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MHAf IZYCZNA PAUZA 
czyli pytania i odpowiedzi 

Pytanie: Czy Bóg wtrąca się do życia człowieka? 

O dpowiedz: Tak. 

Co to znaczy: Bog? 

Gdyby by ła na ro odpowiedź, nie trzeba byłoby juz zadawac 

zad nych innych pytJn . 

jak może Bóg wkraczać w sprawy ludzkie, jezeli wszystko 

podlega konieczności i przypadkowi? 

Koni eczność, Opatrznosc i przypadek spotykają się ze sobą 

w punkcie, ktory jest dla nas niezrozumiały. 

Ból. choroba, szczęsliwosć, poniżenia, triumfy; czy wolno 

mówić: „ złe i dobre dostaję z ręki Boga"? 

Tak mow1 łem . Zawierałem z Nim umowy, pros iłem Go o 

r zeczy poza moralnością . Zeby sprawił, że zdam egza min, 

żeby uch ronił mnie od koncentracyjnego obozu, żeby da ł mi 

zgr zeszyc z panien ką, której pozada łem i zeby pognębił moich 

wrogów. 
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Czy taki Bog nie przypomina amuletu a lbo noszonej w kie· 

szeni „na szczęscie" figurki z kości słoniowej i cry nie wstyd 

jest ulegać pogańskim przesądom? 

Wstyd, dlatego, ze ząda sic d la siebie wyjątkowej op1ek1, 

przywileju wyrozniaJacego nas sposrod innych, Jako że prosby, 

choc nie wszystkie. sa samolubne Nie wstyd, bo nie ponoszę 

odpowiedz1alnosc1 za to, że cak, 1ako blagalnik, urządzony iesr 

człowiek. 

Co dzieje się, kiedy modlitwa nie zostaje wysłuchana? 

Zal, bunt, ale w głębi przeświadczenie. ze widocznie rak być 

musiało . ( ... ) 

Czy Bóg tak pojęty nie utożsamia się niepostrzeżenie z sa

mym rytmem krwi, nie przebywa w trzewiach, w mięsniach, 

w smakowaniu siebie, które jest jak przeciąganie się kota? 

Nalezy zaczynac od c1ala, bo ono iest dziwem natury w swojej 

przemi1alnosci 1 n i epojętej poszczegolnosci S i ęgając od razu 

za wysoko, Jak mozna na l eżycie ocenie czyiąs zgodę na choro

bę. na nieszczęście? Bo wt(dy cia ło jest przeciw nam 

Czy zdan ie się na wolę Boga oznacza, że mówi się „tak" całej 

budowie świata? 

Swoiemu losow1. A rnkze bytowi stworzonych rzeczy, to 

znaczy temu, ze sa: choc mogłoby nic nie być. Natomiast czy 

mozna mowie .,tak" jakosci tego swiata? Chyba tylko pragnac, 

żeby nastąpił jego koniec. 

Kto chciał, zeby powstało zycie na Ziemi, urągające naszym 

elementarnym odczuciom etycznym? 

Bog stworzył wszechsw1at, być moze wydzierzaw1ajac jego 

organiz::icje niższemu demiurgowi. W samej zasadzie zyci;:i 

jako wzajemnego pozerania się, w Jego uzaleznicn1u od slepeJ 

konicc;:nosc1 1 slepego przypadku jest cos diabe lskiego 

Czy dlatego człow iek jest we wszechswiecie obcy? 

Jest obcy. Zadnych JUŻ zludzen co do zacnei Mamy - Natury. 

Czy człowiek jest i stotą upadłą? 

Człowiek powinien życ w Ra1u 1 być niesmiertelny. Kropka. 

Niech mi kto powie, że tak nie Jest. ( ... ) 

Czy nie można rozmyślać o religii jako sprawie poszczegól · 

nego człowieka i jego zbawienia, nie wprowadzając od razu 

wymia ru historii, i to historii XX wieku? 

O jf'Zeli w wydarzeniach historycznych zawiera się cos więcej 

111z przypadek, nie mozna . A wiek XX dlatego, ze w nir11 nastą · 

piło naiwyzsze znane nam przyspieszenie historyczne, skok . 

Totez ozmyslac o wypadk<ich naszego wieku znaczy rozmy

slać o historii w Jej zgęszczeniu, spręzeniu . 

W ten sposob tematem myśli religijnej staje s i ę również 

Narodowy Socjalizm [· ···] [Ustawa z dn . 31 VII 1981, O 

kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 6 (Dz.U . nr 20 poz. 

99, zm.: 198 , Dz. U. nr 44 poz. 20).] 

Tucfz1ez eh d71eło: oboz koncentracy1ny 1 komora gazowa . ( ... ) 

jezeli wszystko z ręki Boga, to czy obóz zagłady nie jest osta · 

tecznym argumentem przeciw Niemu? 

Nic bardziej niz trzęsienie z1em1wLizboniew1755, na które 

stale powoływał sie Voltaire. I 1edno. 1 drug ie nic i est zadnyrn 

odsr , psrwem od normy, ale odpowiada samej naturze rzeczy. 
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Czy Z i emią zarządza diabeł? 

Simone Weil powiada, że Bóg oddał wszystko bez wyj ątku we 

władzę matematycznej koniecznosc1, a to jest domena, ktor<i 

nalezy do Ks ięcia Tego Swiata. 

Co to znaczy? 

Znaczy bezl1tosnosc. 

Gdzież miejsce na modlitwę 1 i nterwencję Opatrzności? 

Ci, którzy oca lel i, wierza w ma, c1, którzy prowadzeni na 

smierć b łagali o pomoc i me dosta li 1ej, m i lczą . 

Co może człowiek? 

Starac się nie pornyl1c natura lnego porządku rzeczy z wezwa

niem, które w sobie s ł yszy. („ .) 

Dlaczego po Vaticanum li tak wielu ludzi w Ameryce przesta

ło chodzić do Kościoła? 

Sakrnlnc z trudnościa poddaje się racjonal izacji . Usw1adomie

n1e sobie, ze ca ła liturgia poczyna się z nas, z ludzi zgroma

dzonych w budynku, ktorzy razem rworza obieg zamkn i ęty, 

odgrywaJa sakralny teatr chwi li, niejednemu odbiera chęc 

uczestn ictwa, zwłaszcza ze wobec nieustalenia form iest to 

często zły tea tr. 

Czy nie działają inne przyczyny? 

Ogol na zacność, nastrój słodyczy i wzajemnej m1łosci, w czym 

chcąc 111e chcac wyczuwa się fa ł sz . („.) 

Czy zanik instytucji spowiedzi np. w Ameryce pochodzi z 

osłabienia poczucia grzechu? 

Częsciowo. Takze JCdnak z upowszechnienia odkryc psychola-

g11. Wi<idomo, ze nic prawdziwego nie mozna w konfesjonale 

wyznac Dlaczego Kośc1o ł udaje, ze nie widzi. Jak silnie pewne 

instytucje ulega ja erozji, nie w iadomo. Tak było zresztą z 

posten1. ( •. ) jezeli spojrzec pozadliwie na kobiece znaczy ro 

sarno co cudzo łożyc, to zwykle iestem w starne snm:rtelnego 

grzechu i do komuni i przystępowac m1 me wo lno.7m kob iecej 

twarzy ;-i lbo ko lorem skrzyde ł ptaka jest poządliwosc1ą? 

Czy zachwycenie się pięknem kobiecej twarzy albo kolorem 

skrzydeł ptaka jest poządliwością? 

jak. ro rozdziel i ć? Poząd liwość s:ima w sobie istnieje chyba 

tylko u goryl i. 

Czy pouczenia Kościoła dotyczące spraw seksualnych są 

skuteczne? 

Praw1t wca le, bo erotyzm i walka o władzę są to dziedziny, 

ktorymi rz~dz 1 prawo naturalnego ciążenia . 

1980 
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Hermanna Brocha wymienia su; czesto obok innych wybnnych 

autorow wywodzących się z ccsarsko-krolewsk1cj monarchii 

Austro Węgier, ktorzy przyszli na sw1at w latach osiemdzicsia

cych ubiegłego stulecia, a ich dojrzewanie artyscyczne przy- . 

padło na fin de siecle i początek naszego już wieku [XX-tego 

- przyp . red] . Anachroniczne w swym operetkowym scylu 

panstwo wielu narodow 1 kultur, uleg:ijącc wewnętrznemu raz· 

kładowi, stało się niejako źródłem najbardziej bodaj oryginal

nych 1 waznych dokonan literatury dwudz1est0w1ccznCJ. 

Rozkład dla l1tcr:itury jest na pewno bardziej imeresujacy i 

zapładnia jacy an1zel1 rozkwiL Lata osiemdziesiąte ubiegłego 

wicku sam Broch nazwał - w eseju o Hofmannsthalu - „po

godna wiedenska apokalipsa", dos•rzegając, że pod pozorami 

spokoju skrywały sre wyr<izne zapowiedzi upadku . Wieden 

tego okresu był dla niego „metropolia kiczu", czyli miejscem, 

w którym .,minimum wartości etycznych pokrywa maksimum 

wartosci estetycznych". Jednak - jak dodawał w duchu Hof

mannsthaln - ,.estetyczna wanosc nie wyrastająca z etycznego 

podłoża zamienia się w swoje przcciwienstwo, w kicz" (prze

kład Ewy Kuryluk) . 

Mozna zastanawiac s1e, czy podstawowym closwiadczernem 

generacji Kafki, Brocha i Musila nie było odczucie zasadmczej 

sprzc::cznosci rmedzy zcwnerrzna fasad;i a ukrycq prawda o 

epoce. Z dosw1adczen1a tej sprzecznosc1 wyrastała nie tylko 

literarura . Rownreż psychoanaliza Zygmunta Freuda, odkrywa

jąca pełna koszmarow 1 mar sennych podswi;:idomosć , do kto

reJ człowiek spycha co, przed czym ucieka na jawie, w pewnym 

sensie była intcrpretaqa epoki. Z drugiej zas strony rewelaqe 

Freuda inspirowały pisarzy, m.1n . włJsnie Brocha U wybanych 

pisarzy lego okresu odnajdujemy obok glebok1ej wrazliwosc1 

na to, co można nazwac duchem epoki albo sw1adomoscia 

zbiorową, wycwlona intuicję dotyczącą przyszłych zagrożen, 

ktore niejako czaj a się jUZ pod skora rzeczyw1stośc1 Robert 

Musil (ur.1880), autor Człowieka bez wlasc1wosc1, ukazuje roz

padajacy się, pozbawiony systemu etycznego swiat. Franz Kaf

ka (ur.1883), w karykaturalnym wizerunku zbiurokralyzowa

nego systemu zawiera proroczą wizję panstwa totalilarncgo. 

Wreszcie najmłodszy z tej trojki Hermann Broch, po ksiazkach, 

w ktorych opisze „ucieczkę od wolnosci" swych wspołcze

snych i wyrazi pogardę intelektualisty dla faszyzmu, w Smierci 

Wergilego będzie szukał nowego sensu szcuk1 i zycia. Smrerc 

Wergilego w pewnym sensie iesc dziełem po-Kafkowskim _ jest 

manifestem - jak znakom1c1e okresłlł Zbigniew Bienkowsk1 -

„w1ełk1ego - w skali metafizycznej i psychologicznej, zewnętrz

nej i wewnętrznej - pojednania"_ ( ... ) 

W literaturze naszego stulecia nasila się char:ikteryscyczne 

zjawisko: losy wielkich pisarzy, ich bmgrafie staja się czesc1:i 

dzieła, archetypami kultury. Tak jesl w przypadku Kafki, joyce

'a, Cel1ne'a, Witkacego, tak równiez w przypadku Brocha. ( .. . ) 

Autor Smierci Wergilego urodził s1e w rodzinie bogalego 

zydowskiego fabrykanta w 1886 roku. Ukonczył studia tech

niczne, pracował z powodzeniem w OJCOwsk1cj fabryce, nawet 

miał na swoim koncie wyn:iłazki w dziedzinie włokienrnctwa . 

Ale kariera przemysłowca nigdy mu nie wystarczała. Swle bun

tował sic przeciw kondyq1 narzucanej przez rodzinna tradycję 

U progu dorosłego zycia przeżył ostry kryzys, ktory omal nie 

skonczył się samobójstwem. Przez długie lata pracę w fabry

ce łaczył z zainreresowanwm l1terack1m1, a takze ze stud1am1 

matematyki, filozofii, soqologii, psycholog11 . Wreszcie w 1928 
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roku sprzedał odz1edz1czon<.! fabryki (zresztą w szczęśliwym 

momencie, bo tuz przed kryzysem) 1 poświecił się wyłacznie 

literaturze. Jego debiut przypadł bardzo pozno: pisarz miał JUZ 

45 lat. Jak napisała Hannah Arendt, Broch był ,,pisarzem mimo 

woli". Wyzei od literatury stawiał filozofię i naukę. W prozie 

ceni ł Jej użytecznosc- wehikuł powiesci dobrze nadawał się do 

przekazania rozmaitych tresci. W trakcie pracy nad trylogią 

Lunatycy (opublikowana w 1931 roku) Broch odkrył Joyce'a, 

ktorego twórczosc dostarczyła mu rnezwykle silnych impul

sów. Jak napisał w esejujomesjoyce i czasy obecne, Ulisses 
uświadam i a, ze obok naukowego 1stnieic inny rodzai poznania 

ktore wykracza poza odkrycia 1 analizy socjologii, otwarte 

jest na n 1 eskonczoność ukazuje mit jako zywą rzeczywiscosc 

człowieka. 

Broch jUZ wcześn1e1, w eseju o Hofmannsthalu pisał o potrze

bie mitów - starych 1 nowych - które maja wypełnić pustke 

życia wspołczesnego człowieka, przerażonego nie p1erwomą 

naturą, jak u zaran ia naszej rasy, ale cywilizacją. Odradzanie 

mitów i tworzenie nowych było zreszta pragnieniem wielu 

modernistow. Ulisses - w ktorym Joyce sięgnął do his toni 

Odyseusza - ukazał, że jest to mozliwe. Był równocześnie 

w1elk1m drogowskazem dla poszukiwan samego Brocha, kto

rych syntetycznym zwienczenicm stanie się Sm1erc Wergilego. 
W roku 1938, wkrótce po Anschlussie Austrii, Broch został 

aresztowany. Po kilku tygodniach, dzięki pomocy przyjac1oł 

(ponoc Joyce załatwił mu brytyjska wizę), udaje mu s1e nie 

tylko opuścić więzienie, ale i wyiechać za granicę, najpierw do 

Anglii, a potem - Stanow Zjednoczonych Tam kończy Smierc 
Wergilego . Umiera za oceanem w 1951 roku . 

Kr / r u t oł P; łta k , PO\l owu~ do S1rutrc1 Wfrgd~go H""rm.Jnn.a Broch1 
W·tdi1 1Nn1t1wio Oolnoi.l4~'1t Wnc l:tw 1993 fracmtnt 

D zielem, kcore Hermann Broch pisał przez wiele lat 

i którego nie skonczył, jest czw. powiesc gorska. Pozo

stały jej kolejne redakcje i fragmenty, 1ak chocby 

Demeter. Powiesc Oczarowanie, acz wykorzystuje wątki po

wieści górskiej, jest jednak utworem samoistnym [ostateczny 

kształt nadał 1e1 Paul Michael Lutzeler i wydał 1ako 

Die Verzouberung w 1994; przyp. red.]. Brochowi 

śmierć przerwała pracę nad powieścia po ukonczeniu czterech 

pierwszych rozdziałow; jak zatem widac, sprawy genezy tego 

dzieła nie są zbyt proste. ( ... ) U zrodeł pow1esci Brocha (i po

wiesci górskiej 1 Oczarowania) legło ( ... ) zainteresowanie prze· 

mianami, 1ak1e poczęły zachodzie na wsi austriackiej, a szerzej 

- w całym społeczenstwie. Przemiany te zw1azane były z coraz 

wyraźniejszym odchodzeniem od dawnych wzorów zacho

wan 1 ideałów kulturowych oraz poszukiwaniami nowych . ( ... ) 

Broch, ktory przez wie le lat obserwował z bliska w1cs tyrolską i 

styryjska, musiał dostrzegać zachodzące cam przemiany. Pod

stawowa wiązała się z rozpadaniem tego, co tradycja roman

tyczna określała ieszcze mianem ,ludu", ale co, jako formacja 

społeczna , w latach międzywoiennych XX wieku faktycznie 

przesrnwało juz istn1ec. Na co miejsce wchodziła .,masa' Onegi 

y Gasseta, czy też po prostu tłum. ( ... ) Owa „ masa· w odroz

nieniu od „ ludu" nie jest siłą jednorodną , jednolita. jest raczeJ 

zbiorem jednostek, ktore łączy wspolny interes, ale ktore za

traciły JUZ poczucie łaczącej je wspólnoty duchowej. („.) Broch 

wskazuje tu na istotny fakt, ze oto rozpad dawnych form zyc1a, 

rozpad tradycyj nej kultury związanej z poczuc iem ciągłosc1, 

trwania, nastapił na skutek wyczerpania się(. .. ) poczucia, 

ze wlasnie tradyqa ca ma ja kies głębsze znaczenie. Mariusz, 

wnoszący dynamizm, zmianę, ruch wydał się kims wielce 

atrakcyjnym: „ .. wagant obcy jesc wszystkiemu, co ludzkie, jest 

nicskoriczcnie obcy, 1 nawet gdy stara się przyciągnąc ludzi, 
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obiecuj ac 1m złoto 1 zab1egajac o ich względy, siła, iaką się 

posługuje, jest ob1etn1cą n1eskończonosc1: obce i abstrakcyjne 

jest w nim wszystko, on sam iest pusta ob1etn1cą, a jego pustka 

scaie się cą pustką, w iaka zamienia s1e nieskonczonosc, z chwi

la gdy występuje w doczesnej postaci' Atrakcyinośc Mariusza 

polega na zasra pieniu statosc1 - zmiennośc i ą, na wskazan iu, 

że pustka, Jaka czuja ludzie w sobie, iest n1eskonczonosc i ą. 

Przemiana kultury sięga, zdarnem Brocha, niezwykle głęboko 

W miejsce rozpadających się dawnych wartosci nie wchodza 

nowe, lecz wyłacznie - cos zastępczego. Nalezy pamiętac, ze 

na takie postawienie sprawy przez artystę miał wpływ fakt, 

iz pisał swa pow1esc w cieniu hitleryzmu. Komus, kto cudem 

uniknął sm1erc1 w obozie koncentracyjnym, kto musiał się 

pogodzie ze sm1ercia matki w takim obozie - trudno się dziwić, 

ze w1dzac postępu1acy rozpad starci ku ltury srodz1emnomor

skiej nie dostrzegł wartości, 1ak1e niosło „nowe". ( .. ) Pracu· 

1ąc nad kolejnymi wers1ami pow1esc1 gorskieJ, wreszcie nad 

Oczarowaniem, Broch pragnał ukazac szersze zagadnienie ni z 

tylko problem zwycięstwa hitleryzmu w Niemczech. Upadek 

tradycyjnych wartosc1 humanistycznych, latwośc, z jaką ludzie 

daJą sobą powodować „ szarlatanom politycznym" w rodzaju 

Mariusza, oraz proba znalezienia odpowiedzi na pytanie o 

zródła owej łatwości - ro istotne problemy dla pisarza . ( .. ) 

Dla Brocha rozpadnnie się tradycyjnej kultury chłopskiej 

iest sympcomem niezwykle istotnych przemian społecznych . 

Powstaje bowiem, jego zdaniem, zupełnie nowa wartosc 

społeczna . Nie ocenia JeJ ani zie, ani dobrze, wskazuje tylko, że 

łatwo mozna ulec zdt.:prawowaniu, gdy się da posłuch ludziom 

pokroju Mariusza Ramego. 

] J ~ ~b Z d1 10,l.1 h L1 c-h1n~k1 Hunwnn 8f0ch 
Semper, WJ rSUYi3 1911 4. Nybor fr &mt: nUh"ll 

Mojemu zyciu towarzysza 1 C11zą na nim n1eustJnne konf11k· 

ty moralne Proste, ludzkie uczucie szczęsc1a jest m1 prawie 

nieznane. A kiedy JUZ poiaw s1e w zarodku, to z jakichs tam 

moralnych względow nieuchronnie zostaje unicestwione. W 

pewneJ mierze łatwiej przychodzi 1111 rezygnowac z tego, co 

przy1emne, anizeli z tego, co nieprzyiemne. Z pc:wnosc1ą praca 

to dla mnie cos pozytywnego, jest mi zatem poniekad „przy· 

jemna"; ale ow pozytyw nie ty lko przybiera postac najcięzszej 

1 na1dokuczliwsze1 panszczyzny, lecz 1est dozwolony tylko 

pod okreslonymi, utrudnia1acymi warunkami : z 1edne1 strony 

w1elkosc zada n, jakie sobie stawiam, dalece przerasta moje 

siły, z drug·eJ zas nie mam tez swobody wyboru tych zadan, 

to znaczy są m1 one narzucane przez instancJ nadrzędna 

jako obowiazck - wobec rodziny, ludzkosci czy 1eszcze kogos 

innego. Tylko pod osłoną 1 pod rozkazami takiej nadrzednej 

instancji zobow i ązującej - chocbym często sam ja ustanawiał 

- 1 bedąc 1ej „obiektywnym rzecznikiem", wolno m1 się zajlllO· 

wac własną praca rworcza (a z tego samego powodu du za 

częsć samej pracy nastawiona 1est na szukanie teJ ob1ektywne1 

instancji, innymi słowy, ma charakter tilozottczny i dazy do 

szukania prawdy) . jedynie w roli „ob iektywnego rzecznika", 

nigdy we własnej sprawie, potrafię dop1ac swego; tam, gdzie 

nie mogę prezentować zdecydowanego przekonania opartego 
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na naukowych, ba, matematycznych podsttJwach, iesrem wo

bec ludzi całkowicie „bezradny", a obcowanie z nimi stanowi 

dla mnie nieomal fizyczną męczarnię. jest to obraz okrop

nego poczucia niższosc1. Nie chciałbym roztrząsac faktu, ze 

powstało ono w rezu ltaci porażki poniesionej we wczesnym 

dz1ecinstw1e zarowno z Ojcem, iak 1 z bratem w rywal izacji o 

matczyną m iłość. W kazdym razie, 1ak sięgnę pam i ęc i ą, wobec 

tych dwoch mezczyzn miałem się zawsze za rnemęzczyznę. za 

człowieka „ impotentnego" Wyobrazenie, ze w gruncie rzeczy 

jestem kompletnym impotentem, również w sensie fizycznym, 

nieodparcie - wbrew wszelkim dowodom przeciwnym - to

warzyszyło mi przez całe zyc1e. jak kazde poczucie nizszości, 

takze i to prowadziło do hiperkompensaq1, niejako i w pozy

tywnym, 1 w negatywnym kierunku, mianowicie [do). 

a) udowadniania męskosci w coraz to nowych zw1azkach m iło

snych 1 wykazywania się superpotencją, 

b) postponowania tego rodzaju dowodów, które niczego nie 

dowodzą 

- gdyż z ich pomoca nie da się przecież zmazać pierwotnej 

porazk1 

- a zatem ciągłego powracania do ascezy jako stosownej dla 

mnie formy zycia. 

c) wyrownywania z kolei pierwotnej porazki na gruncie rodzin

nym przez bran ie na siebie pelnei odpowiedzialności za rodzi 

nę, szczególnie w tak dla niej waznej sferze matenalneJ, 

d) poszerzania poczucia odpow1edz1a l ności. ktore objęło juz 

nie tylko rodzinę, lecz niemal wszystkie moje powiązania z 

ludzm1, aż po ogolną odpowiedzialność za ludzkości prawdę, 

a tym samym przerasta Io o wiele moie siły, nawet iesli niekiedy 

bywały one efektywne. To, że we wszystkich tych sprawach, 

zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, nic okaza łem się 

„ impotentny", stanowiło d la mnie wciąż nowe, n i eustające 

zaskoczenie, nic podwazało jednak mego przeświadczenia 

o impotenq1 Szczegoln1e Jaskrawo, ma się rozumieć, prze

jawia się to w obcowaniu z ludzmi . Moje zachowanie wobec 

innych cechuje nieśmiałości bojażliwosc, które przełamuję 

z najwyzszym trudem. Fakt, ze mimo to wywieram na ludzi 

bezposredrn wpływ, że om - w idocznie wyczuwajac moją 

gotowość ponoszenia odpowiedzialnosci - częstokroć chca, 

bym 1m przewodził, ze tym samym zarowno w ich oczach, jak 

i moich własnych odnosiłem w zyc1u „sukcesy", wszystko to 

jest dla mnie raz za razem niespodzianka. a niemal fizyczna 

męczarnia, Jaka odczuwam w kontaktach z innymi, od naj

wcześniejszej m łodosci nie uległa zmianie. 

Herm Jon Broch. Auf1Jb109rat111 du\·no ,, a, 
pruklJd SIJ„ qm" 81Jul, C1y 1r ln1k 
W,,.IZJWA 199~ , lrJgmc nl 
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