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KAZIMIERZ BREITMEIER

Kazimierza Breitmeiera poznałem w r. 1897, gdy jako 
„świeco upieczony“ uczeń klasy I, zjawił się w murach gimna
zjum stryjskiego. Był to początek naszej znajomości, a za ra 
zem trwałej do końca przyjaźni. Przeszliśmy razem gimna
zjum, potem Uniwersytet lwowski i wspólną akademicką „ka
walerkę“ ; potem rozdzieliło nas życie, ale tylko przestrzennie, 
geograficznie, bo kontakt nasz trwał stale, oparty o fundament 
dawnego koleżeństwa, serdecznej przyjaźni i razem przebytej 
młodości. Owe to mocne węzły, wspólne przeżycia i wspomnie
nia ośmielają mię do skreślenia słów niniejszych, poświęco
nych pamięci Przyjaciela, autora cennych rozpraw i studiów 
historyczno-literackich, wybitnego nauczyciela-polonisty i wie
loletniego członka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic
kiewicza we Lwowie 1).

Kazimierz Breitmeier urodził się dnia 17 sierpnia 1886 r. 
w Wełdzirzu, miasteczku, położonym w województwie stani
sławowskim, niedaleko Doliny. Pierwsze dzieciństwo upłynęło 
mu w Niżniowie nad Dniestrem, za którym tęsknił później całe 
życie. Piękny krajobraz dniestrowy, potężna rzeka, jej dziwne 
zakręty, rozległe łęgi nadbrzeżne, zapach wody, owe jakieś 
„czererepaki“ i cała przyroda tego kraju lat dziecinnych — 
wszystko to przeniknęło w głąb jego duszy, stało się jej wła
snością istotną, umiłowaniem żarliwym, czymś jedynym i nie
zapomnianym. Drugie dzieciństwo i wiek młodzieńczy, szkolny, 
spędził w Stryju, gdzie w latach 1897— 1905 uczęszczał do 
gimnazjum. Był uczniem wybitnie zdolnym, a przy tym bardzo 
sumiennym, pilnym i pracowitym. Poważny i skupiony w so
bie, powściągliwy w słowie i odruchach, nieskłonny do pustoty 
— odbijał od większości współtowarzyszy, ale równocześnie 
zjednywał ich serca swą postawą koleżeńską i zaletami cha
rakteru. Profesorowie i koledzy cenili go i lubili, poważali 
i szanowali. Jesienią r. 1905 udaje się Breitmeier do Lwowa

O Szkic n in iejszy opiera sie na wspomnieniach osobistych i na ma
teriałach, dostarczonych przez Rodzinę zmarłego.
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na Uniwersytet; studiuje polonistykę, filologię klasyczną i fi
lozofię. Mistrzami jego byli profesorowie: J. Kallenbach, 
W. Bruchnalski, Br. Gubrynowicz, K. Wojciechowski, W. Hahn, 
A. Kalina, K. Twardowski. Na wykłady i seminaria uczęszczał 
pilnie, zdawał liczne kolokwia, przesiadywał w Ossolineum 
i Bibliotece Uniwersyteckiej, zbierając materiały do prac se
minaryjnych, które podejmował i prowadził z wrodzoną su
miennością i poczuciem odpowiedzialności. Na seminariach był 
cichy, skromny i nieśmiały — i dopiero pod koniec studiów 
zaczął się wybijać trafnością uwag, inteligentnym ujmowaniem 
zagadnień, wytrawnością sądu. Warunki egzystencji miał 
ciężkie: utrzymywał się z lekcyj, a że wiódł życie bardzo 
spartańskie, umiał jakoś nie tylko wiązać koniec z końcem, 
lecz także pomagał innym kolegom, poszukiwaczom legendar
nych „pięciu koron“ *), absolutnie niezbędnych do ratowania 
gruntownie zwichniętej równowagi budżetów akademickich; 
co więcej, ów abnegat życiowy, niemal asceta, znajdował jed
nak zawsze jakiś grosz uciułany, by w antykwami kupić jakąś 
wartościową książkę do swego księgozbioru, który stale i sy 
stematycznie pomnażał.

Po  ukończeniu studiów uniwersyteckich, Kazimierz po
święcił się karierze nauczycielskiej: uczy w Brzeżanach (1911) 
i w Tarnopolu (1913). W  tymże roku wstępuje w związki mał
żeńskie, zaślubiając koleżankę-polonistkę, Alfredę Brydówną. 
W r. 1915 — po rocznej tułaczce wojennej — osiada na stałe 
w Jaśle, jako nauczyciel-polonista w tamtejszym gimnazjum 
państwowym. Pracuje z zapałem, oddając młodzieży swą 
wiedzę, talent dydaktyczny i miłujące serce. Ale szkoła mu 
nie wystarczała. Stale i wytrwale kształcił się dalej, rozsze
rzając i pogłębiając zakres swych wiadomości. Wówczas też 
porządkuje swe prace uniwersyteckie i wydaje trzy  książki 
z dziedziny historii literatury polskiej (1927, 1928). Już w tym 
czasie jednak organizm jego zaczęła trawić ciężka choroba, 
która utrudniła mu pracę zawodową tak dalece, iż r. 1931 
musiał przejść w stan spoczynku. Wojna z r. 1939 pogorszyła 
znacznie warunki jego życia i nie oszczędziła ciosów rodzin
nych: w r. 1943 został aresztowany przez Niemców jedyny 
syn jego, Adam Władysław, który w parę miesięcy później 
zginął w Oświęcimiu. Choroba czyniła dalsze groźne postępy 
i, mimo wysiłków lekarzy, nic dała się już zwalczyć. Kazimierz 
zmarł w Jaśle dnia 15 czerwca r. 1944.

Ś. p. prof. Breitmeier, jako człowiek, pedagog i historyk 
literatury, był jednostką o wyraźnie zarysowanej indywidu
alności. Wybitna inteligencja, poparta powagą i żądzą wiedzy, 
łączyła się u niego z wielką skromnością, prostotą i szczero
ścią; cechowała go niezwykła wszechstronność zamiłowań

г) „Korona“ — ówczesna waluta austriacka.
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kulturalnych i naukowych: pisywał rozprawy i studia histo
ryczno-literackie, tworzył dobre wiersze (których jednak ni
gdy  nie ogłaszał), studiował historie sztuki, dużo malował 
(pejzaże, kwiaty), szukając formy nowoczesnej; z zapałem 
uprawiał muzykę, zajmował się fotografią artystyczną, znał 
obce języki, a w swoim obszernym pięknym ogrodzie hodował 
kwiaty i drzewa owocowe. Rozliczne te, tak bogate zaintereso
wania ogólno-kulturalne, zwłaszcza estetyczne, nie wyczerpy
wały jednak treści jego duszy, której głównym podłożem 
była głęboka i subtelna świadomość etyczna, dobroć i szla
chetność. Do spraw i dóbr doczesnych nie przywiązywał wagi, 
a jedynym mieniem, które cenił, były książki: zebrał poważny, 
doborowy księgozbiór, który jednak dwukrotnie zniszczyła 
mu wojna.

Był doskonałym nauczycielem. W  szkole objawiły się 
też w całej pełni jego wybitne zdolności i pierwszorzędne 
cechy charakteru. Nie znosił blichtru, pozy, fałszu i frazesu. 
Uczniów swoich podbijał głęboką i rozległą wiedzą, sumien
nością w traktowaniu przedmiotu, trafnością sądu, a nade 
wszystko sercem. Młodzież otaczała go czcią i miłością, 
a grono nauczycielskie i przełożeni wielką sympatią, uznaniem 
i głębokim szacunkiem.

Jako historyk literatury, polonista, ma Kazimierz Breit
meier dorobek skromny wprawdzie, ale wartościowy i trwały 
ze względu na wyniki, opracowaną problematykę i metodę. 
Jest autorem trzech książek, które wydał w Jaśle, publikując 
w nich rozprawy, studia i szkice, pochodzące już to z pracowni 
seminaryjnej prof. Kallenbacha, już to z czasów późniejszych. 
Oto ich tytuły: „Szkice literackie“ (1927, s. 114), „Dwie G ra
żyny“ (1927, s. 62), „Joachim Bielski. Biografia“ (1928, s. 66). 
„Szkice“ obejmują sześć rozpraw na różne tematy histo
ryczno-literackie. Zajmuje się więc w nich kolejno: Józefem 
Wybickim i jego tragedią „Zygmunt August“ (1779), w której 
wystąpił tak później popularny temat literacki Barbary  Radzi
wiłłówny („Narodziny tematu“), oraz tegoż autora operą „Sam- 
nitka“ (1787) i jej stosunkiem do dzieła Marmontela, wykazu
jącym  ciekawe analogie i różnice w opracowaniu tego samego 
tematu przez Francuza i Polaka. Dalsze dwa szkice poświę
cone są Mickiewiczowi: w pierwszym („Z kresów“) autor oma
wia t. zw. brytanomanię poety, zwracając uwagę na pewne 
utwory angielskie (Wordsworth, W alter  Scott, Moore), które 
mogły stać się źródłem romantycznej twórczości Mickiewicza; 
w drugim m am y wnikliwą analizę wiersza „Zaloty“ i odmienną 
od dotychczasowej jego interpretację. Następny szkic określa 
postawę Goszczyńskiego wobec Tatr, wyjaśnia stosunek do 
gór poety-romantyka, k tóry  szuka w nich niezwykłości i cu
dów, a rzeczywistość przeistacza w bajkę, operując fantazją, 
fikcją i poetycką przesadą. W  ostatnim szkicu („Antemurałe
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Chriistianitatis“) omówiona została geneza Pamiątki... Jaku
bowi Strasowi“ (1589), napisanej przez Joachima Bielskiego.

W  „Dwóch Grażynach“ Breitmeier przeciwstawia się 
poglądom o jedności koncepcji „Grażyny“, a wysuwa tezę
0 jej dwoistości, dowodząc, że nie została ona wykonana we
dług jednego planu, ale że były dwa plany, dwie warstwy 
strukturalne, wręcz dwa odrębne poematy (jeden z Grażyną, 
drugi bez niej). Äutor, opierając się na tekście, dokonywa jego 
wszechstronnej analizy (logicznej, estetycznej, psychologicznej
1 stroficznej), a posługując się metodą, w której ścisłość filolo
giczna idzie w parze z logicznym dowodzeniem, osiąga wyniki 
ciekawe i pozytywne.

Nad Joachimem Bielskim pracował Breitmeier jeszcze 
na ławie uniwersyteckiej; po latach dał przeróbkę swej semi
naryjnej monografii w postaci szkicu biograficznego o autorze 
„Kroniki polskiej“. Z bardzo szczupłych i nie wystarczających 
danych skonstruował nader umiejętnie biografię pisarza, by 
mogła rzucić światło na jego wizerunek i stać się komenta
rzem do jego dzieła. P raca  to rzetelna i sumienna, operująca 
trafnie skąpym materiałem, z którego wydobywa to wszystko, 
co tylko można było wydobyć dla ukazania oblicza duchowego 
pisarza i oświetlenia jego osobowości.

Wszystkie historyczno-literackie prace Breitmeiera ce
chuje wielka sumienność, poczucie odpowiedzialności i umie
jętność posługiwania się metodą naukową: trafność ujmowania 
problematyki łączy się tam z gruntownym opanowaniem za
gadnień, prawidłowością dowodzenia i przejrzystością kompo
zycji; wysławiał się jasno, pisał stylem starannym i świeżym, 
z powagą, ale zarazem i swobodą, bo piórem władał doskonale.

Kazimierz Breitmeier patrzał na świat oczyma miłują
cymi prawdę, dobro i piękno — a w życiu Swym dążył w y
trwale do pełnej harmonii między słowem a czynem.

Cześć Jego pamięci!
Stefan W ierczyński


