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Słowo wstępne

Dnia 9.8.1914 roku Ludwig Witt genstein zaczyna pisać swoje Dzien-
niki (tzw. MS 101), notując: „Przedwczoraj zostałem wzięty do pobo-
ru i  przydzielony do 2 Regimentu Artylerii Fortecznej w  Krakowie”. 
W  Krakowie i  w  pobliżu Lwowa Witt genstein służył z  przerwami 
ponad dwa lata. Najpierw jako zwykły żołnierz pływał po Wiśle na 
statku wojennym „Goplana”, następnie przeniesiono go do wojsko-
wych zakładów naprawczych w  Krakowie i  Lwowie, a  później – na 
własne życzenie – został wysłany na front, do regimentu haubic. 
Dnia 30.10.1914 rozpoczyna pisanie drugiego zeszytu rękopisów, 
który prowadzi do 22.4.1915 (tzw. MS 102), a  29.3.1916 trzeciego ze-
szytu (tzw. MS 103), w  którym znajdujemy zapiski prowadzone do 
10.1.1917.
 W  nawiązaniu do tego okresu życia Witt gensteina Wydział Fi-
lozofi czny Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej Ignatianum 
w  Krakowie zorganizował w  dniach 14–15 kwietnia 2008 między-
narodową konferencję fi lozofi czną pod tytułem „Ludwig Witt gen-
stein – «przydzielony do Krakowa»”. Oprócz naukowców z  różnych 
ośrodków akademickich w  Polsce referaty na konferencji wygłosili 
specjaliści z  Austrii, Niemiec, Norwegii i  Portugalii. 
 Książka Ludwig Witt genstein – „przydzielony do Krakowa” zawie-
ra artykuły, które są pisemną wersją referatów przedstawionych 
na wspomnianej konferencji. Teksty wygłoszone w  języku polskim 
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 zostały przetłumaczone na język niemiecki, wygłoszone w  języku 
niemieckim na język polski. Tematyka poruszana w  poszczególnych 
artykułach skupia się wokół takich ważnych dla Witt gen steina kwe-
stii, jak rozumienie sensu życia, logiki, prawdy, pewności. Zostały 
także przedstawione związki między niektórymi aspektami fi lozo-
fi i Witt gensteina a  fi lozofi ą G.  Leibniza, F.  Nietzschego, B.  Russel-
la, oraz jego powiązania z  twórczością takich pisarzy, jak K.  Kraus, 
L.  Tołstoj, G.  Trakl czy R.W.  Emerson.
 Jako wydawcy pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom konferencji za wygłoszenie solidnie przygotowanych 
referatów oraz za opracowanie ich pisemnych wersji. Ludwig Witt -
genstein należy bez wątpienia do najwybitniejszych fi lozofów XX 
wieku, a  jego fi lozofi czna myśl nadal wymaga zgłębiania i  ukazywa-
nia jej w  kontekście jego autobiografi i. Dowodem tego są artykuły 
zamieszczone w  niniejszym opracowaniu. Jesteśmy przekonani, że 
rzucają one nowe światło na wielowątkowe prace Ludwiga Witt gen-
steina, zwłaszcza na te, które zaczęły powstawać w  Krakowie.
 Szczególnie pragniemy podziękować Austriackiemu Konsulato-
wi Generalnemu w  Krakowie za życzliwe wyjście naprzeciw inicjaty-
wie zorganizowania konferencji „Ludwig Witt gen stein  – «przydzie-
lony do Krakowa»”, za wydatne wsparcie fi nansowe i  organizacyjne 
podczas konferencji oraz za pomoc w  wydaniu niniejszej książki. 
Te same podziękowania kierujemy do Goethe-Institut w  Krako-
wie. Bez pomocy ze strony wspomnianych instytucji byłoby bardzo 
trudno zorganizować naszą konferencję. Za wszelkiego rodzaju po-
moc dziękujemy także Rektoratowi Ignatianum, pracownikom Wy-
działu Filozofi cznego Ignatianum oraz Wydawnictwu Ignatianum.

            Józef Bremer – Kraków
            Josef Rothhaupt – Monachium
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Einleitung

Am 9.8.1914 beginnt Ludwig Witt genstein Tagebücher zu schreiben 
und notiert: „Vorgestern bei der Assentierung genommen worden 
&  dem 2ten Festungsartillerie Regiment in Krakau zugeteilt” (sog. 
MS 101). In Krakau und in der Nähe von Lemberg hat Witt genstein, 
mit kurzen Unterbrechungen, über zwei Jahre lang Kriegsdienst ge-
leistet. Als einfacher Soldat kam er zuerst auf das Wachschiff  „Go-
plana”, wurde dann an eine Artilleriewerkstätt e in Krakau und spä-
ter in Lemberg versetzt. Zuletzt wurde er – auf eigenen Wunsch  – an 
die Front geschickt und einem Haubitzen-Regiment zugeteilt. Am 
30.10.1914 beginnt er seinen nächsten Tagebuchband zu schreiben, 
den er bis zum 22.4.1915 führt (sog. MS 102). Und am 29.3.1916 fängt 
er einen weiteren Band an (sog. MS 103), in dem sich seine bis zum 
10.1.1917 geführten Notizen befi nden.
 Fokusiert auf diese Lebensphase Witt gensteins wurde von der 
Philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie und Päda-
gogik Ignatianum in Krakau eine Internationale Konferenz unter 
dem Titel: „Ludwig Witt genstein – «Krakau zugeteilt»” organisiert. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz kamen aus 
dem Ausland – Deutschland, Norwegen, Österreich, Portugal – und 
aus verschiedenen akademischen Zentren Polens. 
 Das vorliegende Buch Ludwig Witt genstein – „Krakau zuge-
teilt” enthält als Artikel die schrift lichen Versionen der bei dieser 
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 Konferenz vorgetragenen Referate. Die auf Polnisch referierten Tex-
te wurden ins Deutsche übersetzt; die auf Deutsch referierten ins 
Polnische. Die Themen der jeweiligen Artikel kreisen um für Witt -
genstein wichtige Fragen: das Verstehen von Lebenssinn, Logik, 
Wahrheit und Gewißheit betreff end. In einigen Artikeln werden 
Zusammenhänge zwischen Aspekten Witt gensteinscher Philoso-
phie und der Philosophie von Denkern wie G.  Leibniz, F.  Nietzsche, 
B.  Russell dargestellt oder Witt gensteins Beziehungen zum Schaff en 
von Schrift stellern und Dichtern wie K.  Kraus, L.  Tolstoj, G.  Trakl, 
G.W.  Emerson aufgezeigt.
 Als Herausgeber wollen wir uns ganz herzlich bei allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der genannten Konferenz bedanken  – 
für die gründliche Vorbereitung der Referate, für das Abliefern ih-
rer schrift lichen Versionen, für die Beteiligung an den Diskussionen. 
Ohne Zweifel gehört Ludwig Witt genstein zu den herausragenden 
Philosophen des XX. Jahrhunderts. Das Verstehen seines philoso-
phischen Denkens bedarf weiterer Vertiefung und der Verortung 
im Kontext seiner Biographie. Die im vorliegenden Buch präsen-
tierten Aufsätze liefern dafür einen Beweis. Sie werfen neues Licht 
auf die mehrdimensionale Arbeit Witt gensteins, die in Krakau ihren 
Anfang nahm.
 Unser ganz besonderer Dank gilt dem Österreichischen Gene-
ralkonsulat in Krakau, für das äußerst freundliche Entgegenkom-
men bei der Initiative die Konferenz „Ludwig Witt genstein – «Kra-
kau zugeteilt»” zu organisieren und durchzuführen. Wir bedanken 
uns für die umfangreiche fi nanzielle und logistische Unterstützung 
während der Konferenz und beim Herausgeben des vorliegenden 
Buches. Die selben Dankesworte richten wir ebenso an das Goethe-
Institut in Krakau. Ohne diese beiden Institutionen wäre es sehr 
schwierig gewesen die Konferenz zu organisieren.
 Für umfassende Hilfe bedanken wir uns beim Rektorat im Igna-
tianum, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Philosophi-
schen Fakultät und beim Verlag Ignatianum.

            Józef Bremer – Krakau
            Josef Rothhaupt – München
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Józef Bremer

Ludwig Witt genstein – Michał Dziewicki,
czyli „genialny młody człowiek”
spotyka „miłego starszego pana”

28 lipca 1914 wybucha I  wojna światowa. Kilka dni później  – 
9.8.[19]14 – Witt genstein, jak sam pisze na początku swoich Dzien-
ników, został „wzięty do poboru i  przydzielony do 2 Regimentu Ar-
tylerii Fortecznej w  Krakowie” 1. W  swoich strukturach militarnych 
Monarchia Austro-Węgierska miała tzw. formacje forteczne, które 
dysponowały zarówno artylerią lekką, średnią oraz ciężką, jak i  ba-
talionami oświetleniowymi i  balonowymi 2. Obok twierdz: Prze-
myśl, Trient i  Pula właśnie Kraków – z  jego 31 kompaniami woj-
ska – był zaliczany do największych umocnień monarchii, w  której 
służyli żołnierze różnych narodowości 3. Krótko po przyjeździe do 

1 Witt genstein, 101 Notizbuch.
2 Do zadań tych formacji należało „[...] niszczenie fortec nieprzyjaciela jak 

i  przełamywanie jego linii oporu. Głównym zadaniem było jednak zabezpiecze-
nie punktów strategicznie ważnych”. P. Jaskółowski, Austriacko-węgierska artyleria 
forteczna w  przededniu wybuchu I  wojny światowej, Kraków: Corona, 2004, s. 175. 

3 W  sierpniu 1914 w  2 Regimencie Artylerii Fortecznej służyło: 38% Polaków, 
32% Niemców, 27% Czechów i  3% innych narodowości. Por. P. Jaskółowski, Au-
striacko-węgierska artyleria forteczna w  przededniu wybuchu I  wojny światowej, s. 31. 
Na początku wojny we wspomnianym regimencie służył także pisarz Luis Tren-
ker. Kiedy się czyta jego opisy siły obronnej twierdzy krakowskiej i  stanu wy-
szkolenia młodych żołnierzy, to można lepiej zrozumieć obawy Witt gensteina 
przed nadchodzącą ofensywą wojsk rosyjskich. Por. L. Trenker, Sperrfort Rocca 
Alta, München: Josef Berg Verlag, 1977, s. 24-35.
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Krakowa Witt genstein został posłany (15.8.1914) do obsługi refl ek-
tora na statku wojennym „Goplana”. Niebezpieczeństwo w  czasie 
wiślanych patroli, surowość i  głupota jego prostych towarzyszy 
broni, a  z  pewnością także mała przestrzeń statku, dawały mu się 
szczególnie mocno we znaki 4.
 Przydzielony do 2 Regimentu Artylerii Fortecznej w  Krakowie 
Ludwig Witt genstein korespondował między innymi ze Stanislau-
sem Jollesem, swoim berlińskim profesorem mechaniki, Ludwigiem 
von Fickerem, z  Bertrandem Russellem, ze znajomymi z  Norwegii, 
ze swoją rodziną oraz z  wieloma innymi osobami. Koresponden-
cja ta dawała mu w  obcej, naznaczonej wojną atmosferze Krakowa 
namiastkę znanej mu dotychczas spokojnej formy życia  – studiów, 
obcowania ze sztuką i  nauką. O  kontaktach Witt gensteina z  miejsco-
wymi krakowianami wiemy niewiele. Z  jednym wyjątkiem – miesz-
kającego przy ulicy Szczepańskiej 11 Michała Dziewickiego. 
 10.5.1915 Russell pisał do Witt gensteina: 

Jeśli masz na to czas, to powinieneś w  Krakowie odwiedzić samotne-
go, starego logika – Szczepańska 11. Studiował on Principia Mathematica 
a  prawdopodobnie nie zna nikogo, kto zajmuje się nowoczesną logiką. 
Sprawi mu to wielką radość, jeśli będzie cię mógł zobaczyć 5.

Już 22.5.1915 Witt genstein odpowiada Russellowi, że wkrótce od-
wiedzi Dziewickiego i  że „jest go ciekawy”. 7.6.1915 Dziewicki pi-
sze po angielsku do Witt gensteina dłuższy list (na adres: Militär-In-
genieur, Fabryka Zeleneskiego/Zielienewski Grzegórzki), że chętnie 
się z  nim spotka, Dziewicki dodaje:

4 Statek „Goplana” został zbudowany w  1895 roku przez Österreichsische 
Nordwest Dampschiff ahrt Gesellschaft  (Wien) i  otrzymał imię „Nixe”. W  roku 
1906 jego całkowita długość wynosiła 27,69 m; całkowita szerokość: 6,60 m; za-
nurzenie: 0,55 m. Był napędzany stojącą dwucylindrową maszyną parową (Schif-
fswerft  Dresden-Neustadt). W  roku 1900 „Nixe” przybył do Warszawy i  jako sta-
tek pasażerski pod nazwą „Goplana” kursował na linii Warszawa  –  Sandomierz. 
Na początku I  wojny światowej „Goplana” została zarekwirowana przez wojsko 
rosyjskie i  przebudowana na statek transportowy. Następnie zdobyła ją armia 
austriacka i  włączyła do K.u.K. Floty wiślanej. Por. Waldemar ‛Valdemaras’ Da-
nielewicz <www.zegluga.wroclaw.pl/forum/>. Wg Danielewicza Austriacy prze-
jęli statek w  roku 1915.

5 Witt genstein, Gesamtbriefwechsel, Innsbrucker elektronische Ausgabe, 2004. 
[Dziewicki, M.H. 3 lett ers 1923. (Says BR gave him his own copy of The Prin-
ciples of Mathematics and knows he might have to ask for it back]: htt p://library.
mcmaster.ca/archives/fi ndaids/fi ndaids/r/russell-d.01.htm).
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Musi Pan pamiętać, że jestem jedynie amatorem, interesującym się wie-
loma rzeczami, nie wiedząc, która jest najważniejsza.

Na 15.7.1915 przypada kolejny list Dziewickiego, w  którym prze-
prasza Witt gensteina za swoją nieobecność w  domu, gdy ten go 
odwiedził 6.
 Po wojnie Dziewicki pisał do Russella (listy w  archiwum 
Russella): 

Cieszą mnie wieści o  Witt gensteinie; najbardziej genialnym młodym 
człowieku, jakiego mogłem z  satysfakcją spotkać. Czy możesz mu po-
wiedzieć, jak bardzo się cieszę, że jego czarne przeczucia nie spełniły 
się 7.

 We wcześniejszych listach do Russella Dziewicki prosi go o  ko-
pię Traktatu logiczno-fi lozofi cznego i  o  późniejsze komentarze do tej 
pracy, mówiąc inter alia, że przedstawiana w  Traktacie teza, iż prze-
konanie (belief) nie jest relacją, była jedną z  ważniejszych kwestii, co 
do których jego poglądy różniły się od Witt gensteinowskich.
 W  korespondencji z  Russellem Dziewicki nazywa Witt gensteina 
„genialnym młodym człowiekiem”, Witt genstein nazywa Dziewi-
ckiego „miłym starszym Panem” 8.
 Dziewicki Michał Henry Seweryn (1851-1928) był lektorem języ-
ka angielskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie, a  po-
nadto fi lozofem, pisarzem i  tłumaczem 9. Urodził się 21 marca 1851 
roku w  Bridgewater w  hrabstwie Sussex.

6 L. Witt genstein, Gesamtbriefwechsel, Innsbrucker elektronische Ausgabe 2004 
[CD].

7 B.F. McGuinness, G.H. Von Wright, Unpublished correspondence between Rus-
sell and Witt genstein, [htt p://digitalcommons.mcmaster.ca/cgi/viewcontent.cgi?
article=1374&context=russelljournal], s. 3 [wyd. książkowe s. 104]. Russell dopisał 
na liście „He expected to be killed in Russia”.

8 MS 102 Witt genstein Nachlass. „24.05 lernt Dziewicki kennen” (Geheime Ta-
gebücher, s. 64). Por. B. McGinness, Witt gensteins frühe Jahre, Frankfurt, Suhrkamp 
1992, s. 360.

9 Por. R. Dyboski, „Dziewicki Michał Seweryn”, w: R.  Dunin, H. Firlej, Słownik 
Biografi czny, Kraków: PAU, 1948, t. VI, ss. 171-172. Kilka danych o  Michale Dzie-
wickim znajduje się w  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr S11-619; WF 
II-191).
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 Ojciec Michała – Seweryn Dziewicki (1810-1863) studiował pra-
wo i  literaturę na Uniwersytecie Warszawskim (1828-29) 10. Po klę-
sce skierowanego przeciwko Rosjanom powstania listopadowego 
(1830-31) wyemigrował w  roku 1832 do Francji (Bourges). Przez 
cały czas była mu bliska idea ciągłej i  permanentnej rewolucji. Po 
kilku latach pobytu we Francji przeprowadził się do Anglii, gdzie 
po napięciach wewnątrz polskiej emigracji usunięto go w  1837 roku 
z  Ludu Polskiego na Emigracji. Prawdopodobnie pod wpływem 
swojej żony Jane Jones przeszedł wtedy do wspólnoty kwakrów. 
Przez całe lata cierpiał na „czarną melancholię” i  w  końcu tragicz-
nie zginął – utopił się w  1863 roku w  Herford.
 Michał Dziewicki – o  którym w  tym referacie traktujemy – miał 
wtedy 12 lat. Michał był najpierw wychowywany przez „Przyjaciół 
Prawdy” (bo tak kwakrowie sami siebie nazywają) 11. W  jednym ze 
swoich listów pisze: „w  14 roku życia [1865] pojechałem do Francji 
do Collegium Polignan (Haute Garonne), gdzie ukończyłem gim-
nazjum”. We Francji Michał przeszedł na katolicyzm i  wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego. W  archiwum zakonnym prowincji fran-
cuskiej zachował się pisemny oryginał rozmowy, którą z  21-letnim 
Michałem 30 września 1872 roku 12 przeprowadził ojciec L. Barbier.
 Ze sporządzonego po łacinie pisma dowiadujemy się, że Michał 

[...] z  własnej woli i  przy wsparciu Bożej łaski pragnął wstąpić do na-
szego Towarzystwa. Zapytany, czy ma jakąś przeszkodę, aby nie mógł 
zostać przyjęty, rozważywszy to, odpowiedział, że nie ma żadnej.

 Następnie o. Barbier zanotował, że Michał Henryk Dziewicki, 
urodził się z  prawego małżeństwa 21 marca 1851 roku w  mieście 
diecezjalnym Bridgewater, rodzice byli ludźmi uczciwymi i  cieszą-
cymi się dobrym imieniem. Ojciec miał na imię Seweryn, a  mat-
ka  – Joanna. Ojciec już zmarł, matka żyje. Gdy chodzi o  rodzeństwo 

10 Por. A. Lewak, Dziewicki Seweryn, w: R.  Dunin, H.  Firlej, Słownik Biografi cz-
ny, t. VI, s.  172-173.

11 Ruch kwakrów powstał w  Anglii w  połowie XVII wieku i  został założony 
przez George’a Foxa (1624-1691). Jego zwolennicy nazywali siebie „Przyjaciółmi 
Prawdy” lub „Religĳ nym Towarzystwem Przyjaciół”, zwyczajnie nazywano ich 
kwakrami („drżący”), ponieważ uważano, że w  czasie słuchania Słowa Bożego 
drżą lub się trzęsą. Kwakrowie znani są także z  tego, że są zdecydowanymi prze-
ciwnikami wojny. 

12 Materiały z  Archiwum Francuskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego: 15 
Raymond Marcheron, Vanves/Paris.
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Michała, to ma młodszego brata i  dwie młodsze siostry, którzy nie 
potrzebują pomocy ze strony Michała. Ponadto

Michał nie jest obciążony żadnym długiem, nie ma żadnych zobowią-
zań, nie jest związany żadnym ślubem, nie cierpi na żadną widoczną 
czy ukrytą chorobę.

 W  raczej formalnym piśmie o. Barbiera nie ma żadnej notatki 
o  pobycie Dziewickiego u  kwakrów. Ponadto, gdyby rodzeństwo po-
trzebowało pomocy ze strony Michała albo gdyby był obciążony ja-
kimś długiem, to prawdopodobnie nie zostałby przyjęty do zakonu. 
O. Barbier podkreśla, że Michał „Dąży do cnoty, chętnie oddaje się 
modlitwie. Mocno wierzy we wszystko (co głosi) Kościół rzymsko-
katolicki”. Ze spisanej rozmowy dowiadujemy się dalej, że Michał 
ukończył niższe studia – od gramatyki łacińskiej do retoryki włącz-
nie, że od 1866 do 1872 roku, był w  niższym seminarium w  mieście 
Polignan. Ze wspomnianych przedmiotów – gramatyki i  retoryki  – 
uzyskał dobre wyniki, a  także z  dobrym rezultatem studiował mate-
matykę, język niemiecki i  angielski. Zdobył też niewielkie przygoto-
wanie muzyczne. W  rozmowie z  o. Barbier Michał zaznaczył, że od 
roku 1868 (czyli od czterech lat) myślał, aby wstąpić do Towarzystwa 
Jezusowego, a  od 1870 roku podjął już co do tego silne postanowie-
nie. Podobne rozmowy przeprowadzono w  kwietniu i  wrześniu 1873, 
a  także w  kwietniu i  wrześniu 1874 roku. Treść wyżej wymienionych 
rozmów Michał potwierdził każdorazowo swoim podpisem.
 Nie wiemy, z  jakich przyczyn w  roku 1880 otrzymał zwolnie-
nie ze złożonych prostych ślubów zakonnych. Na księdza nie został 
wyświęcony i  nie złożył ostatnich ślubów zakonnych. Po opusz-
czeniu zakonu jezuitów przez jakiś czas uczył języka angielskiego 
w  seminarium w  mieście Montauban. W  1880 roku przyjechał do 
Krakowa i  trzy lata później ożenił się z  młodszą o  siedem lat Adelą 
Jastrzębską (1858-1929). Żona Michała, Adela Dziewicka, należała 
do grona bardzo znanych opiekunek biednej młodzieży w  ówcze-
snej austriackiej Galicji (dzisiejsza Polska południowa, leżąca przed 
Karpatami) 13. Dzięki jej staraniom powstało kilka katolickich orga-
nizacji charytatywnych. Wspierała między innymi założony w  1906 

13 Por. np. redakcyjny artykuł: Ś.P. Adela Oksza Dziewicka, „Związkowiec” 
maj-czerwiec (1929), s. 1-8; Z.A. Krzyżanowska, Od furtki klasztornej do wrót parla-
mentu, „Związkowiec” luty (1934), s. 2-4. 

Ludwig Witt genstein...2
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roku przez jezuitę Mieczysława Kuznowicza Związek Młodzieży 
Przemysłowej i  Rękodzielniczej. Ogromny gmach bursy Związku – 
którego budowę rozpoczęto w  roku 1922 – stoi do dzisiaj w  Krako-
wie przy ulicy Skarbowej. Gdy się spojrzy na wspólny grób państwa 
Dziewickich (cmentarz Rakowicki w  Krakowie, kwatera cmentarna 
HE wsch./płn.), to rzuca się w  oczy, że tablica poświęcona pani Dzie-
wickiej jest więcej niż dwukrotnie większa od tablicy jej męża, Mi-
chała Dziewickiego. Na poświęconej Michałowi tablicy nagrobnej 
jest jedynie napisane: „Michał Henryk Dziewicki. Lektor na Uniw. 
Jagiellońskim, 1851-1928”. Małżeństwo Dziewickich było bezdziet-
ne, stąd trudno odnaleźć jakieś dodatkowe rzeczy po Michale.
 Od 1881 roku Dziewicki uczył w  Krakowie prywatnie języka an-
gielskiego. Od 1883 roku starał się – początkowo bez skutku – o  pra-
cę lektora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na stanowisku tym został 
zatrudniony dopiero po 13 latach – w  roku 1896. Na uniwersytecie 
pracował aż do śmierci (1928). W  roku 1922/23 wykładał – w  zastęp-
stwie prof. Romana Dybowskiego – język angielski na Fakultecie Fi-
lologicznym krakowskiego uniwersytetu (History of English Literature 
in Sketches – 3 godz. tygodniowo; Remarks on Mistakes Made by English 
Writers – 1 godz. tygodniowo; Edgar Poe’s Poems and His Ideas of Po-
etry – 1 godz. tygodniowo). Ponadto uczył angielskiego w  Kolegium 
Handlowym oraz w  Wyższym Studium Handlowym w  Krakowie. 
W  swoim liście skierowanym do Fakultetu Filozofi cznego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego tak pisze o  swojej metodzie uczenia: 

Mój sposób nauczania, który składa się z  głośnego mówienia i  rozmów, 
skoro tylko uczniowie mogą w  nich wziąć udział, okazał się bardzo 
skuteczny, ponieważ na końcu pierwszego kursu już mogliśmy rozma-
wiać, a  gramatykę mogłem wykładać po angielsku, bez używania języ-
ka polskiego. 

 Dziewicki korespondował z angielskojęzycznymi naukowcami 
i  fi lozofami. Zachęcony przez znanego mediewistę Fredericka Ja-
mes Furnivalla (1825-1910) wykorzystał swoje teologiczno-fi lozo-
fi czne wykształcenie i  przygotował dla Wyclif Society w  Londynie 14 

14 „The Wyclif Society was founded in 1882 to remove from England the dis-
grace of having till then left  buried in manuscript the most important works of 
her great early reformer, John Wyclif. This scandalous neglect extended over 
nearly 500 years. Wyclif died in 1384, Not till 466 years aft er was his English 
Bible printed. Not till 485 years aft er did his Select English Works appear; and 
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(Trübner and Co., później K.C.  Paul) publikację całej serii łacińskich 
prac Jana Wyclifa (1330-1384) 15. 
 Należy dodać, że liczne rękopisy prac Wyclifa znajdowały się 
w  bibliotekach ówczesnej monarchii austriackiej (przede wszystkim 
w  Pradze i  w  Wiedniu). Wydane przez Dziewickiego prace Wyclifa, 
cechujące się ogromną starannością od strony fi lologicznej, zostały 
uzupełnione krytycznymi wprowadzeniami i  zaopatrzone w  aparat 
naukowy. Dziewicki wydał po łacinie następujące tomy prac Wycli-
fa: Tractatus de logica (trzy tomy: 1880, 1896, 1899 16); Miscellanea philo-
sophica (tom I: De actibus animae, Replicatio de universalibus, De materia 
et forma, 1902; tom II: De universalibus, Fragmenta, Notae et questiones 
variae, De materia, 1905); De Ente Librorum Duorum Excerpta: Libri I  Trac-
tatus III & IV; Libri II Tractatus I  & III; et Fragmentum de Annihilatione, 1909. 
Pierwszy tom Miscellanea zawiera także napisany przez Dziewickie-
go traktat An Essay on Wyclif’s Philosophical System.
 Dziewicki przyczynił się również do rozpowszechnienia polskiej 
literatury w  Anglii i  w  Ameryce Północnej. Rezultatem tej części 
jego zaangażowań są tłumaczenia polskiej prozy i  poezji na język 
angielski: Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza (London, Th. Ri-
chardson and Son, 1883); Kobiety Zofi i Rygier-Nałkowskiej (N. York 
and London, G.P. Putnam’s Sons, 1920); Chłopi 17 Władysława Stani-
sława Reymonta, 4 tomy (N. York, A.A. Knopf, 1924-25; drugie wy-
danie t.  I, 1928); Ziemia obiecana Władysława Stanisława Reymonta, 
2 tomy (N.  York, A.A. Knopf, 1927). Również niektóre z  naukowych 
publi kacji Polskiej Akademii Umiejętności zostały przez Dziewi-
ckiego przetłumaczone na język angielski (między innymi studium 

not till 1881 were the rest of his English works printed” <htt p://www.archive.org/
stream/johanniswyclift r1401wycl/johanniswyclift r1401wycl_djvu.txt>. 

15 John Wyclif (Wiclef lub Wycliff e) (1329-1384) angielski teolog, prekursor 
reformacji. Jako dialektyk i  znawca fi lozofi i scholastycznej reprezentował tomi-
styczny realizm. Jego teologia oddziaływała zarówno na czeskiego reformato-
ra Jan Husa, jak i  na Marcina Lutra. 7.6.1915 Dziewicki pisał do Witt gensteina: 
„Only I  should like to know whether you also hold that the series of instants is 
compact. Wyclif thought not; for him all instants are contiguous. If not, there 
is never any instant at which any phenomenon begins: which seems absurd”. 
W  Krakowie ideami Wyclifa interesował się Mateusz z  Krakowa (1335-1410) – 
profesor teologii w  Pradze i  Heidelbergu.

16 Iohannis Wyclif Tractatus de Logica now First edited from the Vienna and Prague 
mss. Volume III only Dziewicki, Michael (ed.), Wyclif Society 1899. 

17 Za to dzieło Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla (1924).
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Bronisława Piłsudskiego (1866-1918) 18 o  języku i  folklorze sachaliń-
skiego ludu Ajnów (1912)).
 Jako samodzielny autor Dziewicki zadebiutował napisaną po an-
gielsku powieścią Entombed in Flesh (Edynburg, Blackwood, 1898). 
Z  1882 roku pochodzi jego książeczka Legend of the Blessed Virgin 
Mary, Mother of Christ Our Lord (London, Th. Richardson & Son, 
1882) 19. Dziewicki opublikował kilka artykułów w  fi lozofi cznym 
czasopiśmie „Mind”, był także autorem syntetycznej pracy fi lozo-
fi cznej, opartej na wątkach autobiografi cznych. Praca istniała jedy-
nie w  rękopisie i  prawdopodobnie bezpowrotnie zaginęła.
 Michał Dziewicki należy do pionierów polskich badań literac-
kich i  naukowych nad literaturą angielską, a  także do propagato-
rów kultury polskiej w  krajach angielskojęzycznych. Był jednym 
z  lepszych tłumaczy literatury polskiej na język angielski. W  „Quar-
terly Review” opublikowano jego artykuł o  pisarzu Henryku Sien-
kiewiczu (1902) oraz artykuł o  narodzie polskim (1904). Niektóre 
z  jego publikacji zajmują się współczesną mu tematyką polityczną. 
Na zlecenie rządu polskiego przetłumaczył w  latach 1918-19 na an-
gielski całą serię memoriałów i  dokumentów dotyczących sytuacji 
na Górnym Śląsku oraz na Śląsku Cieszyńskim.
 Tyle o  „miłym starszym Panu”, logiku i tłumaczu, którego „ge-
nialny młody człowiek” – Ludwig Witt genstein – spotkał krótko 
podczas swojego pobytu w  Krakowie.

Dr hab. Józef Bremer – jest dziekanem Wydziału Filozofi cznego Wyższej 
Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej Ignatianum w  Krakowie. Studia 
skoń czył na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Ślą-
skiej w  Gliwicach (1977). W  1996 roku w  Hochschule für Philosophie 
w  Monachium obronił pracę doktorską z  fi lozofi i pod tytułem Rekatego-
risierung statt  Reduktion. Zu Wilfrid Sellars‘ Philosophie des Geistes (1997). 
W  2006 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podsta-
wie rozprawy Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a  prob-
lem neuronalnych podstaw świadomości. Prowadzi zajęcia z  fi lozofi i współ-
czesnej oraz z  wprowadzenia do logiki i  fi lozofi i języka (Ignatianum), 
a  także z  fi lozofi  umysłu (na Uniwersytecie Jagiellońskim).

18 Bronisław Piotr Piłsudski (1866-1918) próbował zabić cara Alexandra III, lecz 
wraz z  innymi zamachowcami został wcześniej ujęty i  skazany na 15 lat katorgi na 
Sachalinie. Okres deportacji udało mu się jednak wykorzystać do naukowych ba-
dań nad ludnością Sachalinu. Dzięki tym badaniom stał się znanym etnologiem.

19 Na egzemplarzu z  Biblioteki Księży Jezuitów w  Krakowie jest dedykacja: 
„To my Dear Sister Mary dedicate my fi rst work. MHD”.




