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ZABIEGI BRONISLAWA fü\SINOWSKIEGO O UZYSKANIE 

STANOWISKA LEKTORA 

Po odejsciu w pazdzierniku 1887 r. Rafa!a Löwenfelda, 1ektora jP,zyka 

polskiego i rosyjskiego w Uniwersytecie Wroc!awskim, prof. katedry 

slawistyki W!adys!aw Nehring poczql si� rozglqdac za jego nast�pcq 1. 

0 stanowisko to zabiegali dla Adama Mahrburga dwaj profesorowie Uni

wersytetu Jagiello1\skiego: Lucjan Malinowski i Napoleon Cybulski 2• R6w

noczesnie, nie o tym nie wiedzqc, podjq! starania o uzyskanie miejsca 

lektora B. Kqsinowski. By! on uczniem profesor6w W. Nehringa, Ryszarda 

Roepella i Jakuba Caro, pod ich kierunkiem ukonczy! w 1884 r. studia 

we Wroclawiu, po czym dla uzupe!nienia wiedzy uda! si� na uczelnie 

Marburga i Krakowa. W 1888 r. rozpoczql prac� w gimnazjum w Monta

bauer, czyni! to jednak niech�tnie, traktujqc sw6j pobyt w Hesji jako cos 
tymczasowego, tak ze nawet jego zona pozostawa!a nadal we Wroc!awiu 3• 

Kqsinowski liczy! na to, :i:e jego podanie wniesione 31 V 1888 r. do prus

kiego ministerstwa oswiaty o mianowanie go lektorem zostanie pozytyw

nie zalatwione i niebawem b�dzie m6g! powr6cic nad Odr�. 0 sprawach 

tych informuje jego !ist pisany do W. Nehringa 7 VI 1888 r., znajdujqcy 

si� obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu (ms. syg. Aks. 

1949/D 590), kt6ry przytaczamy in extenso: 

Montabaur dnia 7 czerwca 1888 (Hessen Nassau) 

Czcigodny i Drogi Panie Profesorze! 

Przybywszy do Montabaur juZ od kilku dni nosz� si� z mySl,:\ doniesienia Panu 

Profesorowi o sprawie swych starati o lektorat jE:zyka polskiego w Wroclawiu. 

PetycjE: do ministerium o.Swiecenia wyslalem w ostatnim dniu maja. Odwolalem siE: 

1 Archiwum Uniwersytetu Wroclawskiego, Protok61 z 13 X 1887. Facultät Chro

nic 1811/1899, t. I. 
2 R. Er g e t  o w s k i, Zamierzona habititacja i niedoszly lektorat A. Mah:rburga 

(Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1969, nr 3, s. 501-512). 

a S. Sie r o t w iilski, B. Kqsinowski (Polski slownik biograficzny, Wroclaw

Warszawa-Krak6w 1966, z. 53, s. 304-305). 
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w niej na znajomo.SC Pana Profesora, prof. Roepella i prof. Caro, dodaj&c, ie trzej 
wyrnienieni Panowie bedq mogli ewentualnie o moich kwalifikacjach i rodzaju 
mych studi6w podaC blii.sze szczegöly. Kiedy ta sprawa si� rozstrzygnie, to pewnie 
tymczasem oznaczyC nie moZna nawet w przybliieniu - w w kaidym razie czulem 
si� zobowiqzany list ten wystosowaC do Czcigodnego Pana Profesora, aby Pan Pro
fesor mial pewnoSC, Ze p e t y c j E: j u i w y s l a l e m. 

Montabaur jest miejscowoSciq liczqcc1 okolo 4000 mieszkaii.c6w - okolica pi�na, 
ozdabia jq przede wszystkim stroma göra, tak zwany „mons Tabor" z zamkiem, 
kt6ry dawniej byl posiadloSciq arcybiskupa trewirskiego, a dziS zamieniony na 
landrature i kase powiatow9. Do Ems st9d mileczka, Selters taki:e niedaleko; da 
Koblencji 2.e slawnc\ z uroczego polo.i.enia fortecq Ekrenbeitensteir1 21;2 milL Gim
nazjum tutejsze wyr6i:nia siE: wyborem pilnych i spokojnych uczni, mimo to 
wymagania, jakie sif; tu do ucznia stawia, Sc\ mniejsze nii: na wschodzie; sekun
dariusz niiszy tutejszy nie wif;cej bf;dzie mial wiadomoSci od dobrego tercjusza 
wyZszego naszych stron. Gdybym mOgi urzeczywistniC myS1 moj9, o jakiej Panu 
Profesorowi wspomnialem, tj. mySl zalozenia pensjonatu dla syn6w obywatelstwa 
ziemskiego narodowoSci polskiej, m6glbym liczyC na utrzymanie dlui.sze przy tutej
szym gimnazjum; bez pensjonatu liczyC na to nie mogf;. Totei: uszcz�Sliwiloby mnie 
to bardzo, gdybym lektorat w Wroclawiu pozyskal; pozostalbym w swoim Z.ywiole 
i po.SwiE:cilbym sif; z calym zapalem wy!c1cznie tylko studium literatur slowiall
skich, do kt6rego czujE: w sobie wielkie zamilowanie. Obok tego naturalnie ksztal
cilbym si� dalej z cal& energic1 w j€:zyku rosyjskim, aby z czasem byC w moi:li
wo.Sci wykladania i uczenia go. 

Przepraszam serdecznie Pana Profesora, i.e rozpisalem siE;' dlui.ej nieco -
wSr6d obcych nie majqc sposobnoSci wywn�trzenia siE; literalnie przed nikim (bo 
i i.ona na tymczasem pozost&la we Wroc1awiu) nieskoro czlowiekowi pisaC kr6tko. 
Ko6czqc lc\CZf; Wielmoi.nemu Panu Profesorowi wyrazy wysokiej czci i powai.ania 
jako i serdeczne poSwiE:cenie moje, wdziE;czny i przywiqzany uczen 

Bronislaw Kijsinowski 

Zachowany brulion odpowiedzi W. Nehringa z 11 VI 1888 r. wyjasnia, 
ie nadeszlo z Ber!ina pismo w sprawie jego ucznia i jak zostalo ono z.alat
wione. Odnosz,icy si� do tej sprawy fragment brzmi: ,, ... otrzymalem z mi
nisterstwa zapytanie o Pana; zdalem spraw�. ie Pan do lektoratu polskie
go jestes naukowo nalezycie przysposobiony, chociaz wyrazilem przy tym 
zal, ie Pan j�zyka ruskiego nie masz, kt6ry nam tu potrzebny. R6wnocze
snie, o tym donosz,; poufnie, otrzymali profesorowie Roepell i Caro 
zapytania podobne, jak ja i oni, jak wiem, zdali osobistosci Pana w grun
cie rzeczy korzystn,i oplni�. Sprawa zapewne jeszcze przez pewien czas 
zostanie w zawieszeniu i jaka b�dzie decyzja, tego Panu na teraz powie
dzieC nie mog�" 4. 

Mimo przychylnych opinii wydanych B. K,isinowskiemu przez wroc-

4 Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. Akc. 1949/D 590 brulion 
listu W. Nehringa do B. Kqsinowskiego z 11 VII 1888. 
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lawskich profesor6w kandydatura jego jako lektora .i�zyka polskiego. jak 

przypuszcza T. Mikulski, wskutek braku znajomosci j�zyka rosyjskiego 

upad!a '· Stanowisko to pozostawalo w Uniwersytecie Wroc!awskim przez 

dluzszy czas nie obsadzone 'i dopiero 8 V 1892 r. obj,il je Rudolf Abicht 6. 

s T. Mi k u I s k i, Z papier6w W. Nehringa (Temat Wroclaw, wybral i wstE:pem 

opatrzyl B. Zakrzewski, Wrcclaw 1961, s. 125). 

a Archiwum Uniwersytefu Wroclawskiego, Protok6l (brak daty), semestr letni 

1891/92. Facultät Chronic 1811-1899, t. I. 




