskim drukiem we Wrocławiu listy, które wychodziły stąd 
przed półwieczem, pisane starannym, staroświeckim słowem 
polskim — to satysfakcja nielada. Tak korespondencja Nehringa 
powraca do Wrocławia. Prof. Wiktor Hahn otworzył stare listy 
na użytek nowej generacji polonistycznej Uniwersytetu Wroc
ławskiego, by świadczyły o , przeszłości.

Tadeusz Mikulski
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