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przypuszczenie Fran
„posiadam po pólsko-szlacheckich
przód*
M b n i r a , Lubierfeoki wywędrował -i Polski lakiem, ale Niemcem;
kaeh moich dużo instynktów
rasowych
do-Saksonji 1 tam się osiedlił. Słynny Kuno cuza Foucher de Careil, wydawcy jego dziel,
w sobie, kto me, może nawet — liberum
Fischer, w swojej monumentalnej 10-tomowej ,że się nazywał Lubieniecki, jest mylne.
veto"t
Geschichte der neueren Philosophie
(HeidelLeibniz miał się nazywać
LubieniecH,
"Wśród różnych narodowości w różnych berg 1904) w trzecim tomie, w monograf ji po- . Nietzsche miał się nazywać Niecki;
czy tak
Tam twierdzi autor Ecce homo, że już jako
~¥- iczasacb, -powstawały przypuszczenia, opowie- święconej Leibnizowi przyztaje, że nazwisko było naprawdę?
młody chłopak szczycił się swojem polskiem
śc}, nieraz Z«B twierdzenia, że niektórzy wy- filozofa było pochodzenia- słowiańskiego, od
Fryderyk
Nietzsche
(1844—1900), urodził pochodzeniem.
bitni 1 słynni pisarze nie należeli do tej na- Lubieniec;
broni jednak jego niemieckiego
się w ROcken koło Łiitzen, w Saskiej Prowin
„Co jest we mnie z krwi niemieckiej, *•
ijf rodowości, wśród której, t y l i i do której ich charakteru, wykazując, ż e . pradziadek Leicji. Sam twierdził, że pochodził ze starej pol
oddzieiziczyłem
tylko po matce mej z
C-'l M.Hczano, tylko do narodu innego. Wśród bniza był sędzią w Altenburgu,
dziadek był
skiej szlacheckiej
rodziny;
jego
pradziad
rodziny
Oehler i po matce mego ojca z
- iwielu Innych, było tak i z poetą rzymskim zatrudniony
w saskich
kopalniach górni- Gotthelf
Éngelbert
Nietzsche, miał być sy
rodziny Krause i mam wrażenie, że po
Owidiuszem,
z filozofem niemieckim LeUmiczych, ojciec zaś jego wychowany w Meissen, nem szlachcica polskiego NiecMego,
który
mimo tej przymieszki, w istotnym
mom
sem i z niemieckim pisarzem Nietzschem: w osiedlił się na stałe w. Lipsku, gdzie był jury- wziął udział w jakimś spisku politycznym i z
charakterze pozostałem Polakiem.
Zwra
fj) różnych czasach nazywano ich Polakami i Btą i. profesorem e t y k i
tego powodu w r. 1715 musiał opuścić
Pol
cano nieraz uwagę na wybitnie
polski
f j uważano ich za Polaków.
Czy rzecz się ma
Jest natomiast
inny. związek
Leibniza JS ską. Henryk Struve, w -wybornej swojej ksią
typ mej powierzchowności.
Zagranicą, w
(f tok istotnie? O z y są na t o dowody i doku- Polską. W Lipsku wyszły w 1916 r. niemiec żce „Anarchizm
ducha u obcych i'u nas"
Szwajcar ji
iw Italji,
niejednokrotnie
~ menta? T o twierdzenie w odniesieniu do O-kie pisma Leibniza (Deutsche
Schriften)
w {Warszawa 1901), w świetnej charakterystyce
zwracano się do mnie stale — U Polarco;
widjusza jest wierutną bajką; w odniesieniu słynnym filozoficznym nakładzie Felixa
Mei- Nietzschego, mówiąc o polskiem pochodzeniu
a szczególnie
podczas jednego
pobijiu
do Leibniza jest nieścisłe, wymaga źródłowe^ « e r o . Leibniz pisał głównie po francusku, zo- autora „Zaratustry",
wypowiedział życzenie:
letniego w Marienbadzie co chwila
przy
t/ł go sprostowania; wytrzymuje
krytyką tylko
stało jednak kilka jego pism drobniejszych, „Byłoby rzeczą bardzo ciekawą, gdyby który
pominano mi moje pochodzenie
polskie*
- - ] . « niektórych
wypadkach
w odniesieniu do pisanych po niemiecku. W tych więc pismach, z naszych historyków mógł w sposób auten
Polacy
zbliżali
się
do
mnie,
witając
mnie
Fryderyka
Nietzschego.
młody, wówczas 22-letni Leibniz, zabrał glos tyczny sprawdzić t o podanie rodzinne". Zna
w swoim języku, w mniemaniu, że j e 
Publius Ovidìus Naso (48 przed Obi. — 18 w sprawie .następstwa tronu w Polsce,
opró- lazł się taki badacz: Leonard Szarlitt, który:
stem jednym z ich znajomych, a jeden
p o Chr.), ściągnął na siebie gniew cesarza żnionego przez abdykację. Jana
Kazimierza przy pomocy siostry Fryderyka pani Forster
z nich, gdy się umyślnie wszelkiej
pol
®s 'Augusta i został skazany na wygnanie. Oo w r. 1668. Zwraca się przeciwko kandydatom Nietzsche, wykazał na podstawie źródeł, że
skości wypierałem, smutnie na mnie po^
CjJ było powodem tego gniewu? Sam Owidjusz na tron polski książętom Conde i Karolowi Nietzsche faktycznie pochodził ze starej, pol
patrzył i rzekł: ,pnać jeszcze starą rasę,
tylko ogólnikowo przyznaje, że powodem je- Lotaryńskiemu,
zwłaszcza zaś przeciwko ro- skiej rodziny. W y k a z a ł to zaś przed laty w
ale serce Bóg wie dokąd się zwróciło''*
" go nieszczęścia, było „carmen et errat", pieśń syjskiemu następcy tronu. „Wszystko
jest rozprawie „Ńietzsches
Polentum".
Mały zeszyt mazurków, które jeszcze Wi
i bład. Kazimierz Morawski, w swojej znako- stracone — powiada Leibniz — piszący rzecz
Jerzy Brandes, który pierwszy w Europie
ko chłopiec ułożyłem, nosił napis: ,.fia
mitej Literaturze
rzymskiej
(Kraków 1922) ze stanowiska polskiego, katoliokiego szlachpisał o Nietzschem, chciał o nim także wy
pamiątkę naszych
przodków".
przypuszcza, że Owidjusz wplątał się w jakiś cica — jeżeli królem polskim zostanie Rokładać w uniwersytecie w Kopenhadze. Sam
Jakoż pamiętałem
o nich zawsze w
skandal rodzinny pałacu cesarskiego i jako sjanin. W ten sposób damy mu sami miecz
więc zwrócił się do Nietschego z prośbą o po
wielu moich
wyobrażeniach,
sądach i
f, -uczestnik i świadek tego zdarzenia pociągnie- do ręki, ażeby nas zamordował. Jeżeli raz danie biografji.
Nietsche Brandesowi napi
przesądach.
Polaków uważałem zawsze
j y t y został do odpowiedzialności. Został więc tylko tam się dostanie, nikt go nigdy stam- sał:
za najdzielniejszy
i najzdolniejszy
z lu
3 skazany Owidjusz na wygnanie do Dobrudży, tąd już nie wyniesie. Koniec to byłby wol
dów słowiańskich, a Słowian wogóle u„Przodkowie
moi byli szlachcicami
pol
do miasta Tomi, dzisiejszej Konstancy i prze- ności, moralności i cywilizacji. To jest barważam za nierównie
zdolniejszych
od
skimi (Niecki),
typ, zdaje się, dobrze się
Z. bywał wśród dzikich szczepów Tracji, zwanych barzyńca
z punktu
widzenia
narodowości,
Niemców; sądzę nawet, że Niemcy
tylko
u mnie zachował, mimo trzech
„matek"
> Dokami lub Getami. Ciągle prosi cesarza Augu- zwyczaju i wychowania; bez jakiegokolwiek
dzięki
przymieszce
krwi
słowiańskiej,
niemieckich.
Zagranicą zawsze uważany
Q sta o łaskę i wysyłał szereg elcgij do Rzymu: pojęcia wolności, do' nieograniczonej władzy
weszli w poczet narodów wyżej uzdol
jestem za Polaka;
jeszcze tej zimy w
od najmłodszych
cesarz August okazał się jednak niewzruszony, przyzwyczajony >---—<- lat, ten
nionych.
Nizzy
wśród
gości
określano
mnie
„comte
O nie przebaczył mu aż 'do swojej śmierci (r. Polski wróg. I czy myślicie, że Europa bęPolonais".
Mówiono mi, że głową moją
Z rozkoszą myślałem o prawic szlach
<T 14). Sam Owidjusz zaś umarł około.r. 18 po dzie spokojnie patrzeć, jeżeli Polska, przedspotkać można na obrazach
Ma^ejla".
cica polskiego, który przez swoje proste
¿5 Chr,, za cesarza Tyberjusza. Ponieważ zaś u- murze
— chrześcijaństwa przeciwko
„ . „ „ „ ; _ i „ ubarbarzyń
..u
*
veto
mógł obalić
postanowienie
sejmu.
- t - marł na dalekim wschodzie, blisko sarmac- com, upadnie, jeżeli powstanie kolos, który
Lwowianin dr. Paneth był w r. 1883—S4 na
Zdaje mi się, że Polak Kopernik, najkiej ziemi, blisko Polski, powstała w XVI w. całą Europę zdławi? Polska i państwo nie- Riwierze i poznał się tam z Nietschem. Dr.
. wspanialszy i najszlachetniejszy
z tego
opowieść, że autor „Metamorfoz"
sial się Po- mieckie, mają te same zupełnie interesu. Oba Paneth, z listu znajdującego się w Weimarze
prawa uczynił użytek wbrew mniemaniu
lakiem i w Polsce grób znalazł. Bajkę tę — pragną żyć w pokoju, zadowolone ze swego u páni Forster Nietzsche, przytacza słowa
i naocznemu świadectwu wszystkich in
jąk stwierdza Kazimierz Morawski — powta- stanu posiadania; w sposób przez naturę sa Nietzschego:
nych ludzi. Niezawisłość polityczną^ Po
mą wskazany, są zdane na przyjazny
wzaje
^ rżano jeszcze w X V I I w .
„Ja sam jestem Polakiem, właściwe nalaków, ich słabości i wybryki nawet po
Europy
-'Z
Gottfried
Wilhelm
Leibniz
(1646—1716), mny stosunek, oba stanowią wobec
, zwisko moje. jest Nicki, z czego się nie
czytywałem za objawy, świadczące ra
wszech3 największy filozof swego wieku, był jednym ochronny wal przeciwko wszelkim,
zmiernie cieszę, bo „Nicki"
znaczy po
czej na korzyść ich uzdolnienia,
aniżeli
•m".
w z największych uczonych wszystkich czasów, światowym zdobywczym za"
polsku
.„nihilista",
„duch
wiecznego
przeciw
niemu".
dżiny ludz
•—• W Polsce oddawna jest rozszerzone mniemaLeibniz ogarnął wszyst!-'
przeczenia".
stoi się vnie i trwa do dzisiejszego dnia. i- Leibniz kiej wiedzy i w Dnwszyrb
Skoro Nietzsche sam tylokrotnie przyznaje
w staroży
pochodził z Polski, że był Polakiem i że na mysłem tak uniwersalnym
W swojej autobiografji zaś, którą nazwa! się do polskości, i tak to chętnie podkreśla i
A |>umewai wszyst „Ecce homo", 1889, pisanej na trzy miesiące par force przekonywa; że niema w nim nie
zywał się Lubieniccki. • Autorem tego twier tności był Arystoteles.
także i przed zupełnem obłąkaniem, powiada Nietz mieckiego charakteru, w takim razie on sam
dzenia był francuski wydawca pism Leibniza, kich problemów dotykał, dotknął
Faucher"de
CareU; twierdzi! on, ż e ojcieo sprawy polskiej. Leibniz nie był jednak Pa sche:
yr. pierwszym rzędzie ma rację.
Jr. H* ^
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