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SIOSTRA NIETZSCHEGO. 
i W 8<)-tą rocznicą jej urodzin). 

Pani dr. E lżbie ta Fors ter -Nie tzsche , jo
dyna siostra wielkiego poety-fi lozofa, 
Fryderyka Nietzschego, obchodziła w dniu 
10 b. m. ośmdziesiątą rocznicę swych uro
dzin. Można o tej kobiec ie śmiało powie
dzieć, iż niema sobie równej w dziejach 
kultury ludzkiej . Znane są wielkie poetki, 
powieściopisarki , ale ona jedną przejdzie 
do potomności jako niezrównana badacz
k a filozofji. J e j to bowiem ludzkość cy
wilizowana ma do zawdzięczenia, że po
siada dziś wszystkie dzieła nieśmiertelne
go twórcy „Zaratustry" i zna na jdokła
dniej jego żywot oraz prawdziwy sposób 
jego myślenia. Sędziwa dziś matrona ca 
le swoje, tak długie życie poświęci ła jed
nemu celowi; pracy nad wydawnictwem 
i badaniem spuścizny duchowej wielkiego 
brata swego. 

Sam filozof doskonale zdawał sobie 
sprawę ze znaczenia, jak ie dla niego po
siadała jego siostra. To też uważał ją zaw
sze za jedyną powiernicę najtajniejszych 
swych myśli. Dowodem tego listy jego do 
niej, obejmujące .gruby tom. W nich to 
znajdują się między innemi i następujące 
zdania, w których filozof w właściwy mu 
lapidarny sposób sformułował swój stosu
nek do siostry. 

„Przyszłość moja jest dla mnie najc ie
mniejszą na świecie rzeczą, ale że mam 
dużo jeszcze wykończyć, powinienem tyl
ko o tem wykończeniu myśleć , j ako o mej 
przyszłości, a resztę pozostawić Tobie . 

Ty bowiem rozumiesz mnie lepiej , niż 
wszyscy inni, a to dlatego, że jesteś tego 
samego co ja pochodzenia. W e wszyst-
kiem, co mówisz i czyn'sz, wyczuwam sil
nie, że należymy do jednej i te j samej ra
sy. A to właśnie tak dobrze zgadza się z 
moją fi lozofją". 

M a ł a tylko garstka prawdziwie wiel
kich duchów w Europie zdawała sobie 
wówczas sprawę, na podstawie kilku już 
przez filozofa samego ogłoszonych dzieł, 
kim był właściwie Nietzsche, T e m tru
dniejsze przeto było zadanie jego siostry. 
Ale dzięki swej kongenjalności wywiąza
ła się zeń w sposób, podziwiany do dziś 
dnia przez wszystkich uczonych. Oczywi
ście, że byłoby wprost fizyczną niemożli
wością, by jeden człowiek sam podołać 
mógł ca łe j tej gigantycznej pracy. Lecz 
właśnie w doborze swych współpracowni
ków okazała pani Forster -Nietzsche nie
zwykły swój umysł. Przez długi szereg lat 
w założonym przez siebie, własnym dziś 
„Nietzsche-Aret io" w Weimarze k iero
wała ona ca łą pracą, gdyż nikt z t a k ą jak 
ona doskonałością nie umiał wyznawać 
się w dziełach filozofa. Oprócz kongenjal-
nych komentarzy do tych dzieł pod jej k ie 
rownictwem wydawanych, napisała trzy-
tomową, do dziś dnia niedoścignioną bio-
grafję myśliciela poety, cały szereg mo-
nografji, poświęconych poszczególnym 
okresom jego życia, a wreszcie wydała 
także sześć tomów korespondencj i Nie
tzschego. 

Miał filozof słuszność, twierdząc w 
przytoczonym tu liście do siostry, że jest 
ona „tego samego co on pochodzenia" , że 

oboje ;,do jednej i tej samej należą ran 
J a k wiadomo, Niets.cb.e_, był pochodzpt 
polskiego, a mianowicie potomkiem szla
checkiego rodu NiclcićhJ herbu Radwan. 
Z tego pochodzenia swego filozof prr.ez 
całe życie swoje byT dumny. ZupeN 
nie tak sariio i siostra jego zawsze kładła 
i kładzie nac isk 'na to pochodzenie. To też 
dzięki jej piszący te słowa mógł w 1906 r., 
bawiąc dłuższy czas w Nietzsche-Aret io , 
w Weimarze , napisać pracę swoją , , 0 pol
skości Nietzschego" , w które j =ło pracy 
przeprowadził niezbity dowód nietyłko 
samego pochodzenia-polskiego filozofa, ale 
i wpływu tego pochodzenia na jego pogląd 
na świat. 

J a k Nietzsche w fizjonomji swej przed
stawiał najwspanialszy typ.szlachcica pol
skiego, z czego sam doskonale sobie zda
wał sprawę, („Mówiono mi, że głowę moją 
spotkać można na obrazach Mate jk i " ) , tak 
i siostra jego w c a ł e j . s w e j istocie zacho
wała wszystkie cechy szlachecko-polskie . 
Do jakiego zaś stopnia te znamiona raso
we u tego rodzeństwa, mimo domieszki 
niemieckie j kilku pokoleń, się nie zatarły, 
tego dowodem zajście/Doktórem sama pani 
Forster-Nietzsche opowiadała piszącemu 
te słowa. W r. ¡881 'filozof i siostra jego 
zwiedzali własną galerję obrazów w Dre
źnie. Nagle przystąpiła do nich z wszel-
kietni objawami radości jakaś para, uści
skała i ca łowała ich, witając się z nimi — 
po polsku. Okazało się, iż Nietzsche 3 sio
stra jego łudząco byli podobni do bliskich 
krewnych (również rodzeństwa) tej pary, 
k tóra przyjechała z Królestwa do Drezna. 
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