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OD REDAKCJI

Piąty numer nowej serii Memorabilia Zoologica poświęcony jest korespon-
dencji Benedykta Dybowskiego i Janusza Domaniewskiego z lat 1919–1920. Jest
on bezpośrednią kontynuacją poprzedniego numeru zawierającego koresponden-
cję tych uczonych z lat 1917–1918. Jest on częścią projektu publikacji listów i do-
kumentów Benedykta Dybowskiego oraz rękopisów przechowywanych w zbiorach
archiwalnych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. We wstępie do Korespondencji
Benedykta Dybowskiego do Janusza Domaniewskiego w latach 1917–1918
(Memorabilia Zoologica NS 4/2018) przedstawiliśmy główne założenia tego pro-
jektu i jego znaczenie dla historii nauk przyrodniczych. Nie ma zatem potrzeby
powtarzania tych informacji we wstępie do niniejszego tomu.

Listy obecnie opublikowane są szczególnie ważnym świadectwem, gdyż pi-
sane przez Dybowskiego w okresie oblężenia Lwowa i polsko ukraińskiej wojny
są bezcennym dokumentem początków II R.P., sytuacji polskiej inteligencji, two-
rzenia państwowych instytucji. Życie w oblężonym mieście starego uczonego, po-
zbawionego prądu, wody, marznącego i głodującego, narażonego na bandyckie
napady tworzą bardzo smutny obraz Lwowa w 1919 roku. Pesymizm Dybow-
skiego, jego nieufność wobec instytucji i polityków początków dwudziestolecia
międzywojennego, zapewne bardzo dobrze oddają nastroje ludności, a zwłaszcza
polskiej inteligencji we Lwowie.

Listy są także bardzo ważnym źródłem wiedzy o historii instytucji naukowych.
Muzeum Dzieduszyckich i uniwersyteckie zbiory narażone na ostrzał artyleryjski
obrazują sytuację placówek naukowych w okresie wojny. Dybowski powraca 
w listach wielokrotnie do swoich wspomnień. Dowiadujemy się z nich o wielu,
nieznanych wcześniej historykom, faktach związanych z początkami Muzeum Bra-
nickich w Warszawie. Tworzenie nowych uniwersytetów i obsadzanie katedr są
przedmiotem licznych, często bardzo złośliwych uwag zarówno wobec uczonych
jak i urzędników. Dybowski słynął z bardzo ciętego języka, a jak to napisano 
w czytanej i wielokrotnie cytowanej przez niego Myśli Niepodległej (nr 444 z 1919
roku): Nie ma dla Narodu bardziej gorszącego widowiska niż wojny domowe uczo-
nych i profesorów o stanowiska i katedry, którym to wojnom mogą pod względem
skandalu dorównać tylko wojny mnichów o półmiski i kufle, co swego czasu wyszy-
dził świetny bajkopis i satyryk, biskup Ignacy Krasicki. Dybowski, „epigon 
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romantyzmu” był bardzo przywiązany do etosu inteligencji i nic dziwnego, że spo-
sób obsadzania uniwersykich katedr bardzo go irytował. Niewątpliwie warto także
zwrócić uwagę na zaangażowanie uczonego w sprawę popularyzacji esperanto,
dyskusję na temat języka uniwersalnego wśród lwowskiej inteligencji, jak i naiwną
nadzieję, że ów „uniwersalny język” doprowadzi świat do trwałego pokoju. Pa-
miętajmy, że nadzieję tę podzielały wtedy dziesiątki uczonych w całej Europie.
Dybowski wielokrotnie powraca także do koncepcji odbudowy Państwa Polskiego,
które widział jako dobrowolną federację narodów wchodzących w skład I Rzeczy-
pospolitej. Jego pragnienia nie były jednak w żaden sposób realizowane w 1919
roku. Pogłębiało to pesymizm i zgorzknienie sędziwego już uczonego. Opubliko-
wane listy są bardzo cennym przyczynkiem dla biografii Dybowskiego. Jak do-
tychczas nigdy nie były one wykorzystane przez historyków.

Podobnie, jak w przypadku korespondencji wydanej w czwartym tomie 
Memorabiliów, redakcja zdecydowała, że będzie publikować listy w oryginalnej
formie. Dotyczy to zarówno języka, pełnego rusycyzmów, germanizmów i błędów
charakterystycznych dla kogoś kto przez dziesięciolecia żył poza Polską i językiem
polskim, jak i treści. Zdajemy sobie sprawę, że wiele uwag Dybowskiego można
w dzisiejszych czasach traktować jako antysemickie, antyukraińskie, antyniemiec-
kie czy antyczeskie. Listy publikujemy jednak bez żadnej ingerencji w ich treść.

Redakcja pragnie podziękować pani profesor Marie-France de Palacio za we-
ryfikację streszczenia napisanego w języku francuskim, a także pani Marii Główce
(Archiwum MiIZ PAN w Warszawie) za życzliwość i pomoc w trakcie realizacji
niniejszej publikacji.
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STRESZCZENIE

Niniejszy tom Memorabilia Zoologica zawiera niepublikowane dotychczas
listy Benedykta Dybowskiego do Janusza Domaniewskiego z lat 1919–1920. Jest
on bezpośrednią kontynuacją poprzedniego numeru Memorabilia zawierającego
korespondencję tych uczonych z lat 1917–1918. Jest on także częścią projektu
publikacji listów i dokumentów Benedykta Dybowskiego przechowywanych 
w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Listy pisane przez Dybowskiego
w okresie oblężenia Lwowa i polsko-ukraińskiej wojny są bezcennym dokumentem
początków II R.P., opisem i próbą analizy sytuacji polskiej inteligencji, tworzenia
państwowych instytucji.

Są one także bardzo ważnym źródłem wiedzy o historii placówek naukowych.
Muzeum Dzieduszyckich i uniwersyteckie zbiory zgromadzone we Lwowie
narażone na ostrzał artyleryjski obrazują sytuację instytucji naukowych w okresie
wojny. Dowiadujemy się z nich również wielu nieznanych wcześniej historykom
informacji o początkach Muzeum Branickich w Warszawie. Krytycznie omówiona
została także historia tworzenia nowych instytucji naukowych, obsadzania katedr
i polityki uniwersyteckiej w początkach II R.P. Ukazują one zaangażowanie uczo -
nego w sprawę popularyzacji esperanto, dyskusje na temat języka uniwersalnego
wśród lwowskiej inteligencji, jak i naiwną nadzieję, że ów „uniwersalny język” do-
prowadzi świat do trwałego pokoju. Dybowski wielokrotnie powraca także do kon-
cepcji odbudowy Państwa Polskiego, które widział jako dobrowolną federację
narodów wchodzących w skład I R.P.

Opublikowane w niniejszym tomie listy są cennym przyczynkiem do biografii
obu przyrodników, a także historii polskich instytucji naukowych. Korespondencja
stanowi istotne uzupełnienie prac poświęconych dziejom warszawskich zbiorów
zoologicznych, głównie Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
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RÉSUMÉ

Ce volume de Memorabilia Zoologica contient des lettres, inédites jusqu’à
présent de Benedykt Dybowski à Janusz Domaniewski des années 1919 à 1920.
C’est une continuation directe du numéro précédent de Memorabilia contenant
la correspondance de ces érudits naturalistes de la période 1917–1918. La publi-
cation fait également partie du projet de publication des lettres et des documents
de Benedykt Dybowski conservés dans les archives du Musée et de l’Institut de
zoologie de l’Académie des sciences de Pologne. Les lettres écrites par Dybowski
pendant le siège de Lwów et la guerre polono-ukrainienne sont un document 
précieux du début de la Deuxième République (1918–1939), une description et
une tentative d’analyse de la situation de l’intelligentsia polonaise et de la création
d’institutions publiques.

Ils constituent également une source très importante de connaissances sur
l’histoire des institutions scientifiques. Le Musée Dzieduszycki et les collections
universitaires rassemblés à Lwów, et exposés à des obus d’artillerie, illustrent la
situation des institutions scientifiques pendant la guerre. Nous apprenons égale-
ment beaucoup d’informations auparavant inconnues des historiens sur les débuts
du Musée Zoologique de Branicki à Varsovie. L’histoire de la création de nouvelles
institutions scientifiques, des nominations de professeurs et des chefs d’équipes
ainsi que la politique universitaire au début de la Deuxième République a égale-
ment fait l’objet d’une discussion critique. Les lettres montrent l’engagement du
chercheur à promouvoir l’espéranto, les discussions sur la langue universelle parmi
l’intelligentsia de Lwów et l’espoir naïf que cette “langue universelle” conduira le
monde à une paix durable. Dybowski revient aussi à plusieurs reprises sur le con-
cept de reconstruction de l’Etat polonais, qu’il considérait comme une fédération
volontaire de nations constituant la Première République polonaise (avant 1795).

Les lettres publiées dans ce volume constituent une contribution précieuse
aux biographies des deux naturalistes, ainsi qu’à l’histoire des institutions scien-
tifiques polonaises. La correspondance est un complément important au travail
consacré à l’histoire des collections zoologiques de Varsovie, principalement le
Cabinet de zoologie de l’Université de Varsovie. 





ABSTRACT

This volume of Memorabilia Zoologica contains Benedykt Dybowski’s un-
published letters to Janusz Domaniewski from 1919 to 1920. It is a direct contin-
uation of the previous issue of Memorabilia containing correspondence of these
scholars from the years 1917–1918. It is also part of the project to publish the 
letters and documents of Benedykt Dybowski kept in the collections of the Mu-
seum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. The letters writ-
ten by Dybowski during the siege of Lwów and the Polish-Ukrainian war are an
invaluable document of the beginnings of the Second Polish Republic, as well as
a description and an attempt to analyse the situation of the Polish intelligentsia
and the establishment of state institutions.

They are also a very important source of knowledge about the history of sci-
entific institutions. The Dzieduszycki Museum and university collections in Lwów,
exposed to artillery fire, illustrate the situation of scientific institutions during the
war. We also learn from them about the beginnings of the Branickis’ Museum in
Warsaw, which were previously unknown to historians. The history of creating
new scientific institutions, staffing departments and university policy at the begin-
ning of the Second Polish Republic was also critically discussed. They show the
scholar’s commitment to popularizing Esperanto, the discussions about the uni-
versal language among the Lwów intelligentsia, and the naive hope that this “uni-
versal language” would lead the world to lasting peace. Dybowski repeatedly
returns to the concept of rebuilding the Polish State, which he saw as a voluntary
federation of nations belonging to the First Polish Republic.

The letters published in this volume are a valuable contribution to the 
biography of both naturalists, as well as to the history of Polish scientific institu-
tions. The correspondence supplements the works devoted to the history of 
Warsaw zoological collections, mainly of the Zoological Cabinet of the University
of Warsaw.
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1 Ignacy Paderewski (1860–1941), został premierem 16 stycznia 1919 roku, pełniąc jednocześnie
funkcję ministra spraw zagranicznych.
2 Jędrzej Moraczewski (1870–1944), pierwszy premier II R.P., inżynier i polityk, działacz
socjalistyczny, jeden z przywódców PPS, pełnił funkcję premiera bezpośrednio przed Ignacym
Paderewskim (od 17 listopada 1918 do 16 stycznia 1919 roku).
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LISTY BENEDYKTA DYBOWSKIEGO 
DO JANUSZA DOMANIEWSKIEGO

25/I 1919,
Lwów

Czcigodny i kochany P[anie] Januszu!

List Pański z 11/I 1919 odebrałem – pisany przed nową erą, inaugurowaną
przez Paderewskiego1, otóż może dla tego tak smutny – rzeczywiście Minister
M[oraczewski]2 był tego rodzaju, jak go nazywają Ros[janie] Sybiracy ,,nawod-
jaszczej *** na front”. Może nowa era zmieni i usposobienie. ,,Nie trzeba nigdy
tracić nadziei, bo bez nadziei czy można żyć? Smutek i jakiś pesymizm zakradają
się do duszy mimo woli gdy się widzi, że dokoła nas źle. Źle i źle. Gdybyś P[an]
był jeden dzień tu u nas to byś się przekonał jak można żyć przy warunkach pie-
kielnych. Nie mamy ani wody, ani światła elektr[ycznego] a wszystko było dotąd
dopasowane do tych warunków. Więc siedzimy wieczorami i rankami albo bez
światła, albo przy kagańcach. Nafty nie ma, świecy  parafinowe[j] brak. Wody do
kuchni bierze się ze studzien, a wodę do umycia się [,] do bielizny wyłapie się ze
śniegu. – W nocy bywa stosunkowo cicho – barbarzyńcy odpoczywają – strzelanie
z armat ustaje – rzadko tylko około 1 po północy słychać detonację – leżąc 
w ciemności liczymy; raz, dwa i t.d. który pocisk trafi nasz dom? We dnie prawie
od rana do wieczora, słychać wystrzały armatnie, nie wiemy tylko, które są nie-
przyjacielskie. Co dnia ogłaszają szkody, spowodowane wystrzałami – wszak one
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nie obejmują wszystkiego – U naszego domu padły dotąd 3 granaty, jeden nie do-
leciał do ścian i padł na chodnik przed domem, drugi przeleciał dom i upadł za
ogrodzeniem ogródka – 3ci jeszcze dalej od domu, kule karabinów obecnie rzadziej
nas dolatują. Uprzednie były częstsze, jedna przeleciała u mojej twarzy – wybiła
dwie dziurki w szybach – wywierciła otwór w ramie szafy szklanej i utonęła 
w archiwach.

Na uniwersytet rzucono kilka granatów jeden rozbił komin a odłamek wpadł
przez okna do muz[eum] zoologicznego, drugi padł u ścian – szyby zgruchotane,
3 padł na kościół Ś[więtego] Mikołaja, tuż u muru pałacowego.

Na muz[eum] Dzieduszyckich padło dotąd kilka granatów – szkody nie wiel-
kie z powodu, że padły nie na sam gmach, wszystkie szyby od frontu w całym
gmachu zgruchotane, to samo w przeciwległym gmachu gdzie [mieści się] szkoła
początkowa.

Wychodzić na ulicę niebezpiecznie – dużo ludzi ginie lub zostają okaleczeni
– kiedy się ta martyrologia skończy? Missje amerykańskie, Francuskie, Angielskie
przybywają, ale pomocy obiecanej brak najkompletniejszy.

Oto są mniej więcej dokładne warunki naszej obecnej egzystencji, jeżeli
dodać, że z powodu braku węgla cisnąć się musimy w dwóch pokoikach na górze
– że kuchni niema – że służącej, praczki, kucharki niema, że wodę, śnieg musimy
sami zbierać i przynosić – że aprowizację wszelką sami możemy dźwigać i przy-
nosić – więc ogólnie powiedzieć można że życie stało się ciężarem strasznym. No
ale żyć trzeba, nie ma innej rady jak cierpieć.

Oprócz cierpień fizycznych, mamy cierpienia moralne – Z Warszawy 
skąd oczekiwaliśmy pociechy i światła – ani pociechy ani światła. Chaos Warszaw-
ski przenika nad bólem wielkim. – A z Wilna, z Mińska dochodzą nas wieści 
arcysmutne.

Na konferencjach przy obfitych jadłach i napojach alkoholowych bawią się
ludzie, a my czekając na rezultaty – padamy z braku najpotrzebniejszych artykułów
pożywnych. Kartofle. Buraki, kapusta bez mięsa bez tłuszczów stanowią jedyne
pożywienie nasze codzienne, chleb taki że po jego zjedzeniu dostaję jakiegoś
strasznego uczucia w przełyku – to uczucie nazywają na Syberii – zgagą.

Dawniej tego uczucia nie miałem, aż obecnie dopiero poznałem co ono zna-
czy w stanie zdrowotności ludzkiej, to też zrozumiałe dziś dla mnie samobójstwo
kozaczki w Stanicy Kozakiewiczowej na Ussuri ,,Cygankowej”, która nie mogąc
się wyleczyć od zgagi – wolała się życia pozbawić.

Przypominając sobie koleje życia naszego w różnych obliczach Syberyi 
– i porównując z życiem w Europie znajduję, że tamto było o wiele lepsze, przy-
jemniejsze – cywilizacja zamiast wnieść zadowolenie w warunki życia, wniosła
rozgoryczenie i niesmak.



3 Jan Gabriel Grochmalicki (1883–1936), uczeń B. Dybowskiego na Uniwersytecie Lwowskim,
pracownik Muzeum Dzieduszyckich, następnie profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Bliski
współpracownik Dybowskiego, interesował się głównie fizjologią ryb, faunistyką skorupiaków i widło -
nogów. Wspólnie z B. Dybowskim opracował mięczaki Bajkału i zatoczki Świtezi. Grochmalicki przez
dwa lata studiował medycynę, a w armii austriackiej pelnił służbę w charakterze bakteriologa, zapewne
dlatego pomagał w pracach szpitala we Lwowie.
4 Helena Dybowska, żona Benedykta.
5 Jedna z licznych organizacji samopomocy, na ten temat patrz: M. Przeniosło, 2012. Rady opiekuńcze
na terenie Galicji Wschodniej w latach 1919–1921. Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom VIII:
213–233.
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Dzisiaj przy odgłosie wystrzałów Ukraińskich postanowiłem napisać list do
P[ana], rozpocząłem już o zmierzchu, przy lampce naftowej dosyć, jak to mówią
smarkatej, była godzina 6 do 6½, padło 20 strzałów armatnich – poczem nastąpiła
pauza dłuższa – z dwóma strzałami o mocnej detonacji, prawdopodobnie bliskie
nas, poczem znowu pauza i trzy strzały donośne zakończyły kanonadę – dopiero
o 9 rozpocznie się strzelanina jak wczoraj (strzelano o 9 i przez noc całą).

Za przesłanie broszur dziękuję serdecznie, przeczytałem je wszystkie i dałem
do czytania Grochmalickiemu3. – Ten ma dużo do roboty, dwa razy bywa w szpi-
talu na *** – od 8 do 2 i od 5 do 8, wraca późno – jest Redaktorem wydawnictw
Muz[eum] Dzieduszyckich] i redaktorem Kosmosa. Widujemy się obecnie rzadko,
ostatni raz był u nas 1/I 1919. Ja nie wychodzę z domu – kaszel silny i bóle nóg
zmuszają do siedzenia w domu, jako emeryta – do tego mam dużo zajęcia gospo-
darczego palę w piecach dwóch i pilnuję gotującej się strawy w piecach, więc do
obiadu pochłonięty jestem gospodarką domową, do tego stróżuję, gdy wszyscy są
poza domem.

Władysław, inwalida wojskowy, uwolniony od frontu, pełni czynności w in-
tendenturze pociskowej, jest za domem od 7 z rana do 8 wieczorem – wraca
późno. Helena4 całe ranki spędza na polowaniu za chlebem i produktami. Taka
była czynna w komitecie wschodniej Galicji5, ale od czasu wybuchu wojny obecnej
– wszystkie komitety rozwiązano, a zajęte tam pracownice, osiadły na mieliźnie
bezrobocia – Uczy się teraz pisać na maszynie – co gdy nastąpi – będzie mogła li-
czyć na dostanie miejsca służbowego – bez tej nauki – o miejsce trudno dzisiaj.

Ja czas wolny poświęcam pracy naukowej – to jest jedyna moja pociecha.
Kończę, jutro wyślę ten list; oby w nim nie było tego co z pierwszym: napisanym
zaraz po odebraniu listu P[ana]. Napisałem i wysłałem na pocztę, bo tam biorą
pieniądze za znaczki które mają być przyklejone. Otóż wieczorem oświadczono
mi, że list zgubiono więc prawdopodobnie zaginął.

Jeżeli nie zaginie i szczęśliwie rąk P[ana] dojdzie to dobrze. – Dzisiaj wszyst -
ko się dzieje tak, jak gdyby się nie na serjo nic robiło – Raz list dochodzi z War-
szawy na 3ci dzień, drugi raz we dwa tygodnie po oddaniu i tak we wszystkiem.



6 Nauka leczy wszystkie rany, jest to także motto broszury Dybowskiego O Światopoglądach
starożytnych i naukowym (Warszawa 1919).
7 Halina Dybowska, córka Benedykta i Heleny.
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Uściskam P[ana] kochanego najserdeczniej i życzę wytrwania ,,Omnia mala
scientia sanat6. 

Znajomym ukłony i pozdrowienia.
Dr. B[enedykt] Dybowski

25/I 1919 Lwów

Wiele serdeczności przesyłamy wraz z Halą7,
Kochanemu Panu – H[elena] Dybowska 

Całą noc strzelali barbarzyńcy i obecnie rano 26/I strzelają dalej.



7

8 Edward Porębowicz (1862–1937), profesor Uniwersytetu Lwowskiego, romanista, tłumacz, poeta 
i badacz literatury, od 1899 roku kierownik katedry literatury romańskiej, rektor Uniwersytetu Jana
Kazimierza.
9 Kazimierz Kwietniewski (1873–1942), zoolog i oceanograf, profesor uniwersytetów w Padwie, Pizie
i Lwowie, dziekan wydziału filozoficznego, kierownik Katedr Anatomii Porównawczej i Instytutu
Anatomicznego Uniwersytetu Lwowskiego.
10 B. Dybowski, 1911. Przed półwiekiem. Wspomnienia z czasów uniwersyteckich. Biblioteka
Warszawska: 44–67, 238–266, 531–559.

1/II 1919
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Po odebraniu listu P[ana] natychmiast odpowiedziałem: kartką i listem, przy-
tem wysłałem egz[emplarz] odbitki z Kosmosa Lwowskiego. Wszystko to dorę-
czyłem poczcie czyś P[an] odebrał kartkę, list i egz[emplarz] odbitki.

Zarazem przygotowałem przesyłkę z dwoma manuskryptami, dotyczącymi
pobytu mego na uniwersytecie we Wrocławiu i Berlinie. Przygotowałem tę prze-
syłkę w oczekiwaniu okazji pewnej do Warszawy.

Niespodziewanie nadarzyła się taka okazja. Jechał do Warszawy Prof. Edward
Porębowicz8. – Z wiadomością o tej okazji przyszedł Prof. Kazimierz Kwietniew-
ski9 – powiadając, że mogę poruczyć Prof[esora] P[orębowicza] bo to jest okazja
bardzo pewna – a że Prof. P[orębowicz] miał wyjechać nazajutrz z rana, więc 
posyłkę oddać trzeba natychmiast – Mając już gotową kopertę, napisałem natych-
miast i doręczyłem Pani Prof[esorowej] Kwietniewskiej – która wprost ode mnie
miała się udać do mieszkania Prof[esora] P[orębowicza].

Otóż z racji, że spieszono się z odniesieniem przesyłki, nie mogłem przygo-
tować listu do P[ana], a tylko na kopercie wypisałem, że prosiłbym o doręczenie
jej osobiście P[anu].

Wysłałem tedy dwa manuskrypty: N III i N IV pamiętników przed ½ wiekiem.
Dwa pierwsze NN były drukowane w Bibljotece Warszawskiej10, odbitki mam 
u siebie, nie wiem czyby one były potrzebne – chyba przy wydaniu powtórnem ale
wtedy pomieścić byłoby trzeba jeszcze dwa NN: V i VI traktujące o pobycie moim
ponowym w Dorpacie.

Taki jest krótki referat w sprawie przesyłki manuskryptu N III, IV.
U nas nic się nie zmieniło na lepsze, przeciwnie powiedzieć mogę, że zaraz

gorsze warunki życia nas otaczają – Ciągle jesteśmy wystawieni na śmierć, na ka-
lectwo, na ruinę mieszkania – Do tego przybyły mrozy; brak węgla powodem, że
temp[eratura] w pokoiku moim, gdzie urządziliśmy kuchnię, pralnię etc. – wynosi



11 Stopień R. – Skala Réaumura, zaproponowana w 1731 roku przez francuskiego uczonego, René-
Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757). Punktem 0° było zamarzanie wody, a 80° wrzenie
alkoholu. Chociaż stosunkowo szybko alkohol w termometrach został zastąpiony przez rtęć, co
pozwalało na mierzenie wyższych niż 80° temperatur to jednak nadal, nawet jeszcze w XX wieku,
używano „stopni Réaumura”, 1°C = 0,8°R.
12 Andrzej Niemojewski (1864–1921), pisarz, publicysta, religioznawca, wolnomyśliciel, działacz
niepodległościowy wielokrotnie więziony w okresie zaborów; wydawca tygodnika Myśl Niepodległa,
jak sam wielokrotnie pisał, walczył o niepodległość Polski, ale i o niepodległość „wewnętrzną”, co
oznaczało głównie krytykę autocenzury i ulegania presjom zewnętrznym; wielokrotnie krytykował
partie polityczne i instytucje odradzającej się RP; aresztowany w poniedziałek 27 stycznia 1919 roku
w redakcji pisma, na zlecenie ministra Stanisława Wojciechowskiego, po opublikowaniu artykułu 
Sejm niewczesny, patrz: H. Bałabuch, 2009. „Myśl Niepodległa” o niepodległości. Publicystyka Andrzeja
Niemojewskiego z lat 1917–1919. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXIV: 
115–138.
13 August Kręcki (1832–1919), powstaniec styczniowy, razem z Dybowskim zesłany na Syberię,
wielokrotnie wymieniany w jego pamiętnikach, aktywny działacz środowiska kombatantów, autor
Zbioru materjałów do historyi powstania Styczniowego, 1863–1864-go roku publikował w Myśli
Niepodległej Niemojewskiego, obaj mieszkali na Wilczej, na ulicy tej mieściła się także redakcja pisma.
Prawdopodobnie dlatego właśnie do niego zwracał się Dybowski w sprawie pisma o aresztowaniu
Niemojewskiego.
14 Wydana w 1919 roku w Warszawie przez wydawnictwo Gebethner i Wolf.
15 Żona Kazimierza Kwietniewskiego.
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po napaleniu nie wyżej jak 8-20°R11 to w nocy i z rana dochodzi do +4-5°R – sie-
dzę przeważnie otulony w futro, a nogi ogrzewam butelkami z wodą gorącą –
palce grabieją, z ust bucha para – przy takich warunkach wszelka praca naukowa
nie możebna. Co będzie dalej – jak długo trwać będzie ta męka piekielna?

Te wiadomości, które nas dochodzą z Warszawy smutkiem głębokim nas
przejmują – aresztowanie Niemojewskiego12 uznaję za gwałt, godzący w Wolność
Słowa i Wolność Myśli Niepodległej, napisałem protest, lecz tu we Lwowie nasze
Redakcje tego protestu nie wydrukują; bruljon przesyłam na ręce P[ana] Augusta
Kręckiego13 – jeżeli i P[an] ciekaw go odczytać, to udaj się P[an] w mojem imieniu
do Kręckiego, Wilcza 24/18.

Wydrukowana została broszurka moja „O Światopoglądach starożytnych 
i naukowym”14 egzemplarz 1 weź P[an] od przyjaciela mego P[ana] Augusta Kręc-
kiego, przeczytaj z uwagą i donieś, czy mam rację, że cała rządza obecna zawdzię-
cza swoje istnienie wierzeniom dziecinnym, w jakie spowita została umysłowość
ludzka w społeczeństwach wierzących w kościoły starożytne.

Kończę na dzisiaj – przesyłając najserdeczniejsze pozdrowienia od nas wszystkich.

1/II 1919 Uściśnienia najserdeczniejsze Dr. B[enedykt] Dybowski

Dowiadywałem się u Pani Prof[esorowej] Kwietniewskiej15 co się stało z me-
morjałem moim o języku Esperanto. P[ani] K[wietniewska] jeździła pod koniec
grudnia 1918 do Warszawy, otóż ona powiada, że jej matka P[ani] Groserowa,
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16 Stefan Kwietniewski (1874–1940), matematyk i historyk matematyki.
17 Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917), lekarz, okulista i twórca języka esperanto.
18 W 1901 roku Zamenhof opublikował w esperanto i po rosyjsku manifest odwołujący się do słynnego
rabina i talmudysty Hillela Starszego (60 p.n.e. – 20), którego głównym przesłaniem było „nie czyń
bliźniemu co tobie niemiłe”, w którym krytykował zarówno niektóre aspekty religii żydowskiej jak 
i rodzący się ruch syjonistyczny. Krytykował w nim nawet samo pojęcie „ludu żydowskiego”; uznawał,
że brak temu ludowi języka, który należało stworzyć albowiem zdaniem Zamenhofa nie powinien nim
być ani hebrajski ani jidisz. Żydzi mieli uzyskać także miejsce „do życia na ziemi”, ale inne niż
proponowana przez syjonistów Palestyna n.p. w Stanach Zjednoczonych. Wiedząc, jak gwałtowną
reakcję wywoła podobny manifest, Zamenhof w 1906 roku zabronił rozpowszechniania go. Odwoływał
się natomiast do niego niekiedy w swoich pismach. Nie wiadomo czy i ilu zwolenników miał ten ruch,
humanistyczny i laicki z założenia. Dzisiaj hillelizm traktowany jest przez historyków jako świadectwo
poglądów niewielkiej części wschodnioeuropejskich Żydów. Patrz: L. L Zamenhof, 1995. Le Hillélisme.
Projet de solution de la question juive. Clermond-Ferrand, Faculté des Lettres et Sciences humaines
de l’Université Blaise- Pascal, 133 s. (tłumaczenie z rosyjskiego i z esperanto ze wstępem i przypisami
Pierra Jantona); C. Lavarenne, 2018. Lazar Zamenhof (1859–1917). Du sionisme au hillélisme et 
e l’hébreu à l’esperanto. Tsafon, Révued’études juives du Nord 76: 123–142.

mieszkająca na stałe w Warszawie, a która się podjęła doręczenia memoriału, była
dwa razy w Gab[inecie] Zoologicznym, lecz tam P[ana] nie zastała – dlaczego nie
zostawiła mem[orjału] w Gabinecie? Otóż warto byłoby dowiedzieć się u P[ana]
Kwietniewskiego16 Prof[esora] uniw[ersytetu] Warszawskiego, a brata P[ana] Ka-
zimierza o adresie P[ani] Groserowej i napisać do niej w moim imieniu, prosząc
o doręczenie P[anu] m[emorjału] rzeczonego.

Ani z Krakowa ani ze Lwowa nie odpowiedziano – wszyscy traktują sprawę
Esperanto jako mało znaczącą – a według mnie jest to sprawa bardzo doniosłego
znaczenia. – Zamenhof17 popsuł sobie opinję w Polsce swoim traktatem o Hilleliz-
mie18 – on projektował zamienienie zasady chrześcijaństwa na zasady Rabina Hel-
lela. A następnie propozycja nazwania terenów narodowych imieniem miast,
pogorszyła jeszcze bardziej jego żydowskie aspiracje. Odtąd datuje niechęć po-
wszechna do Esperanto, ale oddając należne uznanie za język międzynarodowy –
można ganić wszystkie inne propozycje Zamenhofa i je odrzucać jako niedorzeczne
– tym czasem P[an] Andrzej postąpił inaczej, potępił wszystkie wraz z Esperanto.

Nie wiem kiedy tę korespondencję oddam na pocztę – jutro niedziela, więc nikt
z domu nie wyruszy na miasto, każde wyjście grozi kalectwem, albo śmiercią; w po-
niedziałek zmuszony jestem z konieczności być w mieście, ażeby odebrać pensję
emerytalną, więc prawdopodobnie dotrę na pocztę, „Memento mori” ciągle grzmi
u nas, ani chwili nie ma spokoju: Ukr[aińcy] z Czechami ukartowali naszą zgubę –
dopomagają im Żydzi i Niemcy – „a siła złego, czterech na jednego”. Zasiadając do
korespondencji mam zawsze na myśli, że to może ostatnia w mem życiu.

Sejm co się ma zebrać 9/II w Warszawie, chyba nie ziści naszych nadziei na
wolną, postępową Polskę. Zasiądzie przeważnie proletarjat umysłowy z Bolszewickimi
prowodyrami na czele – Dzisiaj 2/II mamy z rana -12°R, w nocy było -15°R. Do
wszystkich bied przyłącza się bieda mrozowa – straszna klęska. Czy wytrzymamy?”



Oddawca Dr. B. Dybowski
Lwów, ul. Zaścianek 12

Warszawa Uniwersytet
Gab[inet] Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
Kustosz Gab[inetu] Zool[ogicznego] 

Uniw[ersytetu] Warszawskiego

7/II 1919

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Wysłałem list do P[ana] pocztą, przesłałem egzemplarz odbitki o Kamczatce,
następnie wysłałem był dwa manuskrypty, które miał P[anu] doręczyć Prof. Po-
rębowicz, jadący do Warszawy – P[ani] Kwietn[iewska] obiecała doręczyć tę po-
syłkę Prof. P[orębowiczowi], tymczasem przyrzeczenia nie dotrzymała – zlękła
się strzelaniny Ukr[aińców] i nie poszła do Prof. P[orębowicza]. Ale nadarzyła się
nowa okazja pewna, przez nią posyłam owe manuskrypty. Lecz pod adresem mego
przyjaciela Augusta Kręckiego, ul. Wilcza 24 m 18. Proszę donieść natychmiast
po odebraniu posyłki, jaką doręczy P[an] A[ugust] Kręcki. W liście przesłanym
pocztą opisałem nasze położenie ,,chuże gubernatorskawo”.

Pisałem do P[ana] ażebyś dostał od Kręckiego jeden egz[emplarz] broszurki
mojej o „Światopoglądzie”, która wydrukowana została w Warszawie i prosiłem,
ażebyś swoje zdanie o niej mi przesłał.

Wśród takich okoliczności, w jakich pozostajemy i pod grozą każdochwilowej
śmierci, albo kalectwa, bez światła, wody, opału i pożywienia dostatecznego, trudno
myśleć o pracach naukowych. Niestety jedyna pociecha moralna i to niemożebna. 

List obszerniejszy prześlę P[anu] później – dzisiaj tę kartkę kreślę tylko 
z racji manuskryptów wysłanych.

Do wszystkich bied przybyła bieda śniegowa i mroźna – zasypani jesteśmy
śniegiem a mrozy dochodzą do -10 -15°R – wszystko zamarzło w mieszkaniu 
a śnieg powyżej ½ metra zawala nasze ganki i ścieżki.

Pociechą dla nas ma być Sejm – ale czy on nie będzie dla nas nowym źródłem
rozpaczy.

Kończę dzisiaj polecając manuskrypta wysłane ojcowskiej opiece pańskiej. 

Z głębokim szacunkiem Dr. B[enedykt] Dybowski

P[an] J[an] Grochm[alicki] jest prawie od miesiąca na wsi ***.
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19 17 lutego nastąpił kolejny atak armii ukraińskiej na Lwów, tego samego dnia przybyła do miasta
Misja Międzysojusznicza w Polsce, kierowana przez francuskiego dyplomatę Josepha Noulensa (1864–
1944), który kierował ponadto Komisją Rozjemczą w czasie wojny polsko-ukraińskiej. Cytowana przez
Dybowskiego misja zażądała od obu stron podpisania zawieszenia broni. Zawarto je 24 lutego. Później
przedłużono rozejm, od 26 lutego do 1 marca.
20 Chociaż ukraińskiej armii nie udało się zdobyć Lwowa to jednak w tym okresie prowadziła skuteczną
blokadę miasta.
21 Leon Popielski (1866–1920), professor Uniwersytetu Lwowskiego, fizjolog i farmakolog.
22 L. Popielski opublikował artykuł Stabilizacja w 43 numerze Kurjera Polskiego z 12 lutego 1919 roku.
Sprawa trybu powoływania profesorów wywoływała wiele emocji, dyskusję na temat omawiał artykuł
Stabilizacja warszawska z Myśli Niepodległej (n° 444 z 1919 roku).

20/II 1919
Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

List P[ana] z 13/II odebrałem 19/II. Dziękuję za wiadomości przesłane. Cie-
szy mnie ta wiadomość, że korespondencje moje doszły rąk P[ana], do tego i list
obecny P[ana] już ma inny ton niż uprzedni. Tak się zdaje i tu u nas, że bieg wy-
padków jakoś lepiej się układa, więc też lepsze nadzieje na przyszłość, takie na-
dzieje osładzają całą gorycz chwil niniejszych. Jakkolwiek u nas nic się nie
zmieniło, a nawet pogorszyły się warunki życiowe, lecz przyjazd delegacji koali-
cyjnej Missji, daje powód do przepuszczenia, że koalicja coś stanowczego posta-
nowiła19 – chodzą wieści że gdyby Ukr[aińcy] nie chcieli zaniechać „rezni”, to
wojsko rumuńskie przyjdzie nam w pomoc. Czy te wieści nie są mylne?

Od dni kilku nie ma regularnej komunikacji z Krakowem – gazety z zachodu
nie nadchodzą. Telefoniczne połączenia zerwane – więc nic nie wiemy co się dzieje
na świecie20. Od trzech dni nie mamy chleba, obiecują że w sobotę, to jest pojutrze
będzie chleb, radzą być cierpliwymi.

Szczęście że mrozy zelżały – od kilku dni mamy + temp. we dnie, od +2 –
+5°R, dzisiaj nawet było +6°R w cieniu, a +16°R na słońcu – śnieg stopniał, błoto
straszne na mieście.

Ostrzeliwanie miasta przez ,,Rezunów” trwa ciągle – w nasz dom trafiło kul
karabinowych około 70. 11 szyb rozbitych większych, 6 mniejszych. Dachówek
rozbito około 50, kryć na nowo musimy, a tu nie ma robotnika; jaki się znajdzie,
to ceny za robotę olbrzymie. Granaty oszczędziły nas, jeden rozbił betonowy chod-
nik około domu, drugi ugodził w ogród.

Komisja stabilizująca profesury w Uniw[ersytecie] Warszawskim, jak słusznie
oświadczył Prof. Popielski21 w artykule swoim „Stabilizacja22”, była wcale nie na
miejscu, nie tak powinn[y] być obsadzone profesury w uniwersytetach. – No, ale
się stało Ministerium oświaty nie jest oświecone – Tu od Lwowa występował 
w komisji *** Profesor Astronomji – co chcieć ażeby on coś wiedział o przyrod-
nikach. Gdybym miał oceniać kandydatów na posadę Prof[esora] zoologii 
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23 Zapewne chodzi o Jana Tura (1875–1942), embriologa i teratologa. Z chwilą otwarcia w 1916 roku
polskiego  Uniwersytetu w Warszawie, kierował Zakładem Anatomii Porównawczej. W 1919 roku
mianowany profesorem tegoż Uniwersytetu.
24 Jan Stapiński (1867–1946), jeden z twórców i przywódcow ruchu ludowego, publicysta, poseł na
Sejm R.P.
25 Być może chodzi o Kazimierza Kwietniewskiego.
26 Prawdopodobnie chodzi o Jana Tura.

w Warszawie, to według mnie najgodniejszy, najwszechstronniejszy jest Dr. Jan
Grochmalicki. On zarządzał gabinetem cały szereg lat, zna się na preparowaniu 
i wypychaniu zna faunę ornitologiczną i mamaliologiczną kraju naszego. – Co do
Prof. S[ztolcmana] to on wcale nie nadaje się do kontynuowania rozpoczętych
badań nad fauną Syberyjską i Peruwiańską – specjalista bardzo ograniczony. 
Feljetonowy opis fauny podoba się publiczności, ale w tym opisie nic nowego nie
wniósł dla wiedzy, zestawił z opisem specjalnych, nowy opis i nic nadto. 

Co do Prof. T23. to on na porównawczej anatomji mało się zna. Na tych
dwóch katedrach będzie stagnacja – O reszcie mówić nie warto. Co będzie z ka-
tedrą antropologii? W ogóle kierunek myśli w kraju jest klerykalny to też 
i uniw[ersytet] Warszawski będzie takim. Jakie stanowisko wyznaczone zostanie
dla kustosza.

Co do sejmu to mi się widzi, że skład jego nie obiecuje wiele, przeważnie
mamy inteligencję, dopuszczono Żydów i takie osobistości jak Stapiński24, Bretter
etc. ten chaos nie obiecuje prac dodatnich – Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu 
u nas nie bardzo się interesują działalnością sejmu – to męczeńskie cierpienie, 
absorbuje całą istotę człowieczą.

Pogłoska miała tu miejsce, że na Prof[esora] zoologii do Uniw[ersytetu] Po-
znańskiego wybrany został Dr. Jan Grochmalicki – Nie widziałem się z nim, więc
nie wiem jak się zapatruje na to, co do mnie to klerykalizm poznańczanów jest –
wprost obrzydliwy, wstrętny. Prof. Kazimierz25 zmartwiony, że nie dostał się do
Warszawy, według mnie byłoby lepiej gdyby on dostał to miejsce aniżeli T.26 z tego
ostatniego nie wiele sobie obiecuję.

Przez bardzo pewną okazję przesłałem pod adresem P[ana] Augusta Kręc-
kiego dwa manuskrypty, z troską, ażeby on je doręczył P[anu] – okazja wyjechała
9/II, te manuskrypty są to pamiętniki z pobytu mego we Wrocławiu i Berlinie pi-
sałem o tem uprzednio – proszę o ojcowską opiekę nad nami. Obecnie komuni-
kacja z zachodem przerwana – jak długo to potrwa?

Kończę na dzisiaj – 
Dobrze że memoriał o Esperanto został P[anu] doręczony. – Czy dziekanat

Warszawski będzie bardziej postępowy aniżeli Lwowski i Krakowski? tudzież ***.
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Najserdeczniejsze pozdrowienia przesyłam
Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski.

Dziękujemy z Halą za serdeczne wyrazy dla nas i zapraszamy, żeby Pan od-
wiózł sam ptaki do Muzeum, a przy tej sposobności zagościł w Białym Dworku
na parę tygodni koniecznie.

Pozdrowienia zasyłamy
H[elena] Dybowska
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27 Konstanty Janicki (1876–1932), zoolog, parazytolog, cytolog, w 1919 roku powołany na stanowisko
profesora zoologii morfologicznej i systematycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
28 Michał Siedlecki (1873–1940), organizował w tym czasie Uniwersytet Wileński, którego został
rektorem i profesorem zoologii jednocześnie nadal kierując Katedrą Zoologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

9/III 1919
Lwów

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Dzisiaj 9/III był u mnie Dr. J[an] Grochmalicki, od niego dowiedziałem się
o różnych nowych dla mnie sprawach, o których tu pokrótce chcę z P[anem] po-
mówić, przyczem i inne sprawy poruszyć.

1. W tym dniach dostał Dr. J[an] G[rochmalicki] wezwanie z Poznania, 
z propozycją na Prof[esora] nadzwyczajnego Zool[ogii] z płacą 10.000 m[arek]
rocznie – przyjął propozycję i wybiera się około 20-25/III do Poznania, ma zamiar
jechać przez Warszawę i tam się zobaczyć z P[anem]. Czy posada w Poznaniu dla
zoologa postępowego jest dobra? Co do mnie, to jabym jej nie przyjął – Poznań-
czanie, o ile ich poznałem są zacofani – ale co robić. Trzeba się koniecznie gdzieś
przygarnąć. Gdyby to było możebne w Warszawie, lecz tam wyznaczono Prof.
Siedleckiego, albo Janickiego27, który z nich zostanie w Warszawie jeszcze jakoby
niewiadomo. Tu powiadają że Prof. S[iedlecki] nie wyjedzie z Krakowa28.

2. Przed odjazdem do Poznania Dr. J[an] G[rochmalicki] ma zamiar ożenić
się z P[anną] Witkiewiczówną byłą jego uczennicą. Z wyjazdem z Lwowa może
być zerwana praca nad kiełżami bajkalskimi i nad ślimakami – a szkoda wielka –
Co począć, nie wiem. Co byś P[an] poradził?

3. Dr. J[an] G[rochmalicki] powiedział, żeś P[an] mu donosił, o projekcie
swoim przybycia w czasie Wielkiejnocy do Lwowa. Jeżeli ten projekt przyjdzie do
skutku, tu spodziewam się, że P[an] zajdziesz na mieszkanie do nas. Obecnie wiel-
kanoc o cały miesiąc późniejsza, niż roku zeszłego; sądząc po temp. roku zeszłego,
będziemy mieli już ciągle +5 do + 8, do +9°R, rano o 6 godzinie, więc już palić
w piecach nie będzie potrzebne. Może do tego czasu upora się Lwów z „rezuniami
bestialskimi” którzy nas teraz zasypują szrapnelami  i granatami – dom nasz dotąd
stoi nienaruszony – Dachówki postrzelane, dużo okiem wybitych, ale w tym po-
koju, gdzie Pan sypiał okna całe i wszystko gotowe na pański pobyt.

Ale nie tylko nocleg znajdziesz P[an] u nas, lecz i stół, oczywista rzecz „wo-
jenny”, lecz jak dla przyrodnika wystarczający – To też prosimy P[ana] ażebyś do
nas zjeżdżał, jak do bliskich krewnych, bez żadnych ceregieli. Byłbym bardzo rad
z P[ana] obecności tu u nas – odświeżyłbym się pod wpływem P[ana] optymiz-
mem i P[ana] działalności.
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29 Być może Paul Appell (1855–1930), francuski matematyk i działacz polityczny zangażowany 
w działania na rzecz pokoju i współpracy międzynarodowej, zwolennik esperanto, bardzo aktywny 
w akcji na rzecz nauczania i popularyzacji tego języka.
30 Louis Couturat (1868–1914), francuski logik, filozof i matematyk, wydawca dzieł Leibniza, twórca
języka Ido, wersji esperanto.
31 Marian Alojzy Łomnicki (1845–1915), geolog i zoolog.
32 Jarosław Ludomir Łomnicki (1873–1931), entomolog i paleontolog, Dyrektor Muzeum Przyrodni -
czego im. Dzieduszyckich we Lwowie w latach 1915–1931.

4. Od czasu jak zawitała mąka amerykańska, mamy lepszy chleb, dostajemy
jagłę, kasze gryczane i jęczmienne, nawet groch i fasolę, a przytem są kartofle,
nawet od czasu do czasu mięso kupować możemy i sadło świnie.

5. P[an] Dr. J[an] G[rochmalicki] powiedział mi, że żona P[ana] bawi w Za-
kopanem, z powodu niezdrowia – czy to jest cięższa cierpienie jakie, wymagające
pobytu w Sanatorjum? 

6. Memoriał mój o języku międzynarodowym – nie doznał nigdzie powodze-
nia. Z Warszawy pisano, że nowy język „wszechświatowy”, grozi silną konkuren-
cją Esperantystom, że P[an] Karol Appel29 bardzo pesymistycznie wypowiada się
o językach międzynarodowych i przypuszcza, że język francuski będzie wybrany
na język porozumiewawczy pomiędzy narodami?

Otóż na Warszawskie argumenty odpowiedziałem, że ten nowy język jest
,,odszczepieńcem” od głównego pnia Esperanto, jest to Ido: byłych Esperantystów,
na czele których stał, francuzki propagator języka międzynarodowego Couturat30,
drażniły sukcesy Zamenhofa, więc wystąpili z propozycją poprawek – Tu we Lwo-
wie niektórzy Esperantyści przeszli do obozu Couturat’a, tak np. Marjan Łom-
nicki31, ojciec Jarosława32.

Starałem się im wykazać, że te zmiany, jakie proponują, dałby się po trochu
wcielić do pnia Esperanto, że ten język może i musi się stopniowo doskonalić, jak
każdy wynalazek nowy. Nawoływania moje nawet tu we Lwowie nie miały powo-
dzenia. Odszczepieńców drażniła stanowcza opozycja Esperantystów przeciwko
wszelkim poprawkom ich dotychczasowego języka i w ten sposób nastąpił rozłam
– ten zaszkodzi wszystkim.

7) Filologowie są wszyscy, bez wyjątku prawie, wrogo usposobieni względem
każdego języka międzynarodowego – to też z tej strony jakieś pomocy z ich działań
oczekiwać nie możemy.

8) Przyrodnicy są obojętni, na nich także liczyć nie wypada –
A więc propozycja moja pogrzebaną zostanie tak przypuszczam przynajmniej.
9) Już ptactwo przylatać zaczyna – niestety ciągłe strzały nie pozwalają wyj-

rzeć nawet do ogródka – Mamy jednak nadzieję, że to bestjalstwo skończyć się
przecie musi, przepowiadają że nastąpi to jeszcze w marcu.

Dzisiaj przez noc całą i we dnie do godziny 5 po obiedzie walono z armat,
szrapnele pękały tuż przed naszym domem na wzgórzu, na szczęście nie 
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wyrządziły one szkody w naszej zagrodzie. Domy przeciwległe na naszej ulicy
uszkodzone zostały. Gazety otrzymaliśmy wieczorem, bo gazeciarki bały się iść
we dnie po naszych ulicach, większa część mieszkańców przez dzień cały bawiła
w piwnicach. Wody i światła dotąd niema – robią nadzieję, że jak odpędzą „rezu-
niów” od miasta natychmiast wodociągi i elektryka naprawione zostaną.

10) Pisałem P[anu] o Światopoglądzie; wydaną została broszura. Dzięki
P[anu] Kręckiemu – ale egzemplarzy dotąd mi nie przysłano – prosiłem Kręc-
kiego, ażeby 1 egz. dał P[anu]; ciekaw jestem jak P[an] na propozycje moje w tej
broszurze wypowiedziane zapatrywać się będziesz.

Dr. J[an] G[rochmalicki] będzie musiał w Poznaniu wyrzec się mojej znajo -
mości, bo ta mu będzie za zło poczytana, Poznańczanie i Lublinianie to są naj-
klerykalniejsi Polacy, będący nawet bardziej bigoci niż Wilnianki i baby
Często chowskie, jedni z nich udają pobożność z oportunizmem, drudzy, a tych
większość ,,pa głupotie”.

11) Przesłałem P[anu] dwie broszurki w manuskryptach: o Wrocławiu i Ber-
linie o któreś mi P[an] pisał. Czy te broszurki doręczył P[anu] P[an] A[ugust]
Kręcki? Gdzie by je umieścić do druku, teraz tak trudno o druk.

W tej chwili, gdym ostatnie to słowo wypisał, zaczęto znowu walić z armat 
ciemno, godzina 11 w nocy, a ,,rezunie” nie odpoczywają.
Może jutro z rana jeszcze co dopiszę, obecnie żegnam P[ana]. 
Nic więcej nie dodam jak ogromne zniszczenia wyrządza, przez strzelanie 

reziunów.

Z głęb[okim] szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski
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31/III 1919
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Z wielką niecierpliwością oczekiwałem wiadomości o P[anu]. Trwożyła mnie
wieść, zakomunikowana przez Dr. J[ana] Grochmalickiego, że żona P[ana] chora
i bawi w Zakopanem. Następnie byliśmy przez prawie 2 tygodnie odcięci od za-
chodu, pozostając ciągle, jak i do dziś dnia, pod grozą utraty życia lub kalectwa 
i postradania zbiorów, a zarazem i mieszkania – Smutne przeżywaliśmy i dotąd
przeżywamy chwile – kiedy się to skończy!

List odebrany od P[ana] z dn. 22/III doszedł rąk moich 28/III. Uprzednio
przywiózł P[an] Łomnicki z Warszawy list od Dr. Polińskiego33 i parę jego prac
drukowanych świeżo. 

Onegdaj otrzymałem kartkę od P[ana] Kręckiego, ten mnie zawiadomił, że
odebrał posyłkę adresowaną do P[ana] lecz że P[ana] nie było, boś P[an] wyjechał
do Krakowa.

Otóż co do tej przesyłki manuskryptów dwóch, to je oddaję pod ojcowską
P[ana] opiekę i postaram się przesłać pierwsze części pamiętników na ręce P[ana];
więc tych pamiętników 4 części są gotowe, dwie pierwsze drukowane 
w biblj[otece] warszawskiej – dwie następne są w ręku P[ana], 5 część mógłbym
prędko dokończyć przepisując z bruljonu.

Spustoszenia w mieście są ogromne, szkody poniesione miljardowe, ale jesz-
cze codzień przybywają nowe. Co do uniwersytetu, to nań padła pewna ilość gra-
natów. Część większa oranżerii zniszczona. Dach na gmachu głównym w kilku
miejscach przebity, jeden komin zbity. W gabinecie sztuki, sufit przełamany. Mu-
zeum Hr[abiów] Dzieduszyckich miał[o] dotąd wszystkie okna frontowe rozgru-
chotane, od pocisku który padł na ulicę – musiano wstawić nowe szyby –
pozostawiono okna otwarte, sądząc, że to je ochroni. Powiadają, że powtórnie
części okien zostały zniszczone. Na nasz dom dotąd nie padł żaden granat – 
w pobliżu jego było kilka – od kul karabinowych pobite dachówki i potłuczone
szyby, głównie od strony wschodniej, mniej od stron południowej i zachodniej.

25/III miał miejsce ślub Dr. J[ana] Grochmalickiego z P[anną] Eleonorą Wit-
kiewiczówną, w dwa dni po ślubie odjechał z żoną do Poznania – ma rozpocząć
wykłady w końcu kwietnia. Czy mu tam dobrze będzie? sądzę – że tak, choćby na
mocy wiersza „dobrym wszędzie, dobrze będzie”. Pierwsze dwa lata musi poświę-
cić wykształceniu nauczycieli gimnazjalnych, a może i ludowych, to też w jednym
roku mają być wyłożone 3 kursy jednakie i roboty będzie miał ogrom. Z odjazdem

33 Władysław Poliński (1885–1930), zoolog, malakolog, w 1919 roku pełnił funkcję najpierw kustosza
Muzeum Zoologicznego UW, a następnie kustosza Działu Zwierząt Bezkręgowych Narodowego
Muzeum Przyrodniczego w Warszawie.
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34 Władysław Dybowski (1839–1910), zoolog, paleozoolog i florysta, autor ponad 100 prac z systema -
tyki mięczaków i gąbek, jego bogaty zbiór mięczaków litewskich został zdeponowany w Muzeum
Dzieduszyckich.
35 Jan Kinel (1886–1950), zoolog, entomolog, uczeń Dybowskiego.
36 Jan Hirszler (1883–1951), profesor zoologii i anatomii porównawczej, student B. Dybowskiego 
i J. Nusbauma-Hilarowicza, po licznych pobytach w zagranicznych ośrodkach naukowych (Monako,
Triest, Sewastopol) od 1913 roku profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1918–1939 pełnił
funkcję kierownika Katedry Zoologii na Uniwersytecie Lwowskim, organizator ekspedycji naukowej
do Liberii (1935–36), jeden z najwybitniejszcyh biologów II Rzeczypospolitej. Autor licznych, często
pionierskich, prac z dziedziny biologii komórkowej i fizjologii. W 1940 roku zagrożony aresztowaniem
zadeklarował narodowość niemiecką i wyjechał do Rzeszy, pracował w Kaiser Wilhelm Institut 
w Dahlem pod Berlinem. Od 1943 roku mieszkał pod Wiedniem, po zwycięstwie Aliantów pracował
w amerykańskim urzędzie zdrowia w Wiedniu. W 1948 roku powrócił do Polski, gdzie został
uwięziony i skazany za współpracę z Niemcami. Od 1950 roku pracował w Instytucie Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku.

Grochm[alickiego] straciłem współpracownika, miał on po mojej śmierci zająć 
się opracowaniem zbiorów Bajkalskich i Kamczackich, które teraz pozostaną 
bez opiekuna. Obecne zbiory molusków po moim bracie34 pozostałe, obejmuje 
Dr. Poliński – prosiłem Grochmalickiego, ażeby wskazał Łomnickiemu 
gdzie są te zbiory – tak ażeby one mogły być oddane do opracowania i zdetermi-
nowania.

W Gabinecie Dzieduszyckich po odejściu Grochm[alickiego] zajął jego
miejsce Kinel35, nauczyciel gimnazjalny, pracował w gabinecie nad Cerambicidami
krajowym. P[an] Jarosław Łomnicki pozostaje na swojem miejscu. Sądzę że Mu-
zeum Dzieduszyckich powinno przejść pod zarząd państwowy, wtedy tylko można
byłoby liczyć na stosowne urządzenia, odnośnie do personelu jak i do materjału
muzealnego.

Z prof[esorem] Hirszlerem36 dawno już się widziałem – nie wychodzę wszak
z domu już od grudnia r[oku] p[oprzedniego]. Prof[esora] Kwietniewskiego wi-
duję czasami – on ma zamiar wyjechać do Warszawy na jakieś półrocze. Do
wszystkich plag, jakie spadają na nasze nieszczęśliwe miasto i kraj dodać trzeba
teraźniejszą wiosnę, niestałość, zmienność jej jest niezwykła. Jeden dzień mamy
zimę, pada śnieg obfity, zadymka, wicher – wszystko białe dookoła – nazajutrz
potem, *** zimy, mamy wiosnę, topi śnieg znika doszczętnie i mamy wiosnę, po
ciepłym dniu wyjaśnia się, w nocy mróz, i dzień zimny z wiatrem wschodnim, bol-
szewickim.

Dzisiaj „Rezunie” tak hajdamaków tu nazywają, nie bombardują Lwowa. Sły-
chać tylko dalekie detonacje działowe – kilka nocy uprzednich mieliśmy ciągłą ka-
nonadę.

A Sejm walny, ma być on lepszy, aniżeli się po analfabetach i po socjalistach
z początku spodziewano.

18



37 W 1913 roku w Pamiętniku Fizjograficznym, Janusz Domaniewski opublikował Krytyczny przegląd
avifauny Galicji, najprawdopodobniej planował w 1919 roku kolejne wydanie tej pracy.
38 Być może jest to aluzja do opisywanych w książce Wspomnienie z przeszłości półwiekowej starań
Dybowskiego w trakcie jego misji w Ołomuńcu i Pradze w sprawie uwolnienia internowanych
powstańców i generała Langiewicza, jak i niechęci okazywanej przez Czechów powstańczym
emisariuszom.

„Precz z inteligencją” jest i dzisiaj zdaje mi się naczelną myślą każdego 
ludowca i socjalisty – różnica pomiędzy temi dwoma partiami stanowi to, że jedni
nawołują ,,religja” – a drudzy jej nie przyzywają.

Odnośnie do przyszłości, to zdaję mi się rzecz jasna, że na nowo rozpocznie
się wojna! Z jednej strony będzie koalicja – z drugiej Niemcy, Moskiewscy i Ży-
dowscy Bolszewicy, Ukraińcy, Czesi, Turcy, Bułgarzy, Węgrzy, Austriacy. Kto wie
przy tym czy Bolszewizm nie zjawi się i wśród ludności francuskiej, angielskiej 
i amerykańskiej, wszak hasła Bolszewizmu tak przynętne dla ubogich w duchu 
a tych wszędzie przewaga.

Ja pesymistycznie zapatruje się na najbliższą przyszłość, poprawa stosunków
leży daleko przed nami – już jej chyba się nie doczekam.

Jeżeli się warunki podróży z Warszawy do Lwowa polepszą, to przyjeżdżaj
P[an] i wprost do nas. Byłoby bardzo do życzenia, ażeby „krytyczny przegląd avi-
fauny Galicji37” został jak najprędzej wykończony.

Jeżeli na wielkanoc nie będzie można, to przybywaj P[an] na Zielone Świątki.
Światopogląd! Jak się P[an] nań zapatrujesz? Jestem najświęciej przekonany, że 
z usunięciem  wierzeń naiwnych i cudowności dziecinnych ludzkość potrafi raj
uczynić na ziemi, zamiast dzisiejszego padołu płaczu i zgrzytania zębów. Gdy 
miłość zajmie miejsce nienawiść, a prawda miejsce kłamstwa i obłudy, wtedy na-
staną chwile anielskiej szczęśliwości, aby tak było! i z tem życzeniem zapraszam
P[ana] dzisiaj.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

31/III

1/IV odczytując dzisiaj list wczoraj napisany widzę, że może będzie niezro-
zumiałem dla czego zaliczyłem Czechów do współki z Niemcami i Żydami bol-
szewickiemi – otóż objaśnić muszę że mam dowody na to, że oni z Bolszewikami
moskiewskimi i z Hajdamakami Ukr[aińskimi] są w bliskich stosunkach i niech
tylko szala wypadków przechyli się na stronę Bolszewików, natychmiast zmienią
front – Czesi są to wspólnicy najniewierniejsi, na nich nikt i nigdy polegać nie
może – za pieniądze i dla zysku zrobią wszystko – honor dla nich jest czczy frazes.
Doświadczyłem ich niewierności w latach naszego ostatniego powstania38.
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39 Iwan Gonta (1705–1768), najemny żołnierz prywatnej armii Franciszka Potockiego, którego
zdradził przechodząc na stronę zbuntowanych kozaków, następnie jeden z przywódców koliszczyzny,
wystąpienia hajdamackiego na Ukrainie Prawobrzeżnej. Odpowiedzialny za liczne mordy i pogromy
został pojmany przez Rosjan i wydany staroście halickiemu, Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu,
stracony po torturach.
40 Maksym Żeleźniak (ok. 1740–1768), kozak zaporoski, jeden z przywódców koliszczyzny. Został
wybrany pułkownikiem, następnie hetmanem wojska hajdamackiego. Odpowiedzialny wraz z Iwanem
Gontą za rzeź humańską, gdy po opanowaniu zamku w Humaniu w ciągu jednego dnia zamordowano
około 20 tysięcy osób. Pojmany przez Rosjan został zesłany do Nerczyńska.
41 Określenie osiadłych na Syberii potomków zesłańców.

Równie nikczemni jak Czesi, są nasi „Rezunie”, Hajdamacy; ich protoplasty
Gonta39 i Żeleźniak40 są to prototypy obecnych działaczy. Nie możecie sobie urobić
należytego pojęcia o moralności tych wyrzutów ludzkości. W obec nich Sybiracy
,,Czołdoni41” są aniołami.

W chwili gdyśmy byli odcięci od zachodu, gdy cały nawał dziczy obległ Lwów,
byliśmy przygotowani na śmierć. Mając w mieście licznych pomocników hajda-
mackich, Żydzi i mieszkający we Lwowie Rusini, spodziewaliśmy się lata chwila
ich najścia. Bez wody, bez światła, bez chleba, nawet kartofli oczekiwaliśmy 
w skupieniu strasznej doli.

Rząd hajdamacki obiecał wojsku ogromne nagrody za zwycięstwo; 4000
koron gotówką i 6 morgów gruntów każdemu żołnierzowi, który będzie z pierw-
szych w mieście, oficerom sumy bajeczne obiecano a wszystkim prawo grabieży.
Oficerowie niemieccy sztabowi są dowódcami oddziałów, artylerzyści są Niemcy
i Czesi, działa i amunicję dostają z Czech i Węgier.

Dzisiaj 1/IV podają dzienniki, że Rumuni wkroczyli do Galicji wschodniej?
Może to prim-aprylis. Rozkazy koalicji nie mają żadnego znaczenia wobec Cze-
chów i hajdamaków kpią oni sobie z tych rozkazów – mają nadzieję że Bolszewizm
zwycięży.

Oto krótki dodatek do listu wczorajszego. 
Śnieg pada gęsty przy temperaturze +1°R słota, brzydko na dworze.

Uściśnienia najserdeczniejsze przesyłam
Dr. B[enedykt] D[ybowski]

1/IV 1919
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11/IV 1919 
Czcigodny i Kochany P[anie]Januszu!

Jutro wyjeżdża do Warszawy Prof. K[azimierz] Kwietniewski ze swoją ro-
dziną. Przez niego przesyłam P[anu] niniejszą korespondencję.

Niestety mam czasu niewiele, a chciałbym o wielu kwestjach z P[anem] po-
mówić – z powodu braku czasu będę musiał ograniczać się i tylko pobieżnie do-
tknę najważniejszych.

1. List obszerny przesłałem drogą pocztową. Czyś P[an] go odebrał?
2. List przesłałem przez pocztę do Dr. Polińskiego, czy on doszedł do rąk

jego.
3. Miałem P[anu] przesłać oba artykuły, drukowane w Bibl[iotece] Warszaw-

ski[ej] niestety nie mogłem ich odszukać – książki moje są zrzucone do kupy; przy
moich obecnych zajęciach gospodarskich, pozostając bez służby, przeszukać ca-
łego zbioru książek niepodobna. Pisałem do P[ana] Kręckiego, ażeby wypisał
T[om] i Str[ony] B[iblioteki] W[arszawskiej] i przesłał P[anu] do gabinetu. 
Gdyby u niego były odbitki, to prosiłem ażeby chwilowo zechciał P[anu] 
pożyczyć.

4. Chyba na wielkanoc obecną nie odważysz się P[an] przyjechać do Lwowa.
Rezunie strzelają do nas ciągle – P[an] Jarosław [Łomnicki] nie wychodzi z domu
z obawy przed szrapnelami i granatami a bombami Rezuniów. Wszakże gdybyś
P[an] miał odwagę, to proszę do nas – pokoik na dole już jest gotów dla P[ana].

5. Pisząc do Dr. Władysława [Polińskiego], zapraszałem go na lato, może by-
ście P[anowie] razem przyjechali – miejsce w domu naszym w czasie lata dosyć.
Jak P[an] o tem sądzisz czy taka podróż byłaby możebną.

6. W muzeum już zamieszkał następca P[ana] Prof[ofesora] Grochmalic-
kiego, Prof. Siemiradzki42 rzadko się zjawia, zajęty wojskowością.

7. Dzisiaj odebrałem pierwszy list od Prof[esora] Grochm[alickiego] z Po-
znania, wrażenie bardzo dobre. Roboty będzie miał ogrom – ma rozpocząć wy-
kłady 28/IV – 5 godzin tygodniowo prelekcji, 6 godzin ćwiczenia i kilka wycieczek 
z uczniami. Kurs I zakończony będzie w lipcu.

8. U nas wiosna, we dnie na słońcu bywa +18 do + 20°R w nocy +7 +6
albo nawet + 4°R tylko. Na krzakach już są pąki, wiejskie *** Sasanki, Pierwiosnki
– nawet jakby Fijołki.

42 Józef Siemiradzki (1858–1933), paleontolog, geolog i podróżnik.



43 W tym czasie trwały negocjacje z Niemcami i Anglią w sprawie powrotu do Polski z Francji, przez
Gdańsk, Armii Polskiej dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Zgodnie z rozkazem wydanym
przez marszałka Focha, powrót rozpoczął się właśnie w kwietniu 1919 roku.
44 Francuskie powiedzenie „Każdy śpiewa dla swojego klasztoru” oznaczające, że „każdy gra w swoim
interesie”.
45 Zapewne chodzi o wznowienie wydawania czasopisma.

9. Strzelania nie ustają. Rezunie nie mogą się powstrzymać, dostarczają im
Niemcy i Czesi amunicję – prawdopodobnie za darmo.

10. W rury wodociągowe wpakowali Rezunie kupę koni zdechłych.
11. Brak wody strasznie nam dokucza.
12. Mięsa niema wcale.
13. Nadzieja na bliski koniec utrapienia urzeczywistnić się mają jakoby – ale

kiedy?
14. Czekam niecierpliwie na wiadomość od PP.
15. Miałem zamiar przesłać jeden artykuł o molluskach bajkalskich do wy-

dawnictwa Tow[arzystwa] naukowego, ale nie zdołałem ukończyć polskiego tek-
stu, więc odkładam przesyłkę na później.

16. Gdańsk i Haller43 – to są kwestje, których rozwiązać nie zamierzają nasi
„przyjaciele” – Czy Paderewski im pomoże?

17. A Sejm nasz walny? Chacun chante pour son couvent44

18. Dobrze że Myśl Niepodległa45 odżyła.

Oto wszystko na teraz.
Jak odbierzesz P[an] niniejszą korespondencję napisz P[an] choćby na kartce.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

11/IV 1919
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Oddawca Dr. B. Dybowski 
Lwów Zaścianek 12

Warszawa
Uniwersytet.

Gabinet Zoologiczny
W. P. Janusz Domaniewski

12/IV 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Dzisiaj wysłałem przez pewną okazję list do P[ana]. Skoro go P[an] odbie-
rzesz, donieś mi P[an] o tem pocztą na kartce. Zarazem zawiadom mnie: czy pro-
jekt przybycia do Lwowa da się uskutecznić? Robią nadzieję, że Rezunie pokonani
zostaną. Również przyrzekają, że będzie woda – niestety o świetle elektrycznem
milczenie.

Zasyłamy wszyscy najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia świąteczne.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

12/IV 1919
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46 Właściwy tytuł to Przed półwiekiem. Wspomnienia z czasów uniwersyteckich.

Oddawca Dr. B[enedykt] Dybowski 
Lwów Zaścianek 12.

Warszawa
Uniwersytet. Gabinet Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

15/IV 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Króciutko obecnie piszę do P[ana] oczekując od niego zawiadomienia o ode-
braniu dwóch ostatnich moich listów. Przesyłam tę kartkę jedynie dla tego, żem
nareszcie odzyskał I i II część wspomnień przed pół wiekiem46 więc mogę P[anu]
przesłać dokładnie rok w którym drukowane były w Bibl[iotece] Warszawskiej.

I część w Tomie 270. 1908 r. str. 510-534
II część Tom 273. 1911 r. (Mam tylko odbitki, paginacji nie podam).

Na tem kończę.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski
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47 Władysław Taczanowski (1819–1890), ornitolog i arachnolog, współpracownik i przyjaciel
Dybowskiego. To właśnie Taczanowski, pomimo bardzo trudnych warunków, uczynił warszawski
Gabinet Zoologiczny jedną z najważniejszych europejskich kolekcji zoologicznych drugiej połowy XIX
wieku.
48 Antoni Waga (1799–1890), zoolog, entomolog, arachnolog, profesor języków klasycznych,
podróżnik i historyk nauki, przyjaciel i mistrz Władysława Taczanowskiego.
49 Jan Kazimierz Zawisza (1822–1887), archeolog i specjalista prehistorii, pionier badań prowadzonych
w polskich jaskiniach, społecznik, mecenas sztuki i nauki, właściciel Ojcowa, szczególnie zasłużony
dla ochrony przyrody, zgromadził znaczące zbiory archeologiczne i paleontologiczne.
50 Konstanty Jelski (1837–1896), zoolog, podróżnik, nadsyłane przez niego okazy z Gujany Francuskiej
i Peru stanowiły bardzo ważną część warszawskiej kolekcji zoologicznej.
51 Na temat Jana Sztolcmana, zoologa, podróżnika, dyrektora Muzeum Branickich, wicedyrektora
Muzeum Zoologicznego w Warszawie, ”przyrodnika, który uratował żubra”, patrz P. Daszkiewicz ,
D. Iwan, H. Kowalski, D. Mierzwa-Szymkowiak, R. Zaborowski, 2018. Z dziejów Gabinetu
Zoologicznego. Korespondencja Jana Sztolcmana (1854–1928). „Memorabilia Zoologica”, N.S.
3/2018. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 183 s.

[kwiecień, 1919]
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Nie możesz P[an] sobie przedstawić radości mojej, gdym przeczytał list
P[ana] ostatni, z dnia 14/IV b.r 1919. W nim znalazłem realizację naszych da-
wnych projektów i marzeń z lat 1890tych. Oto com o tych projektach pisał w roku
1898ym, 21 lat temu nazad „Władysław Taczanowski47, kustosz gabinetu zoolo-
gicznego Uniw[ersytetu] Warszawskiego, marzył o utworzeniu gabinetu zoolo-
gicznego imienia Hr[abiego] Konstantego Branickiego, w skład tego muzeum miał
wejść cały zbiór Prof. Antoniego Wagi48, za który płacił Hr[abia] K[onstanty]
B[ranicki] wówczas 20.000 r.d, następnie miał być weń wcielony zbiór P[ana]
Jana Zawiszy49 i wszystkie podówczas jeszcze niesprzedane zbiory nasze ornito-
logiczne i inne. Kustoszem dożywotnim płatnym z funduszów, Hr[abiego] K[on-
stantego] B[ranickiego] miał zostać jeden z trzech kandydatów mianowicie ja,
albo Konstanty Jelski50, lub też Jan Sztolcman51. Taczanowski pisał nagląco do
mnie, bawiącego wówczas w Dorpacie, ażebym się podjął tego obowiązku. Od-
mówiłem stanowczo, wiedząc z doświadczenia a także i poniekąd intuicyjnie czu-
jąc, że przysłowie białolechickie słusznie głosi, iż kto na czyim wozie jedzie, ten
piosenkę śpiewać musi... Oświadczyłem więc otwarcie Hr[abiemu] K[onstan-
temu] B[ranickiemu] że podjąć się roli Kustosza nie mogę i że z mojej strony pro-
ponuję na tę posadę kolegę mojego gimnazjalnego Konstantego Jelskiego.

Następnie pertraktacje nasze z Prof[esorem] A[ntonim] Wagą o kupno jego
zbiorów rozbiły się, wobec jego oświadczenia, że do końca życia swego nikomu
zbiorów nie sprzeda. Gdy więc w ten sposób marzenia Taczanowskiego na razie
rozwiane zostały, już mnie więcej nie nakłaniał do pozostania w kraju...

Pojechałem na Kamczatkę – Gdym wrócił dowiedziałem się od Taczanow-
skiego że on projekt dawniejszy i teraz pragnie przyprowadzić do skutku, bo 
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52 Ksawery Branicki (1864–1926), mecenas nauk przyrodniczych, ojciec Konstanty i Antoni Waga
rozwinęli jego zainteresowaia przyrodnicze. Przekonany przez Władysława Taczanowskiego, w celu
ochrony zbiorów zoologicznych przed ewentualnym kolejnym rosyjskim rabunkiem, założył w 1887
roku, projektowane już przez jego ojca, Muzeum Branickich na Frascati w Warszawie, przekazane 
w 1919 roku narodowi polskiemu.
53 Władysław Lubomirski (1824–1882), przyrodnik malakolog, mecenas warszawskiego Gabinetu
Zoologicznego, zesłany za sprzyjanie Powstaniu Styczniowemu. W rodzinnym majątku w Stani sła -
wowie zgromadził duży zielnik. Po powrocie z zesłania zamieszkał w Warszawie, gdzie aklimatyzował
rośliny syberyjskie przesyłane przez Dybowskiego i południowoamerykańskie przez Konstantego
Jelskiego oraz Jana Sztolcmana. Utworzył bibliotekę malakologiczną złożoną z ponad 300 woluminów
oraz cenny zbiór konchiologiczny (około 8000 gatunków), właśnie o tym zbiorze pisze Dybowski 
w liście do Domaniewskiego.
54 Jan Schnabl (1839–1912), lekarz i entomolog, zgromadził znaczącą kolekcję muchówek Euroazji.
55 Antoni Ślósarski (1843–1897), zoolog, jeden z najwybitniejszych popularyzatorów nauk przyrod -
niczych. Pedagog, nauczyciel Marii Skłodowskiej, katalogował i porządkował zbiory Muzeum
Chałubińskiego w Zakopanem.
56 Jan Wańkowicz (1835–1885), entomolog, ziemianin, specjalista systematyki chrząszczy, muchówek
i błonkówek. Jego bardzo duża kolekcja entomologiczna trafiła wraz z biblioteką do Muzeum
Branickich.

spadkobierca52 Hr[abiego] K[onstantego] B[ranickiego] zgadza się na utworzenie
muzeum imienia Branickich na Frascati. Do tego muzeum oddaje Wł[adysław] Lu-
bomirski53 swoje zbiory mięczaków, Dr. Sznabel54 ma oddać swoje zbiory dipte-
rologiczne, Magister Ślusarski55 swoje zbiory mięczaków krajowych, sam
Taczanowski zbiory pająków, mnie doradza, ażebym ofiarował zbiory krajowych
tęgopokrywowych owadów, które mi zapisał P[an] Jan Wańkowicz56. Na tę pro-
pozycję przystałem, pod tym wszakże warunkiem: że wszystkie okazy każdego ga-
tunku, choćby ich było całe setki, zostaną ustawione w zbiorze uporządkowanym
i określonym, a następnie, że zbiór Prof[esora] Antoniego Wagi zostanie zaku-
piony przez zarząd muzeum Branickich i wszystkie krajowe gatunki tęgopokry-
wowych tego zbioru wcielone do zbioru Wańkowicza. Taczanowski obiecał, że
warunki moje zostaną uwzględnione, tymczasem inaczej się stało. Oddano do
opracowania zbiory Wańkowicza dwóm entomologom i w zapłatę za ich trudy po-
zwolono zabrać wszystkie dublety, a tych była ilość znaczna, obok tego bezwa-
runkowo odmówiono kupna zbiorów Prof[esora] Wagi.

Prof. Waga miał od starych Pusłowskich przyobiecane mieszkanie w ich ka-
mienicy w Warszawie aż do zgonu – Mieszkanie było obszerne – Właściciele ka-
mienicy dali od siebie szafy i komody do mieszkania, w których Waga pomieścił
ogromne swoje zbiory i sądził że aż do śmierci nikt jego samego ani jego zbiorów
z miejsca ruszać nie będzie.

Gdy wszakże starzy Pusłowscy zeszli do grobu, spadkobiercy sprzedali ka-
mienicę i nie zważając na obiecania wyrzucili Wagę i jego zbiory. Dzięki życzli-
wości Hr[abiego] K[onstantego] Branickiego, który utrzymywał stale starego
Profesora, znalazł on przytułek we Frascati, a jego zbiory bez szaf, zwalone do
skrzyń, znalazły pomieszczenie w pokoiku na strychu głównego gmachu Frascati.
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57 Natychmiast.

Po śmierci Prof[esora] Wagi, spadkobierca, wnuk jego rodzony P[an] Gro-
blewski, uczeń mój na Uniwersytecie we Lwowie, miał objąć sukcesję po Profeso-
rze. Biedny chłopak, słuchacz farmacji prosił mnie ażebym się zajął inwentaryzacją
zbiorów i biblioteki – Wezwałem moich kolegów z Syberii: Pan[a] Stanisława Kie-
tlińskiego i P[ana] Pawła Chatynieckiego, którzy ofiarnie podjęli się tego zadania,
ja od czasu do czasu dojeżdżałem ze Lwowa. Inwentarz nie mógł być dokładnie
sporządzony bo zbiory nie były zdeterminowane, więc tylko ilość i objętość pudeł
z owadami mogły być podane.

Zbiory były stosunkowo ogromne – zwróciłem się osobiście do Syna
Hr[abiego] K[onstantego] Branickiego ażeby zakupił te zbiory, oddając je za pół
ceny, jaką wyznaczył przedtem Ojciec jego.

Hr[abia] Syn – ani słyszeć nie chciał o kupnie – Zawiedziony przez niedo-
trzymywanie warunków przeze mnie stawianych – udałem się do Akademji w Kra-
kowie proponując kupno – P[an] Groblewski oświadczył, że nie stanowi ceny lecz,
że odda zbiory za tę sumę, jaką Akademja naznaczy – Całe te zbiory kupione zo-
stały za parę tysięcy złotych reń[skich]. Konstanty Jelski kustosz zbiorów Akademji
wysłany został do Warszawy, ażeby je zapakował i zabrał. One są dzisiaj w maga-
zynach zbiorów Akademji o ile wiem dotąd nie uporządkowane.

Obojętność Hr[abiego] Syna do instytucji przez ojca założonej i nie dotrzy-
mywanie warunków obiecanych przez ojca, boleśnie mnie dotknęły. Zdawało się
nawet że cała ta instytucja nie ma wcale szans egzystencji. Ale z powrotem P[ana]
J[ana] Sztolcmana do Warszawy i zajęciem miejsca kustosza w muzeum Branic-
kich poprawiły się jej losy. Wszystko to co dotąd zrobiono dla tego muzeum za-
wdzięczać trzeba taktowi Sztolcmana i umiejętności jego zażywania arystokracji
dla celów instytucji.

Dzisiaj gdy powstaje projekt utworzenia Muzeum Narodowego, to instytucja
Branickich na Frascati będzie pięknym przyczynkiem do niego, do tego pójdą
zbiory Gabinetu Warszawskiego Uniw[ersytetu]. – Ja z mojej strony oddaję zbiory
mięczaków i kiełży bajkalskich oraz zbiory czaszek i szkieletów kamczacki[ej]
fauny. Następnie wszyscy kolektorowie pośpieszą deponować swoje zbiory w in-
stytucji narodowej.

Jabym sądził, że miejsce na muzeum powinno być wybrane, że miałoby od-
osobnione, otoczone plantacjami i ogrodem botanicznym a także zwierzyńcem
nauce poświęconym – przy obfitym wodostanie.

Marzenia nasze oby się ziściły – tym czasem biedna nasza ojczyzna – Ludy 
z niej bez myśli o pomyślności jej całej – kiedy to ona będzie miała tyle środków,
ażeby poświęcić mogła olbrzymie sumy na muzeum narodowe – Dzisiaj wojsko bez
butów – Cała inteligencja bez środków do życia więc realizacja naszych marzeń jest
wielce daleką jeszcze. Wszakże tu nie chodzi na razie o utworzenie stante pede57
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58 August Wrześniowski (1836–1892), zoolog, współpracownik Dybowskiego, po jego zesłaniu na
Syberię, objął kierownictwo Katedry Zoologii UW, specjalista systematyki pierwotniaków i skoru -
piaków obunogich, ostatecznie rozstrzygnąl problem odrębności gatunkowej tura i żubra, pedagog 
i tłumacz prac przyrodniczych.
59 Oktawiusz Radoszkowski (1820–1895), entomolog, generał artylerii w rosyjskiej armii, znawca
systematyki błonkówek, współpracownik W. Taczanowskiego.
60 Feliks Paweł Jarocki (1790–1865), zoolog, organizator i pierwszy kustosz warszawskiego Gabinetu
Zoologicznego, autor 6-tomowego podręcznika Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne (1821–1838).
61 Konstanty Gorski (1823–1864), zoolog, profesor Anatomii Porównawczej, zgromadził znaczący
zbiór muszli, który podarował Wileńskiej Komisji Archeologicznej, naukowy opiekun warszawskiego
Gabinetu Zoologicznego, zaszczuty przez carską administrację popełnił samobójstwo w 1864 roku.
62 Kazimierz Krzywicki (1820–1883), dyrektor Komisji Oświecenia i Wyznań Religijnych, współ -
pracownik Aleksandra Wielopolskiego, „na własną prośbę” zdymisjonowany wyjechał do Drezna,
wcześniej znany jako zwolennik autonomii Królestwa Polskiego zmienił poglądy i występował jako
orędownik wyrzeczenia się przez Polskę wszelkich aspiracji niepodległościowych, a nawet języka 
i religii oraz całkowitego związania z Rosją.

Muzeum Narodowego nie chodzi, ale głównie o oddzielenie Gabinetu Zoologicz-
nego Warszawskiego od Uniwersytetu, tworząc dla niego instytucję samodzielną.
Otóż odpisując treściwie na list Pański oświadczam, że oddzielenie Muzeum Zoo-
logicznego od Uniwersytetu i stworzenie zeń oddzielnej instytucji, uważam za
sprawę bardzo ważną dla nauki, a nadto za naglącą i konieczną.

Zdanie, które tu wypowiedziałem, podzielali: Taczanowski, Prof. Wrześniow-
ski58, Hr[abia] Konstanty Branicki, Ks. Władysław Lubomirski, Jan Zawisza, 
Generał Radoszkowski59, Dr. Schnabl i w ogóle wszyscy nasi przyrodnicy zoolo -
gowie, to też projekt, który P[an] wznawiasz i masz nadzieję przeprowadzić, ra-
duje nas niezmiernie.

Gabinet Zoologiczny Warszawski od roku 1832 do 1864 pozostawał jako in-
stytucja samodzielna pod dyrektorem Profesorem Feliksem Pawłem Jarockim60.
Od roku 1855 kustoszem przy tym Gabinecie był mianowany Władysław Tacza-
nowski. Dopiero po utworzeniu Szkoły Głównej, oddano gabinet pod zarząd
Prof[esora] Zoologii tej szkoły, ale już wtedy, gdy po nagłej śmierci Prof. Kon-
stantego Gorskiego61, obejmowałem Gabinet, łożyłem starania, ażeby Taczanow-
skiego podnieść do godności dyrektora Muzeum, zawiadującego samodzielnie
ową instytucją. Miałem wtedy nadzieję, że mi się to uda, mając *** w ówczesnym
Kuratorze Krzywickim62, dorpatczaninia życzliwego dla tej idei przełożonego – 
liczyłem na powodzenie.
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63 Karol Kessler (1815–1881), zoolog, profesor Uniwersytetów w Kijowie i Petersburgu, nauczyciel
Jelskiego i współpracownik warszawskiego Gabinetu Zoologicznego.
64 Aleksander Strauch (1832–1893), zoolog, herpetolog, dyrektor Muzeum Zoologicznego Akademii
Nauk w Petersburgu. Współpracował z warszawskim Gabinetem Zoologicznym opracowując gady 
z Ameryki Południowej przysyłane przez Jelskiego jak i syberyjskie ze zbiorów Dybowskiego.

Jeszcze raz, mianowicie po powrocie moim z Syberji, bawiąc w Petersburgu
chwilowo, próbowałem wznowić starania o utworzenie z Gabinetu Zoologicznego
Warszawskiego instytucje samodzielną z naczelnym dyrektorem Taczanowskim
– obiecali mi swoją pomoc Prof. Kessler63, Akademik Strauch64 – wyjazd mój jed-
nak nagły na Kamczatkę przeszkadzał dalszym staraniom.

Oto wszystko co w sprawie Muzeum Zoologicznego Warszawskiego powie-
dzieć mogę w tej chwili, i to co o muzeum zoologicznym imienia Hr[abiów] Bra-
nickich powiedzieć można.

Stosując się do życzenia Pańskiego kreślę na osobnej kartce odpowiedz na
list P[ana] z dnia 14/IV b.r.



65 Antoni Władysław Jakubski (1885–1962), zoolog i podróżnik, specjalista systematyki brzucho -
rzęsków i niesporczaków, zdobywca Kilimandżaro, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

23/IV 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu! 

Zaraz po odbiorze listu P[ana] z Zakopanego, odpisałem P[anu] pod adres
„Krywań”, następnie przesłałem list przez pocztę i kartkę w ślad za nią; uprzednio
przesłałem przez Prof[esora] Kwietniewskiego list do Pana i drogą pocztową kar-
tkę z oznajmieniem, że list został przesłany przez okazję pewną; w taki sposób
znajdziesz P[an] po powrocie z Zakopane[go] 2 listy i 2 kartki.

Stosownie do życzenia P[ana] napisałem na osobnej ćwiartce, to co masz
P[an] przedstawić w swoim memorjale.

Marzenia nasze ujrzeć Muz[eum] Narodowe, dźwignięte i funkcjonujące! –
tego, o ile mi się zdaję, ani ja, ani nawet P[an] się nie doczekamy, bo na utworzenie
takiego Muz[eum] potrzebne są Miljardy – a do tego: porządnie i patriotycznie
funkcjonujące wszystkie ogniwa wielkiego łańcucha państwowego. Niestety ani
pierwszych warunków, ani drugich nie mamy, a kiedy je mieć będziemy?

Brak uczuć obywatelskich widzimy dookoła siebie. Nawet cienia patriotyzmu,
uczuć społecznych, obywatelskich nie widać wśród naszych ziomków. Zamiast
poświęcenia dla dobra ojczyzny widzimy paskudztwo powszechne. Każdy rad wy-
zyskać innych.

Moralność została absolutnie nie obowiązującą – Bolszewizm (powinien być
nazwany Żydowizmem) jest dzisiaj dominującym wszędzie czy nasze społeczeń-
stwo z choroby powszechnej wyjdzie cało, to dopiero przyszłość pokaże. Otóż od
tej przyszłości zależy urzeczywistnienie naszych marzeń.

W obecnej chwili chodzi głównie o to, ażeby Muz[eum] Zool[ogiczne] zrobić in-
stytucją samodzielną, rządzącą się niezależnie od Prof[esora] zoologji. Czy się to uda?

Po odebraniu listów moich, uprzednio wymienionych, napisz P[an] chociażby
na kartce tylko. Obecnie przesyłam przez pewną okazję: I i II część mych pamięt-
ników, drukowanych w Bibli[otece] Warszawskiej – są tam i korekty. Po ogłosze-
niu na nowo, trzeba byłoby dodać Index – ja sam to ostatecznie przy korekcie,
którą koniecznie mieć muszę. III i IV część masz P[an] w manuskryptach. V część
przepiszę i prześlę jak można najśpieszniej.

Na tych 5ciu częściach pamiętnik zakończony być może, przed parę dniami
odebrałem list od P[ana] Dr. W[ładysława] P[olińskiego] podziękuj mu P[an] 
w moim imieniu, osobno napiszę do niego, skoro się trochę urządzimy w miesz-
kaniu, po tych strasznych chwilach bombardowania nas przez Rezuniów.

Dzisiaj dowiedziałem się, że Dr. Jakóbski65 był w Warszawie, czy się widział
z P[anem]?
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66 Benedykt Fuliński (1881–1942), zoolog, uczeń Dybowskiego, embriolog i badacz wirków, brał udział
w walkach o Lwów za co został odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Orląt Lwowskich.

Od Dr. J[ana] Grochmalickiego miałem króciutką wiadomość – rozpoczyna
wykłady 28/IV.

O M[uzeum] Dzieduszyckich komunikowałem P[anu] uprzednio; obecnie
tylko donoszę, że Dr. Fuliński66 jest sekretarzem w M[uzeum] Dzieduszyckich.

Po szeregu dni wiosennych, nastąpiły zimna i przymrozki – temp. w nocy
bywa -1°R albo±0, we dnie + 2 albo + 3°R, wypadł nawet śnieg, który leżał pra-
wie dzień cały na dachach, pomimo zimna zielenieją drzewa. Jarzębiny już w pą-
kach kwitnących. – Brzozy listkami drobnymi pokryte, Narcyzy żółte w pełnym
kwiecie. Dzieciaki znoszą pierwiosnki i fijołki – zaczynają kopać w ogrodach,
przygotowując ziemię na pola kartoflowe.

Ten list wysłałem przez okazję pewną. Jedzie do Warszawy Dr. medycyny –
przyjaciółka mojej córki Jani – razem studiowała z nią tu we Lwowie – razem
praktykowały w Wilnie, podczas internowania nas przez Moskali. P[anna] Emilia
Sołtysikówna już dzisiaj P. *** jedzie z mężem i dzieckiem niemowlęciem na stały
pobyt w Warszawie.

Wyjeżdża w piątek – dziś mamy środę. Jeżeli doręczy osobiście pocztę to
oprowadź P[an] po Gabinecie, wskaż na okazy bardziej interesujące.

Obecnie cicho u nas, ustała ciągła kanonada, ogłuszające nas w przeciągu od
1/XI 1918, do 22/IV 1919 – gdyby się to bombardowanie nie powtórzyło,
wszakże za mało tu mamy wojska – a Bolszewiki idą jakoby już na Tarnopol, 
a z tamtąd mają dotrzeć wraz z Rezuniami do Lwowa. Może Halerowczycy
przyjdą nam w pomoc?

Kończę dzisiaj 23/IV, bo jutro rano musimy odnieść list i pocztę do P[aństwa]
Pieradzkich. 

Żegnam więc –

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

23/IV 1919
Odbitkę z Pam[iętnika] Fizjogr[aficznego] posyłam P[anu].
Warto pomyśleć o utworzeniu Tow[arzystwa] aklimatyzacji i hodowli zwie-

rząt w ogrodzie zoologicznym – Może Hr[abia] Branicki i Sztolcman poparli by
taki projekt.
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12/VI 1919
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

List P[ana] z dnia 29/V odebrałem 8/VI, z nim, jak uprzednio ze wszystkiem
korespondencjami była zwłoka widocznie w cenzurze – Kontrola cenzury wojsko-
wej jest konieczna u nas – z powodu wrogów wewnętrznych – szczurów wędrow-
nych i Rezuniów. Najlepiej koperty nie zaklejać. Odpisuję dopiero dzisiaj 12/VI.
Najpierw odpowiadam kolejno na kwestie dotknięte w liście P[ana].

1) Choruję na nogi, brzękną mi stopy i stawy – obrzęknięcie się zmniejsza,
gdy leżę z podniesionymi nogami, muszę tedy często leżeć, a podczas leżenia
trudno pisać, z tej racji ograniczyć się musiałem do najniezbędniejszych kore-
spondencji.

2) Przypisywanie 5tej części pamiętnika odkładam na później.
3) O projekcie osobnych zarządów dla Gab[inetów] Przyrodniczych – mó-

wiłem z Hirszlerem, nie wiem jednak czy on popierać będzie taki projekt, jak 
z rozmowy z niniejszej wnioskuję to on byłby uważał za ubliżenie dla katedry zoo-
logii. Zresztą rozmowa nasza prowadzona była w czasie gdy ojciec H[irszlera]
dogorywał. Umarł on nazajutrz po mojej bytności w Gabinecie.

4) Bardzo rzadko wychodzę, więc już od niepamiętnych czasów nie byłem 
w Muz[eum] Dziedusz[yckich].

5) Dobrze byłoby gdybyś P[an] już dokończył pracę o Awifaunie Galicji.
Nazwa ta nie jest anachronizmem, ale wykazuje że zbiory pochodzą z prowincji
tem mianem zwanej. Jabym był nawet tego zdania ażeby Galicja, poznańskie –
Litwa stanowiły autonomiczne jedności państwa polskiego – lepiej były się rządziły
pod wspólną Władzą Centralną, ale centralizacja jest rosyjska np. gdzie z Pe-
ters  burga rządzono Kamczatką i Ministrowie stanowili czy Piotropawłowsk ma
mieć bruki i sikawkę parową – to jest wprost śmieszne, a jednak Galicją tak rządzą 
z Warszawy, jak Kamczatką z Petersburga.

6) Co do zamierzonej sprawy P[ana] o ogólnej zoogeografii Polski, to uwa-
żałbym że publ[ikacja] za wczesną, zresztą o tem krótko mówić i pisać nie sposób.

7) Rad jestem, że jest nadzieja widzenia się z P[anem] w sierpniu. Czekamy
z sercem otwartem – z mieszkaniem etc. Mamy już wodę, oświetlenie elektryczne,
tramwaj jest w ruchu. Tylko paskarstwo straszne, może gorsze jak u was.

8) Kto to jest Janicki [Konstanty Janicki] – jaka jego specjalność, to rzecz
ciekawa, gdzie jest Profesorem? Prof. Kaz[imierz] Kwietn[iewski] widuje się
prawdopodobnie z P[anem] czy się on doczeka miejsca poza Lwowem?

9) Dr. Fuliński, jak już pisałem jest sekretarzem w Muz[eum] Dzied[uszyc-
kich]. Dzień był w Warszawie czy widział się z P[anem]? Jest to kandydat na po-
sadę poza Lwowem. Dr. Jakubski jest w wojsku chyba już majorem, albo
pułkownikiem, wykazał jakoby wielkie zdolności na polu walki obecnej.
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67 Być może chodzi o artykuł z 1917 roku z Kuriera Lwowskiego (35/61) Litwa i Litwini. Jak pojmować
nazwy: Litwa i Litwini i jaki jest stosunek Litwy i Litwinów do Polski.
68 Łogin Fiodorowicz Pantielejew, przyjaciel Dybowskiego, więzień polityczny, sprzyjał polskim
aspiracjom niepodległościowym, działacz partii kadetów, Dybowski poświęcił tej postaci rozdzial 
w swojej książce Wspomnienie z przeszłości półwiekowej (1913).

10) Prof. Hirszler jeździł do Warszawy, jakoby w interesie Tow[arzystwa]
Kopernika, *** że sprawa tego Tow[arzystwa] dobrze stoi. Ze Lwowa uciekają
Prof[esorowie] teraz znowu ubyło dwóch Prof[esorów] nad[zwyczajnych] z jednej
strony brak patrjotyzmu obowiązującego Prof[esorów] Lwowskich z drugiej
strony powinno ministerjum dbać o to, ażeby uniwersytety na kresach miały jak
można najlepsze siły – tym czasem ściągają je z kresów – to źle. Zdaje mi się że
odpowiedziałem na wszystko o czym była mowa w liście P[ana].

A teraz pomówię o rzeczach innych.
1) Prof. Dr. Grochmalicki przerwał już od długiego czasu korespondencję ze

mną. Co jest tego powodem nie wiem.
2) Napisałem artykuł o Całości Litwy67. Byłbym bardzo ciekaw jak się P[an]

zapatrujesz na tę myśl? Królewiacy są tego zdania, że Polska powinna wykroić
pas Polski z Litwy, jak Białystok, Grodno, Wilno, a resztę polsko-litewską oddać
na pastwę Żmudzinów, Białorusinów, etc. W taki sposób byłoby Wilno zeszło na
miasto prowincjonalne Polski. Ja przeciwnego jestem zdania, ażeby się Litwa fe-
deracyjnie połączyła i cała Federacja jako wielka Litwa, złączyła się z Polską
rdzenną w unii braterskiej jako równi z równymi, wolni z wolnymi – Wilno byłoby
stolicą wielkiej Litwy, Warszawa stolicą Wielkiej Polski. Na wykrajaniu pasa pol-
skiego nie przystaję.

3) Inna kwestia mnie zajmuje mianowicie: My proponujemy narodom, mają-
cym się połączyć z Polską równość i moralność, bez żadnej myśli o hegemonji czy
to narodowościowej, czy językowej. Czy też wyznaniowej – (oczywista rzecz, że
tu nie ma mowy o Żydach). Tymczasem intryguje kler katolicki, ażeby Polska
uznała relig[ię] katolicką jako panującą. Tutaj urządzono klerykalną demonstrację
– była mała awantura – ale będzie większa – co powiedzą protestanci ze Ślą-
ska [i] na Mazurach – unici i prawosławni – klerykali chcą naszkodzić tamtym
wyznaniom.

W ogóle każda partia, każda klasa myśli tylko o sobie, a całość państwa ni-
kogo nie obchodzi. Tak np. w kwestii agrarnej przed laty bawiłem w Petersburgu
podczas I zebrania parlamentu rosyjskiego. Pantielejew68 kadet zaprosił mnie na
zebranie towarzyskie Kadetów u niego – Przy sutej wieczerzy i licznych toastach
mówiono ciągle o kwestji agrarnej, o konieczności znieść wielką własność i po-
dzielić ziemię pomiędzy włościan, wymuszono maksimum posiadania ziemi. Wy-
słuchawszy długie gawędy poprosiłem o głos. Nasamprzód zapytałem dlaczego
P[anowie] głównie zwróciliście uwagę na wielką własność ziemską, wszak jest
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69 Wincenty Witos (1874–1945), działacz ludowy, poseł, trzykrotny premier R.P.
70 Herman Diamand (1860–1931), prawnik i działacz socjalistyczny, poseł na Sejm II R.P.
71 Ignacy Daszyński (1866–1936, działacz socjalistyczny, jeden z twórców i liderów PPS, premier
rządu lubelskiego w 1918 roku, poseł na Sejm II R.P., Marszałek Sejmu w latach 1928–1930.
72 Członkowie Bundu, Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosji,
żydowskiej parti socjalistycznej działającej w różnych krajach Europy.
73 Patrz przypis 12.

jeszcze w[ielka] własność na innych polach np. ogromne kamienice w stolicy,
ogromne fabryki jak np. Glasmera gdzie 2000 robotników pracuje – banki prze-
różne etc – trzeba sprawiedliwie i tę wielką własność wywłaszczyć na rzecz nie-
mających, a także i w[ielką] własność umysłową ograniczyć, wszystkich zrównać
– wszyscy będą ubodzy w duchu, ubodzy w mieniu ale równi – wszak o to
PP[anom] chodzi – czy państwo co na tem zyska – wątpić należy. Tak wielka fab-
ryka Glasmera produkująca ogromne ilości materjału ważnego dla kultury rolnej
dając robotnikom także warunki egzystencji, jakich nie mają rolnicy włościanie.
Właściciele ziemi zgniecieni – to samo z bankami to samo z gmachami etc. Mnie
się zdaje, że pierwszym obowiązkiem: podnieść oświatę, moralność i trzeźwość 
w narodzie, o to głównie się starać, a nie pobudzać apetyty tłumu na cudzą wła-
sność – Czy jest tu choć jeden z P[anów] właściciel ziemski. Zapytałem – okazało
się że nie było ani jednego – byli atoli właścicieli *** po miastach, redaktory gazet
– a pomiędzy nimi 5 Żydów tak też jest i teraz u nas w Sejmie walnym. Taki
Witos69, et consortes myślą tylko o sobie, prowodyrzy socjalistów są to po większej
części bogaci burżuje jak np. Diamand70, Jadhs, Daszyński71, albo osławiony Sta-
piński zwą siebie Socjalistami. Żydzi komuniści – bundowcy72– bolszewicy są to
burżuje w całym słowa tego znaczenia.

Oto główne myśli z którymi ciągle się noszę. Dotąd nikt w Sejmie nie prze-
mawiał za zmienianiem Szynków, za abstynencją, za moralnością, za zabronieniem
gry w karty etc. etc. a rozbijają się o to, ażeby zapewnić swoim partjom hegemonję.
Miał zupełną rację P[an] A[ndrzej] Niemojewski w swoim artykule o Sejmie usta-
wodawczym73. Skończyłem – teraz mi pozostaje jeszcze parę słów dorzucić 
o aurze tegorocznej. Rzadko bywa taki maj jak niniejszy, któryśmy przebyli paląc
w piecu co drugi dzień, przy cenie węgla po 35  certnar. Czerwiec trochę cieplejszy
ostatnie 3 dni były nawet gorące – Drzewa świetnie się rozwijają, bujne, ogromne
liście na klonach. Jarzębini – łozy i wierzby, brzozy obficie pokryte bujną zielenią.
Bzy już okwitają. Piwonje dopiero teraz kwitnąć zaczęły. Kartofle w naszym
ogródku już powschodziły gdzie indziej dopiero teraz sadzą.

Chrząszczów we Lwowie było mało. Gdzie indziej np. w Sokalu miały być
liczne. Jaskółek i Jerzyków bardzo mało, szczury ogromnie się rozpłodziły – myszy
także dużo. 
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Córka nasza Jania funkcjonująca w szpitalu krajowym w Sokalu była przez
cały czas wojny z Rezuniami internowana w Sokalu – szpital krajowy zamieniono
na wojenny Rezuński. Dzięki tylko komendantowi dosyć wykształconemu czło-
wiekowi – ocalała pełniąc czynność lekarza – obecnie przybyła do Lwowa i jest
czynną w szpitalu chorób zakaźnych. Nasz syn inwalida wojskowy pracuje w dziale
amunicji o 5 kilm. od nas codziennie musi przebyć tę przestrzeń śpiesząc na nocleg
do domu.

Ja się dziwię jak P[anowie] dajecie sobie radę w Warszawie, gdzie paserstwo
kwitnie najpiękniej.

Oto już wszystko – więc żegnam P[ana] przesyłając najserdeczniejsze po-
zdrowienia i życzenia wszelkich pomyślności.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

Przed chwilą odebrałem list od Grochm[alickiego] cieszy się bardzo z ofia-
rowanych okazów przez Tow[arzystwo] Krajoznawcze.
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Oddawca Dr. B[enedykt] Dybowski
Lwów. Zaścianek 12.

Warszawa
Uniwersytet. Gab[inet] Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

28/VI 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu

W tej chwili 28/VI o godz. 10 z rana odebrałem list P[ana] z dnia 25/VI, kró-
ciutko odpowiadam, przesyłając tę kartkę przez okazję – która jutro 29/VI będzie
w Warszawie, wrzuci tę kartkę do skrzynki, więc może wcześniej odbierzesz P[an]
moją odpowiedź niż uprzednią po 13 dniach.

1) Oczekujemy przybycia P[ana]. Droga z kolei wiadoma, tramwaj jest 
w ruchu.

2) Pokoik dla P[ana] będzie gotowy.
3) Tu miano wiadomości (Rogala) że Dr. J[an] Grochmalicki będzie we Lwo-

wie w Lipcu.
4) O reszcie pomówimy przy widzeniu, cieszę się z prędkiej nadziei zobacze-

nia.
Piszę strasznie prędko

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski
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74 Emil Dybowski (1829–ok. 1915), stryjeczny brat Benedykta, agronom i ziemianin, po Powstaniu
zesłany na Syberię. Jego pamiętnik, długo uznawany za zaginiony, zostały odnaleziony w zbiorach
wileńskiego Towa rzystwa Przyjaciół Nauk i wydany dopiero w 2017 roku, patrz: Pamiętnik Emila
Dybow skiego, oprac. A. Brus, seria: Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918), t. 7, War -
sza wa 2017, s. 182.
75 Branchipus Schaeffer, 1766, skorupiak.
76 Przekopnica wiosenna, Lepidurus apus (Linné, 1758).
77 Perkoz, Podiceps Latham, 1787.
78 Nur, Colymbus Linnaeus, 1758, nazwa zniesiona decyzją Międzynarodowej Komisji Nomenklatury
Zoologicznej i zastąpiona przez Gavia J.R. Forster, 1788.
79 Łyska, Fulica atra Linnaeus, 1758.

Dr. B[enedykt] Dybowski
Lwów. Zaścianek 12.

Warszawa
Uniwersytet. Gab[inet] Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

11/VIII 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu

List P[ana] z dn. 3/VIII odebrałem dzisiaj 11/VIII zanim listem odpowiem
przesyłam obecnie kartkę.

1) P[an] A[ugust] Kręcki już mię zawiadomił o łaskawym P[ana] zajęciem
się drukiem pamiętnika brata Emila74. Dziękuję P[anu] serdecznie. Jesteś P[an]
szczęśliwy w swoich przedsięwzięciach, więc może i ta sprawa druku pomyślny
znajdzie koniec.

2) P[an] A[ugust] K[Kręcki] powiadał, że oddał P[anu] manuskrypt 
o polo[no]filskiej epoce wśród Moskali podczas wojny obecnej – czy ten artykuł
ma nadzieje na druk?

3) P[an] J[an] Grochmalicki jest jeszcze we Lwowie. W czasie swej wycieczki
zdobył ciekawe okazy Branchipusa75 i okaz Apusa76.

W tych dniach wyjeżdża przez Warszawę do Poznania – dałem do muzeum
w Poznaniu Podicepsa77. Colymbus78. i Fulica atra79 zabite przypadkowo na Kam-
czatce. Przez niego prześlę list do P[ana]. Zabieram się napisać list do P[ańskiej]
małżonki zapraszając na przyjazd do Lwowa.

Z głębokim szacunkiem
Dr B[enedykt] D[ybowski]
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12/VIII 1919

Czcigodna Pani Ireno!

Małżonek P[ani] P[an] Janusz, nie mógł zakończyć swych prac, jakie miał
wykonać we Lwowie, musiał wracać do Warszawy. Otóż proponowałem, ażeby
zimową porą zawitał do nas, a za pomocnicę przy pracy wziął P[anią]. – Może 
i ja mógłbym P[ani] dopomóc przy wymiarach ptaków, bo sądzę, że wymiary te
są konieczne przy szczegółowym wypracowaniu Awifauny Galicyjskiej.

Gatunków ptaków w Muz[eum] Hr[abiów] Dzied[eduszyckich] jest przeszło
286.

Okazów ptaków liczono: 1454.
Jakie wymiary powinne być brane? To P[an] Janusz postanowi: (skrzydło,

ogon, dziób, skok i środkowy palec). Niech P[an] Janusz Pani wskaże jak te wy-
miary wykonywać; trzeba się wprawić przez kilkakrotne wymierzanie, tak by liczyć
można było, iż w dzień jeden 100 ptaków wymierzyć potrafimy, więc przez dwa
tygodnie dałaby się cała praca uskutecznić.

Oto na razie projekt, który jeżeli znajdzie aprobatę u małżonka Pani pragnął-
bym, ażeby przyszedł do skutku. Jak widzi P[ani] nie zapraszam Ją na zabawy 
i odpoczynek, lecz na pracę, której wykonanie jak mi się zdaje będzie z pożytkiem
dla wiedzy.

Pozostaję z głębokim szacunkiem

Dr. B[enedykt] Dybowski.
12/VIII 1919.

Lwów ul. Zaścianek 12.
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80 Ernest Haeckel (1834–1919), niemiecki biolog, zwolennik darwinizmu. W dniu 19 sierpnia 1919
roku Kurier Lwowski (R. 37 nr 227) opublikował artykuł Dybowskiego Prof. Dr. Ernest Haeckel, prof.
Uniw. w Jenie, organizator Związku Monistów, 1834–1919.

Dr. B[enedykt] Dybowski
Lwów Zaścianek 12.

Warszawa
Uniwersytet. Gab[inet] Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

21/VIII 1919 

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Kartkę P[ana] z dn. 16/VIII otrzymałem 20/VIII na razie odpisuję na kartce,
krótko odładając obszerniejszy komunikat na później.

Nie łatwą jest decyzją, skoro nie ma z góry całej sumy 2000 mn = 4.000. k.
– zresztą o tem będzie mowa w liście. 

Posłałem P[anu] N[owego] Kur[iera] Lw[owskiego] ze wspomnieniem o Er-
neście Haecklu80. Nie wiem, czy tam kto z warszawskich przyrodników poda do
wiadomości publicznej o zgonie tego potężnego wojownika, gdyby były wspom-
nienia jakie drukowane, to donieść mi P[an] o nich.

U nas przewidują ludzie, że zima niniejsza będzie gorszą niż przeszłoroczna,
pod panowaniem Rezuniów, mianowicie nie będziemy mieli, ani węgla, ani drewna
– ani chleba, ani cukru. Czy zmarzniemy, czy z głodu umrzemy – zawsze przewi-
duj śmierć.

Od 19/VIII mamy piękną jesienną pogodę, dnie najcieplejsze w tym roku –
w cieniu =19°-21°R, ale w noc  spada – co będzie nie wiadomo.

Uściśnienia najserdeczniejsze 
przesyłam Dr. B[enedykt] D[ybowski]

39



81 Halina, córka B. Dybowskiego. 

Dr. B[enedykt] Dybowski
Lwów Zaścianek 12.

Warszawa
Uniwersytet. Gab[inet] Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

31/VIII 1919

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Zbieram się ciągle na list długi ale zebrać się nie mogę – bo trzeba dużo na-
mysłu. Odpisuję króciutko na list z 26/VIII.

Dziękuję najserdeczniej za ofiarowaną gościnność, ale Hala81 ma w Warsza-
wie koleżanki i przyjaciółki, do wyboru kilka ofiarowanych mieszkań.

Posłałem N[owy] Kur[ier] Lw[owski] czyż P[an] odebrał. Czy artykuł o filo -
polonizmie Rosjan może być drukowany?

Z głęb[okim] szacunk[iem] Dr. B[enedykt] D[ybowski]
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82 Prawdopodobnie Piotr Wacław Słonimski (1893–1944), zoolog, specjalista systematyki i ekologii
wrotków i wypławków, brat pisarza Antoniego i ojciec biochemika Piotra, lekarz, histolog, studiował
we Lwowie, następnie adiunkt Zakładu Histologii i Embriologii UW. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

6/IX 1919

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Długo zwlekałem z listem, bo nie mogłem się zdecydować na to co robić wy-
pada z pamiętnikiem.

Halina wyjeżdża dzisiaj o 4 godz. do Warszawy i do Wilna, ażeby stamtąd
zabrać chorą ciotkę swoją i przewieść do Lwowa, przez nią przesyłam tę kores-
pondencję niniejszą:

Otóż
1) Oddaj P[an] pieniądze, przeznaczone na druk Halinie – z drukiem po-

wstrzymać się trzeba niestety.
2) Także oddaj P[an] manuskrypt pamiętn[ików] i kliszę Halinie, gdy będzie

wracała z Wilna do Lwowa.
3) Jeżeli artykuł o filopolonizmie moskiewskim, któryś P[an] wziął do P[ana]

Kręckiego, nie daje się ogłosić w Warszawie, to oddaj P[an] manuskrypt także
wracającej Halinie.

4) Widziałem się z P[anem] Słonimskim82, chciałem już gotową korespon-
dencję wysłać do P[ana] ale w czas nie odniesiono do Uniwersytetu, a ja sam nie
mo-głem pójść z powodu chwilowego cierpienia żołądkowego.

5) Od Prof. Grochm[alickiego] miałem krótką wiadomość, nie może dostać
potrzebnego pomieszczenia na swoją instytucję. Wszędzie traktują przyrodnictwo
jako ***.

Ciekawa rzecz jak tam się P[anu] powodzi, opowiedz to P[an] przy widzeniu
Halinie ona mi powtórzy. Halina będzie miała ciężką podróż – cóż zrobić – ko-
nieczność zmusza do tego. Jania [córka B. Dybowskiego] wyjechała do Brzeżan,
do szpitala tyfusowego – i tam ciężka i niebezpieczna praca.

My tu patrzymy w przyszłość z uczuciem pessymizmu, to co się dzieje doo-
koła – strasznym smutkiem nas napełnia. Łajdactwa, złodziejstwa, bezmyśle, oto
są obrazy – które ciągle mamy przed oczami. Zima już bliska – czy ją przeżyjemy
– przy braku opału i chleba. Widziano wczoraj Bociany, odlatujące na połud-
nie ***.

Dnie mamy po większej części pogodne, słoneczne, nawet upalne, noce
chłodne.
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Dr. Lityński83 nadesłał mi swoje prace – zazdroszczę mu spokoju jaki posiada.
Ja mam w sercu sztylet pessymizmu – spokoju potrzebnego do pracy naukowej
nie mogę w sobie wytworzyć.

Chwilowo na ulicy widziałem się z Prof. Hilrszlerem. Łomnickich nie widuję.
Przynoszą nam gazety smutne wieści prawie zewsząd. Czy małżonka P[ana]

odebrała list podany przeze mnie P[anu] do P[ana] Kręckiego, wysłałem
N[umery] Kurj[era] Lwows[kiego] z manuskryptami.

Jeżeliś P[an] ciekawy a masz P[an] czas, co jest prawie wątpliwe to dostaniesz
te N[umery] od niego.

Przesyłamy wszyscy najserdeczniejsze pozdrowienia
i także życzenia wszelkich pomyślności.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

6/IX 1919

83 Alfred Lityński (1880–1945), zoolog i hydrobiolog, działacz niepodległościowy, autor prac o faunie
jezior tatrzańskich, interesował się zwłaszcza wioślarkami. Pionier badań ekologicznych jezior, twórca
Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach.
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6/X 1919
Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Na list P[ana] z 15/IX, zebrałem się dopiero dzisiaj z odpowiedzią 6/X. Przy-
czyn tej zwłoki było wiele: – troski rozmaite – kłopoty finansowe i aprowizacyjne
– okradzenie nas nieoczekiwane, etc, etc, a do tego jakieś przygnębienie moralne
z powodu strasznego położenia w kraju – sprawiło żem zalegał w korespondencją.
Przepraszam serdecznie.

Dziękuję P[anu] za wiadomości mi udzielone w ostatniem piśmie P[ańskim].
Następnie dziękuję za łaskawe użyczenie lokalu na pobyt Haliny i Ciotki Malwiny.

Tutaj tak trudno o druk, a to samo i w Warszawie, że już chyba wątpić mi
przychodzi, ażeby mogło przyjść do skutku wydawnictwo moich manuskryptów.

Źle w ogóle na świecie, ale szczególnie źle u nas. O uczciwości, ofiarności 
w ogóle o wszystkich cnotach zapomniano, ale za to wszystkie niecnoty grasują
wprost horrendalnie.

Nie wiem jak będzie z muzeum narodowym, na to pieniędzy brak, ale na
szampany, na zbytki ma się dosyć środków.

W czasopismach galicyjskich, bij zabij na Koroniarzy, a w kongresowych pis-
mach wyrzekują na Galicjan. Egoizm i partyjność święcą tryumfy.

Kwestja żydowska jest straszną klęską dla kraju; jak się tych pasożytów po-
zbyć, według mnie jest tylko jeden sposób – bojkot absolutny – ale czy możebny!
Wszystkie nasze czasopisma prawne są bądź w ręku Żydów, bądź pod ich pośred-
nim wpływem. Kurier Lwowski *** redaktor ustąpił. Dziś powiadają że tylko Słowo
Polskie przez demokrację narodową kierowane nie jest żydowskie, zaś drugie pismo
to Trybuna jest również antyżydowskie. Ponieważ w chwili obecnej partyjność za-
cięta w modzie, więc tu krążą pogłoski wcale nie pochlebne dla Prof. J[anickiego]
powiadają że jest plagjatorem jakiejś kwestij dotyczącej Bothriocephalus latus84.
Jeszcze za czasu, gdy byłem w Dorpacie, opracowywano tam historję jego roz-
woju, gdyż on tam jest niezmiernie pospolity, prawie każdy ze studentów przeby-
wał cierpienie pasożytnicze tego tasiemca – otóż pamiętam, że Prof. Reissner85

84 Chodzi o konflikt pomiędzy Konstantym Janickim i Felixem Rosenem,  w latach 1916–1917
prowadzili w Szwajcarii niezależnie badania nad cyklem życiowym tasiemca bruzdogłowca szerokiego
Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758). Rosen zanegował osiągnięcia konkurenta przypisując sobie
pierszeństwo odkrycia naukowego, na co Janicki odpowiedział publikując w 1919 roku polemiczny
artykuł “Der Entwicklungscyklus von Dibothriocephalus latus L. offene Antwort an meinem früheren
Mitarbeiter Herrn Dr. F. Rosen” w czasopiśmie Zugleich ein Beitrag zur Methodologie eines
helminthologischen Problems, Imprimerie Georges Jeanrichard, Sainte-Croix.
85 Ernst Andreas Reissner (1824–1878), studiował medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie (1845–
1850), profesor Katedry Anatomii na uniwesytecie we Wrocławiu (1857–1875).
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był tego zdania, iż pierwsze stadium rozwoju B. latus odbywać się musi, w skoru-
piakach Cyclopsach86, a dopiero po niej w rybach.

*** że teraz jakiś uczony szwajcarski odnalazł jakoby gatunek tego skorupiaka
– miał się o tym dowiedzieć Dr. J[anicki] i podał jako swoje odkrycie – wszakże
nie umiał oznaczyć g[atunku] cyclopsa – Sprawa tu jest jakoby głośna za granicą,
kto te wieści tu rozszerza – nie wiadomo? Czy są one prawdziwe również nie ma
wiadomości.

Skład personelu przyszłego Muzeum: dziwne, że się nie zdecydowano na Dy-
rektora, ja bez żadnego wahania proponowałbym Pana: na Dyrektora trzeba czyn-
nego, energetycznego, młodego człowieka – optymisty do tego. P[an] masz
wszelakie do tego kwalifikacje. Jeżeli wybiorą starego to będzie źle. Jakbym sądził
że wicedyrektorowie są zbędni – obadwaj mianowani, nie są według mego zdania
– potrzebni, będą to zawalidrogi i nic więcej. Czy Prüffer87 Żyd? Poliński dosko-
nały.

Jeżeli jednak w tej chwili uznają Pana za zbyt młodego na dyrektora, byś mógł
przewodniczyć dwóm starym wicedyrektorom to już chyba niema żadnej racji nie
zatwierdzić na kustosza działu kręgowców, czy to racja, że P[an] nie masz tytułu
Dr. wszak ani Sz[tolcman]88 ani Dz[ieduszycki]89 nie są doktorami, Taczanowski
również o doktorat się nie starał.

Ale co tam mówić – wszelkie uwagi to groch o ścianę.
Będzie w tych dniach otwarcie Uniw[ersytetu] w Wilnie, świetna to chwila.

Ze Lwowa wysyła Uniw[ersytet] Rektora i 4 dziekanów – jedzie też sporo osób 
z rozmaitych tow[arzystw]. Co do mnie to się nie mogę ruszyć z miejsca, ani
środki pieniężne, ani ochota, ani zdrowie nie pozwalają na to. Nie mamy nawet
pieniędzy na wstawienie szyb w oknach, pobitych przez strzały hajdamaków. We-
dług cen obecnych, koszty na wstawienie szyb w domu *** – wychodziły 2.000
k[oron], a więc dwómiesięczną pensję emerytalną – Otóż z racji, że jeść przecie
musimy, trzeba będzie papierem pozasłaniać brakujące szyby.

Okradziono nas znowu w ostatnich czasach – gdzie ciężko tam się rwie!
Rzadko wychodzę z domu, wyjątkowo widuję się ze znajomymi – smutno na

świecie.

86 Cyclopidae, rodzina widłonogów, niewielkich skorupiaków słodkowodnych, które jako plankton
stanowią pożywienie dla ryb.
87 Jan Prüffer (1890–1959), entomolog, w latach 1920–1921 kustosz w Państwowym Muzeum
Zoologicznym w Warszawie.
88 Jan Stanisław Sztolcman (1854–1928), ornitolog i myśliwy; od 1887 roku kierował Muzeum
Branickich, a w 1919 roku został wicedyrektorem Narodowego Muzeum Przyrodniczego, gdzie zdobył
tytuł docenta oraz profesora geologii i paleontologii.
89 Włodzimierz Dzieduszycki (1885–1971), ziemianin, działacz sportowy, ornitolog; od 1918 roku
kierował Muzeum Przyrodniczym im. Dzieduszyckich we Lwowie.
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Na tym kończę przesyłając Kochanemu P[anu] i P[ani] Irenie najserdecz-
niejsze pozdrowienia.

P[ani] Irena ma zupełną rację – dowiadywałem się do Muzeum D[zieduszyc-
kich] i tam nie będą mieli węgla na opał. U nas to samo – dotąd zapasów na zimę,
opału nie mamy – co to będzie – chyba Nieba się zlitują i dni będą tak ciepłe jak
są obecnie, inaczej zamarzniemy.

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

6/X 1919.
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90 Prawdopodobnie zaszła pomyłka i powinno być 1/XI.
91 Aleksander Piotr Czekanowski (1833–1876), geolog, zesłany na Syberię za udział w powstaniu
styczniowym.
92 Jan Czerski (1845–1892), geolog i przyrodnik, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec
syberyjski.
93 Antoni Bazyli Wałecki (1815–1897), zoolog, za działalność konspiracyjna zesłany na Syberię.
94 Mikołaj Hartung (1835–1883), chemik, zesłaniec syberyjski, uczestniczył w wyprawie B.
Dybowskiego.
95 Prawdopodobnie chodzi o czasopismo Izwiestija Imperatorskago Russkago Gieograficzeskago
Obszczestwa.

24/XI 1919

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Na list P[ana] datowany 1/X90 odebrany przed 6 dniami czyli 18/XI odpisuję
dopiero dzisiaj 24/XI.

1) Ogromnie zajęty jestem sprawą, o której P[anu] dopiero później doniosę,
ona pochłania mnie w całości, także zalegam w korespondencji, do tego opóźnie-
nia jest spowodowane chłodami, jakich nie doświadczyliśmy uprzednio. Brak
opału powoduje, że w pokoju bywa najwyżej +7°R we dnie, zaś nad ranem tylko
4°R albo nawet +2½°R. Cena drzewa dochodzi do bajecznej wysokości, tak jak 
u Was, a do tego jest mokre, więc palić się nie chce.

2) Co do odczytu P[ana] to w obecnej chwili nie mogę P[anu] przesłać ża-
dnych wiadomości, ale uczynię to później, jeżeli nie będzie za późno, donieść mi
P[an] o tem. W chwili bieżącej mogę tylko spisać nazwiska osób i tytuły, prac nie-
których.

A) W bibliotece uniw[ersyteckiej] albo w bibl[iotece] gabinetowej muszą być
wydawnictwa kijowskie – otóż tam jest drukowana autobiografja moja, w prawdzie
wielce skrócona i obcięta, ale główne daty są wymienione.

B) Prace Czekanowskiego91 pomieszczone są w wydawnictwach Tow[warzy-
stwa] Geo[logicznego] Petersburskiego.

C) Prace Czerskiego92 w pracach Akademji Petersburskiej.
D) Antoni Wałecki93 drukował swoje prace w Warszawie.
E) Hartung Mikołaj94 drukował w Izwiestija Sibirsatdieła Gieograficzeskago

Obszczestwa95 inni byli tylko kolektorami – ich nazwiska są pomieszczone na kart-
kach przy dostarczonych okazach Taczanowskiemu do Warszawy.

3) Czy Prüfer układał zbiory ś.p. Jana Wańkowicza, które były zostawione 
w Muz[eum] Frascati.

4) Jak idą P[ana] prace nad fauną ornitolog[iczną] Galicji i druga o teriolo-
gicznym rozmieszczeniu zw[ierząt] ssących.
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5) Wyjechałem na Syberię w 1864. Wróciłem I raz w 76, na Kamczatkę wy-
jechałem w r[oku] 78.

Oto wszystko na teraz, później napiszę więcej.
P[ana] fotografję i małżonki P[ana] oprawiła bardzo pięknie Hala. Stoji ona

przede mną i jakoś mi raźniej, gdy spoglądam na P[aństwa] – optymizm jest za-
raźliwy „Nie trzeba nigdy tracić nadziei, bo bez nadziei czy można żyć”.

Janię z mężem wysłano aż do Kamieńca – Halina pozostaje we Lwowie – cały
dzień w biórze – Władysław na Litwie.

Siostra moja biedna cierpi wraz z nami na chłód, ale rady na to nie ma – Co
to będzie gdy nadejdą mrozy o 20°R jakie bywają tu w grudniu.

Najserdeczniejsze pozdrowienia zasyłam.
Z głębokim szacunkiem 

Dr. B[enedykt] Dybowski
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96 Podzielony ból to połowa bólu, niem.
97 Polska Akademia Umiejętności, do 1919 roku Akademia Umiejętności.
98 Bolesław Ulanowski (1860–1919), prawnik i historyk prawa, profesor UJ, pełnił to stanowisko 
w latach 1903–1919.
99 Słowa prawdy, łac.
100 Kazimierz Kostanecki (1863–1940), lekarz, cytolog, embriolog, profesor, pierwszy rektor UJ,
Sekretarz Generalny PAU w 1919–1921.

4/I 1920
Czcigodny i kochany Panie Januszu,

Wczoraj odebrałem P[ana] korespondencję, smutne wywarła ona na mnie
wrażenie; powinniśmy się nawzajem wspierać. P[ana] optymizm działał na mnie
bardzo dodatnio; w chwilach gorzkich, zwracałem wzrok na fotografję P[ana],
ona mi służyła za antidotum przeciwko złym myślom. Niechże myśl P[ana]
oświetla to przekonanie, że tu bije serce, oddane P[anu] całkowicie (Getheilter
Schmerz ist halber Schmerz)96.

1) W jesieni tego roku, raczej roku ubiegłego, podałem był do Akademii
Krak[owskiej]97 wezwanie, ażeby P[ana] wybrano na członka korespondenta do
Akad[ademii], nastąpiło to po śmierci Sekr[etarza] Generalnego98, z którym byłem
dobrze na bakier, gdyż odmówił mnie zgody na drukowanie kosztem Akad[emii]
pracy P[ana] Kręckiego, o co prosiłem Akad[emię] Kr[akowską], wypowiedziałem
mu wtedy verba veritatis99 i wyszedłem bez pożegnania – otóż odtąd był on dla
mnie o ile można nie przychylny. Dopiero po śmierci Prof. Ulanowskiego, gdy na
jego miejsce postąpił Prof. Kostanecki100 zwróciłem się do niego znów z moją pro-
pozycją, oświadczyłem, że to uznanie ze strony Akademji byłoby dla P[ana] bardzo
ważnem dla otrzymania stanowiska, do którego, według mnie, P[an] jesteś naj -
odpowiedniejszy. Obok P[ana] proponowałem także na członka korespondenta,
Dr J. Grochmalickiego. Atoli niezważając na motywy, które mnie nagliły do pod-
dania już obecnie propozycji mojej na uwzględnienie przy posiedzeniu Akademii,
odmówiono z racji, że statuty Akademii na to nie pozwalają. P[an] Sekr[etarz]
Generalny oświadczył, że podawać powinno 2 akad[emików] czynnych przed
mies[iącem] lipcem, zaś dopiero w lutym następnego roku odbywają się debaty 
i uznanie, lub otrzymanie propozycji. Muszę tedy czekać. Czy doczekam się tej
chwili, gorąco upragnionej?

2) Pod koniec grudnia 1919 otrzymałem list od Prof. J. Grochmalickiego 
z 21/2 II, w którym donosi że w dniach 16, 17/XII był w Warszawie, że widział
się z P[anem] i Prof. Janickim, że ten ostatni zaproponował jemu przeniesienie
się do Warszawy i objęcie kierownictwa muz[eum] zool[ogicznego] w przyszłem
Muz[eum] Narodowem. Otóż oświadczył Dr. J. G[rochmalicki] że zasadniczo
propozycję przyjmuje, lecz objęcie obowiązków chce odłożyć na rok lub dwa.
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Odpisałem Dr. J. G[rochmalickiemu] że powinien się zdecydować zaraz i ko-
niecznie żądać na kustosza ptaków i zw[ierząt] ssących P[ana] jako jedynego,
który według mnie najzupełniej odpowiada warunkom żądanym.

3) Piszę do Prof. Janickiego w interesie wyżej omawianym – winszuję go wy-
boru na kierownika J. G[rochmalickiego] i proszę aby użył całego swojego
wpływu, ażeby zamianowano P[ana] Kustoszem, powiadam, ze P[ana] przedsta-
wiłem na członka korespondenta Ak[ademii] Krak[owskiej] etc.

4) Odnośnie do przedstawienia P[ana] na czł[onka] koresp[ondenta], po-
trzebny mi będzie opis wszystkich prac P[ana], drukowanych i opracowanych do
druku, następnie krótkie Curic[ulum] vitae P[ana], proszę P[ana] nie odmawiaj
mi P[an] tego, przy opisie każdej pracy poda P[an] ile stron zawiera każda. Obok
tego wymień P[an] pogląd na stanowisko nowe zajęte w każdej pracy, w stosunku
do innych badaczy. Przedstawienie moje przyjdzie do Archiwum i do przyszłości
dalekiej – gdy nas a szczególnie mnie już nie będzie pomiędzy żyjącymi.

Napisz P[an] zaraz po odebraniu niniejszej korespondencji. Otwarcie, szcze-
rze wypowiedz P[an] swoje zdanie o czynności mojej odnoście do sytuacji P[ana]
i Dr. J. G[rochmalickiego].

Na tem zakończę to, co mnie mocno zajmowało, w stosunku do P[ana] i do
J. G[rochmalickiego] a teraz słów parę o sobie.

Wielce męczące jest życie nasze – zajęcia gospodarskie pochłaniają cały czas
– przytem chłody, przy braku upału, dokuczają niezmiernie. Na tym tle możesz
P[an] wyobrazić sobie treść naszego życia smutnego. Przytem zdarzają się wy-
padki, pogarszające nasze codzienne kłopoty i zmęczenia. Mianowicie napady zło-
dziejsko-zbójeckie! Złodziejstwo stało się straszną plagą tu u nas. Bezczelność
bandytów dzisiaj jest zdumiewająca. Tak n.p. w czasie gdyśmy jeszcze czuwali 
i paliło się światło u nas, około godziny 10 wieczorem 26 XII napadli złodzieje na
nasz dom, przystawili belek 8 metrowy nabijany gwoździami i po belku a po gwoź-
dziach jak po drabinie dostali się na werandę, wycisnęli szyby w drzwiach i już
byli w pokojach – na szczęście spłoszeni uciekli pozostawiając po sobie belki i na-
rzędzia złodziejskie. Już to 5ty z rzędu napad na nasze mieszkanie. Zmuszeni je-
steśmy stróżować po nocach, każdy szelest na dworze i w mieszkaniu musimy
badać, ani dni ani nocy spokojnych nie mamy.

Na tym kończę dodając jeszcze, że chora siostra moja którą z Wilna przy-
wiozła Halina do Lwowa, nie robi nadziei na poprawę zdrowia. *** cielesne, po
strasznych przejściach moralnych i fizycznych którym podlegała, złamały ją zu-
pełnie. Bolejemy ciężko nad jej stanem, lecz żadnej możności przynieść jej ulgę 
w cierpieniach. W ogóle smutne i ciężkie jest nasze życie obecne.

Pozostaję z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski

4/I 1920, Lwów 
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101 Konstanty Tyzenhauz (1786–1853), ziemianin, który w swoim majątku założył prywatny gabinet
ornitologiczny, oficer napoleoński, mecenas nauk przyrodniczych i archeologii, autor około 20 prac
głównie z zakresu ornitologii m.in. Zasady ornitologii (Wilno, 1841) i wydanej pośmiertnie Oologii
ptaków polskich (Wilno, 1862).

12/I 1920
Czcigodny i Kochany Panie Januszu,

Starania moje miały na celu uzyskać uznanie ze strony Akademji, toby było
ułatwieniem dla uzyskania nominacji na kustosza muzeum.

Wszakże jeżeli P[an] uznajesz za rzecz niepotrzebną, a może to nawet za nie
bezpieczną, ze względu na odmowę więc zaniecham. Do Prof. Janickiego pisałem,
jednocześnie wysłałem list do P[ana] oświadczając że piszę do Prof. J[anickiego],
przedstawiłem mu konieczność, ażeby napierał na Prof. G[rochmalickiego] by
przyjął posadę, a następnie proszę Prof. J[anickiego] ażeby użył wszystkich swoich
wpływów do zapewnienia P[anu] posady kustosza działu ptaków i zw[ierząt] ssą-
cych. Zupełnie szczerze wypowiedziałem zdanie, że niema obecnie nikogo coby
mógł P[ana] zastąpić tutaj. Wytknąłem dziwny przesąd galicyjski, że tylko czło-
wiek z patentem ma znaczenie i rościć może pretensje do zajmowania posady, 
a tym czasem cały szereg uczonych polskich nie mieli doktoratów tak np. Tacza-
nowski, Wałecki, Tyzenhaus101, Czerski, Czekanowski etc.

Nie wiem czy odpisze Prof. J[anicki].
Zdrowie moje szwankuje, gorączkuję, kaszlem silnie, w ogóle niedobrze a tu

jeszcze Styczeń Luty Marzec Kwiecień.

Tymczasem żegnam P[ana]
Z głębokim szacunkiem

Dr. B[enedykt] Dybowski
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Oddawca Dr. B[enedykt] Dybowski 
Lwów, ul. Zaścianek 12

Warszawa
Uniwersytet Gabinet Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski 
W Warszawie

8/II 1920

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Przesłałem był list do P[ana] i do P[ana] Prof. Jan[ickiego]. Sądziłem że na
listy odpiszą odpowiedzi, wyczekiwałem z niecierpliwością – atoli *** żadnej wia-
domości, a więc ślę do P[ana] zapytania, czy dostał P[an] list mój z 5/I i czy ode-
brał tam list P[an] Jan[icki], przeszło miesiąc upłynął od wysłania.

Zdrowie moje poprawia się nieco ale zawsze jeszcze źle. Od Prof. Groch[ma-
lickiego] także nie mam odpowiedzi a pisałem jednocześnie z listem P[ana]. Cze-
kam z niecierpliwością na odpowiedź. 

Z głębokim szacunkiem
Dr. B[enedykt] Dybowski
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16/II 1920
Czcigodny i Kochany Panie Januszu

List P[ana] z 11/II odebrałem wczoraj 15/II, dzisiaj 16/II odpisuję. Smutne
wrażenie wywarły na mnie stosunki opisane – Tak! ciężkie czasy przeżywać P[an]
musisz. Jak tu chcieć, ażeby można było pracować spokojnie. Ja wyobrażałem
sobie, że sprawy pójdą lepszą koleją i że tak, jakem sobie marzył, P[an] pozosta-
niesz mianowany dyrektorem. Napisałem długi list do P[ana] Prof[esora] Jan[ic-
kiego] prosząc chociażby o najkrótszą odpowiedź – nie wiem czy ją otrzymam.

Obecnie, w liście niniejszym, przesyłam P[anu] kopję owego listu wysłanego: 
11/II, kopja, Cz[cigodny] Panie:
Przed miesiącem przesłałem był list do C[zcigodnego] P[ana] w interesie nie-

zmiernej dla mnie doniosłości, nie wiem czy go P[an] odebrał? Obecnie powta-
rzam główną treść owego listu: Prosiłem mianowicie P[ana] ażebyś użył całej mocy
swego wpływu, by namówić Prof. Grochm[alickiego] do przyjęcia posady dyre-
ktora w dziale przyrodniczym przyszłego Muz[eum] Narodowego. W razie przy-
jęcia przez niego, proponowałem ażebyście P[anowie] wspólnie przedstawili na
kustosza Działu Zw[ierząt] Kręgowych P[ana] Janusza Domaniewskiego.

Nie wiem obecnie jak rzeczy stoją, atoli przewłoka tak długa w podjęciu po-
stanowienia odnośnie do Prof. Grochm[alickiego], każe mi przypuszczać, że Prof.
Groch[malicki] nie może się zdecydować na przyjęcie posady, gdyby tak było jak
mi się zdaje, to uznaję za najodpowiedniejszego na dyrektora działu przyrodni-
czego w przyszłym Muz[eum] Narodowym – P[ana] Janusza Domaniewskiego
ma on bowiem wszelkie kwalifikacje konieczne na ważną posadę; ma również 
i energię, silną wolę, samodzielność myśli, namiętne zamiłowanie do prac przy-
rodniczych (muzealnych i naukowych), umysł spostrzegawczy i krytyczny niezwy-
kłej wiary, jasności w pojmowaniu zawiłych stron powinowactwa istot ożywionych;
w ogóle posiada entuzjazm badawczy dzielnego przyrodnika. Oddaję niniejszą
propozycję swoją pod światły sąd C[zcigodnego] P[ana] Profesora. Proszę mi wy-
baczyć, że jakkolwiek nie powołany śmiem zgłaszać swoje propozycje. Niech mnie
usprawiedliwiają wobec P[ana] Prof[esora] następujące momenty, pobudzające
do zabierania głosu w sprawach, o których tu mowa, mianowicie gorąca miłość
do wiedzy, której poświęciłem żywot swój cały i głębokie odczucie obowiązku słu-
żenia dobru ojczyzny według sił przy każdej ku temu sposobnej okoliczności, 
a jaką jest i sprawa niniejsza, w której głos zabierałem.

Gdybym mógł uzyskać chociażby najkrótszą odpowiedź ze strony C[zcigod-
nego] P[ana] Prof[esora] – byłbym mu nieskończenie wdzięczny. 

z gł[ębokim] usz[anowaniem]
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Wobec stosunków obecnych tam u P[anów] na miejscu, można tylko powie-
dzieć „Fait ce que doit, advient que pourra”102.

Pragnienia moje widzieć P[ana] u stera, czy będą mogły być urzeczywistnie-
niem na to pytanie odpowie ślepy los – już dzisiaj kierowany nie właściwie.

Nie trać P[an] energii, nieraz los ślepy lepiej się dla nas układa, niż to razie
nam się zdaje. Oto opowiem P[anu] historję krótką z mojego żywota. Powołany
zostałem przez wydział filozof[iczny] Krakow[skiego] Uniw[ersytetu] na katedrę
zoologii103, ten nieoczekiwany zaszczyt ucieszył mnie niezmiernie. Wyjechałem 
z Dorpatu uradowany, przybyłem do Warszawy, wszyscy przyjaciele moi winszo-
wali mnie. Odwiedzając Prof. Wagę z Taczanowskim, Waga powiedział: „P[an]
jesteś za młody na Prof[esora] Uniw[ersyetu]” więc bardziej energiczny odrze-
kłem: będę się starać energią i pracą pokonać przywary młodości, jakie Prof[esor]
spodziewa się widzieć w tym wieku moim. Widząc radość u moich przyjaciół 
z racji zaszczytnego powołania mnie do Krakowa – zdawało się mnie „że wywie-
ram na ludziach wrażenie dodatniej natury, więc to dodawało mi otuchy, że zdo-
łam godnie odpowiedzieć zaszczytowi. Po przybyciu do Krakowa, otoczony byłem
taką szczerą życzliwością ze strony wszystkich Prof[esorów] Uniw[ersytetu], któ-
rym złożyłem wizyty dziękczynne, że się mnie zdawało iż jestem otoczony 
przyjaciółmi najszczerszymi: Prof. Czerwiakowski104, Czyrniański105, Dietl106, 
Kuczyński107, Kozubowski108, Mayer109, Skobel110, otaczali mnie iście braterską
lub ojcowską opieką. Prof. Czyrniański zmusił mnie stanąć u niego na kwaterze,
a nie w hotelu Saskim, rozmawiał ze mną przez Ty. Warszewicz111, znany w Kra-
kowie jako swat, zaraz po pierwszym widzeniu z nim, zrobił mi propozycję swatać
jedną z piękniejszych córek Prof. Kuczyńskiego. Zapraszany byłem to na obiady
to na wieczory do rozmaitych profesorów etc. Tak spędziłem dni kilka, pozostając
ciągle pod wrażeniem, że istny raj ziemski czeka mnie w Krakowie. Pewnego dnia

102 Fais ce que dois, advienne que pourra fr. – przysłowie, którego polskim odpowiednikiem może być
fragment VII Pieśni J. Kochanowskiego „W nadzieję ludzie orzą i w nadzieję sieją”, powiedzenie
przypisywane niekiedy Baudoinowi IV Trędowatemu (1161–1185), królowi Jerozolimy. Oznacza, 
że nie można kontrolować całości jakiegoś problemu, można jedynie wykonać swoją część pracy 
i oczekiwać, że to wystarczy dla jego rozwiązania.
103 Opisane poniżej wydarzenia miały miejsce na przełomie 1861/1862.
104 Ignacy Czerwiakowski (1808–1882), botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1862–1863).
105 Emilian Czyrniański (1824–1888), chemik, profesor i rektor UJ (1874–1875). 
106 Józef Dietl (1804–1878), lekarz, profesor i rektor UJ (1861–1862).
107 Stefan Kuczyński (1811–1877), fizyk i meteorolog, profesor i rektor UJ (1881–1882).
108 Antoni Kozubowski (1805–1880), profesor anatomii i fizjologii na UJ. 
109 Józef Majer (1809–1899), lekarz i antropolog, profesor i rektor UJ (1848–1851, 1865–1866).
110 Fryderyk Skobel (1806–1876), lekarz, profesor i rektor UJ (1869–1870).
111 Józef Warszewicz (1812–1866), botanik, z polecenia Aleksandra Humboldta podróżował po
Ameryce Środkowej i Południowej; opiekował się dziećmi zmarłego brata, sam nie założył rodziny.
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zawitał do mnie bedel uniwersytecki z pisemem zawiadomieniem od Rektora, że
mam przyjść na uniwersytet do kancelarii rektorskiej. Gdym się stawił na wezwa-
nie, Dietl oświadczył, że nadeszła z Min[isterstwa] odmowna odpowiedź co do
decyzji Wydz[iału] Krakowskiego – otóż prosi ażebym dziś wieczór mógł być 
u niego w domu, tam się zbiorą P[anowie] Prof[esorowie] wydz[iału] filoz[oficz-
nego] i postanowią jak dalej postępować wypadnie. Wśród przyjacielskiej roz-
mowy, każdy z Prof[esorów] wypowiadał swoje zdanie, ostatecznie stanęło na
tem, że mam jechać do Wiednia, widzieć się tam Min[istrem] Schmerlingiem112,
prosić objaśnienia motywów odmowy. W taki sposób sądzą, że postanowienie za-
padłe zmienione zostanie, przy protekcji 2 posłów polskich do Rady Państ[wa]113

pojechałem do Wiednia, tu Prof. Lorenz, którego byłem poznał w Trieście i Fiume
podczas wycieczki naukowej, odbywanej z Prof. Grube’m114 wyrobił mi audiencję
u Min[istra] Schmerlinga. Na tej audjencji przekonałem się, że P[an] Min[ister]
jest „świnią”, przepraszam za ten wyraz, ale on maluje dosadnie wrażenie ode-
brane wówczas przeze mnie. Obok prostaczego obejścia się ze mną (o czem kiedyś
ustnie opowiem P[anu]) powiedział, że chyba tylko decyzje monarsze w tej spra-
wie może zmienić decyzję Min[istra] więc trzeba podać prośbę na imię Monarchy.
Prof. Lorenz napisał taką prośbę, była ona doskonale zredagowana i świetnie umo-
tywowana. Monarchy nie było – zastępował go arcyksiążę Rajner115. Wystarano
się o audjencję, zaniosłem prośbę oddając osobiście arcyksięciu prosząc o rozpa-
trzenie sprawy całej ponownie – tu dodam że starałem się przez różne protekcje
trafić na arcyksięcia i tak miał przemawiać ze mną Gen[erał] ***, dwaj posłowie
polscy, których razu nie pamiętam, ambasador rosyjski etc. Niestety na próżno.
Czekałem kilka dni i nareszcie w kancelarji cesarskiej powiedziano mnie, że 
arcyksiążę odmówił. Możesz P[an] sobie wyobrazić, jakie mną wtedy władały
uczucia.

Ale jeżeli dzisiaj zapytam siebie: czy żałuję obecnie, żem nie zajął katedrę na
uniw[ersytecie] Krakowskim? to szczerze P[anu] mówię, że innej odpowiedzi dać
nie mogę, jak tylko tę: „nie żałuję wcale”.

Kiedyś może, przy widzeniu się z P[anem], umotywuję tę odpowiedź. Obec-
nie za wiele byłoby do pisania – więc przechodzę do krótkiej opowieści o sobie 
i rodzinie

112 Anton von Schmerling (1805–1893), prawnik i polityk, za rządów cesarza Franciszka Józefa był
premierem tzw. „liberalnego” rządu Austrii (1860), a następnie sekretarzem stanu (1861–1865).
113 Instytucja doradcza cesarza, które pojawiła się po Wiośnie Ludów w 1849 roku.
114 Adolf Grube (1812–1880), niemiecki zoolog, profesor na Uniwersytetach w Królewcu, Dorpacie 
i Wrocławiu, uczestnik wypraw naukowych eksplorujących Adriatyk.
115 Rajner Habsburg (1827–1913), arcyksiążę, kanclerz rządu „liberalnego” w latach 1861–1865.
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1. Jakem już uprzednio donosił P[anu] chorowałem na tak zwaną Hisz-
pankę116 vulgo influence, potem pogorszyłem stan zdrowia, spadnięciem ze stołka
na ziemię – powoli poprawiam się teraz.

2. Helena chorowała także lecz słabiej i krócej.
3. Hala chorowała także i stąd kaszle lecz już wychodzi, pracuje w biurze.
4. Jania w Kopyczyńcach jako lekarz chorób zakaźnych. 
5. Wład[ysław]117 na Litwie w interesie zdewastowanego Wojnowa.
6. Chora siostra moja, p. *** ciągle chora – stan ani się pogarsza ani po-

lepsza.
7. Długo już jesteśmy bez służącej – opału brak – rowy wodociągowe poza-

marzały, słowem była wielka bieda. Środki pieniężne wyczerpywały, emer[ytura]
wynosząca 1000 koron nie wystarczała etc. ale w obecnej chwili, zabłysła nadzieja
na lepszą dolę – o tem jednak pisać nie mogę.

Śmierć Prof. Kulczyńskiego118 jest stratą dla nas olbrzymią, to był człowiek
którego za życia cenić nie umiano, w Krakowie traktowano go tak źle, szczególniej
w początkach jego karjery naukowej, że gorzej być nie mogło, dopiero po śmierci
przyszli do przekonania, iż ten skromny człowiek był wielkim przyrodnikiem.
Prawdę wyrzekł Mickiewicz powiadając: że po śmierci wszyscy kadzą, a za życia
jeść nie dadzą.

Na tem zakończę ten list przydługi polecając się Waszej pamięci
Z głębokim szacunkiem

Dr B[enedyket] Dybowski
16/II 1920

116 Słynna „hiszpanka”, w latach 1918–1919 pandemia wywołana przez wirusa A grypy H1N1, szacuje
się, że kosztowała życie ponad 20 milionów ludzi (niektóre źródła mówią nawet o 100 milionach).
117 Władysław Dybowski (1892–1969), adoptowany syn Benedykta, lekarz, wykładowca na Uniwersy -
tecie Lwowskim, uczestnik bitwy pod Monte Cassino; mieszkał i zmarł w Wojnowie koło Lubczy.
118 Władysław Kulczyński (1854–1919), arachnolog, tuż przed śmiercią uzyskał tytuł profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Dr. B[enedyket] Dybowski
Lwów, ul. Zaścianek 12

Warszawa
Uniwersytet. Gabinet Zoologiczny

W. P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

7/III 1920 r.
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Niepokoi mnie w najwyższym stopniu milczenie P[ana]. Wysłałem był list do
P[ana] 17/II wraz z alegatami (kopię listu wysłaną do Prof. J[anickiego]), byłby
więc czas już do odebrania odpowiedzi, a jeżeli jej dotąd niemam – to może być
ważna przyczyna. Czyś P[an] chory – albo i P[an] listu nie odebrał – albo tyle jest
różnych domysłów, który z nich *** może przyczyny rzeczywiste?

Od Prof. Grochamlickiego miałem list i on nie odebrał dotąd jak i ja odpo-
wiedzi od Prof. J[anickiego] widocznie ciężki w korespondencjach – nie ma na to
rady. Znałem ja kilku takich niekulturalnych osobników, ale to byli Moskale, z Po-
laków to w życiu mojem pierwszy okaz – oby był ostatni.

Na zdrowiu poprawiłem się nieco i temp[eratura] ciała wróciła do normy –
zresztą mamy teraz prawdziwą wiosnę. I tak dzisiaj dzień jasny słoneczny
temp[eratura] w cieniu +18 R, na słońcu +30°R. Spokojnie wiatru nie ma – 
grzałem się na słońcu jakby to było latem. Wprawdzie będą jeszcze zwroty do
zimy. Roku przeszłego 16/III wypadł był śnieg obfity, nastąpiły dni mroźne, 20/III
było 10°R. 21/III 7°R itd. 

Gdy odbierzesz P[an] ode mnie już kartkę daj mi P[an] wiedzenie o tem.
Pozostaję z głębokim szacunkiem.

Dr B[enedyket] Dybowski
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16/III 1920
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Przed odebraniem listu P[ana] ostatniego z 16/III, przesłałem był P[anu]
kartkę, w której doniosłem, że P[an] Prof. Jan[icki] nie odpisał, było to dnia 8/III.
Po wysłaniu tej kartki nadeszła wieść z Warszawy, że P[an] August Kręcki życie
zakończył. Czem był dla mnie nieboszczyk P[an] A[ugust] K[ręcki] to wiesz P[an]
dobrze – 77 lat mający najserdeczniejszy przyjaciel!! Młodszy ode mnie o 10 lat,
stąd nie przypuszczałem, ażeby wcześniej rozstał się z życiem, więc niespodzie-
wanie zaszła tu katastrofa. Boleść z rozłąką na wieki z przyjacielem, przytłoczyła
mnie całym ciężarem straty niepowetowanej.

Dzisiaj biorę się za pióro, by P[anu] donieść następujący szczegół: 
Ministeryum oświaty z inicjatywy moich przyjaciół, wyznaczyło 12.500 koron

ażeby dać mi możność do prac dalszych naukowych, uważałem za właściwe po-
dziękować osobiście P[anu] Minist[rowi], napisałem więc długi list, w którym
obok podzięki przesyłam krótkie wiadomości o ofiarności naszej pókiśmy mieli 
z czego ofiarować, tudzież w niektórych pracach naukowych – kończę zaś list jako
następuje:

„Badania muszą być dalej prowadzone, a co do avifauny to muszą być użyte
nowe metody badań. Na szczęście mamy dzielnego pracownika w tym zakresie
badań, jest nim mianowicie P[an] Janusz Domaniewski, dotychczasowy kustosz
w gab[inecie] zool[ogicznym] Uniw[ersytetu] Warszawskiego. On jeden z całego
szeregu pracowników młodszego wieku, ma wszelkie kwalifikacje do podjęcia 
i wykonania zagadnienia, jakie przypaść musi dla Dyrektora Muz[eum] Nar[odo-
wego] działu zoologicznego. Byłoby to wielką stratą dla nauki i dla Muz[eum]
Narod[owego], gdyby go posada ominęła, a zastąpił jego kto inny. On jest godzien
być następcą Władysława Taczanowskiego. Wszystkie moje zbiory, z odnośną bi-
blioteką przekazuję do Muz[eum] Narod[owego]. Gdy one po mojej śmierci będą
tam przeniesione opracowywać je dalej będą, odnośnie do mięczaków i kiełży,
P[anom] Dr. Dr. Poliński i Lityński”. 

Nie wiem czy ten apel do władzy najwyższej będzie miał jaki skutek, w każ-
dym razie próbuję, a nuż z tej strony znajdzie się przeciwdziałanie wszystkim in-
trygom z innej strony.

Jestem strasznie przygnębiony stratą przyjaciela, to też trudno mi obecnie
mieć myśl swobodną do pracy naukowej, tem bardziej że najbliższa przyszłość jest
niepewna, dopóki się nie wyklaruje moja emerytura powstaniowa, do póty wiedzieć
nie możemy co z nami będzie. Z emerytury uniwersyteckiej żyć nie ma sposobu.

Zrobiłem nieco porządków wśród książek i manuskryptów moich, zwalone
na werandzie – jakkolwiek jeszcze chłodno i nie mogę długo pracować w nie-
opalanym pokoju, lecz musiałem, gdyż znowu złodziej wybił dwie szyby w nocy,
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otworzył drzwi wchodowe z ogródka i gospodarzył już na dobre tam. Otóż trzeba
było ratować książki lepiej oprawne, bo może już sobie przygotował do zabrania. 

Okropnie ciężkie życie nasze – nie dość przykrości aprowizacyjnych, nie dość
braku węgla, drewna jeszcze na dobitek męczy plaga złodziejska; już 6ty wypadek
złodziejstwa – a ile ich jeszcze oczekiwać trzeba. Niema spokoju ani w dniach ani
w nocy.

Robiąc tymczasowy porządek znalazłem moją autobiografię pisaną do Prof.
Korotniewa i mój artykuł w manuskrypcie o ptakach kamczackich. – Czy pierwszy
manuskrypt jest jeszcze dla Was potrzebny? Co do drugiego to przepiszę na czysto
i prześlę pod adres P[ana] Redaktora Pam[iętnika] Fizjogr[aficznego] – jeśli go
przyjmą do druku – to będę P[ana] prosił o korektę, a gdzie potrzeba do poprawek
– i do uwag.

Tymczasem kończę niniejszą korespondencję przesyłając najserdeczniejsze
pozdrowienia

Z głębokim szacunkiem
Dr . B[enedykt] Dybowski

16/III 1920
Wolno już zaklejać koperty.
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Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu.

Jutro wysyłam list do M[inistra] O[światy]119 dzisiaj w nocy przepisałem dla
P[ana]. Czy co pomoże? Obszerniej napiszę w tych dniach. Okropnie mnie zmar-
twiła wiadomość o śmierci Augusta nie mniej i wiadomość o pańskiej dymisji. 

Getheilter Schmerz ist halber Schmerz120

ale już mam dwa

Najserdeczniejsze pozdrowienia

Dr. B[enedykt] Dybowski
22/III [1920]

Ekscelencjo

W liście com miał zaszczyt przesłać na ręce W[aszej] E[kscelencji] z dn.
15/III, wspomniałem o możebności mianowania na posadę dyrektora działu przy-
rodniczego w Muz[eum] Nar[odowym] – kogo innego aniżeli P[ana] Janusza Do-
maniewskiego. Ja to uznałem za wielką stratę dla nauki, a zarazem wielką
niepomyślnością dla Muz[eum], a każdy kto zna dzisiaj stan nauki przyrodniczej
u nas w kraju, będzie musiał uznać zdanie moje za słuszne. Obecnie w niniejszej
korespondencji śmiem W[aszej] E[kscelencji] przedstawić już nie tylko wielką
stratę dla nauki i dla instytucji, ale jednocześnie i ogromną krzywdę, jaką wyrzą-
dzono bezzasłużenie człowiekowi, który poświęcił 5 lat pracy swojej usilnej, na
przyprowadzenie do porządku zbiorów ornitologicznych w gab[inecie] zool[ogicz-
nym] Uniwer[sytetu] Warsz[awskiego], po wywiezieniu wszystkich katalogów
muzealnych przez Moskali do Rosji. Krzywdę tę wyrządzono P[anu] Kustoszowi
Gab[inetu] War[szawskiego] P[anu] Januszowi Domaniewskiemu dając mu 
dymisję.

Otóż w imię sprawiedliwości, w imię obowiązku stawać w obronie skrzyw-
dzonego niesprawiedliwie – śmiem upraszać najgoręcej W[aszej] E[kscelencji]
sprawdzić rozkazać niezwłocznie słuszność czynu skierowanego przeciwko rze-
czonemu Kustoszowi Gab[inetu] Zool[ogicznego] Warsz[awskiego] P[anu]
J[anuszowi] Domaniewskiemu. 

119 Jan Łukasiewicz (1878–1956), logik, matematyk, filozof, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
(1922–23 i 1931–32), jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej. W rządzie Ignacego
Paderewskiego objął Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1919).
120 Podzielony ból to połowa bólu, niem.
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Od samego P[ana] J[anusza] Dom[aniewskiego] odebrałem tylko następującą
wiadomość z 15/III: „Przed kilku dniami dostałem dymisję. Możesz P[an]
Prof[esor] sobie wyobrazić jak mi przykro, że nie będę mógł pracować nadal dla
instytucyi z którą się już tak zżyłem i dla której 5 lat pracowałem”.

Boleść którą odczuwa P[an] J[anusz] Dom[aniewski] jest nie mniejsza niż
moja, po otrzymaniu tej wiadomości.

Gdybym był uprzednio od niego odebrał wiadomość, że wytoczono mu dys-
cyplinarkę, byłbym wiedział, iż wyniki dochodzenia karnego, byłyby musiały zostać
przedstawione W[aszej] E[kscelencji] więc krzywda byłaby niemożebną – obecnie
co innego, postępowano z nim jak z pierwszym lepszym ***.

Z zool[ogicznym] gab[inetem] Uniw[ersytetu] Warszaw[skiego] wiążą mnie
prace prawie całego mojego żywota, wszystko co miałem najcenniejszego odda-
wałem jemu. Cieszyłem się, że po śmierci P[ana] Wł[adysława] Taczan[owskiego]
byłego nieśmiertelnego Kustosza gab[inetu], znalazł się godny jego następca. 
Widział podczas pobytu Moskali poniewierkę gabinetu, nieporządki, nadużycia –
wszystko nareszcie było się skończyło w tym destrukcyjnym kierunku. Aż tu naraz,
jak piorun z jasnego nieba dochodzi mię wieść o wypadku, którego ani przewidzieć
ani się domyśleć nie byłem w stanie. Sądzę, że rozkaz ze strony W[aszej] E[ksce-
lencji] uczyniony, wyświetlić potrafi iż tu leży nie wina P[ana] Kustosza J[anusza]
Domaniewskiego, lecz inna strona zawiniła a takiej czynności dopuszczać nie
można. 

Dnia 6/III. br. umarł P[an] August Kręcki, z którym przyjaźń najserdecz-
niejsza łączyła nas pospołu w przeciągu 57 lat. Dnia 15/III dowiedziałem się, że
wyrzucony został z naukowej posady, którą zajmował P[an] J[anusz] Dom[aniew-
ski], człowiek zdolnościami *** i przymiotem duszy niepospolitych. Jemu powie-
rzyłem i oddałem swoje skarby najdroższe, nad którymi już pracować ani ich
dozorować nie będzie mógł. Te dwie boleści, głęboko odczute niech mi będą tłu-
maczem wobec Jego Ekscelencji.

Z najgłębszym szacunkiem
Dr B[enedykt] Dybowski 

23/III 1920

60



121 Szymon Askenazy (1865–1935), historyk żydowskiego pochodzenia, specjalista w zakresie stosun -
ków międzynarodowych w XVIII i XIX wieku. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Warszaw skiego.
Twórca lwowskiej szkoły historycznej nazywanej też „szkołą Askenazego”.

5-6/V 1920

Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Po otrzymaniu listu Pańskiego z oświadczeniem zaniechania wszelkich starań
odnośnie do sprawy niesprawiedliwego postępowania – nie miałem chwilowo in-
teresu do korespondencji – z resztą tak byłem moralnie przygnębiony kwestjami
finansowemi, że wprost stawałem się niezdolny do myślenia nawet, kategorjami
chwili obecnej, to też zwróciłem był myśli moje do przeszłości Kamczackich.

Dopiero w ostatnich dniach musiałem zwrócić się znowu do spraw bieżących,
w skutek podjętych kwesji braku pam[iętnika] Emila Dybowskiego. Śmierć Au-
gusta Kręckiego była dla mnie strasznym ciosem, straciłem z nim przyjaciela, wy-
próbowanego w ciągu 57 lat. Nie mogę się oswoić z myślą, że go już niema – a
każde wspomnienie o jego stracie to boleść nowa. Małżonka ś.p. A[ugusta] Kręc-
kiego doniosła mnie, że manuskrypt pam[iętnika] Emila Dybowskiego ma się znaj-
dować w rękach P[ana] wraz z kliszą, przedstawiającą podobiznę Emila i jego
Małżonki. Jeżeli tak jest, to proszę P[ana] doręczyć manuskrypt i kliszę Prof. Dr
Szymonowi Askenazemu121, Warszawa, Czackiego 10. i o tem mnie zawiadomić.
Prof. S[zymon] A[skenazy] obiecał pośredniczyć przy umowie z księgarzem. 
A znowu najniespodziewaniej w świecie przybył to do Lwowa mój wnuk ze strony
stryjecznego pokrewieństwa, człowiek majętny. On obiecał przyczynić się do po-
krycia kosztów druku.

Chodzi więc o to, ażeby jak można najspieszniej doręczyć manuskrypt do rąk
Prof. Askenazego, oto jest interes który zmusza mnie do niniejszej korespondencji.

Z uprzedniej korespondencji P[ana] wiem, że dymisja P[ana] nastąpi dopiero
w lipcu – więc z datą dymisji będziesz P[an] wolny – może P[an] zechcesz przybyć
do Lwowa, dla ukończenia rozpoczętej pracy. Otóż jeżeli będzie to rzeczą mo-
żebną to prosimy przybyć z małżonką do naszego Zaścianka.

W każdym razie proszę mnie zawiadomić, odnośnie do:
1) pam[iętnika] Emila Dybowskiego
2) propozycji przybycia do Lwowa.
Byłoby to dla nas prawdziwą przyjemnością – gdybyście P[anowie] przybyli

tu do nas na wypoczynek po ciężkich pracach w Warszawie 

Z głębokim szacunkiem
Dr B[enedykt] Dybowski

6/V.1920
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Oddawca B[enedykt] Dybowski 
Lwów ul. Zaścianek 12

Warszawa
Uniwersytet Gab[inet] Zoologiczny

W.P. Janusz Domaniewski
w Warszawie

24/V 1920
Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Odebrałem list P[ana] a także doszedł List Małż[onki] P[ańskiej] do Haliny.
Żałuję szczerze że się z P[anem] nie zobaczę tego lata, a tyle byłoby do omawiania
np. podróż do Ameryki. Dopuki Kalinowski jeszcze w siłach wartoby to wyko-
rzystać. Trzeba się dowiedzieć czy będzie wysłany *** do Peruvii. Kto wie czy nie
dałoby się P[ana] S[zanownego] na tę posadę wysłać – a reszty się P[an] 
domyślisz.

Pisałem do P[ana] Tad[eusza] Jaczewskiego122 – którego znałem dzieckiem
w Petersburgu (on jest teraz asys[tentem] przy katedrze Zool[ogii]) ażeby się zbli-
żył do P[ana] to jest zdolny przyrodnik i obiecujący na przyszłość, daj mu P[an]
1 egz. ***.

Były zjazd, o którym P[an] wspominasz, to nic nie warta komedia i nie on
tylko jeden zasługuje na to miano.

Wybieram się do Krakowa ale czy się wybiorę? Podróż koleją w obecnej chwili
– to są tortury fizyczne, a jeszcze bardziej moralne.

Najserdeczniejsze pozdrowienia
Dr B[enedykt] Dybowski

122 Tadeusz Jaczewski (1899–1974), profesor zoologii.
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Dr. B[enedykt] Dybowski
Lwów, ul. Zaścianek 12

Warszawa
ul. Żurawia 35 m. 10

W. P. Janusz Domaniewski 
w Warszawie

2/VI 1920
Czcigodny i Kochany Panie Januszu!

Kartkę P. z 30/V odebrałem 2/VI, zaraz odpisuję.
Nie jeździłem do Krakowa – bom zaniemógł na żołądek i nogi mi zbrzękły.

Oczekuję P[ana] przybycia z otwartymi rękami i radosnem sercem. Zajeżdżaj
P[an] wprost do nas – tramwaj staje nieco dalej od nas, teraz chodzi tylko 2 wa-
gonowy. Właśnie dzisiaj chciałem pisać do P[ana] w kwestji głuszców. Mówiłem
już P[anu] że ś.p. Taczanowski nie lubił odmian – zaś ja przeciwnie – otóż byłem
nazwał głuszca Jakuckiego var. Tyzenhauzi – Taczanowski nie przystał na to, ale
przysłał mnie szczegółowy opis różnic – które uważał jednak za małoważne, ażeby
one służyć mogły dla nadawania im nazwy tak znakomitego człowieka jak Tyzen-
hauz. Obecnie znalazłem ów opis Taczanowskiego, chciałem go posłać P[anu] –
oddam przy widzeniu się we Lwowie. Ja jestem tego zdania że głuszec podlega
znacznym odmianom, ze względu na okolicę zamieszkania 1) karpacki, 2) polsko -
litewski, 3) uralski 4) jakucki.

Na tem kończę co byłbyś P[an] powiedział na propoz[ycję] ażeby przyjechała
małż[onka] twoja. 

Uściski najserdeczniejsze
Dr B[enedykt] Dybowski

Oczekujemy z radością i niecierpliwością 
H[elena] D[ybowska]

63



W. P. Janusz 
Domaniewski 
w Warszawie

Par bonté

1/VII 1920
Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

Napisz P[an] choć kilka wyrazów – niespokojni jesteśmy o P[ana] zdrowie. 
P[an] Jan S[ztolcman] opowie P[anu] wszystko co tu widział, ucieszyliśmy

się jego przybyciem.
Od dzisiaj 1/VII rozpoczęły się dni słoneczne oby tak dalej było. Jak zdrowie

małżonki pańskiej? Od P[ana] Tadeusza J[aczewskiego] nie mam wiadomości. 
Jania pisze z ***, że zaczęła preparować pluskwy, badać ich anatomję – czy

odpowie nam P[an] Tadeusz?

Dr B[enedykt] Dybowski
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2/IX 1920

Czcigodny i Kochany P[anie] Januszu!

List P[ana] pisany 19/VIII!! oddany na pocztę 30/VIII odebrałem 1/IX, wy-
słany 1 września. Dzisiaj 2/IX odpisuję. 

1) Długo nie pisałem. W tych groźnych dla nas chwilach milczałem. Było 
z nami krucho. Rozeszła się była wieść, że G. W.123 przywiózł rozkaz „Ententy”,
cofnięcia się za Wisłę i San, a zatem oddanie Warszawy i Lwowa Bolszewikom,
którzy byli już pod Lwowem. – Panika pomiędzy tchórzami była wielka, uciekała
ta hołota na zachód. Żydzi i Rezunie cieszyli się, że Polska *** zginęła i byłoby tak
w istocie gdyby przyjęto plan operacyjny, przywieziony z Paryża przez G. W., po-
legający na wycofaniu wojska za Wisłę i San. Przyjaciele Francuzi ułożyli plan na-
szej zguby. Projekt ten szczęśliwie nie został przyjęty, natomiast przyjęto plan
G[enerała] Rozw[adowskiego]124: oparcia się o Wisłę, uderzenia stąd na wroga
od strony Wieprza i niedopuszczenia barbarzyńców do Warszawy i Lwowa. Dwa
dni słyszeliśmy tu na Snopkowie huk armat i łaskanie kulomiotów. Ofiarność 
inteligencji zwyciężyła. To samo i w Warszawie. Patrjotyzm ludu i robotników 
a całej socjalistycznej kliki, zasadza się na zdzierstwie. Prof. H. tak stchórzył, że
dziwacznie powziął postanowienia, ale na front się nie zapisał, to samo prawdo-
podobnie i Prof. J. Od Prof. K. nie mamy wiadom[ości] – czy on na froncie.

2) Przed chwilą gorącą, przesłałem był długą korespondencję, w której po-
dawałem dodatkowe szczegóły o T[etrao]125 Tyzenhauzi i L[yrurus]126 Wagii tę
koresp[ondencję] doręczyłem jadącemu przez Lublin – wprawdzie on nie wiedział
czy będzie w Warszawie – gdyby nie mógł sam doręczyć, to obiecywał wysłać
przez pewną okazję. Otóż nie bieda, gdyby ta kor[espondencja] zaginęła, bo mam
brulion o ptakach.

3) Chorowałem ciężko i obecnie jeszcze choruję na influenzę, kaszel mnie
nie opuszcza, dokucza szczególniej w nocy. Z aprowizacją przechodzimy straszne
boleści. 30 centn[arów] węgla = 4.200 m127, czyli prawie dwumiesięczna moja
pensja emerytalna uniwersytecka, a innej pensji np. powstańcowej, nie mam bo
odmówiono ją z powodu, że mam pens[ję] uniw[ersytecką], na szczęście urato-
123 Prawdopodobnie chodzi o Władysława Grabskiego, który jako premier, akceptując daleko idące
ustępstwa wobec państw Ententy doprowadził 24 lipca 1920 roku do dymisji swojego rządu, 
a następnie powołania rządu obrony narodowej z premierem Wincentym Witosem. 
124 Tadeusz Rozwadowski (1866–1928), generał broni Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego Woj -
ska Polskiego w czasie bitwy warszawskiej 1920; Naczelny Dowódca Wojsk Polskich w Galicji Wschod niej
oraz dowódca Armii „Wschód”; Szef Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu w latach 1918–1920. 
125 Głuszec.
126 Cietrzew.
127 Marka polska, była prawnym środkiem płatniczym na terenie całej Polski od 15 stycznia 1920 roku
do 29 kwietnia 1924 roku, kiedy została zastąpiona przez polskiego złotego.
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wało nas przyznanie prawa zakupu prowjantu na dwie osoby w konsumie wojsko-
wym, więc teraz mamy od czasu do czasu margarynę, masło, mąkę, mięso. Pas-
karstwo nasze Lwowskie jest jedyne w swoim rodzaju – protegowane przez
magistrat, kpi sobie ze wszelkich cen maksymalnych.

4) Miałem wiadomość, że w Warszawie zanosi się na sojusz przyjacielski 
z Niemcami – powiadają, że wice prezes i minister Towarzysz Daszyński inspiruje
całą akcję – że już wysłał Bilińskiego do Austrji, a Diamanda do Berlina, więc
wkrótce będziemy mogli drukować prace nasze pisane po niemiecku. Z drugiej
strony jakoby *** Dmowski, zamierza również przyjacielski sojusz z Rosją – tylko
bieda, że niewiadomo gdzie owej Rosji szukać mamy. 

Z trzeciej strony Rząd nasz zabiega o pokój z Bolszewikami z tą swołoczą,
której zachód nie uznaje, trzeba być wariatem, ażeby się wiązać sojuszem z Ży-
dostwem, ludźmi bez czci i wiary.

5) Już ptastwo łączy się w gromadki. Zaczynają się przeloty. Wino dzikie już
czerwienieje. Noce chłodne już zbliżamy się do strasznej chwili zimna. Obecnie
deszcze częste, wiatry bardzo słabe, grzmotów brak.

6) Odebrałam dzisiaj 2/XI list od Prof. Grochm[alickiego]. Optymista jest
jeszcze większym od P[ana]. Widzi w swej wyobraźni, że już Wilno odzyskane!
Chyba takie usposobienie, patrzenia w przyszłość przez szkło różowe mieć tylko
młodość może. Według mnie widzieć obecną wojnę powinniśmy, jako początek
długich i strasznych walk, mamy tu Bolszewików i Niemców przeciwko sobie. Mu-
simy pokonać B[olszewików], pomagać Wranglowi jest koniecznością – zawierać
sojusz z B[olszewikami] byłoby nikczemnością, głupotą, potwornością.

7) Zamiary P[ana] – wyjazdu do Rosji nie pochwalam – ale co o tem mówić,
daleko jeszcze do tych chwil.

8) Pracuję nad uporządkowaniem książek i zbiorów – ułożyłem książki we-
dług liter – choroba i słabość stoją na przeszkodzie.

9) Było ogłoszenie konkursu na konserwatora zbiorów zw[ierząt] kręgowych
w Muz[eum] narodowem – musiałeś P[an] czytać o tem – To ogłoszenie jest świa-
dectwem strasznej głupoty – napisałem krytykę, ale nie przyjęto do druku bo P[an]
Min[ister] oświaty jest chłopem, a chłop obecnie to kandydat na Piasta, a nie tylko
na ministra. Gegen dummheit kämpfen Götter onich vergebens128 – tak było da-
wniej – była walka – dzisiaj głupota zwyciężyła i ludzi i Boga.

10) Co tu marzyć o naukach, o wyprawach naukowych etc.
Widzisz P[an], że porównanie z PP. jestem pesymistą – 

128 Bogowie na próżno walczą z głupotą, niem.
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Kończę obecną korespondencję zasyłając PP. najserdeczniejsze życzenia
Spełnienia marzeń waszych  

Z głębokim szacunkiem 
Dr. B[enedykt] Dybowski

Deszcz pada, temp. +11°R, *** wskazują 738 mm.
Jania z Mężem zarządzają szpitalem ruchomym epidemicznym w poznań-

skiem, w Kościanie pod Poznaniem. Halina pełni obowiązki kancelaryjne i do-
świadczalne. Tęsknią za krajem, bo poznańskie jest dla Pol[aków] krajem obcym.
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31/V 52
Kierownik
Zakładu Antropologii 
Uniw[ersytet] Jagiell[oński] w Krakowie

Kochany Kolego,

Stosownie do Waszego życzenia przesyłam Wam wyciąg z mego artykułu 
o Dybowskim, który mam zamiar rozszerzyć i ogłosić drukiem – ale jeszcze nie
zdecydowałem gdzie go mam oddać. 

Serdecznie pozdrowienia łączę
K. Stołyhwo*

* Kazimierz Stołyhwo (1880–1966), antropolog, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, następnie
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kierował Zakładem Antropologii. Prowadził badania z zakresu
antropogenezy, typologii rasowej, struktury antropologicznej Polski, udowodnił niejednolitość form
Neandertalczyka. Autor artykułu o B. Dybowskim „Sto lat antropologii polskiej, 1856–1956: Benedykt
Dybowski”, Prace Antropologiczne 1957, 35: 1–40.
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19/VI 52
Kierownik
Zakładu Antropologii 
Uniw[ersytet] Jagiell[oński] w Krakowie

Kochany Kolego,

List Wasz z d. 12/VI 52 zrobił mi ogromną przyjemność. Cieszy mnie bowiem
bardzo, że zdaniem Waszym dobrze ująłem charakterystykę Dybowskiego. Zdanie
Wasze jest szczególniej miarodajne – ponieważ znaliście go osobiście.

Zdecydowałem się oddać ten artykuł do Kosmosu, który teraz będzie wycho-
dził przy Zarządzie Centralnym Tow. Przyrodników Polskich im. Kopernika pod
redakcją Michajłowa.

W danej chwili jednak mam na porządku dziennym jedną pracę, po ukończe-
niu której dopiero zabiorę się do rozszerzenia mega artykułu o Dybowskim. 

Będzie mi więc bardzo miło – gdy nie będziecie zwlekać z wykorzystaniem
mego artykułu w Waszej książce o Dybowskim. 

Cieszę się bardzo, że z racji mego artykułu o Dybowskim nastąpiło pomiędzy
nami nawet i pod względem formalnym serdeczne zbliżenie.

Pozostaliśmy rzeczywiście tylko *** z pośród wielbicieli i przyjaciół Dybow-
skiego. Pamiętam dobrze jak On Was cenił bardzo!

A więc do rychłego zobaczenia się w Krakowie.

Łączę najserdeczniejsze pozdrowienia

Wasz 

K. Stołyhwo
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Zakopane, 12.VI.1952 r.
[Janusz] Domaniewski
Zakopane 3
Bulw. Słowackiego N 40

Kochany Kolego

Najserdeczniej dziękuję za „wyciąg” z artykułu o Dybowskim. Sprawił mi on po-
dwójną radość. Pierwsza – to natury osobistej. Czytałem to z zachwytem dla tak
świetnej charakterystyki Dybowskiego. Jest to najlepszy obraz jego postaci, jaki
został kiedykolwiek wykonany. Wszystko to, co napisano dotychczas o Dybow-
skim stoi bez porównania niżej. 

Bezwarunkowo, koniecznie winniście opublikować swój „artykuł” o Dybow-
skim. Zawiera on tak ważne rzeczy dla historii kultury w Polsce, że grzechem spo-
łecznym byłoby ich zmarnowanie.

Ja specjalnie będę czekał na tę publikację. I mam nadzieję, że zostanie wy-
drukowana nim oddam do druku swą książkę o Dybowskim. – Oto ta druga ra-
dość. Tak świetna charakterystyka działalności Dybowskiego w zakresie
antropologii. 

W myśl tego, cośmy ustalili w czasie naszej ostatniej rozmowy, mam prawo
całkowitego wykorzystania przesłanego mi rękopisu. I wykorzystam go. Miano-
wicie cytując to, co piszecie. A przede wszystkim to, co dotyczy Dybowskiego,
jako antropologa. Zacytuję oczywiście w cudzysłowie, z podaniem autora. W ten
sposób moja mała monografia Dybowskiego /projekt dużej musiałem zarzucić
wobec rygorów wydawcy – P.Z.W. Szk./ zyska ogromnie na wartości. Oczywiście
bowiem nie potrafiłbym nawet w przybliżeniu scharakteryzować zainteresowań
zasług Dybowskiego w antropologii na należytym poziomie. I rozdział książki,
omawiający Dybowskiego w zakresie jego zainteresowań antropologią, byłby tej
książki rozdziałem najsłabszym, a dzięki Wam będzie najlepszym. Wolałbym jed-
nak cytować już z pracy drukowanej. Bowiem takie cytowanie z rękopisu ma jed-
nak posmak wykorzystywania cudzej pracy.

W związku z Dybowskim mam jeszcze do Was pewne sprawy, które chciał-
bym omówić. W związku z tym, przy najbliższej bytności w Krakowie, pozwolę
sobie odwiedzić Zakład Antropologii U.J. I ciszę się na tę wizytę. – Przychodzi mi
oto na myśl, że w ostatnim etapie mego życia Dybowski darzył bliską przyjaźnią
trzech ludzi: Stołyhwę, Grochmalickiego i mnie. Grochmalicki nie żyje; pozosta-
liśmy my dwaj. Więc tedy kontakt z Wami, szczególniej w sprawach Dybowskiego,
to pośmiertne zbliżenie się z Dybowskim.
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Kończąc, muszę dać kilka uwag na temat formy tego listu. We współżyciu
ludzi przypisuję formie bardzo duże wartości. Uważam też, że we współżyciu dwu
ludzi formę stosunku dyktuje starszy. Otóż, jeśli się nie mylę, to między nami jest
jakieś dziesięć lat różnicy wieku. Oczywiście po sześćdziesiątce różnice wieku za-
cierają się. A jednak… Nigdy nie pozwoliłbym sobie zaczynać listu do profesora
starszego ode mnie o lat dziesięć od słów „Kochany Kolego”. Z chwilą jednak,
gdy otrzymałem odeń list w ten właśnie sposób rozpoczynający się, uważam, 
że swoją odpowiedź w ten sam sposób winienem rozpocząć. Bowiem inaczej 
mógłbym być posądzony o zlekceważenie tej koleżeńskiej, przyjacielskiej formy,
która tymi słowami została mi podyktowana, a która tak znaczną sprawia mi 
przyjemność. 

Ciesząc się tedy na rychłe zobaczenie się,
przesyłam dla obojga Państwa najserdeczniejsze

pozdrowienia
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Ryc. 2. Benedykt Dybowski. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 3. Od lewej zesłańcy: Wiktor Godlewski, Benedykt Dybowski, Paweł Ekert i Mikołaj
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Ryc. 4. Domek w Darasuniu zbudowany przez Mariana Dubieckiego, Benedykta Dybow -
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Ryc. 5. Domek na płozach służący Benedyktowi Dybowskiemu i jego współpracownikom
jako schronienie podczas badań na jeziorze Bajkał. Tygodnik Illustrowany, 1884, 
nr 59. Zbiory Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Ryc. 1–2. Benedykt Dybowski (1833–1930). 
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 3. Od lewej zesłańcy: Wiktor Godlewski, Benedykt Dybowski, Paweł Ekert i Mikołaj
Hartung. Archiwum MiIZ PAN.

1 2
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Ryc. 4. Domek w Darasuniu zbudowany przez Mariana Dubieckiego, Benedykta Dybowskiego 
i Stanisława Kietlińskiego. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 5. Domek na płozach służący Benedyktowi Dybowskiemu i jego współpracownikom jako
schronienie podczas badań na jeziorze Bajkał. Tygodnik Illustrowany, 1884, nr 59. Zbiory 

Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego.
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