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Wstęp
Niniejszy tom zawiera korespondencję pięciu uczonych, z których nazwiska
trzech (Jana Michała Rozwadowskiego, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha) znane są
każdemu chyba polskiemu językoznawcy (od nich i dzięki nim w początkach wieku
XX zaczęło się polskie językoznawstwo naukowe), imię Jana Baudouina de Cour
tenay należy do historii lingwistyki nie tylko polskiej i rosyjskiej, ale w ogóle światowej, jedynie Henryk Ułaszyn został nieco zapomniany, choć i on ma swoje miejsce
w polskiej nauce o języku jako autor prac z fonetyki historycznej, historii słownic
twa, onomastyki, ale i takich, które dziś uznalibyśmy za socjolingwistyczne. Warto
również przypomnieć o tym, że to Ułaszyn był twórcą pojęcia i terminu morfonem
(morfonema)1.
Wszyscy oni, choć w różny sposób, związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim. Najstarszy – Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929) po dwudziestopięcioletnim odpracowaniu stypendium naukowego na uniwersytetach w Kazaniu i Dorpacie, w latach 1894–1899 był kontraktowym (jako obcy poddany) profesorem
językoznawstwa porównawczego i sanskrytu w Krakowie. W ten sposób zetknęli się
z nim wówczas studenci – K. Nitsch (1874–1958) i H. Ułaszyn (1874–1956), nie tylko słuchacze wykładów Baudouina, lecz także uczestnicy jego privatissimów – tych
prowadzonych na uniwersytecie i tych odbywanych w mieszkaniu profesora przy
ul. Pędzichów. Uczestniczył w nich także starszy od obu J.M. Rozwadowski (1867–
–1935), który w 1895 r. powrócił do Krakowa jako świeżo wypromowany w Lipsku
doktor, dwa lata później habilitował się pod okiem Baudouina, a po wyjeździe tego
ostatniego do Petersburga (1899) objął katedrę i wykłady, pozostając – jak wspominał później Nitsch2 −„jedynym w tym środowisku uniwersyteckim lingwistą”.
Najpóźniej, bo w roku 1902, do Krakowa przybył Jan Łoś (1860–1928), docent
slawistyki na Uniwersytecie Petersburskim, który dopiero w Krakowie mógł się cał1

2

Obszerne przedstawienie sylwetki i działalności naukowej Henryka Ułaszyna można znaleźć
we Wstępie do: H. U ł a s z y n, Studia onomastyczne i socjolingwistyczne, wstęp i dobór tekstów
M. S k a r ż y ń s k i, B. Wa l c z a k, Poznań 2009, „Klasycy Nauki Poznańskiej” t. 41.
K. N i t s c h, Ze wspomnień językoznawcy, Kraków 1960, s. 54.
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kowicie zająć pracą naukową, a z czasem stał się twórcą polskiej gramatyki historycznej. Objął też po Baudouinie redakcję Słownika staropolskiego.
J.M. Rozwadowski, J. Łoś, K. Nitsch tworzyli, można tak powiedzieć, „szkołę
krakowską”, która po I wojnie światowej dostarczyła wykształconych językoznawców na katedry uniwersytetów Polski Odrodzonej. Inaczej H. Ułaszyn, który po
opuszczeniu Krakowa przez Baudouina wyjechał na dalsze studia do Lipska, tam się
doktoryzował i do 1914 r. mieszkał jako „prywatny uczony”. Z Krakowem utrzymywał kontakt przez swoje prace, publikowane najpierw w „Materiałach i Pracach Komisji Językowej Akademii Umiejętności” („MPKJ”), potem (od 1908 r.) w „Roczniku Slawistycznym” założonym przez wymienioną uprzednio krakowską „trójcę”,
by w 1920 r. zostać profesorem najpierw na krótko na Uniwersytecie Lwowskim
(objął katedrę po K. Nitschu), a wkrótce na Uniwersytecie Poznańskim. Wszyscy
czterej zaś, już w niepodległej Polsce, brali czynny udział m.in. w organizowaniu
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (1920) i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1925). Sprawy te (i wiele innych) znajdują odbicie w listach.
Również Baudouin utrzymywał żywy kontakt z grupą krakowską – pomagał
w nawiązywaniu kontaktów z językoznawcami rosyjskimi, publikował też czasami
w „Roczniku Slawistycznym” i „MPKJ”.
Działalność grupy krakowskiej jest znana zarówno ze wspomnień K. Nitscha,
jak i z pracy Stanisława Urbańczyka3, który zresztą korzystał, jak się wydaje, z archiwum Nitscha, w tym z listów, a także z szeregu rozmaitych artykułów wspomnieniowych i rocznicowych. Nie ma więc powodu, by powtarzać tu rzeczy znane.
Listy zawarte w tym tomie są natomiast o tyle interesujące, że pozwalają wiele zdarzeń poznać „od wewnątrz”, w chwili dziania się, tak jak je widzieli ich uczestnicy.
Można też znaleźć w tych materiałach wiele faktów szerzej nieznanych, a zarazem
osobistych przekonań i opinii o ludziach i sprawach, nieujawnianych na ogół gdzie
indziej. Listy są więc kapitalnym materiałem do poznania osobowości uczonych
(czasem również ich spraw prywatnych), stosunków między nimi oraz warunków
środowiskowych, w których przyszło im pracować.
Trzeba przy tej okazji zauważyć, że spoczywające w archiwach i bibliotekach
listy uczonych w ogóle, a dla nas szczególnie interesujące listy językoznawców,
pozostają wciąż niedostatecznie wykorzystywanym (a i nieznanym) materiałem
źródłowym. Są to oczywiście źródła nacechowane subiektywizmem, wymagające
krytycznego podejścia i weryfikowania znajdujących się w nich informacji, ale często bezcenne. Dowodnie pokazują to opublikowane listy Baudouina de Courtenay4.
3

4

Zob. K. N i t s c h, Ze wspomnień…; S. U rb ań cz y k, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–
–1950), Kraków 1993.
Zob. T. B e š t a, Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk 1972; J.N. B au d o u in d e C o u rten ay, Listy z lat 1870–1927, opracował E. Stachurski,
Kraków 2002; M. D u r č a n s k ý, T. S k r z y ń s k i, Dodatek k edicím listů Jana Baudouina de Courtenay Adolfovi Černému, „Pracé z Archivu Akademie věd”, řada A, svazek 8, „Slovanstva a věda
v 19. a 20. stoleti”, Praha 2005, s. 227–287; R. P u l l at, M. Smoczyńska, Briefwechsel zwischen
Jan Baudouin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898–1926, Kraków 2004;
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W tamtych czasach to właśnie listy były przecież podstawowym sposobem porozumiewania się na odległość, a przy sprawnie działającej poczcie (list z Petersburga
do Krakowa szedł trzy dni) był to sposób skuteczny. W wypadku środowisk naukowych, w czasach kiedy konferencje naukowe (zjazdy, kongresy) były ogromną
rzadkością, utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych było koniecznością; tą
drogą przesyłano sobie również wydawane prace (własne i cudze), co z kolei zapewniało niezły obieg literatury naukowej, która trafiała we właściwe ręce. To tłumaczy
powtarzające się w listach prośby o dodatkowe nadbitki artykułów (bardzo częsty
motyw w listach Baudouina i Ułaszyna). Prowadzona korespondencja niekoniecznie
służyła jednak dyskusjom naukowym; te odbywały się w recenzjach – tu w polskich
warunkach szczególną rolę odegrał „Rocznik Slawistyczny” – a także w broszurach
(tak np. spór Brücknera z Ułaszynem w jego części merytorycznej, o czym sporo
w listach), często wydawanych własnym sumptem.
Pojawiające się w listach nazwiska uczonych i tytuły prac dają wyobrażenie o zasięgu kontaktów naukowych tamtych czasów. Przytoczmy tylko niektóre z nazwisk:
Karl Brugmann, Ernst Windisch, Wilhelm Wundt, Aleksandr Aleksandrow, Sigurd
Agrell, Erich Berneker, Olaf Broch, Filip Fortunatow, Vatroslav Jagić, August Leskien, Jan Gebauer, Fran Ilešić, Antoine Meillet, Rudolf Meringer, Oszkár Asbóth,
Hugo Schuchardt, Wilhelm August Streitberg, Lew Szczerba, Tore Torbiörnsson,
Josef Vendryes, Josef Zubatý. Krakowska „trójca”, budująca naukowe językoznawstwo polskie, pracowała co prawda w prowincjonalnym Krakowie, ale nie znaczyło
to, że naukowo pozostawała poza głównymi nurtami lingwistyki europejskiej. Informowano się o nowych książkach, czytano wszystko, co dało się zdobyć, recenzowano nie grzecznościowo, ale polemicznie.
***
Historię nauki w ogóle, podobnie jak dzieje konkretnej dyscypliny, można pojmować jako konglomerat trzech związanych ze sobą „segmentów”: dziejów myśli (paradygmatów, teorii, opisów), dziejów instytucji naukowych oraz dziejów
ludzi (uczonych). Źródłami do dziejów myśli są prace naukowe, dzieje instytucji
poznajemy przez wytworzone przez nie dokumenty, dzieje ludzi z kolei – przez
ich losy. Te odbite są w pozostawionych przez tych ludzi wspomnieniach, dokumentach prywatnych, w tym i listach, a także we wspomnieniach innych osób.
Jeśli chodzi o językoznawstwo polskie, to na nadmiar opublikowanych źródeł
osobowych nie można narzekać. Poza wymienionymi uprzednio wspomnieniami
K. Nitscha ukazały się wspomnienia S. Urbańczyka, Romana Stopy, a ostatnio
Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, opracowali M. Skarż y ń s k i i M. S m o c z y ń s k a, Kraków 2007, „Biblioteka LingVariów” t. 1; W. Eisman, B. Hurch
(red.), Jan Baudouin de Courtenay – Hugo Schuchardt. Korrespondenz, Heidelberg 2008.
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H. Ułaszyna5. Co do listów, to poza zbiorami korespondencji Baudouina wymienionymi w przypisie 4 mamy jeszcze materiały zebrane przed laty przez Josypa
O. Dzendzeliws’kiego, ogłoszone swego czasu w „Pracach Filologicznych”6. Niniejszy tom powiększa więc liczbę tego rodzaju publikacji.
W zasadniczej części listy obejmują lata 1898–1931, przy czym w jednym wypadku (korespondencja K. Nitscha i H. Ułaszyna) sięgają roku 1955, kiedy z całej
grupy już tylko oni pozostali przy życiu.
Mamy tu więc: 16 listów Łosia do Nitscha z lat 1909–1920 i 17 listów do Ułaszyna z lat 1906–1928, 161 listów Nitscha do Ułaszyna z lat 1905–1955 i 72 listy
Ułaszyna do Nitscha z lat 1925–19527, 71 listów Rozwadowskiego do Ułaszyna z lat
1898–1931 i tyleż listów Ułaszyna do Rozwadowskiego z lat 1905–19318.
Tak się szczęśliwie złożyło, że podczas jednej z kwerend prowadzonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w spuściźnie Jana Michała Rozwadowskiego
odnalazły się 33 listy Baudouina z lat 1908–1919 i w ten sposób można uzupełnić
zbiór 17 jego listów wydanych wcześniej przez E. Stachurskiego9, których adresatem był właśnie Rozwadowski. Z kolei inna kwerenda, prowadzona w spuściźnie
Kazimierza Nitscha, pozwoliła odnaleźć jeszcze 56 listów Baudouina10 pisanych do
wymienionego w latach 1905–1928. Oba znaleziska włączamy do niniejszego wy5

6

7

8

9

10

H. Uł a sz y n, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rękopisu opracował, przypisami opatrzył i wydał M. Sk a r ż y ń s k i, Kraków 2010, „Biblioteka LingVariów” t. 7.
J.O. Dz e n d z e l i w s ’k y j, Листування Я.М. Розвадовського з В. Ягичем, „Prace Filologiczne” 1994, XXXIX, s. 261–289; J.O. D z e n d z e l i w s’kyj, Матерiали до історії польської та
слов’янскої фiлологiї. IV. Листування Я. Бодуена де Куртене з В. Ягичем, „Prace Filologiczne” 1996, XLI, s. 333–416; J.O. D z e n d z e l i w s’kyj, Матерiали до історії польської та
слов’янскої фiлологiї. VIII. Листування K. Нiча з В. Ягичем, „Prace Filologiczne” 2002, XLVII,
s. 109–143; J.O. D z e n d z e l i w s ’ k y j, Матерiали до історії польської та слов’янскої фiлологiї.
IX. Листування Г. Улашина з В. Ягичем, „Prace Filologiczne” 2002, XLVII, s. 144–149.
Najwyraźniej nie zachowały się listy Ułaszyna sprzed 1925 r. oraz z lat 1952–1955. Trudno zresztą
zapewne mówić o kompletności i pozostałych zbiorów.
Uderza przy tym całkowity niemal brak korespondencji Ułaszyna z Rozwadowskim z lat
1914−1931, choć trudno stwierdzić, czy kontakt między uczonymi w tym czasie wygasł, czy tylko
nie zachowały się jego ślady.
Inne listy Baudouina do Rozwadowskiego zob. J.N. Baudouin de Courtenay, Listy z lat 1870–
–1927, opracował E. Stachurski, Kraków 2002, s. 191–207. Są to: list z 15 (28) 1917 (Pietrograd),
z 9 XII 1919 (Warszawa), z 27 II 1920 (Lublin), pisane z Warszawy: 26 III 1920, 1 V 1920, 8 V
1920, 15 IV 1921, 20 IV 1921, 21 IV 1921, 31 V 1921, 7 VII 1921, 4 XII 1921, jeden list z Inowrocławia z 4 I 1922 i cztery listy z Warszawy: 19 II 1922, 5 V 1924, 5 VI 1924, 19 VI 1925. Listy
Baudouina do Rozwadowskiego odnalezione przez M. Skarżyńskiego w Archiwum Nauki PAN
i PAU w Krakowie (Materiały Jana Rozwadowskiego, sygn. K III–84, j. 45) zostały opublikowane
pierwotnie w półroczniku Wydziału Polonistyki UJ „LingVaria”: Nieznane listy Jana Baudouina
de Courtenay do Jana M. Rozwadowskiego, opracował M. Skarżyński, 2008, nr 1(5), s. 205–232.
W edycji E. Stachurskiego są ponadto listy Baudouina do J. Łosia z lat 1898–1923 (s. 157–173).
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Materiały prof. Kazimierza Nitscha, sygn. K III–51.
Zob. Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905–1928, opracował M. Sk a r ż y ń s k i, cz. I: 1905–1910, „LingVaria” 2007, nr 1(3), s. 167–190, cz. II: 1911–1928,
„LingVaria” 2007, nr 2(4), s. 149–174.
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dania, jako że łączą się one osobami adresatów i wieloma poruszanymi wątkami
z korespondencją stanowiącą zasadniczą część książki.
Szczegółowe zestawienie wszystkich listów podano w tabelach zamieszczonych
po Wstępie.
***
Niniejszą edycję przygotowano według zasad przyjętych swego czasu dla wydania listów J. Baudouina de Courtenay do H. Ułaszyna. Tak więc:
a) zmodernizowano pisownię i interpunkcję, z zachowaniem jednak oryginalnych
zapisów wtedy, gdy oddają one osobnicze cechy językowe autorów,
b) w obrębie rozdziałów ujednolicono zapis dat, nagłówków listów i formuł końcowych,
c) miejsca nieczytelne, uszkodzone w rękopisach oznaczono przez [–],
d) w nawiasach kwadratowych rozwinięto skróty,
e) niepewne odczytanie oznaczono przez [?],
f) bez sygnalizowania pominięto te skreślenia wyrazów w rękopisach, które są
oczywistymi lapsus calami, inne natomiast pozostawiono,
g) tytuły prac naukowych, utworów literackich oraz zwroty obcojęzyczne podano
kursywą, tytuły czasopism natomiast czcionką prostą w cudzysłowie,
h) zachowano podkreślenia oryginałów.
Przypisy pod tekstem ograniczono do objaśnień niezbędnych do zrozumienia danego zdania czy akapitu, informacje na temat osób wymienianych w listach podano
natomiast w Indeksie osób. Ograniczono je do koniecznego minimum pozwalającego czytelnikowi zidentyfikować daną postać.
***
Archiwa
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Materiały prof. Kazimierza Nitscha – sygn. K III–51
Dział IX. Korespondencja (przychodząca):
j. 185 – listy J. Baudouina de Courtenay
j. 196 – listy J. Łosia
j. 203 – listy J.M. Rozwadowskiego
j. 208 – listy H. Ułaszyna
Materiały prof. Jana M. Rozwadowskiego – sygn. K III–84
j. 45 – listy J. Baudouina de Courtenay
j. 61 – listy H. Ułaszyna
Archiwum PAN, Warszawa
Materiały Henryka Ułaszyna – sygn. III 162
Korespondencja wpływająca:
j. 275 – Łoś Jan 1905–1912
j. 277 – Nitsch Kazimierz 1905–1955
j. 280 – Rozwadowski Jan Michał 1898–1931

Zestawienie listów
w układzie autorskim i chronologicznym
I. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha
Nr
1
2
3

List / Kartka
K
K
K

Miejsce
Petersburg
Petersburg
Petersburg

Data

4
5

K
K

Petersburg
Petersburg

13/26 IX 1906
5/18 XII 1906

6
7
8
9
10

K
L
K
L
K

Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg

27 VI/10 VII 1907
28 VIII/10 IX 1907
31 VIII/13 IX 1907
30 X/12 XI 1907
11/24 XII 1907

11
12

L
K

Petersburg
Petersburg

27 III/9 IV 1908
3/16 V 1908

13

K

Petersburg

11/24 XII 1909

14
15
16
17
18
19
20
21
22

L
K
L
K
L
K
L
L
K

Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg

3/16 I 1910
16/29 I 1910
29 I/11 II 1910
9/22 II 1910
18 II/3 III 1910
31 III/13 IV 1910
4/17 V 1910
12/25 V 1910
26 V/8 VI 1910

1/14 I 1905
9/22 VI 1905
13/26 IX 1905
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23
24
25
26
27

K
L
L
L
L

Petersburg
Petersburg
Witów
Petersburg
Petersburg

22 VI/5 VII 1910
30 V/13 VI 1910
16 IX 1910
17/31 IX 1910
11/24 X 1910

28
29
30

K
K
K

Petersburg
Petersburg
Petersburg

22 I/4 II 1911
21 III/3 IV 1911
21 XI/4 XII 1911

31
32
33

K
K
K

Petersburg
Petersburg
Petersburg

29 IV/12 V 1912
9/22 VII 1912
23 IX/6 X 1912

34
35
36
37
38
39

K
K
K
K
K
L

Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg

31 XII/13 I 1914
19 I/1 II 1914
14/27 II 1914
7/20 III 1914
12/25 III 1914
11/24 VI 1914

40
41
42
43

K
K
K
L

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

9 VII 1919
16 VIII 1919
20 IX 1919
27 IX 1919

44
45
46
47

K
K
K
K

Lublin
Warszawa
Warszawa
Warszawa

6 III 1920
18 IX 1920
30 XI 1920
14 XII 1920

48
49
50

K
L
L

Warszawa
Warszawa
Warszawa

6 VII 1921
19 VIII 1921
6 II 1921

51

L

Warszawa

8 VI 1924

52

L

Warszawa

4 X 1926

53
54

L
L

Warszawa
Warszawa

22 VII 1927
11 XI 1927

55
56

L
L

Warszawa
Warszawa

26 I 1928
20 II 1928
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II. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay do Jana Michała
Rozwadowskiego
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

List / Kartka
L
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Miejsce
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Kopenhaga

Data

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg

26 XII/8 I 1909
15/28 IV 1909
1/14 V 1909
4/17 V 1909
10/23 V 1909
14/27 V 1909
brak daty
7/20 VI 1909
10/23 XI 1909
16/29 XI 1909

24
25
26

K
K
K

Petersburg
Kraków
Kraków

3/16 I 1910
9 VIII 1910
21 IX 1910

27
28

L
L

Petersburg
Petersburg

12/25 X 1912
1/14 XI 1912

29
30
31
32
33

L
L
K
K
K

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

19 VI 1919
20 IX 1919
3 X 1919
16 XI 1919
17 XI 1919

3/16 I 1908
15/26 I 1908
27 III/9 IV 1908
8/21 IV 1908
11/24 IV 1908
27 IV/10 V 1908
1/14 V 1908
4/17 V 1908
11/24 V 1908
13/26 V 1908
2/15 VII 1908
14/27 VII 1908
20 VIII 1908
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III. Listy Jana Łosia do Kazimierza Nitscha
Nr
1
2

List / Kartka
K
K

Miejsce
Kraków
Kraków

Data

3
4

K
K

Kraków
Kraków

10 V 1917
14 XI 1917

5
6
7

K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków

13 V 1918
V (?) 1918
14 VI 1918

8

K

Kraków

17 III 1919

9
10
11
12
13
14
15
16

K
K
L
L
L
K
L
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

17 I 1920
22 I 1920
22 II 1920
26 II 1920
1 III 1920
6 III 1920
11 III 1920
14 III 1920

18 I 1909
13 II 1909

IV. Listy Jana Łosia do Henryka Ułaszyna
Nr
1

List / Kartka
L

Miejsce
Kraków

Data

2
3

L
K

Kraków
Kraków

7 IV 1907
6 V 1907

4
5
6

L
L
L

Kraków
Kraków
Kraków

10 I 1910
17 I 1910
1 VIII 1910

7
8
9

L
L
L

Kraków
Kraków
Kraków

22 III 1911
15 VI 1911
17 X 1911

10
11

L
L

Kraków
Kraków

29 VII 1912
30 X 1912

7 II 1906
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Nr

List / Kartka

Miejsce

Data

12

L

Kraków

5 I 1919

13

L

Kraków

10 XI 1920

14

L

Kraków

30 XI 1925

15
16

K
L

Kraków
Kraków

7 III 1926
9 III 1926

17

L

Kraków

7 X 1928

V. Listy Henryka Ułaszyna do Kazimierza Nitscha
Nr
1
2
3

List / Kartka
L
L
L

Miejsce
Poznań
Poznań
Paryż

Data

4
5
6
7
8

L
L
L
L
L

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

12 V 1926
29 V 1926
28 VI 1926
4 X 1926
22 X 1926

9
10
11
12
13
14
15

L
L
L
L
K
L
L

Poznań
Ustronie
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

26 III 1927
1 VIII 1927
22 VIII 1927
15 IX 1927
3 X 1927
4 X 1927
11 X 1927

16
17
18
19

L
L
L
L

Poznań
Poznań
Poznań (?)
Poznań

28 V 1928
2 VIII 1928
brak daty
27 XI 1928

20
21
22

L
K
L

Poznań
Poznań
Poznań

9 II 1929
5 III 1929
22 III 1929

28 IV 1925
27 VII 1925
24 IX 1925
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Nr
23
24
25
26
27
28
29

List / Kartka
L
L
L
K
L
L
L

Miejsce
Poznań
Poznań
Poznań
Sędziny
Poznań
Poznań
Poznań

Data

30
31
32
33
34
35

K
L
L
L
L
K

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

25 I 1930
11 III 1930
27 III 1930
14 IV 1930
19 XI 1930
25 XI 1930

36

L

Poznań

13 IV 1931

37
38
39
40

K
L
L
L

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

3 I 1932
9 I 1932
25 IX 1932
30 IX 1932

41

L

Poznań

4 IV 1933

42

L

Poznań

16 X 1934

43
44
45
46
47
48
49

L
K
K
K
K
L
L

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

9 XI 1935
12 XI 1935
20 XI 1935
22 XI 1935
25 XI 1935
26 XI 1935
30 XI 1935

50
51
52
53
54
55
56
57

L
L
L
L
L
L
L
K

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Gräfenberg

2 IV 1929
6 V 1929
12 V 1929
29 VI 1929
22 X 1929
11 XI 1929
29 XII 1929

22 III 1938
28 III 1938
18 V 1938
25 VII 1938
19 VIII 1938
23 VIII 1938
26 VIII 1938
3 IX 1938
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Nr
58
59
60
61
62

List / Kartka
L
L
L
L
L

Miejsce
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

Data

63
64
65

K
L
L

Łódź
Łódź
Łódź

16 VIII 1945
16 IX 1945
18 X 1945

66

L

Łódź

29 III 1946

67
68
69
70
71

L
L
L
L
K

Łódź
Łódź
Łódź
Poznań
Poznań

20 IX 1951
2 X 1951
14 X 1951
20 XII 1951
25 XII 1951

72

L

Łódź

12 IV 1952

16 I 1939
31 I 1939
15 II 1939
24 II 1939
26 IV 1939

VI. Listy Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna
Nr
1

List / Kartka
K

Miejsce
Kraków

Data
22 IX 1905

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

K
L
L
K
L
L
K
K
K
L
K
K
L
K
K
K

Kraków
Kraków
Portofino
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Wiedeń
Wiedeń
Wiedeń
Wiedeń
Wiedeń
Kraków
Kraków
Kraków

13 I 1907
2 VII 1907
13 VII 1907
8 VIII 1907
15 VIII 1907
26 VIII 1907
29 IX 1907
8 X 1907
14 X 1907
27 X 1907
4 XI 1907
15 XI 1907
18 XI 1907
26 XI 1907
3 XII 1907
20 XII 1907
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Nr
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

List / Kartka
L
K
L
K
K
L
K
K
L
L
K

Miejsce
Zagrzeb
Belgrad
Belgrad
Sofia
Sofia
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Data

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

K
K
K
K
K
L
K
K
K
K

Petersburg
Petersburg
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

10 I 1909
16 I 1909
26 IV 1909
4 VIII 1909
21 VIII 1909
28 VIII 1909
21 IX 1909
23 XII 1909
27 XII 1909
30 XII 1909

39
40
41
42
43

K
K
L
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

23 IV 1910
3 VIII 1910
27 VIII 1910
31 VIII 1910
4 IX 1910

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

K
K
K
L
K
L
K
K
L
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

28 II 1911
30 III 1911
7 IV 1911
23 V 1911
17 VI 1911
8 VII 1911
11 VIII 1911
27 IX 1911
16 XI 1911
20 XII 1911

54
55
56

K
L
K

Kraków
Kraków
Kraków

21 I 1912
26 II 1912
30 VIII 1912

4 I 1908
26 II 1908
27 III 1908
12 IV 1908
30 V 1908
26 VI 1908
9 VII 1908
15 VII 1908
19 IX 1908
21 XII 1908
30 XII 1908
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Nr
57
58
59
60

List / Kartka
K
K
K
K

Miejsce
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Data

61
62
63
64
65

K
K
K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

15 II 1913
1 III 1913
9 III 1913
25 IV 1913
28 VI 1913

66
67
68

K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków

17 I 1914
1 III 1914
5 III 1914

69

K

Kraków

12 III 1915

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

L
L
L
K
K
K
L
K
L
K
L
L
K

Lwów
Lwów
Lwów
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

18 IV 1920
23 IV 1920
23 IV 1920
5 V 1920
13 V 1920
27 V 1920
1 VI 1920
7 VI 1920
20 VI 1920
18 X 1920
27 XI 1920
10 XII 1920
12 XII 1920

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

L
L
L
L
K
L
L
K
K
L
L
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

9 I 1921
8 II 1921
20 III 1921
26 III 1921
10 IV 1921
17 IV 1921
26 IV 1921
18 V 1921
30 V 1921
8 VI 1921
21 VI 1921
29 VI 1921

1 X 1912
9 XI 1912
17 XI 1912
10 XII 1912
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Nr
95
96
97
98

List / Kartka
K
L
L
L

Miejsce
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Data

99
100

L
L

Kraków
Kraków

2 I 1922
25 I 1922

101

L

Kraków

22 XI 1924

102
103

L
L

Kraków
Cieszyn

2 V 1925
13 VII 1925

104
105
106
107
108

L
L
L
L
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

18 V 1926
3 VI 1926
9 X 1926
25 X 1926
29 X 1926

109
110
111

K
L
L

Kraków
Kraków
Kraków

26 VII 1927
3 VIII 1927
25 IX 1927

112
113
114
115

L
K
K
L

Kraków
Kraków
Zakopane
Kraków

18 V 1928
18 VIII 1928
25 VIII 1928
3 XI 1928

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

L
K
K
L
L
L
K
K
L
K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Poznań
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

4 II 1929
13 II 1929
8 III 1929
30 III 1929
23 IV 1929
8 V 1929
14 VII 1929
10 IX 1929
17 IX 1929
31 X 1929
9 XI 1929
13 XI 1929

128
129

L
L

Kraków
Kraków

25 I 1930
6 II 1930

6 VII 1921
28 VIII 1921
19 IX 1921
23 XII 1921
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Nr
130
131
132
133
134

List / Kartka
L
K
K
K
L

Miejsce
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Data

135
136
137
138
139

K
K
K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

30 IV 1931
1 VI 1931
15 VI 1931
8 VIII 1931
12 IX 1931

140
141
142
143
144

K
L
K
K
K

Kraków
Kraków
Kościelisko
Kraków
Kraków

6 I 1932
12 I 1932
10 IX 1932
20 IX 1932
29 IX 1932

145

L

Kraków

28 III 1933

146
147
148

K
L
L

Kraków
Kraków
Kraków

6 X 1934
19 X 1934
22 X 1934

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

K
K
L
K
L
K
K
L
K
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

15 I 1935
24 I 1935
3 XI 1935
10 XI 1935
14 XI 1935
20 XI 1935
22 XI 1935
25 XI 1935
27 XI 1935
29 XI 1935

159

karta drukowana

Kraków

15 II 1954

160
161

L
K

Zabornia
Zabornia

22 VIII 1955
8 IX 1955

7 III 1930
12 IV 1930
22 V 1930
28 V 1930
11 X 1930
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VII. Listy Jana Michała Rozwadowskiego do Henryka Ułaszyna
Nr
1

List / Kartka
L

Miejsce
Kraków

Data

2

K

Kraków

3 I 1906

3
4
5
6
7
8

L
L
K
K
K
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

5 VI 1907
10 VII 1907
9 XII 1907
20 XII 1907
24 XII 1907
29 XII 1907

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

L
L
L
K
K
K
L
L
L
K
K
L
K
K
L
K
K
L

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Zakopane
Kraków
Ostrowiec

3 I 1908
19 I 1908
11 II 1908
4 III 1908
16 III 1908
18 III 1908
9 IV 1908
14 IV 1908
20 IV 1908
23 IV 1908
13 V 1908
18 V 1908
4 VI 1908
1 VII 1908
8 VII 1908
24 VIII 1908
28 XI 1908
10 XII 1908

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

L
L
L
K
K
L
L
L
L
L
bilet wizytowy

Ostrowiec
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

1 I 1909
14 I 1909
23 I 1909
28 I 1909
1 II 1909
4 II 1909
16 III 1909
26 III 1909
12 IV 1909
13 V 1909
brak daty

19 II 1898
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Nr
38
39
40

List / Kartka
K
K
K

Miejsce
Kraków
Kraków
Ostrowiec

Data

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

L
L
L
K
K
L
L
L
L
K
L
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kosów
Ostrowiec
Kraków

10 I 1910
22 I 1910
8 II 1910
17 II 1910
4 IV 1910
12 IV 1910
28 IV 1910
28 V 1910
8 (?) VI 1910
13 VI 1910
12 VIII 1910
30 VIII 1910
21 X 1910

54
55
56
57
58
59
60

K
K
L
L
K
K
K

Kraków
Kraków
Kraków
Aleksandrowice
Kraków
Kraków
Kraków

15 II 1911
2 III 1911
9 III 1911
3 IV 1911
30 IV 1911
26 XII 1911
29 XII 1911

61
62
63
64

K
L
L
K

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

19 I 1912
30 I 1912
1 II 1912
6 III 1912

65

K

Kraków

8 VII 1913

66
67

K
K

Zakopane
Kraków

17 IV 1914
14 V 1914

68

L

Kraków

14 I 1920

69

L

Kraków

23 I 1925

70

L

Kraków

18 V 1926

71

L

Kraków

17 VIII 1931

17 V 1909
21 VI 1909
28 IX 1909
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VIII. Listy Henryka Ułaszyna do Jana Michała Rozwadowskiego
Nr
1

List/Kartka
L

Miejsce
Lipsk

Data
18 XI 1905

2
3
4
5
6
7

L
L
L
L
K
L

Lipsk
Lipsk
Kissingen
Lipsk
Lipsk
Lipsk

30 V 1907
23 VI 1907
28 VII 1907
21 XII 1907
22 XII 1907
31 XII 1907

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

L
L
L
K
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
L
K
K
K
L
L

Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Wiedeń
Wiedeń
Wiedeń
Lipsk

10 I 1908
12 I 1908
24 I 1908
5 II 1908
27 II 1908
13 III 1908
16 III 1908
17 III 1908
20 III 1908
3 IV 1908
10 IV 1908
13 IV 1908
18 IV 1908
22 IV 1908
25 IV 1908
5 V 1908
12 V 1908
15 V 1908
16 V 1908
20 V 1908
28 V 1908
1 VI 1908
13 VI 1908
19 VI 1908
3 VII (?) 1908
4 VII 1908
22 VII 1908
30 VII 1908
4 VIII 1908
17 VIII 1908
30 VIII 1908
1 XII 1908
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Nr

List / Kartka

Miejsce

Data

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

L
L
L
K
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk

53
54
55
56
57
58
59
60

K
K
L
K
L
L
L
L

Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Kopiowata
Kopiowata

14 IV 1910
18 VII 1910
21 VII 1910
25 VII 1910
15 VIII 1910
24 VIII 1910
2/15 X 1910
15 XII 1910

61
62
63
64
65
66

K
K
L
L
L
K

Kopiowata
Kopiowata
Kopiowata
Lipsk
Lipsk
Lipsk

10 II 1911
18 II 1911
10 III 1911
4 IV 1911
22 XII 1911
30 XII 1911

67
68
69
70

L
L
K
L

Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lipsk

24 II 1912
1 III 1912
2 III 1912
4 III 1912

71

L

Poznań

1 VIII 1931

1 I 1909
4 I 1909
7 I 1909
9 I 1909
20 I 1909
21 I 1909
21 I 1909
23 I 1909
25 I 1909
31 I 1909
6 II 1909
8 III 1909
17 III 1909

I
Listy
Jana Niecisława Baudouina de Courtenay
do

Kazimierza Nitscha
(1905–1928)

1905
1. (K)1

Petersburg, 1/14 I 1905
Могилевская 23 кв. 10

Kochany Panie Kolego!
Dziękuję za Patronimika2. Niepotrzebnie tylko przysłał Pan tę broszurkę w zamkniętej kopercie. Przecież to rzecz zupełnie cenzuralna i nikt by się do tego nie
czepiał. A tak Pan zapłacił jak za list; że zaś ważyło to około 25 gramów, więc mnie
wypadło również dopłacić. Nie jestem przeciwrządowcem z zasady, ale sądzę, iż
oba rządy, tak rosyjski, jak i austriacki, dostatecznie obdzierają swych „wiernych
poddanych”, ażeby jeszcze dawać im całkiem zbyteczne napiwki.
Jednocześnie posyłam Panu parę swych drobiazgów.
Życzę wszystkiego najlepszego i pozostaję szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
2. (K)

Petersburg, Warszawa 9/22 VI 1905

Szanowny Panie Kolego!
Nawał zajęć przeszkadzał mi wcześniej odpowiedzieć na Pański list z 25 bm.3
O ile sobie przypominam, pozostałość dialektologiczną po prof. Malinowskim
oddałem jeszcze przed dwoma laty profesorowi Łosiowi. Niech Pan go o to niezwłocznie zapyta. Gdyby się okazało, że się mylę, w takim razie wyszukam żądane
przez Pana rękopisy (co wymaga trochę czasu, gdyż w ciasnym mieszkaniu i przy
braku przyzwoitego urządzenia wtykam rękopisy do rozmaitych dziur i przegródek)
i przeszlę je pod stałym lub czasowym adresem (stosownie do wskazówek). Czekam
tedy jak najprędszego zawiadomienia i życzę Panu powodzenia w tegorocznych studiach gwaroznawczych.
Przyobiecanego w liście opracowania dialektów polskich Prus zachodnich dotychczas nie otrzymałem4.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
1
2

3
4

(K) – kartka, (L) – list.
K. Ni t sc h, Patronimika na -óc, -ic, -éc w gwarach Prus Zachodnich, „Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu” XI, 1905.
Starego stylu.
K. Ni t sc h, Dyalekty polskie Prus Zachodnich, cz. I: Dyalekty po lewej stronie Wisły (wraz z pograniczną kaszubszczyzną) z mapą, Kraków 1905.
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3. (K)

Petersburg 13/26 IX 1905
Могилевская 23 кв. 10

Szanowny Panie Kolego!
Odbitka w kopercie przyszła tego samego dnia co kartka, tylko o parę ekspedycji
później. Oczywiście ulegała przeglądaniu w cenzurze pocztowej. Dzięki za tę pracę.
Co zaś do większej pracy, którą Pan ma zamiar mi przysłać, to najlepiej będzie oddać
ją p. W[ilhelmowi] Feldmanowi, redaktorowi „Krytyki”, do wyekspediowania. On
posyła tu co miesiąc pewną ilość egzemplarzy swego czasopisma i będzie bardzo
kontent, jeżeli tę posyłkę uda mu się urozmaicić.
Wczoraj był u mnie Gauthiot. Mówił mi, że się poznał z Panem w Paryżu.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

1906
4. (K)

Petersburg, 13/26 IX 1906
Могилевская 23 кв. 10

Szanowny Panie Kolego!
Материалы5 przesłałem Panu teraz przez pomyłkę; zapomniałem bowiem, żem
je posłał już dawniej. Поминальника6, którego egzemplarz posłałem Rozwadowskiemu, nie mogę Panu dostarczyć, gdyż dane mi na własność egzemplarze już się
wyczerpały.
Ani 2 zesz[ytu] 2 tomu „Materiałów”7, ani osobnych odbitek Rot przysiąg8 dotychczas nie otrzymałem.
Adres Ułaszyna ten sam co przedtem: Leipzig. Colonnaden Str. 22II.
Oprócz Uniwersytetu będę tu teraz wykładał także w „Uniwersytecie wolnym”
(wolnej wyższej szkole) profesora Leshafta. Robię to głównie dla zarobku, gdyż
wydatki się zwiększają, a dochody zmniejszają.
Serdeczne pozdrowienia.
5

6

7

8

Chodzi o Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии: II. Образцы языка
на говорах терских славян в северо-восточной Италии, Petersburg 1904.
Латинско-итальянско-славянский поминальник XV и XVI столетия, составленный в области терских славян. Изданный и объясненный И.А. Бодуэном де Куртенэ (Anniversario latino-italiano-slavo del secolo XV e XVI, composto nella regione degli slavi del torre), Санкт-Петербург 1906.
„Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności”, które ukazywały się od 1901 r.
i zastąpiły redagowane wcześniej przez L. Malinowskiego „Sprawozdania” tejże komisji.
Mowa o Rotach przysiąg sądowych z archiwum Radomskiego, opublikowanych przez Baudouina
w „MPKJ” II, 1906.
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Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
5. (K)

Petersburg, 5/18 XII 1906
Могилевская 23 кв. 10

Szanowny Panie Kolego!
Dotychczas nie otrzymałem osobnych odbitek swojej pracy Roty przysiąg z archiwum radomskiego. Co to znaczy?
Bardzo będę wdzięczny za przyśpieszenie tej ekspedycji. Czekam odbitek z niecierpliwością, gdyż chciałbym je rozdać i rozesłać.
Szczerze oddany
J. Baudouin
PS Jak stoi obecnie sprawa katedry slawistyki we Lwowie?9

1907

6. (K)

Petersburg, 27 VI/10 VII 1907
Могилевская 23 кв. 10

Szanowny Panie Kolego!
Zasadniczo chętnie się zgadzam na Pańską propozycję przyjęcia udziału w przeglądzie krytycznym prac odnoszących się do języka pol[skiego]10, ale przy nawale innych prac nie będę w stanie przygotować pierwszych przyczynków na jesień.
Chciałbym wiedzieć tylko, jaki mianowicie dział wyznaczają mi Panowie. Co do
mnie osobiście, to nosiłem się z zamiarem oceny krytycznej najnowszych prac: Ułaszyna, Benniego, Pańskich (Nitscha), Łosia, Klicha, Dobrzyckiego, Babiaczyka etc.
Oczywiście jest to wiele złego na jednego i trzeba obejść się smakiem. Prawdopodobnie o wielu z tych pracach [sic] już kto inny napisał lub napisze. Prosiłbym
o dokładne informacje.
9

10

Po śmierci Antoniego Kaliny katedra filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Lwowskim była przez
pewien czas nieobsadzona. Pod uwagę brano Kazimierza Nitscha i Henryka Ułaszyna. Odstąpiono
od tych kandydatur na rzecz Franciszka Krčka, ale ostatecznie katedrę objął sprowadzony z Warszawy Adam A. Kryński, o czym będzie mowa dalej. Więcej informacji na temat okoliczności
obsadzania katedry we Lwowie zob. K. Ni t s c h, Ze wspomnień…, s. 126–128.
Był to pierwotny pomysł Nitscha i Rozwadowskiego. Dotyczył uruchomienia czasopisma, w którym publikowano by przegląd prac na temat polszczyzny. Miało ono nosić tytuł „Przegląd Krytyczny”. Ostatecznie jednak w 1908 r. powstał „Rocznik Slawistyczny” („RS”) o zakresie szerszym, bo
obejmującym prace ze slawistyki w ogóle.
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Miałem jechać w tym roku na posiedzenie Komisji w sprawie języka międzynarodowego (w Paryżu od 1 lipca), ale narady te odłożono do października. Wróciłem
więc jak niepyszny z Warszawy do Petersburga. Tak tedy w tym roku nigdzie nie
wyjeżdżam. Niechaj za to Pan postara się nas tu odwiedzić.
Co takiego było Rozwadowskiemu?
Rodzina moja bawi na letnim mieszkaniu. Odwiedzałem ich po drodze.
Kartka Pańska czekała na mnie w Petersburgu.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
7. (L)

Petersburg, 28 VIII/10 IX 1907
В.О.11 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
Wszystkie Pańskie listy i kartki otrzymałem. Nie odpisywałem tak długo, bo jestem bardzo zajęty bieżącymi robotami. Z tego też powodu nie będę mógł w najbliższym czasie przysłać recenzji, ale w każdym razie postaram się zabrać do nich, jak
tylko znajdę wolniejszą chwilkę. Obecnie, oprócz uniwersytetu, mam wykładać na
Wyższych Kursach Żeńskich12.
O książce Brücknera postaram koniecznie napiszę13. Prócz tego o innych, o których Pan wspomina w swym liście z 8 sierpnia.
A czy nie należałoby poddać krytyce dużą książkę Krčka (o trt itp.), której, jak
mi pisał Ułaszyn, gazety lwowskie robią olbrzymią reklamę14? Nie należy trzeba
zapominać, że Krček jest upatrzonym kandydatem na katedrę we Lwowie. Dlatego
też sprowadzają teraz Kryńskiego, ażeby w ciągu tych paru lat przygotować grunt
dla Krčka.

11
12

13

14

Василевский Остров.
Mowa o powstałych w 1872 r. w Petersburgu (potem też w Moskwie i kilku innych miastach) kursach pozwalających kształcić się kobietom, dla których uczelnie rosyjskie były w tamtym czasie
niedostępne. Kursy, o których mowa w liście, zorganizowane przez kręgi inteligencji petersburskiej,
nazywano „bestużewskimi” od nazwiska pierwszego ich dyrektora, profesora historii Uniwersytetu Petersburskiego – Konstantina N. Bestużewa-Riumina. Na kursach wykładali profesorowie
Akademii Wojskowo-Medycznej, Petersburskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Petersburskiego.
Kobiety mogły studiować na trzech oddziałach: literacko-historycznym, fizyko-matematycznym
i matematycznym. Absolwentką kursów była m.in. Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay, druga żona uczonego.
Mowa o Dziejach języka polskiego, Lwów 1906. Kazimierz Nitsch zamówił recenzję u Baudouina,
przyjmując jednocześnie propozycję recenzji od H. Ułaszyna. Obydwa teksty ukazały się w I tomie
„Rocznika Slawistycznego”.
Mowa o książce Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć jako odpowiedniki starobułgarskiej trъt oraz
ich doniosłość dla odbudowy wokalizmu prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego, Lwów 1907.
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Książki jego (Krčka) jednak nie posiadam i dlatego też w razie, gdybyście Panowie życzyli sobie mojej oceny, prosiłbym o przysłanie egzemplarza, o ile oczywiście
znajduje się on w rozporządzeniu Komisji Językowej.
Kiedy będę przystępował do czytania której z książek lub broszur w celu napisania o niej, natychmiast Pana zawiadomię, prosząc o poinformowanie, czy już kto
inny nie zabrał się do tego. Szkoda by bowiem było, ażeby dwóch ludzi traciło czas
na spełnienie tego samego zadania.
W Petersburgu mógłby Pan, o ile mi się zdaje, pracować całkiem spokojnie.
W ogóle Rosja znajduje się dziś w stanie rozkładu i anarchii, ale objawy pojedyncze
tej strasznej choroby są dosyć rzadkie i mało jest szans trafienia pod kule lub bombę.
Myśmy się jakoś dotychczas zdrowo uchowali. Życie jest tu drogie, ale znowu nie
tak już bardzo, ażeby się Panu było trudno utrzymać. Nawet 75 rubli miesięcznie
wystarczy na wcale znośne utrzymanie (mieszkanie i jedzenie) jednej osoby.
Do Rozwadowskiego istotnie dawno nie pisałem, ale w każdym razie pisałem
ostatni, a on mi na mój list dotychczas nie odpowiedział.
Na co umarł Potkański? Jaka to szkoda tego istotnie pierwszorzędnego uczonego! Kogo forytują na jego miejsce w uniwersytecie?
Co do Pańskiej sprawy (rekomendacji ministerium spraw wewnętrznych za pośrednictwem Akademii), to w danej chwili Akademia tutejsza jeszcze nie funkcjonuje. Szachmatow wróci dopiero za jakie 10 dni. W każdym razie sądzę, że da się
to zrobić z wielką łatwością. Niech Pan tylko przyszle coś w rodzaju podania lub po
prostu zapiski informacyjnej, ażebym ją mógł doręczyć Szachmatowowi. Może ona
być napisana nawet po polsku, gdyż Szachmatow doskonale zna język polski, a on
jest obecnie przewodniczącym Wydziału 2 („języka i literatury rosyjskiej”).
Proszę więc przysyłać podobne podanie na moje ręce. Mógłbym je zresztą sam
sklecić, ale brak mi strasznie czasu, a prócz tego lepiej, ażeby ono wyszło wprost
od Pana.
Od nas wszystkich piękne ukłony i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
8. (K)

Petersburg, 31 VIII/13 IX 1907
В.О. 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
Wczoraj wyprawiłem list, a dziś otrzymałem Pańską kartkę z 10 bm.
Otto oczywiście się myli i tylko skutkiem jakiegoś nieporozumienia na mnie się
powołuje. Może zmięszał mię z kim innym. Zdaje mi się, że Zawiliński pisał coś
tego rodzaju. A może także Potkański poruszał tę kwestię. Ja Słowakami i ich dialektologią specjalnie się nie zajmowałem, więc podobne twierdzenia, gdybym je
uznawał za swoje własne, byłyby blagą. Może kiedykolwiek w rozmowie wypowiedziałem podobne ogólnikowe przypuszczenie (oparte na tym, co od innych słysza-
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łem), ale w każdym razie nie to, co do wsi Gerlsdorf, której nazwę spotykam po raz
pierwszy w Pańskiej kartce.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
9. (L)

Petersburg, 30 X/12 XI 1907
В.О. 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
Wróciwszy z Paryża 1 [listopada] (19 X st[arego] st[ylu]), zastałem tu między
innymi Pański list z 13 X. Chciałem nań prędko odpisać, ale ciągle mi stawały na
przeszkodzie nieznośne roboty urzędowe i w ogóle obowiązkowe, których tu mamy
bez liku, a jedna głupsza od drugiej. Wczoraj Onegdaj wieczorem otrzymałem kartkę z 7 listop[ada], a to przypomniało mi o długu wobec Pana.
Ułaszyn przysłał mi swoją recenzję na książkę Brücknera. Zdaje mi się, że byłaby ona całkiem wystarczającą. Ale jeżeli Panowie sobie życzycie, ja też mogę, ze
względu na ważność przedmiotu, dodać słów kilka, tj. napisać drugą, oczywiście
znacznie krótszą recenzję. Nie mogę się jednak zebrać do tego w ciągu najbliższych
tygodni, gdyż muszę przed wszystkim załatwić się z kilku innymi pracami, dawno
czekającymi kolei. Przysłać mogę tę recenzję co najwcześniej w drugiej połowie
grudnia. Ażeby ją jednak napisać, muszę mieć pod ręką corpus delicti, tj. książkę
Brücknera. Tymczasem tu w Petersburgu jest, zdaje się, wszystkiego jeden egzemplarz w bibliotece Akademii Nauk, zabrany obecnie przez kogo innego. Samemu
nie chce mi się nabywać tej książki, gdyż w ogóle mam teraz tendencję raczej pozbywania się książek aniżeli ich nabywania. Wypadnie mi więc może prosić Panów
o przysłanie mi egzemplarza, naturalnie w formie pożyczki, tj. dla zwrócenia po
skorzystaniu z niego.
Podobnie też zwrócę książkę Krčka, za której przysłanie serdecznie dziękuję
i którą zużytkuję dla napisania recenzji do „Archiv f[ür] slav[ische] Phil[ologie]”.
Proszę bardzo powiedzieć o tym Jagiciowi.
W Paryżu brałem udział w naradach komitetu wybranego do rozstrzygnięcia
sprawy języka międzynarodowego pomocniczego. Pod koniec komitet ten wybrał
komisję nieustającą (commision permanente). Komisja ta składa się z Ostwalda, Jespersena, mnie, Couturat, Leau i de Beaufronta. Udział w podobnej komisji także
sporo czasu i energii umysłowej pochłonie.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
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Petersburg, 11/24 XII 1907
В.О. 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
W tej chwili otrzymuję kartkę z 21 bm. Mam nadzieję, że odpowiedź moja zastanie Pana jeszcze w Krakowie.
Właśnie czytam Brücknera. Przedtem nie miałem czasu. Nie ma Pan pojęcia,
w jakim tu młynie się obracam. Wykłady w dwóch zakładach naukowych, razem
8 godzin tygodniowo, korekta słownika Dahla15, cała masa innych prac bieżących
itd.! Trapi mnie myśl, żem jeszcze nie skończył przyobiecanego szkicu z psychologii języka dla Encyklopedii polskiej16. Myśli w tym kierunku mam mnóstwo, ale brak
czasu na nadanie im formy strawnej dla czytelników. Przypuszczam, że recenzję na
Brücknera wyszlę za 2 tygodnie.
Odbitki otrzymałem wczoraj i dzięki za nie składam.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
Dziś miałem list od Ułaszyna.

1908

11. (L)

Petersburg, 27 III/9 IV 1908
В.О. 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
Prawdopodobnie kartka ta nie zastanie już Pana w Belgradzie, ale mam nadzieję,
że ją przeszlą do Sofii.
Rozwadowski nic mi nie pisał o „awanturach wydawniczych w Krakowie”17.
Wczoraj otrzymałem od niego kartkę, ale w niej pisze tylko o wysłaniu odbitek dla
kilku osób w Petersburgu.
15

16

17

Baudouin był redaktorem III wydania słownika W. Dala (Толковый словарь живого великорусского языка), które publikowano w latach 1903, 1905, 1907, 1909. Baudouin powiększył zasób
haseł, dołączając materiał zebrany po ukazaniu się II wydania, w tym wiele wyrazów z języka mówionego, co złagodziło pierwotnie normatywny charakter słownika; poprawił też etymologię wielu
wyrazów.
Mowa o artykule Charakterystyka psychologiczna języka polskiego, który Baudouin pisał dla Encyklopedii polskiej, przygotowywanej przez Akademię Umiejętności. Ukazał się on w tomie 2 dziale 3: Język polski i jego historia, cz. 1, Kraków 1915.
W 1906 r. ukraiński literaturoznawca Wasyl Szczurat opublikował studium nt. Bogurodzicy: Грюнвальдська пісня (Bogurodzicza dziewicza). Пам’ятка западноруської літератури XIV в.,
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Co to znaczy, że dotychczas nie otrzymuję korekty recenzji na Brücknera? Może
wcale drukowana nie będzie. A tak mię pilono. Z jej powodu wstrzymałem inne zajęcia, które były nie mniej pilne.
Stein pisał do mnie, użalając się na Brücknera, który „zjeździł” ich (Steina i Zawilińskiego) Gramatykę w „Muzeum”18. Stein prosi mię o krótką recenzję rehabilitującą; niestety, jestem teraz strasznie zajęty i nieprędko będę się mógł z tego
wywiązać.
Cieszy mię, że Pan tak doskonale korzysta z czasu, tyle się uczy i tak produktywnie pracuje. Niestety, mnie tylko pozostaje oblizywać się z zazdrości.
Od nas wszystkich serdeczne pozdrowienia.
J. Baudouin de Courtenay
12. (K)

Petersburg, 3/16 V 1908
В.О. 10 л., № 23 кв. 5

Szanowny Panie Kolego!
Odp[owiadam] na list z 5 V.
Prośbę Pańską oddałem Szachmatowowi, który obiecał mi załatwić ją zgodnie
z Pańskim życzeniem.
Bardzo wątpię, ażeby mi się udało być tego roku w Krakowie. Jestem zapracowany i o żadnych wycieczkach dla przyjemności myśleć nie mogę. Pojadę tylko
prawdopodobnie na zjazd orientalistów do Kopenhagi w sierpniu na jakie 10–14 dni,
a potem na powrót do Pitra, do swych miłych zajęć (bodaj je wszyscy diabli wzięli!).
Dawniej bywałem w Krakowie rokrocznie, ale teraz się urwało. Niedawno jeździłem
do Warszawy na odczyty publiczne.
Miałem już nareszcie pierwszą korektę recenzji swej na Brücknera.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

18

Жовква 1906. Stwierdził w nim, że Bogurodzica powstała na Rusi i dopiero później została przełożona na język polski. Brückner napisał polemikę: Najnowsza mistyfikacja (z powodu pracy
W. Szczurata), „Słowo Polskie” (Lwów) 1906, nr 440. Publikacja ta z kolei wywołała odpowiedź
Szczurata. Rzecz cała pociągnęła się dłużej i w roku 1908, jak pisał K. Nitsch: „Brückner przysłał
mi do Krakowa swoją o tym recenzję. Napisał ją szowinistycznym ordynarnym tonem, używając
przy tym wyrazów zupełnie niesłychanych. Nastąpiła wymiana listów, prosiliśmy o wycofanie tych
niemożliwych zwrotów. Brückner się obraził i zażądał zwrotu rękopisów” (K. Nitsch, Ze wspomnień…, s. 131). Ta sprawa oraz krytyczne recenzje Dziejów języka polskiego spowodowały, że
Brückner pisał potem bardzo nieprzychylne recenzje o „Roczniku Slawistycznym”.
Gramatyka Steina i Zawilińskiego miała zastąpić w szkołach galicyjskich mocno już przestarzały
podręcznik Antoniego Małeckiego (napisany w 1863 r.), do czego ostatecznie nie doszło, ponieważ
nie udało się uzyskać akceptacji galicyjskiej Rady Szkolnej. Więcej o tym zob. K. Nitsch, Ze
wspomnień…, s. 201 oraz listy w niniejszym tomie.
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1909
13. (K)

Petersburg, 11/24 XII 1909
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Piszę krótko, żeby nie tracić czasu, który mi jest teraz potrzebniejszy niż zwykle. Odpowiadam twierdząco. Postaram się przygotować artykulik o tzw. „prawach
głosowych”19. Zdaje mi się, że za miesiąc zdążę go wygotować. Temat ten bardzo mi
się podoba i znajduje się w ścisłym związku z „psychologią języka”.
Pańskie prace nadesłane mojej córce20 przeczytałem z wielkim zajęciem. Zwłaszcza rozprawa o wymowie polskiej podziałała na mnie wysoce podburzająco (anregend). Jest to jedna z pierwszych prac podkreślających wyraźnie różnicę między
fonemami („wartość psychiczna głosek”) a ich wykonaniem. Pod wszystkim podpisałbym się, chociaż co do niektórych szczegółów pozwalam sobie mieć votum
separatum. Vasmer przygotowuje recenzję dla „R[ocznika] S[lawistycznego]” III.
Cezia po dawnemu uczęszcza do uniw[ersytetu] i pracuje.
Na zakończenie prośba. Potrzebuję egzemplarz mojej Próby teorii alternacyj fonetycznych dla jednego z moich słuchaczów. Czy nie mógłby Pan nabyć dla mnie
(dla „autora”) jeden egzemplarz tej Próby po zniżonej cenie (może 50%) i przysłać
mi go pod opaską21? Należność zwrócę po otrzymaniu wiadomości o cenie.
Od nas wszystkich życzenia wszelkiego dobra ziemskiego i niebieskiego oraz
serdeczne życzenia [sic]
J. Baudouin de Courtenay
[Dopisek u góry strony:] Czernyszewowi oddałem egzemplarz dla niego przeznaczony.

1910
14. (L)

Petersburg, 3/16 I 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Przepraszam, że piszę na takim świstku, ale cały zapas papieru listowego wypotrzebowano mi, a dziś niedziela i sklepy zamknięte.
Zaraz po odpisaniu na Pański list zabrałem się do ułożenia artykułu o „prawach
głosowych” czy też „fonetycznych”, ale mi to szło bardzo niesporo. Ciągle mi prze19

20
21

Mowa o artykule Baudouina O prawach głosowych, który ukazał się w „Roczniku Slawistycznym”
III, 1910.
Chodzi o Cezię, tj. Cezarię Baudouin de Courtenay, najstarszą córkę profesora.
Tzn. jako przesyłkę rekomendowaną (poleconą).
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szkadzają. Święta nic w tym nie zmieniają, przeciwnie, nawet pogarszają sytuację.
Prócz tego moja „sumienność”, a raczej pedantyzm wymagał bądź to zaznajomienia
się z literaturą przedmiotu, bądź też odnowienia znajomości z niektórymi pracami
dawniejszymi. Nareszcie musiałem wykończyć parę drobiazgów, dawniej obiecanych, a to mi zabrało kilka dni czasu.
Jednym słowem nie dotrzymuję słowa i spóźnię się z dostarczeniem artykułu
o jakie dwa tygodnie. Niech mię tłumaczy okoliczność, że tutaj mamy „stary styl”,
więc żyjemy o dwa tygodnie później.
Chciałem pisać od razu po francusku, ale mi się to chyba nie uda. Dlatego napiszę
po polsku, a Panowie dacie to przełożyć, jeżeli koniecznie chodzi o francuski. Po
niemiecku oczywiście byłoby mi łatwiej i mógłbym od razu kropnąć po niemiecku.
W każdym razie koncentruję się teraz na Lautgesetze i cały czas wolny im
poświęcę.
Dzięki za przysłanie egzemplarza Prób teorii alternacyj fonetycznych. Proszę jednak napisać mi, ile to kosztuje, ażebym mógł ściągnąć odpowiednią kwotę
z nabywcy.
Księgarnia Gebethnera i Sp.22 poplątała coś z przesłaniem 5 egzempl[arzy] drugiego tomu „R[ocznika] S[lawistycznego]”. Dotychczas ich nie otrzymałem. Reklamowałem u Gebethnera, a on twierdzi, że wysłał. Miał ze swej strony interpelować
firmę warszawską, która pośredniczy w tym interesie. Mam nadzieję, że wkrótce
otrzymam te 5 egz., w tej liczbie jeden dla Seminarium Lingwistycznego. Wobec
tego będę Panu wdzięczny za wystawienie mi pokwitowania z odbioru należności.
Podobne pokwitowanie na tom I „R[ocznika] S[lawistycznego]” wystawił mi swego
czasu Rozwadowski. Może więc i teraz podpisze on albo Pan. Formę pokwitowania
załączam na ostatniej stronicy tego arkusza.
O jakiej to pracy (a raczej o czyjej) ma pisać recenzję Fortunatow? Nie mogłem
wyczytać z listu Pańskiego. Wygląda niby na Apella czy też Agrella.
Od nas wszystkich serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
Forma pokwitowania
За 2-ой том издания „Rocznik Slawistyczny. Revue Slave” (Kraków 1909) приобретенном для Лингвистического Семинария С-Петербургского Университета четыре
(4) кронов или один (1) рубль 60 копеек получил.
Краков (data)
(podpis)
Nb. Jeżeli to kosztuje więcej, proszę cenę odpowiednio zmienić, licząc koronę po 40 kopiejek

22

Księgarnia Gustawa Gebethnera w Krakowie, istniejąca od 1874 r. Baudouin załatwiał za jej pośrednictwem rozliczenia finansowe z krakowskimi znajomymi.
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Petersburg, 16/29 I 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Dopiero teraz przerwałem czytanie monografii dotyczących Lautgesetze (mówiąc między nami, niewiele się z nich dowiedziałem) i przystępuję do redakcji artykułu, która nie może pójść bardzo szybko, gdyż przeszkadza mi pańszczyzna. Sądzę
jednak, że za 4–5 dni będę mógł wysłać rękopis. Przepraszam za zwłokę i proszę
o cierpliwość i pobłażanie.
W sprawie „Rocznika Slawistycznego”23 rozdałem następującym osobom: ja, Ptaszycki, Epimach-Szypiłło, prof. Nowodworski (z Nieżyna, był tu niedawno), Szachmatow, Szczerba, Vasmer, Būga, Williams (Anglik, publicysta i lingwista, znający
język polski i w ogóle interesujący się Polakami). Ostatni egz. dam pannie A[nnie]
Croiset van der Kop (Holenderce, filologiczce, wielkiej wielbicielce Brücknera).
Wobec tego prosiłbym, jeżeli można, o przysłanie mi jeszcze jakich 5 egzemplarzy; dojdą chyba w zwykłej opasce, bez rekomendacji.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich
J. Baudouin de Courtenay
16. (L)

Petersburg, 29 I/11 II 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Z pewnością przeklinacie Panowie chwilę, kiedy zwróciliście się do mnie z propozycją napisania artykułu do 3 t[omu] „R[ocznika] S[lawistycznego]”. Istotnie,
nawet mnie oburza moje guzdralstwo.
Mniej więcej 10–12 dni temu pisałem, że zacząłem redagować artykuł i że za
5 dni go wyszlę. Żem zaczął, to prawda. Ale napisawszy trochę, byłem niezadowolony z tego, com napisał. Zaprzestałem pisać, zabrałem się znowu do odczytywania
niektórych monografii. W ogóle praca ta szła mi bardzo niesporo. Przyczyną – usposobienie pesymistyczne i apatyczne. Dopiero przed tygodniem mniej więcej rozpocząłem pisać na nowo i za kilka dni skończę. Gdyby nie to, że jednocześnie mam
kilka tuzinów nowych robót, i to robót mocno głupich i jałowych, oraz 14 godzin
wykładów tygodniowo, do których bądź jak bądź muszę się choć trochę przygotowywać, skończyłbym całą sprawę w 2–3 dni. Tak zaś, jak jest, zaciągnie się ona
jeszcze z 4–5 dni, tak że całe opóźnienie wyniesie nie 2 tygodnie, ale cały miesiąc.
Być może, iż jest już w ogóle za późno i że Panowie nie mogą dłużej czekać. W ta23

Mowa o broszurze napisanej przez J. Łosia, K. Nitscha i J.M. Rozwadowskiego (W sprawie „Rocznika Slawistycznego”, Kraków 1910), w której wobec ataków Brücknera na „Rocznik” i zarzutów
o marnowaniu pieniędzy na niepotrzebne czasopismo wyjaśniali oni cel czasopisma i cytowali opinie o nim liczących się w Europie językoznawców.
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kim razie proszę mię zawiadomić. Choćby było za późno, artykuł dokończę; sądzę
bowiem, że będzie go można gdzie indziej wydrukować.
I najbliższe otoczenie, starające się przeszkadzać mi w pracy ile sił, i ciężkie
warunki, w których muszę żyć i zarobkować na życie i utrzymanie rodziny, i ślamazarność przyrodzona…, wszystko to nie pozwala mi skoncentrować się na jednym
przedmiocie, a bez skoncentrowania się nie można zrobić nic porządnego. Przystosowywanie się zaś do tych podłych warunków życia zrobiło z rozrzucania się na
wszystkie strony drugą naturę. Inny człowiek, straciwszy taką bajeczną masę pracy
i wysiłków, pozostawiłby po sobie istotnie coś trwałego i zasługującego na uwagę.
Ja zaś potrafiłem tylko marnować i czas, i pieniądze, i siły, i zdolności, a rezultat
minimalny.
No, ale pomimo to o „prawach głosowych” skończę pisać za kilka dni.
Życzę Panu od nas wszystkich wszelkiego dobra i pozostaję
szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
PS Chciałbym ostatecznie załatwić rachunki z Panem i z Rozwadowskim. Może go Pan przy
sposobności zapyta, ile mu jestem winien i ile on mnie jest winien, oraz to samo co do naszych
wzajemnych długów, tj. co do mojego długu względem Pana.
Zwracam Pańską uwagę na przyszły № (lutowy) „Książki” warszawskiej24.

17. (K)

Petersburg, 9/22 II 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Właściwie już skończyłem artykuł (tj. jego dokończenie), ale go jeszcze zatrzymuję, gdyż jutro mam mieć w Sekcji Lingw[istycznej] Tow[arzystwa] Neofil[ologicznego] referat w tej kwestii. Wyszlę więc albo pojutrze (we czwartek), albo
dopiero w piątek.
Sam widzę, że rozwinęło się to do potwornych rozmiarów, proszę więc skracać
bez litości. Gdybym miał więcej czasu na obmyślenie i na skoncentrowanie, napisałbym znacznie krócej i bez porównania lepiej; a tak wyszło nie wiedzieć co, co mnie
samego napawa niesmakiem.
Sądzę, że o przekładzie na francuski mowy być nie może. Jeżeli drukować, to
drukować po polsku. A jeśli Panowie całkiem zabrakują i nie wydrukują, także nie
będę miał pretensji. Będzie to słuszna kara za niedołęstwo.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay

24

Ukazał się tam (w numerze 2) artykuł Baudouina W sprawie „Rocznika Slawistycznego”.
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Petersburg, 18 II/3 III 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Odp[owiadam] na list z 26 lutego, onegdaj otrzymany.
Owym interesującym nieznajomym, którego przytaczam w „Książce”, jest nie
Kryński, ale tylko Appel. Kryński by tak nie napisał, a ja również prawdopodobnie
inaczej bym się o nim wyraził. Nie wymieniłem Appela, bo nie wiedziałem, czy
życzy sobie, ażeby się powoływać na jego list prywatny, a na zapytywanie, wobec
pośpiechu dla możności wydrukowania w zeszycie lutowym, nie miałem już czasu.
Kryński ma dziwną słabość do Brücknera i w ogóle pojmuje swoje obowiązki redaktorskie czysto kontemplacyjnie i bezwzględnie „tolerancyjnie”; drukuje wszystko,
co mu przyszlą, tym bardziej wszystko, co pochodzi od Brücknera.
Ja bez względu na nowe wybryki tego jegomościa, wystąpiłem nieodwołalnie
z redakcji „P[rac] F[ilologicznych]”25. Odnośne oświadczenie niedawno korygowałem. Kryński był do tyla naiwny, że żądał ode mnie „złagodzenia” tego oświadczenia, które już przedtem, na jego prośbę, złagodziłem prawie do niemożliwych granic.
Redakcja „Książki” postąpiła istotnie niewłaściwie, pozwalając rozpisywać się
Br[ückner]owi o broszurce Panów W sprawie… Sądzę jednak, że brak tu po prostu zorientowania się, nie zaś dobrej woli. Przypuszczam, że Brückner napisał na
początku daleko nieprzyzwoiciej i że tylko na żądanie redakcji złagodził. Bądź jak
bądź napisałem do red[akcji] „Książki”, ażeby na przyszłość była ostrożniejszą z oddawaniem Br[ückner]owi książek do oceny; wątpię jednak, czy to poskutkuje.
Co do mego artykułu, to uważam postanowienie Panów za najwłaściwsze. Istotnie przekładać taki ogrom, niedostatecznie uporządkowany, nie miałoby sensu. Nierównie lepiej dać po francusku coś krótszego i treściwszego. Zdaje mi się, że teraz
będę mógł dla przekładu zredagować rozprawkę znacznie krótszą, a jednak zawierającą najgłówniejsze podstawy mego poglądu na tę kwestię. Zacznę to pisać w tych
dniach, nawet nie czekając na korektę. Sądzę, że résumé nie dosięgnie ½ arkusza
druku, a nawet będzie krótsze.
Mała poprawka. Nie zrozumiał mię Pan (oczywiście dzięki niejasności mego
stylu), przypisując mi zdanie, jakoby Polacy mogli teraz, na podobieństwo Rosjan,
Czechów itd., liczyć na „czytelników-językofilów” w Polsce. Ja pisałem, że Polakom wolno dziś to samo co owym panom (inoplemieńcom), a mianowicie wolno
25

Powodem był artykuł Brücknera Literatura najnowsza o Bogurodzicy, zamieszczony w „Pracach Filologicznych” VI, 1907, i napisany w tonie podobnym co wcześniej wspomniane recenzje
prac Szczurata. W liście do Ułaszyna z 10/23 XI 1908 Baudouin pisał: „Napisałem odpowiednie
»oświadczenie« i proszę Kryńskiego, ażeby je wydrukował w najbliższym zeszycie. Kryński na
wszystko pozwala, ale ja nie mogę. Nie życzę sobie brać na siebie odpowiedzialność za wybryki
ulicznikowskie p. Brücknera […]. W swoim oświadczeniu […] mówię o chorobliwej, patologicznej skłonności Br[ückner]-a do rzucania obelg i potwarzy. Proponuję też Kr[yńskie]-mu, ażeby
zamiast mnie zaprosił Br[ückner]-a na współredaktora” (Listy Jana Baudouina de Courtenay do
Henryka Ułaszyna…, s. 67).
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się kusić o dzieła nie jedynie zaściankowo-narodowe, ale także obliczone na szersze
koło czytelników, tj. międzynarodowe. Jeżeli Rosjanie, Czesi itd. wydają przeglądy
krytyczne w zakresie całej slawistyki lub t[emu] p[odobne], to mogą to także robić
Polacy. Takie jest znaczenie moich słów, a nie takie, jakie im Pan przypisuje.
Córce list Pański oddałem. Obiecała załatwić Pańskie polecenie.
Od nas wszystkich serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
19. (K)

Petersburg, 31 III/13 IV 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
W ciągu ostatnich 10–14 dni czułem się głupiej niż zwykle i w bardziej niż zwykle przygnębionym stanie. Głowa pracowała z większym wysiłkiem niż zwykle.
Było mi to niejasne. Dziś się to wyjaśniło. Zaprószenie głowy wyładowało się w katar ogólny, w lekką „influenzę”. To była główna przyczyna mego marudztwa z tekstem oryginału dla przekładu na francuski. Oczywiście współdziałało temu stale moje
idiotyczne urządzenie życia i bezustanne przeskakiwanie z przedmiotu na przedmiot. Wykłady, egzaminy, posiedzenia itp. pochłaniają przynajmniej 30–35 godzin
tygodniowo. Niewiele więc zostaje do pracy przyzwoitej.
Posyłam dziś rękopism, ale jeszcze z jakich 10–12 ćwiartek wypadnie przysłać
dodatkowo za kilka dni. Tymczasem można tłumaczyć to, co posyłam, i poprawiać
początek francuski. Starałem się być jak najkrótszym, ale mi się to nie udawało.
Niech więc Pan skraca w przekładzie, ile się tylko da. W ogóle mnie samego elaborat
ten wcale nie zadawalnia.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
20. (L)

Petersburg, 4/17 V 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Zwracam się do Pana z prośbą o informację i mocno przepraszam za kłopot. Chodzi o następujące wyjaśnienie:
Jakich formalności powinno dopełnić dwoje młodych ludzi, mieszkających
w Petersburgu, a pragnących wziąć ślub w Krakowie? Czy potrzeba przedtem jakiś
czas mieszkać w Krakowie? Jakie dokumenty są konieczne? Jednym słowem, pragnąłbym mieć pod tym względem dokładne wskazówki, za których dostarczenie będę
Panu niezmiernie wdzięczny.
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Już miesiąc mija od czasu, kiedy wysłałem Panu ostatnią korektę swej nieudatnej
roboty. Czy więcej korekt już nie otrzymam? Może w ogóle zadecydowali Panowie,
że nie warto drukować tej gadaniny, z której ja sam jestem bardzo niezadowolony.
O parę słów wyjaśnienia proszę.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
PS Moja córka Cezaria jest teraz trochę niezdrowa. To jej przeszkodziło przystąpić do egzaminu państwowego w pierwszym terminie. W poruszonej powyżej sprawie chodzi właśnie o nią
i o Vasmera.
Chciałbym całą rodzinę wyprawić na jakiś czas do Kosowa26 dla odświeżenia się, nabrania sił
i pozbycia się gnuśności.

21. (L)

Petersburg, 12/25 V 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Dzięki uprzejme za łaskawe informacje.
Jak Vasmer i Cezia zdecydują ostatecznie co do sposobu załatwienia formalności, jeszcze nie wiem. Ona wyjechała w tej chwili na kilka dni na letnie mieszkanie
do ciotki pod Petersburg, ale wróci pojutrze, gdyż zdaje teraz egzamin państwowy. Zdawała już u mnie (z gram[atyki] porówn[awczej]) i u Ławrowa (z filol[ogii]
słowiańskiej).
Ja czułbym się niezmiernie upokorzonym koniecznością dawania podobnej
obietnicy co do „ewentualnych dzieci” i nigdy bym jej nie dał. Jak Vasmer na to
patrzy, nie wiem. Jest on nominalnie ewangielikiem.
Wobec tego byłbym Panu niezmiernie wdzięczny za zasięgniecie takich samych informacji w konsystorzu ewangielickim czy też w parafii ewangielickiej
w Krakowie. Trzeba to wiedzieć na wszelki wypadek. Jakie są u nich formalności?
Prawdopodobnie strona „cywilna” taka sama jak u katolików. Chodzi tylko o ceremonie religijne. Oczywiście przyrzeczeń żadnych się nie daje, bo obowiązują
one tylko w kościołach roszczących sobie pretensje do panowania nad całym światem, tj. w kościołach katolickich obu formacji, zarówno rzymskiej, zachodniej, jak
i bizantyjskiej.
Jednym słowem o wskazówki co do formalności w kościele ewangielickim
w Krakowie bardzo proszę i będę za nie bardzo obowiązany.
Vasmer powiedział mi, że obiecane artykuły wkrótce wyszle. Co zaś do Fortunatowa, to nie wiedząc, że już wyjechał do majątku, poszedłem wczoraj do niego, a nawet na wszelki wypadek napisałem list. Niestety, nic nie wskórałem. Oddałem więc
ów list Szachmatowowi, który stale z F[ortunatowem] koresponduje. Sz[achmatow]
26

Kosów pod Kołomyją. Baudouin jeździł tam do znanego zakładu przyrodoleczniczego dra Apolinarego Tarnawskiego.
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mówił mi, że F[ortunatow] pracuje nad owym przyobiecanym Panu artykułem, ale
że on w ogóle bardzo powolnie pracuje.
A mógłby chyba wywiązywać się punktualnie z takich przyrzeczeń, gdyż nie
ma absolutnie żadnych obowiązków oprócz pobierania emerytury profesorskiej,
pensji akademickiej i mieszkania w mieszkaniu rządowym (w gmachu Akademii).
Ja np. jestem w trochę innych warunkach i miewam po 14−16 godzin tygodniowo
przeciętnie posiedzeń w różnych zakładach, ok. 300 studentów i ok. 300 słuchaczek Wyższych Kursów Żeńskich do egzaminowania w ciągu roku itd., itd. Wczoraj
np. zapisało się do mnie na egzamin 164 facetów + 1 facetka (wolna słuchaczka
w uniw[ersytecie]). Na szczęście zjawiła się tylko połowa; reszta albo stchórzyła, albo faktycznie już dawniej składała egzamin. Oprócz tego pomagali mi egzaminować Szczerba i Vasmer. Pomimo to siedziałem prawie 8 godzin z niewielką
20-minutową przerwą. Wobec takich przysmaków trudno chyba wymagać od ludzi
„wschodnich” punktualności i przysyłania prac w terminie.
Vasmer również ma wykłady w 4 zakładach, a egzaminy w 2 (wczoraj także
w 3-im, w uniwersytecie). Szczerba wykłada coś w 5 czy 6 zakładach, a egzaminów również mu nie brak. I ministerium, i profesorowie starannie zabijają naukę
w Rosji.
Od nas wszystkich serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
22. (K)

Petersburg, 26 V/8 VI 1910
[В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14]

Szan[owny] Panie Kolego!
Przepraszam, że dziś dopiero dziękuję za list z 28 V, przed kilku dniami otrzymany. Dziś wysłałem kartkę z 6 VI i czekam na korektę.
Uwagi Pańskiej o ludziach „wschodnich” nie wziąłem „zbyt serio”, ale tylko
chciałem się sam po części usprawiedliwić. (Tylko po części, bo w ogóle jestem
pierwszorzędnym niedołęgą.)
To prawda, że miałem pierwszą korektę końca tekstu polskiego i że ją odesłałem;
ale właśnie o to mi chodzi, że przysyłając mi drugą (czy też trzecią) korektę, zapomniał Pan dołączyć ową pierwszą z mymi poprawkami, tak że byłem pozbawiony
możności sprawdzenia, o ile moje poprawki zostały uwzględnione. Przecież zawsze
piszę: „proszę mi przysłać następną korektę w 2 egz. wraz z tą”. Przed tym spełniano
to punktualnie, tak że mogłem porównywać i sprawdzać.
Mam nadzieję, że do drugiej korekty czy też trzeciej początku tekstu francuskiego zostanie dołączona moja poprzednia.
Pisząc, że tekst francuski powinien być właściwie razem z polskim, stanowiącym
jego dopełnienie i objaśnienie, miałem na myśli jedynie owe odsyłacze do tekstu
polskiego (TP).
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Naturalnie tekst francuski jest sam przez się zrozumiały; przynajmniej powinien być takim. Co do odbitek, to sposób ich przygotowania pozostawiam
zupełnie do Pańskiego uznania. [nadpisane:] Jak Panom wygodniej, tak proszę
zrobić.
Sądziłem, że połączenie obu tekstów w jednej odbitce wypadnie Panom taniej.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
[dopisane z boku kartki:] Meillet, Pedersen i i[nni] rozumieją także po polsku. O nich właśnie
myślałem.

23. (K)

Petersburg, 22 VI/5 VII 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Wczoraj otrzymałem korektę, a dziś ją odsyłam; więc możliwie prędko. Cieszy
mię bardzo, żeśmy nareszcie dojechali do końca.
Na str. 82 wstawiłem w drugiej kor[ekcie] wyraz idem w znaczeniu również:
manques de changements absolument identiques idem (tj. również absolutnie identyczna) (str. 82 w. 2–3 od g.). Oczywiście można się bez tego obejść. Sądzę tylko, że
będzie jaśniej, jeżeli changements (pl.) zamienimy tu na changement (sing.), jak to
zaznaczyłem w trzeciej kor[ekcie].
Wykładam tu obecnie na kursach letnich wakacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek. Zjechało ich około 1000!
Kiedy Pan wyjeżdża z Krakowa? Pytam, ponieważ bardzo by mi było przyjemnie
zobaczyć się z Panem. Ja jadę do Krakowa 3/16 albo 4/17 lipca.
Życzenia wszystkiego dobrego.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
24. (L)

Petersburg, 30 V/13 VI 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Jednocześnie odsyłam korektę. Byłbym ją odesłał już przed dwoma dniami, gdybym mógł bez przerwy zajmować się nią. Ale na nieszczęście ciągłe mam przeszkody; to posiedzenie, to wizyty, to wyjazd mojej rodziny do Krakowa, który (wyjazd,
nie Kraków) pochłonął około sześciu do siedmiu (6–7) godzin czasu, stracone na
wyczekiwanie kolei: 1) przy dostawaniu paszportu zagranicznego, 2) przy dostawaniu biletów na kolej. Wszystko to muszę sam robić, bo reszta albo jest niezdrowa,
albo niezaradna, albo nareszcie zdająca egzaminy.
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Każda stronica korekty kosztowała mię mniej więcej godzinę czasu, a więc razem od 18 do 20 godzin. Chociaż bowiem przekład jest w ogóle bardzo staranny
dobry, to jednak w niektórych miejscach tłumacz mnie nie zrozumiał albo też użył
wyrażeń mniej szczęśliwych. Poprawiałem bardzo starannie. Może nie wszystkie
poprawki uzna Pan za właściwe. Oczywiście trzeba się przy tym kierować względem na ogromne koszta, jakie dzięki korekcie pociągnie za sobą to wydawnictwo.
Przyjąć więc trzeba tylko poprawki niezbędne, a bez zbędnych można się obejść.
Przypuszczam, że Panom, a zwłaszcza Panu, kością w gardle stanął ten mój artykuł i zapewne przeklina Pan chwilę, kiedy zaproponował mi napisanie tej elukubracji. Prócz pieniędzy musi Pan tracić także mnóstwo czasu na sprawdzanie i poprawianie. Wobec wielkich kosztów jestem gotów przyjąć pewną ich część na siebie.
Omyłek i poprawek jest taka moc niezliczona, że koniecznie proszę przysłać mi
jeszcze jedną korektę w dwóch egzemplarzach wraz z obecnie odsyłaną. Bez tego
nie mogę brać na siebie odpowiedzialności za dokładność redakcji.
Co do odbitek, to niech Pan postąpi tak, jak sam uważa za stosowne. Sądzę, że
właściwiej jest rozdzielić je: polskie osobno, a francuskie osobno. Ale i tu główna
rzecz wzgląd na koszta.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
25. (L)

Witów, 16 IX 1910

Szanowny Panie Kolego!
Zwracam się do Pana jako do człowieka „bogatego” i praktycznego i oczywiście
w sprawie pieniężnej.
Skutkiem znacznych wydatków, wywołanych podróżami, ślubem córki itd., mój
zapas koron prawie się już wyczerpał. Mam jeszcze sto kilkadziesiąt rubli, ale te
zachowuję na powrót całej rodziny od granicy do Petersburga. W Petersburgu czeka
na mnie wynagrodzenie i emerytura za 2 miesiące, a nawet wkrótce za 3 miesiące,
ale ażeby to dostać, muszę najpierw przyjechać do Petersburga, bo upoważnienia na
otrzymywanie pensji nikomu nie zostawiłem.
Pan musi mieć pewien zapas złożony bądź to w banku, bądź też w kasie oszczędności. Gdyby Pan nie miał sam, nietrudno Mu będzie dostać od kogo innego.
Jednym słowem, będę Panu niezmiernie wdzięczny za wydostanie dla mnie
800 koron. Oczywiście manipulacja podobna będzie połączona z pewną stratą procentów. Otóż odszkodowanie za tę stratę będzie moim obowiązkiem. Ponieważ
zaraz po powrocie do Petersburga otrzymam należną mi emeryturę i wynagrodzenie za wykłady, więc też zaraz będę mógł odesłać Panu dług. Gdyby nie można
odesłać od razu w całości, w takim razie odeszlę go w dwóch ratach. W każdym
razie najdalej za miesiąc będzie Pan miał wszystko zwrócone wraz z należnymi
procentami.
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Już w niedzielę, 18 bm., o 8 wieczorem będę w Krakowie. Mógłbym więc tę
sprawę załatwić. Piszę jednak, ażeby przygotować grunt. Rzecz prosta, iż na otrzymaną sumę wystawię Panu weksel czy jak to się tam nazywa.
Do prędkiego zobaczenia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
26. (L)

Petersburg, 17/31 IX 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Odsyłam połowę długu, a drugą połowę przyszlę za jakie 2 tygodnie co najpóźniej. Serdecznie dziękuję za pożyczkę.
W Warszawie zabawiłem 3 noce i 2 dni. Wyjechałem w poniedziałek rano, a we
wtorek wieczorem stanąłem w Petersburgu.
Zastałem tu całą furę korespondencji, która mię przeraziła. Prócz tego korektę
słownika warszawskiego oraz oryginał słownika wyrazów przyswojonych w języku
rosyjskim, drukujący się w Moskwie u A.A. Lewensona niby to pod moją redakcją27.
Tego rodzaju roboty usposabiają pesymistycznie.
Wykłady aż w 4 zakładach naukowych rozpoczynam w przyszłym tygodniu.
Życząc Panu wszystkiego dobrego, przesyłam serdeczne pozdrowienia i pozostaję
szczerze oddanym
J. Baudouin de Courtenay
PS Będę wdzięczny za zawiadomienie o odebraniu 400 koron.
Czy Rozwadowski przyjechał? Na kilka moich kart (ostatnia z Krakowa) nic mi dotychczas nie
odpowiedział.

27. (L)

Petersburg 11/24 X 1910
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Kartka Pańska nadeszła dopiero we czwartek. Chciałem odesłać dług wcześniej,
ale było to prawie fizyczną niemożliwością. Ażeby Panu dać próbkę mych zajęć naukowo-produkcyjnych, opiszę ostatnią sobotę: od 9–1 cztery godziny wykładów na
Wyższych Kursach Żeńskich, przy czym wszystkie przerwy były szczelnie zapełnione rozmową ze słuchaczkami, które ani na chwilę nie wypuszczają mnie ze swych
27

Е. Е ф р е мо в, Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, с указанием происхождения их, ударений, отраслей знания и с расширенной энциклопедической
частью, Москва 1912.
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szpon (o ile można tu użyć tego wyrazu). Od 1–4 egzamin 15 czy też 16 słuchaczek.
Od 4–6 pora obiadowa i czas potrzebny na przejście z Kursów do domu i na podróż
z domu do Akademii Pedagogicznej. Od 6–8 wykład w Akad[emii] Pedag[ogicznej]
Od 9–11½ posiedzenie w Instytucie Psychoneurologicznym. A jednak dotychczas
jeszcze nie zwariowałem.
Ale za to dziś dopiero znalazłem chwilkę czasu na kupienie przekazu, który jutro
wyszlę. Tą razą spróbowałem innego sposobu: zamiast gotówki przekaz. Wypada to
dla mnie o parę 30 34 kopiejki taniej, ale za to Panu może dla Pana będzie kłopotliwsze i połączone z kosztami. Oczywiście koszta proszę sobie potrącić z tego, co
posyłam. Przekaz jest wystawiony na Wiener Bank Verein Cracovie.
Ponieważ obliczył Pan honorarium 140 k[oron], więc z mego długu 390 k[oron]
pozostało do zapłacenia 250 k[oron].
A że posyłam 300 k[oron], więc z 50 pozostałych zechce Pan łaskawie zwrócić
Rozwadowskiemu 16 k[oron] 45 h[elerów]28.
Pozostanie tedy 33 k[oron] 45 h[elerów].
Z nich potrąci Pan sobie koszta związane z otrzymaniem pieniędzy, a resztę proszę oddać przy sposobności Cezi Vasmerowej, której również proszę zwrócić rewers, wystawiony Panu przeze mnie na 70 k[oron].
Bardzo mię cieszy, że nareszcie mogę się uiścić z długu. Za pożyczenie mi tych
pieniędzy jeszcze raz dzięki.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

1911
28. (K)

Petersburg, 22 I/4 II 1911
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za Mowę ludu polskiego29, która powinna się chyba przyczynić do popularyzacji zdrowych pojęć lingwistycznych w społeczeństwie polskim.
Wkrótce wyszlę Panu należność za 4 egz. „R[ocznika] S[lawistycznego]” III.
Przy sposobności proszę powiedzieć redakcji Encyklopedii polskiej, że teraz
28

29

Baudouin używa tu form niemieckich: heler, helery. Tak jest w listach do Rozwadowskiego z tego
samego okresu, w taki więc sposób rozwijamy tu ten skrót. Gdy w 1892 r. wprowadzono w ck monarchii korony i helery, Akademia Umiejętności przyjęła jako polski odpowiednik helera – halerz.
Pisze o tym L. Malinowski w Drobiazgach językowych, „Prace Filologiczne” V; odb. Warszawa
1895.
K. N i t s c h, Mowa ludu polskiego, Kraków 1911.
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weszłem [sic] już nareszcie w należyty farwater30, tj. zacząłem już pracę ostateczną
nad swoim działem i powoli go wykończę. Gdybym mógł wyrwać 2 tygodnie czasu
absolutnie wolnego, wystarczyłoby mi to najzupełniej. Niestety, przy 18 godzinach
wykładów tygodniowo, przy pełnieniu obowiązków dziekańskich (z powodu drugiego niezatwierdzenia Grimma [?]), przy egzaminach itd., itd. rozkłada się to na
znacznie dłużej. W ogóle jednak [–], że na Wielkanoc przyszlę już wszystko w ostatecznej formie. Przeszkodę stanowią tu z jednej strony niezaradność ras kulturalnie
niższych, w połączeniu z niedołęstwem indywidualnym, z drugiej zaś strony opłakane warunki życia w znacznej części stworzone własną „zasługą”.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich.
Szczerze oddany.
J. Baudouin de Courtenay
29. (K)

Petersburg, 21 III/3 IV 1911
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Szachmatow zagubił Pańską kartkę, więc muszę odpowiedzieć z pamięci i boję
się, że mogę coś opuścić.
Nikt z wymienionych przez Pana nie mógł dać całkiem dokładnych wskazówek
co do fonografów: ani Szczerba, ani Szachmatow, ani Wolter.
Wolter pokazywał mi fonograf prawie kieszonkowy za 30 rubli, sprowadzony
z Kopenhagi (załączam katalog).
Za najlepsze uważają oni wszyscy fonografy edisonowskie itp. Najlepiej może
sprowadzać wprost z Ameryki. Jest też w Berlinie Friedrichstr. 10, Edison. Gesellschaft M.B.H. Doskonały „diktafon”31 (Edison. Diktier. Phonograph) „von 8 Minuten Spieldauer” „mit Elektromotor für Gleich- und Wechselstrom”, sprowadzony
z Londynu, kosztuje marek 390.
Zresztą niech Pan każe tej firmie przysłać katalogi.
A mnie wiedeński fonograf zupełnie wystarczy. Dobrze by zapytać profesora
R[udolfa] Meringera w Grazu.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

30

31

Czyli na właściwą drogę. Farwater (żegl.) – tor wodny wytyczony wśród mielizn i innych
przeszkód.
Warto zauważyć, że jest to, jak się wydaje, pierwsze użycie w polskim tekście słowa dyktafon.
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Petersburg, 21 XI/4 XII 1911
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
„R[ocznik] S[lawistyczny]” IV proszę przysłać 4 (cztery) egzemplarze „po zniżonej cenie” i donieść mi, ile to wynosi. Adres: Petersburg, Biblioteka Uniwersytetu. Библиотека Императ[орского] Университета. Лингвистический Семинар.
Петербург.
Adres „Żiwej Stariny”: Petersb[urg]. Редакция „Живой Старины”. Отдел[ение] Этногр[афическое] Имп[ераторского] Географ[ического] Общества.
Демидов пер[еулок], 8-a, Петербург.
Co do wydawnictwa Szachmatowa i Sobolewskiego, zwracałem się do samego
Sz[achmatowa] i dowiedziałem się, co następuje:
1) trzecia część kursu Sz[achmatow]-a wyszła niepełna, tylko w 8 czy też 10 arkuszach; zdaje się, że dalszego ciągu studenci nie będą wydawać. Część 2 rozprzedano, ale Sz[achmatow] pozwolił ją przedrukować. Jak tylko będzie gotowa, nabędę
i przeszlę ją Panu wraz z innymi.
2) Wiadomość o Очерке диалектол[огии] Sobolewskiego jest niedokładna.
Niedawno w Kijowie wyszło pod tym tytułem wydawnictwo litografowane jego
dawniejszego Опыта z dodaniem małoruskiego (wydrukowanego dotychczas tylko
w „Живой Старине” 1892 i niewkluczonego do Опыта z r[oku] 1897). Może się
Pan zwróci do kogo w Kijowie, np. do prof. Peretza.
A teraz prośba ode mnie: oto przed kilku tygodniami pisałem do prof. Żórawskiego (matematyka), prosząc go o przysłanie mi tytułów podręczników uniwersyteckich, z których można by zaczerpnąć nomenklaturę matematyczną polską. Potrzebne mi to było dla córki prof. Jaczewskiego (geologa), studiującej matematykę itd.
w Edynburgu. Żór[awski] jest dla mnie zawsze bardzo uprzejmy; jednakże dotąd ani
słówka nie odpowiedział. Będę Panu bardzo wdzięczny za pośrednictwo i za wydostanie od Ż[órawskie]-go żądanych wiadomości.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich
J. Baudouin
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1912
31. (K)

Petersburg, 29 IV/12 V 1912
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Wczoraj rano nadeszła kartka Pańska z 8 maja, a po południu list od Cezi, która pisze mi, że Maks32, tylko co odebrawszy list od Pana, zabrał się gwałtownie
do pisania recenzji. Die Sache ist also erledigt. Adres ich: Ateny, Rue Zénon (όδόξ
Ζένώνoς), № 2.
List z Petersburga do Aten et vice versa idzie 8−9 dni.
Dokąd pojedzie moja żona z dziećmi, jeszcze nie wiadomo. W każdym razie nie
do Galicji i w ogóle nie za granicę. Ja sam prawie cały czas będę siedział w Petersburgu, gdyż muszę się oszczędzać i zarabiać, a prócz tego kończyć rozmaite „ciężkie roboty”, niby to terminowe, w rodzaju artykułu dla Encyklopedii polskiej, który
prawie rok temu napisałem, a dotychczas korekty nie oglądałem. Wobec tego może
Pan będzie łaskaw poprosić redakcję Encyklopedii, ażeby mi zwróciła rękopis, gdyż
przyda mi się on obecnie, a w Krakowie jest oczywiście zbyteczny.
Czy otrzymał Pan już Szachmatowa drogą księgarską? Z parę tygodni powinien
Pan otrzymać rozprawę magistrowską Szczerby.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
32. (K)

Petersburg, 9/22 VII 1912
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Wielce Szanowny Panie Kolego!
W początkach sierpnia now[ego] st[ylu] mam zamiar być w Krakowie. Bardzo
by mi było przyjemnie zobaczyć się z Panem. Czy Pana zastanę? Czy otrzymał Pan
drogą księgarską rozmaite drobiazgi? Proszę mię o tym zawiadomić.
Paniom piękne ukłony.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
Czy Rozwadowski wyjechał z Krakowa?
Mój adres:
1) do 12/25 lipca włącznie:
Petersburg (jak zwykle);
32

Vasmer.

54

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

2) od 26 do 29 lipca:
St[acja] Dembe Wielkie (gub. warszawska, Dr[oga] Ż[elazna] Warsz[awsko]-Brzeska)
majątek Łaszczyzna33;
3) W Krakowie, jak zwykle, zatrzymam się u pani Borońskiej.

33. (K)

Petersburg, 23 IX/6 X 1912
В.О. Кадетская л. № 9, кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Zwracam się do Pana z wielką prośbą. Oto moja najlepsza uczennica, zostawiona
przy Wyższych Żeńskich Kursach, Nina Bar, ma początki suchot. Chcemy ją wszelkimi siłami ratować. Szachmatow ma zamiar wyjednać jej „komandirowkę”34 od
Akademii Nauk dla zajęć dialektologią. Ale trzeba to Chodzi więc o wynalezienie
takiego sanatorium w „ziemiach słowiańskich”, w którym przebywanie dałoby się
połączyć z pracą naukową w tym kierunku.
Czy nie mógłby mi Pan wymienić kilka [sic] takich sanatoriów w Austrii,
w Niemczech (tj. w Prusach lub Saksonii, w pobliżu „Słowian”), a także w Rosji.
Może na ziemiach polskich? Czy warto jest pisać do dra Dłuskiego w Zakopanem?
Prosiłbym go o przyjęcie chorej po zniżonej cenie. Sama ona bowiem nie posiada
nic, a zapomoga nie będzie znaczną. Jednym słowem za wszelkie wskazówki będę
nieskończenie wdzięczny.
Jak stoi sprawa 5 tomu „R[ocznika] S[lawistycznego]”?
Ja tutaj wpadłem w piekło petersburskie i kręcę się jak mucha w ukropie.
Vasmerowie przyjechali tu 6/19 września, następnego dnia po mnie. Zresztą Cezia już do Pana pisała.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich
J. Baudouin de Courtenay
Jaki jest adres dra Dłuskiego?

33
34

Majątek Bolesława Olszamowskiego.
Z ros. командировка ‘delegacja’, stypendium udzielane na prowadzenie badań naukowych za granicą Rosji lub studia uzupełniające.
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1914
34. (K)

Petersburg, 31 XII/13 I 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Otrzymałem dziś 5 egz. „R[ocznika] S[lawistycznego]” VI, tj. jeden egz. za dużo,
jeżeli Vasmer i Būga dostają osobno. Może mi się uda zbyć komu ten piąty egz.
Szkoda było tracić aż 2 k[orony] 60 hel[erów] na opaski, jeżeli można było uskutecznić przesyłkę drogą księgarską.
Miałem takie wrażenie, jakobym już zwrócił wszystko za „R[ocznik] S[lawis
tyczny]” V. Jeżeli jednak ma Pan zanotowane, że za jeden egz. jeszcze się należy,
więc dług ten uznaję i zwracam go wraz z resztą. Otrzyma Pan od Feldmana 24 korony, tj. należność za 5 egz. (4 „R[ocznika] S[lawistycznego]” VI + 1 „R[ocznika]
S[lawistycznego]” V).
Rozprawę Zielenina35 otrzyma Pan drogą księgarską. Dla Rozwadowskiego nie
mam egzemplarza zbywającego.
Bardzo mi się nie podoba to marudzenie z Encyklop[edią] polską. Tak mię pilono; artykuł swój skończyłem przed 2½ laty (w r[oku] 1911!), korektę czytałem przed
1½ rokiem (w 1912!), a tom jeszcze nie wyszedł i odbitek mi nie dano. Jest to dosyć
oryginalne takie zasuszenie i marynowanie prac.
Cezia od trzech tygodni bawi u nas; pojutrze wraca do Warszawy.
Wszystkim Państwu zasyłamy serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego
dobrego.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
35. (K)

Petersburg, 19 I/1 II 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Zapewne Pan już otrzymał od Feldmana 24 korony.
Nabyłem część IV Kursu Szachmatowa (język literacki) i przeszlę ją drogą księgarską wraz z książką Zielenina. Zapłaciłem za Szachm[atowa] 1 rubel 70 kopiejek,
czyli 4 korony 35 helerów. Może Pan tę „sumę” złożyć np. w księgarni Gebethnera
i Sp. na mój rachunek.
„M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” VI dotychczas nie otrzymałem.
Grzegorzewski pisał mi m.i[n.] o „Roczniku Orientalistycznym” polskim, który
ma wychodzić pod jego redakcją w Konstantynopolu. Zapraszał mię do współpra35

Mowa o pracy Великорусские говоры, Петербург 1913.
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cownictwa (!), co dziś zabawnie wygląda, wobec mej ignorancji w sprawach wielkich. Zapewne Akad[emia] Umiej[ętności] daje na to pieniądze.
Būga dostał stypendium zagraniczne („komandirowkę”) na 2 lata. Chciałbym
bardzo napisać coś dla „J[ęzyka] P[olskiego]” (Pisał do mnie o tym także Zawiliński), ale nie mam ani czasu, ani zacięcia. Mam za to uczucie skazanego na ciężkie
roboty (zresztą całkiem słusznie, za winy istotnie popełnione) i doprawdy sprzykrzyło mi się życie: taedium vitae zupełne i ani śladu joie de vivre.
Cezia przed 3 tygodniami wróciła do Warszawy (ul. Krucza 9 m. 5).
Wszystkim Paniom piękne ukłony.
Serdeczne pozdrowienia od wszystkich
J. Baudouin
36. (K)

Petersburg, 14/27 II 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny Panie Kolego!
Redakcja Энциклоп[едического] словаря Брокгауза и Ефрона prosi mię m.i[n.]
o artykulik o Antonim Kalinie. Nie przypominam sobie, w którym roku umarł Kalina. Byłbym Panu bardzo wdzięczny za udzielenie mi tej wiadomości w możliwie
prędkim czasie.
Prosiłbym również o dane o Emilu Kałużniackim. Czy on jeszcze żyje?
Wręczono mi akt oskarżenia o podburzanie do zwalenia istniejącego porządku.
Czeka mię sąd w Izbie Sądowej z udziałem przedstawicieli stanów, a w rezultacie co
najmniej rok twierdzy. Ładna perspektywa!
Sądzą mię za broszurę Национальный и территориальный признак в автономии. Okazuje się, że nigdy nie porozumnieję i zejdę do grobu takim durniem, jakim
zawsze byłem36.
36

Broszura ta, Narodowa i terytorialna cecha autonomii (Sankt Petersburg 1913, przekł. pol. w:
J. B a u d o u i n d e C o u rten ay, Miejcie odwagę myślenia… Wybór pism publicystycznych z lat
1898–1927, opracował M. S k a r ż y ń s k i, Kraków 2007), była bezpośrednim powodem owego procesu, ale na wyraźny pretekst wrogowie polityczni Baudouina czekali od dawna. Uczony był nie
tylko ostrym publicystą opowiadającym się po stronie rosyjskich sił liberalno-demokratycznych,
walczącym przeciwko nacjonalizmowi, antysemityzmowi i prześladowaniu nierosyjskich narodowości, lecz także przez pewien czas czynnym działaczem politycznym – członkiem partii konstytucyjnych demokratów. Został oskarżony o podburzanie do buntu i obalenia ustroju państwa oraz
o świadome szerzenie fałszywych oskarżeń wobec władz państwowych. W procesie toczącym się
w petersburskiej Izbie Sądowej Baudouina skazano w dniu 3 (16) III 1914 r. na dwa lata twierdzy.
Wyrok zaskarżyły do Senatu obie strony, tj. obrońca i prokurator. Rozprawa w Senacie w dniu
24 IV (7 V) tego roku zakończyła się przekazaniem Izbie Sądowej sprawy do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie w dniu 29 V (11 VI) Baudouin został skazany na trzy miesiące twierdzy.
Wyrok odsiedział w petersburskich Krestach, od listopada 1914 r. do stycznia 1915 r. Proces i wyrok od początku wywoływały oburzenie nie tylko środowisk inteligenckich, bliskich poglądom
Baudouina, ale nawet wielu jego politycznych przeciwników, nie wyłączając ponoć przedstawicieli
środowisk skrajnie nacjonalistycznych. W Petersburskiej Akademii Nauk zebrano podpisy pod lis
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Życzenia wszystkiego dobrego i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
37. (K)

Petersburg, 7/20 III 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Kochany Panie Kolego!
Bardzo będę Panu wdzięczny za wskazanie, gdzie mógłbym znaleźć materiał
do artykuliku encyklopedycznego o nieboszczyku M[aksymilianie] Kawczyńskim.
Proszę o prędką odpowiedź na to pytanie.
Zapewne Pan już wie, jak mię uczęstowali. Należało mi się wprawdzie coś, ale
zawsze nie tyle.
Podajemy skargę kasacyjną, ale na to słaba nadzieja. Trzeba więc będzie odsiadywać pokutę za liczne grzechy. Podobno życzliwi mi ludzie robią starania w różnych
kierunkach, ale chyba i to nie pomoże. Długo na mnie zęby ostrzyli, więc są radzi,
że mię nareszcie złapali.
Serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu.
Szczerze oddany
J. Baudouin
38. (K)

Petersburg, 12/25 III 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Powtarzam prośbę o przysłanie mi danych do artykuliku o M. Kawczyńskim,
gdyż w porządku alfabetycznym rosyjskim zajmuje on jedno z pierwszych miejsc
pod literą K.
Kiedy umarł Kawczyński? Może są dane w „Roczniku” Akademii.
Ciekawym, czy Senat uwzględni skargę kasacyjną. Jeżeli nie uwzględni, wypadnie siedzieć w twierdzy. Był to oczywiście nie sąd, ale zemsta partyjna.
W ogóle sądy w Rosji przybrały teraz charakter czysto anarchistyczny i terrorystyczny.
Serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
tem w obronie uczonego, po wyroku zaś w mieszkaniu Baudouina pojawiały się liczne delegacje
rozmaitych środowisk z wyrazami poparcia i kwiatami. Konsekwencją wyroku było zwolnienie
Baudouina z Uniwersytetu Petersburskiego. Stanowisko przywrócono mu dopiero po rewolucji
lutowej 1917 r.
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Petersburg, 11/24 VI 1914
В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Odpowiadam na kartkę z 15 bm.
Wiadomości w gazetach są oczywiście bałamutne. Po pierwszym skazaniu mnie
na 2 lata twierdzy adwokat Gruzenberg podał w moim imieniu skargę kasacyjną,
a prokurator ze swej strony protest. Apelacji być nie mogło, bo Izba Sądowa sądziła
z udziałem przedstawicieli stanów (szlachty, miasta i włościan), a to nadaje wyrokowi charakter bezapelacyjności, podobnie jak przy wyrokach przy udziale przysięgłych. W ten sposób pokrywa się niesprawiedliwe wyroki sędziów koronnych,
których zawsze bywa więcej (w moim przypadku 4 koronnych, a 3 przedstawicieli
stanów). Prokuratorowi chodziło o to, że uznano mię (5 głosami przeciw 2) za winnego z art. 129 („wzywanie do buntu”!!!), a uniewinniono (4 głosami przeciw 3)
z art. 1034 (rozszerzenie kłamliwych wieści o osobach i instytucjach rządowych, co
powoduje jakoby wrogi do nich stosunek ze strony czytelników).
Senat odrzucił naszą kasację dla braku niby to błędów formalnych (choć sam fakt
oskarżenia przy braku przestępstwa jest krzyczącym błędem formalnym), pomimo
iż zarówno senatorowie, jako też prokurator w rozmowach prywatnych twierdzili,
że nie ma w mojej broszurze „wzywania do buntu”, czyli że nie ma istoty przestępstwa. No, ale co innego rozmowy prywatne, a co innego uroczyste odprawianie
aktów „sprawiedliwości” państwowej! Tutaj wszystko odbywa się według wskazówek władzy, tj. obecnie panujących kierunków politycznych krańcowo reakcyjnych.
Natomiast uwzględniono protest prokuratora. Wobec tego odbyła się rozprawa dopełniająca, przy innym składzie sądu.
Tym razem przynajmniej zachowanie się przewodniczącego było całkiem poprawne i bez zarzutu, tak że nawet uważałem za obowiązek zwrócić na to uwagę
w swym przemówieniu. Pomimo to, oczywiście według wskazówek z góry otrzymanych, uznano mię (4 głosami, oczywiście sędziów koronnych, przeciw 3, przedstawicieli stanów) za winnego także z art. 1034 i skazano, tak sobie czysto teoretycznie,
na 2 (dwa, nie trzy) miesiące aresztu przy więzieniu (арест при тюрме). Ponieważ
jednak ten drobiazg tonie całkowicie w przepisanych mi poprzednio dwóch latach
twierdzy, więc nie ma to najmniejszego znaczenia.
Może będziemy jeszcze podawać skargę kasacyjną dla odwleczenia wykonania
wyroku, ale to sobie tak, dla zabawy.
W każdym razie czeka mię perspektywa dwóch lat siedzenia w fortecy lub
w więzieniu.
Wyjechać z Petersburga mogę tylko za pozwoleniem Izby Sądowej, której jestem obecnie niewolnikiem, a której prezes jest moim wrogiem i gdyby mógł, to
by mię powiesił. Czy pozwolą mi wyjechać z Petersburga, jest bardzo wątpliwe,
a o wyjeździe za granicę nawet mowy być nie może. Jakobini reakcji mszczą się na
wszystkie strony i wydają ciągle podobne wyroki „wołające o pomstę”, tylko nie
wiem do kogo.
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Pewne sfery są zaniepokojone wyrokiem na mnie wydanym i chciałyby go unieważnić. Gdybym podał prośbę o „ułaskawienie”, z pewnością by mnie „ułaskawiono”. Że jednak żadnej zbrodni nie popełniłem, więc się też do zbrodni przyznawać
nie mogę; a prośba o ułaskawienie byłaby przyznaniem się do winy. Wiem, że inni
(nawet bardzo wysoko stojące osoby) starają się energicznie wpłynąć na zmianę
wyroku; wątpić jednak należy, czy im się to uda. Nawet głos wielkich książąt i Akademii cesarskiej może nie mieć żadnego znaczenia.
Ja ze swej strony pocieszam się myślą, że nie po raz pierwszy spotyka mię surowa
kara za „nieprawomyślność”. To, co przed 16–17 laty wymierzono mi w Krakowie
za „fałszywą fasję”37, nie ustępuje właściwie wyrokowi Izby Sądowej petersburskiej.
Wtedy nie było wprawdzie sądu formalnego, ale wyrzucenie mnie z Uniwersytetu
Krakowskiego było chyba również dotkliwe i okrutne jak obecna kara według artykułów 129 i 1034. Wtedy również proponowano mi prośbę o ułaskawienie, którą
miałem zanieść osobiście do hr. Tarnowskiego, do hr. Pinińskiego, do Bobrzyńskiego i do kniazia Puzyny. Wtedy również nie zgodziłem się na podobny krok i na
odszczekiwanie protestu przeciw „fałszywej fasji”.
Obecnie okazuje się, że jestem niepoprawnym „recydywistą”, a ze stanowiska
czysto praktycznego skończonym głupcem (po rosyjsku кругом дурак).
Daleko byłoby lepiej, gdyby tacy ludzie jak ja wcale się nie rodzili na utrapienie
sobie samym i innym.
Może Pan będzie łaskaw udzielić zawartych w tym liście wiadomości pani Borońskiej oraz Rozwadowskiemu i Łosiowi, których proszę serdecznie pozdrowić
i podziękować za współczucie.
Wszystkim Państwu życzenia wszystkiego najlepszego i uprzejme pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

37

Mowa o usunięciu Baudouina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, do czego przyczyniła się jego broszura pt. Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej (Kraków 1898), traktująca
o tzw. fałszywej fasji (zeznaniu podatkowym) i jej skutkach dla stanu moralnego społeczeństwa
w Galicji. W całej tej sprawie działali „stańczycy” z prof. Stanisławem Tarnowskim, którzy za
pośrednictwem namiestnika Galicji hr. Leona Pinińskiego uzyskali w austriackim Ministerstwie
Oświaty decyzję o nieodnowieniu kontraktu profesorskiego Baudouina, notabene, wbrew stanowisku Rady Wydziału Filozoficznego, która 19 głosami przeciwko 8 podjęła uchwałę o przedłużeniu
kontraktu. Niepoślednią rolę w podjęciu przez ministerstwo negatywnej decyzji odegrał też rząd
węgierski, dla którego badania naukowe prowadzone przez Baudouina na Słowacji były uprawianiem „agitacji panslawistycznej”.
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1919
40. (K)

Warszawa, 9 VII 1919

Szanowny Panie Kolego!
W tej chwili otrzymuję list Pański z 2 VII. Ulegał on „cenzurze”, a prócz tego wędrował najpierw do Lublina, skąd mi go odesłano38. Z Lublina wyjechałem jeszcze
7 czerwca, więc przeszło przed miesiącem. Wakacje przebędę w Warszawie. Dopóki
się wojna nie skończy, nie ruszę się stąd. Nie chcę się narażać na tortury w czasie podróży. Prócz tego brak mi pieniędzy i czasu na wycieczki. Jako „honorowy” (wbrew
wszelkim prawom boskim i ludzkim)39 dostaję tylko (500 + 250 =) 750 m[are]k
miesięcznie! Jutro się przeprowadzamy na Smolną, do mieszkania Ehrenkreutzów40,
którzy dostają rządowe mieszkanie. Stąd zmiana adresu.
Przyjechał tu niedawno z Kijowa H[ieronim] Jawłowski, który widział się tam
z Ułaszynem. Oczywiście Ułaszyn bardzo chętnie poszedłby do Lwowa. Postaram
się napisać do niego, choć bardzo trudno przesyłać listy. Podobno ma być w tych
dniach pewna „okazja” jak za dawnych dobrych czasów. Ale może się to przeciągnąć, wobec bezładu i terroru. Biorę jednak tę sprawę na swoją odpowiedzialność.
Ułaszyn pisał mi dawniej, że bardzo pragnąłby pracować w Polsce. Można go więc
we Lwowie mieć na widoku, podobnie jak tu mają na widoku Porzezińskiego, choć
nie można się z nim skomunikować.
Chyliński i Srebrny są profesorami w Lublinie. Chyliński zarazem funkcjonuje
tam jako wicerektor. Nie wiem, czy ten list zastanie Pana jeszcze we Lwowie.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin

38

39

40

W tym czasie Baudouin dojeżdżał z Warszawy do Lublina, gdzie pracował na Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL).
Na Uniwersytecie Warszawskim Baudouina zatrudniono jako tzw. profesora honorowego, a więc
bez pełnych praw profesorskich, co oznaczało pozostawanie poza składem rady wydziału i znacząco niższe uposażenie. Była to oczywista szykana politycznych przeciwników uczonego (endeków),
których zdaniem był on „wrogiem Polski, całe życie pracującym na jej szkodę”. Przy tej okazji
naruszono przepisy obowiązujące tzw. komisję stabilizacyjną (powołaną do przekształcenia uniwersytetu rosyjskiego w polski), wyłączające spod postępowania kwalifikacyjnego osoby, które
pracowały już wcześniej na innych uniwersytetach. Baudouin odczuł to bardzo mocno i kilkakrotnie pisał o tym w felietonach prasowych (zob. np. Nie skandal, a po prostu objaw znamienny i pouczający, [w:] J. Ba u d o u in d e Co u rte n ay, Miejcie odwagę myślenia…).
Tzn. Cezarii, córki Baudouina, i jej drugiego męża Stefana Ehrenkreutza.
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41. (K)
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Warszawa, 16 VIII 1919

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Bardzo to dobrze, żeście Panowie wybrali do Lwowa Ułaszyna. Pisałem do niego
jeszcze przed odebraniem Pańskiej kartki z 2 VIII, wzmiankując o Lwowie, ale nie
wiem, czy otrzymał mój list, wysłany „przez okazję”. Wczoraj otrzymałem wiadomość, że Ułaszyna aresztowali „bolszewicy”, zaprzęgli go do ciężkich robót i przez
dwa dni nie dawali mu nic jeść. Dopiero na trzeci dzień dali mu trochę kaszy, ale bez
łyżki, tak że musiał jeść rękami albo też gębą wprost z misy, po psiemu lub w ogóle
po bydlęcemu. Nie na wiele przydała mu się nosowość41.
W danej chwili nie mam żadnej „okazji” do Kijowa, ale się dowiaduję. Ładne
czasy!
Przez całe lato zostaję w Warszawie. Na wyjazdy nie mam ani czasu, ani pieniędzy. Dzięki czarno-żółtej logice42 Komisji Stabilizacyjnej, która zresztą nie miała
najmniejszego prawa tykać wykładających Uniw[ersytetu] Warsz[awskiego], którzy
przedtem wykładali w „wyższych uczelniach polskich lub zagranicznych”, a więc
postąpiła sobie względem mnie całkiem nieprawnie, zostałem zdegradowany na
„honorowego”, pobierającego 500 m[are]k miesięcznie, a z jakimś dodatkiem „z łaski”, wynoszącym 250 m[are]k, razem 750 marek miesięcznie, tj. połowę pensji
profesora nadzwyczajnego (1500)!
Jednym słowem zostaję wyrzucony już z drugiego uniwersytetu polskiego; przed
laty 20 z Krakowskiego, a obecnie z Warszawskiego.
Czy Szczerba oddał Rozwadowskiemu moje rękopisy? Czy nadają się one do
jakiego czasopisma? Jeżeli nie, prosiłbym o zwrot.
Czy wyszedł „Rocznik Akad[emii] Umiej[ętności]” za r[ok] 1918? Czy mógł
bym go dostać?
Obojgu Państwu od nas wszystkich serdeczne pozdrowienie
J. Baudouin de Courtenay
42. (K)

Warszawa, 20 IX 1919

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Odp[owiadam] na kartki z 3 i 15 bm. Dziękuję również za mapkę narzeczy polskich, którą przed paru dniami otrzymałem. Jednocześnie piszę do Rozwadowskiego

41

42

Aluzja do zainteresowań H. Ułaszyna głoskami nosowymi. O tym incydencie pisze w swoich
wspomnieniach sam Ułaszyn (Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rękopisu
opracował, opatrzył przypisami i wydał M. S k a r ż y ński, Kraków 2010, „Biblioteka LingVariów”
t. 7, tu: cz. VI, rozdział Uwięzienie).
To jest takiej jak ta, którą kierowało się ministerstwo oświaty ck monarchii, nie zgadzając się na
odnowienie kontraktu Baudouina na Uniwersytecie Jagiellońskim (sprawa fałszywej fasji). Czarny
i żółty były barwami monarchii austro-węgierskiej.
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w sprawie pani H[eleny] Willman-Grabowskiej43, która się także na Pana powołuje.
Oczywiście poznał ją Pan w Paryżu.
Chciałbym dostać ostatni „Rocznik Akademii” za r[ok] 1917/18; może będą mogli go wysłać albo pocztą, albo też przez okazję. Czy mam napisać osobną prośbę do
Kancelarii Akademii, czy też Pańskie pośrednictwo wystarczy? Proszę też o odesłanie moich rękopisów, uznanych za zbyteczne.
Co do uwag kartki z 15 IX (o y, i itp.), to stoję twardo przy swym poglądzie:
Uważam, że prasłowiańskie ȳ i ī zlały się w polskim w jedną fonemę, i. Ślad ich pierwotnej różnicy pozostał w spółgłoskach poprzedzających (cf. także 1) k’i, g’i, x’i …
2) ši (szy), ži (ży), či (czy) …). Rozszczepienie gwarowe pełnogłosek (samogłosek),
oznaczanych w pisowni przez y lub i, są [sic] zjawiskiem historycznie wtórnym
(sekundarnym). Moje zapatrywania potwierdzają sposoby pisania dysalfabetów:
ły/ly, by, biy itp. ziścić = zjiścić (cf. poezji), źi = zje = zji itp. Nie mam pod ręką
„M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” IV, zawierających Pańską rozprawę,
którą ongi z wielkim zajęciem przeczytałem. Pamięć mi nie dopisuje (zawsze była
pod psem, a dziś tym bardziej), więc nie mogę odtworzyć sobie szczegółów. Jeżeli
rozprawka moja o jest, s- nie pasuje do „J[ęzyka] P[olskiego]”, proszę mi ją po prostu odesłać. Wcale mi o to nie chodzi, ażeby została wydrukowaną, jak i w ogóle
dziś o nic mi już nie chodzi.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
J. Baudouin
43. (L)

Warszawa, 27 IX 1919
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Niezwłocznie odpowiadam na kartkę z 24 bm., wczoraj otrzymaną.
Uśmiecha mi się odwiedzenie Krakowa i przyjęcie udziału w walnym posiedzeniu Akademii. Zwracam jednak uwagę na następujące okoliczności:
1. Przede wszystkim musiałbym otrzymać od Akademii zaproszenie czy też zawiadomienie o posiedzeniu, bo bez takiego zawiadomienia nie miałbym powodu
jechać. A którego mianowicie dnia ma się odbyć posiedzenie?
2) Ile wynoszą diety przyznawane członkom Akademii zamiejscowym? Pytam
o to, bo jako dyskwalifikowany „honorowy” pobieram miesięcznie tylko 500 + 250
= 750 marek, nie mam więc prawa na zbytki, a do zbytków i rzeczy niekoniecznych
należy podróż i udział w posiedzeniu poza Warszawą. Gdybym musiał dopłacać
z własnej kieszeni, nie mógłbym się ruszyć.
3) Nie mam zupełnie porządnej koszuli dziennej (krochmalonej z kołnierzykiem),
a bez niej nie mogę występować na posiedzeniu. Musiałbym więc ją nabyć. Tutaj
43

W związku z jej prośbą o zainicjowanie habilitacji; zob. list 30 Baudouina do J.M. Rozwadowskiego z 20 IX 1919 r. w tym tomie.
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kosztuje porządna koszula, jeżeli się nie mylę, około stu (100) marek. Jakie ceny są
w Krakowie? Jeżeli tańsze, odłożyłbym nabycie koszuli do Krakowa. Mówiono mi,
że ubranie i bielizna są tańsze w Krakowie niż w Warszawie. Czy to prawda?
Serdecznie dziękuję za ofiarowanie mi mieszkania w Krakowie. Uważam jednak,
że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest tak drogie, byłoby to z mej strony
wyzyskiem i nadużyciem, gdybym to przyjął za darmochę.
Czy można dojechać tramwajem z dworca kolejowego na Gontynną (na
Salwatora)44? Miałbym niewielki pakunek, a przypuszczam, że dorożki w Krakowie
są również drogie jak w Warszawie.
Zaszło małe nieporozumienie. Pan pojął moje wyrażenie o osobnej prośbie do
Akademii jako ironię. Tymczasem było to napisane całkiem serio, bez żadnej arrière-pensée. Było to uzewnętrznienie psychologii niewolnika wytresowanego w karności bolszewickiej, a po części polskiej i wszechświatowej. W Petersburgu nie można
nabyć nawet ołówka lub ćwiartki papieru bez osobnego pozwolenia władz „sowiec
kich” czy też „proletariackich”. Na pozwolenie tego rodzaju trzeba czekać całymi
dniami i wystawać w „ogonach” godzinami. Obecnie w Warszawie, jak zresztą prawie wszędzie, możność nabycia chleba, cukru itp. za własne słone pieniądze uważa
się jako łaska, często niedościgniona. Nic więc dziwnego, że przez analogię prze
nosi się ten sam stosunek na prawo otrzymywania wydawnictw od Akademii.
Nigdy nie używałem w podobnych wypadkach „tonu wymyślającego”; tym mniej
mógłby on mieć miejsce dzisiaj, kiedy człowiek jest niezmiernie wdzięczny za to,
że mu pozwalają istnieć. Wojna i wszystko z nią związane nauczyło nas (a przynajmniej mnie) skromności i zadawalniania się byle czym. Psychologia psa, który jest
kontent, gdy go nie biją i nie kopią.
Oczywiście jeżeli mi się uda pojechać do Krakowa, wydawnictwa Akademii zabiorę osobiście, tak że nie trzeba będzie mi ich przesyłać.
Dzięki za przysłanie „nadbitek” z pracą o Wymowie polszczyzny literackiej. Odczytałem ją powtórnie z wielką uwagą i zajęciem. Dawniej otrzymany egzemplarz
pozostał w Petersburgu wraz z wszystkimi moimi książkami, rękopisami, materiałami itp.45 Ale wszystko to głupstwo w porównaniu z wiecznością i wszechmocą
bolszewicką. Za lat kilkadziesiąt pies na to ogonem nie kiwnie. Species aeternitatis
to doskonała pociecha.
Do Lublina tymczasem nie jadę, bo mam niby wykładać w Warszawie. Chociaż
uważają mię tu za zbędnego niedołęgę, zwrócili się jednak pro forma z zapytaniem,
co mam zamiar wykładać. Ogłosiłem więc wykłady i zajęcia praktyczne. Obok tego
Uniwersytet Lubelski usilnie mię prosił o wykłady. Ogłosiłem więc wykłady i tam,
44
45

Kazimierz Nitsch mieszkał na Salwatorze (dzielnica Krakowa) przy ul. Gontyna.
Kiedy Baudouin wyjeżdżał z Petersburga do Polski, zostawił tam, nie mogąc zabrać ze sobą, większość mebli, księgozbioru i materiałów naukowych z całego życia. Jedynie niewielka część została
mu zwrócona przez władze bolszewickie w 1926 r. (zob. listy 51 i 52 z lat 1924 i 1926). Utrata
owych materiałów była jeszcze jedną przyczyną stanów depresyjnych Baudouina w ostatnich latach życia, o wiele poważniejszą, jak się zdaje, niż nieprzyjemności, które go spotykały na Uniwersytecie Warszawskim oraz od środowisk endeckich i prasy tej barwy politycznej.
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ale w ten sposób, że pojadę tam dopiero pod koniec semestru. Tutaj będę wykładał
sposobem skondensowanym, tj. więcej niż potrzeba, ażeby na kilka tygodni uwolnić
się do Lublina, gdzie również będę wykładał więcej godzin.
Jest to trochę zabawne, że będąc zabrakowanym „honorowym” (dzięki nieprzezwyciężonej ck logice czarno-żółtej), muszę w tym wieku prowadzić życie aktora
wędrownego.
Rzecz jasna i prosta, iż sprawa pani Willman-Grabowskiej może się rozpocząć
dopiero po przysłaniu przez nią pracy drukowanej. Pisałem jej o tym już dość dawno. Listy polecające mogą być zachowane i wywrzeć swój skutek, o ile sama praca
będzie uznana za dostateczną.
Chodzą pogłoski, że Ułaszyn został przez „bolszewików” rozstrzelany, jako „zakładnik” i „burżuj”. Nie jest to jeszcze ostatecznie stwierdzone, ale bardzo prawdopodobne. Panowie ci nie żartują, a biada temu, kto dostanie się w ich łapy.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin

1920
44. (K)

Lublin, 6 III [1]920

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Jestem bardzo niespokojny z powodu, że dotychczas nie otrzymuję odpowiedzi
od Pana ani od Ułaszyna. Prosiłem obu Panów o kupienie dla mnie biletu do wagonu
sypialnego (do sleepingu) 2 klasy (jeżeli już nie ma 2., to choćby do 1.) w pociągu
pospiesznym, który wychodzi ze Lwowa do Warszawy w sobotę 20 marca, a w Lublinie staje po 6 z rana w niedzielę, 21 marca, w Warszawie zaś około 11 z rana. Adresowałem do Uniwersytetu, bo książkę z adresami zostawiłem w Warszawie, a na
pamięć nie znam adresów Panów. Dotychczas nie mam żadnej odpowiedzi. Prosiłem
o przysłanie mi biletu wraz z posłanym zaświadczeniem Ministerstwa W[yznań]
R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego] w liście poleconym.
Biletu osobowego nie trzeba kupować we Lwowie, kupię go w Lublinie.
Za jak najszybsze wyjaśnienie sprawy będę niezmiernie wdzięczny. Pisałem też
do Rozwadowskiego, zapytując, czy Pan czasem nie jest w Krakowie.
Życzenia najlepsze.
Szczerze oddany
J. Baudouin
Należność zwrócę natychmiast.
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Warszawa, 18 IX 1920
Smolna 28 m. 6

Kochany Panie Kolego!
Odp[owiadam] na kartkę Pańską do Cezi z 14 bm. O śmierci Szachmatowa dowiedziałem się z czeskiej gazety „Čas” (č. 67 v Praze, 29 srpna). Obiecano tam
dłuższy artykuł o Sz[achmatowie], ale ja następnych numerów nie widziałem. Natomiast czytałem w „Narodnich Listach” (č. 251, 252, 11 i 12 září) obszerny nekrolog
Sz[achmatow]-a przez Jastrebowa. Sz[achmatow] umarł skutkiem operacji, a właściwie głodu. Za rządów bolszewickich umarło z głodu w samym Petersburgu ok. 350
uczonych i pisarzy.
Szober, Słoński, Saski i Borowy są w wojsku. Borowy chwalił się nawet, że zabił
własnostrzelbnie jakiegoś bolszewika. Jest to charakterystyczne dla naszych czasów. Słoński odcyfrowuje depesze w sztabie jeneralnym. Szober zaś jest na froncie
w sztabie jakiegoś pułku. Nie ma go więc w Warszawie. W danej chwili trudno
myśleć o Tow[arzystwie] Mił[ośników] J[ęzyka] Pol[skiego]. Trzeba to odłożyć do
czasu, dopóki pokój nie nastąpi. Tymczasem prawie wszelka nauka stanęła.
Zapytuje Pan o mężu Cezi, Stefanie Ehrenkreutzu [sic]. Otóż są o nim bardzo zatrważające wiadomości. Pisał tylko jedną kartkę ze Lwowa. Następnie 29 i 30 sierpnia, po przebyciu Rawy Ruskiej udał się dalej z 3 innymi osobami (2 mężczyznami
i jedną panną) do Łaszunowa w poszukiwaniu oddziału, do którego ta czołówka
była przeznaczona. Z Łaszunowa pojechali do Tyszowiec (w pow. tomaszowskim),
chociaż ich ostrzegano, że tam są bolszewicy. Potem przepadli jak kamień w wodę.
Najpewniej wpadli w łapy bolszewików. Może się spodziewać najgorszych rzeczy.
Takie były wiadomości przywiezione przez pannę łącznikową do sztabu. Wszelkie
poszukiwania do niczego nie doprowadziły.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
[dopiski:] Niepotrzebnie Pan nakleił na kartkę markę aż za 75 fen[igów]. Wystarczyłoby
50 fen[igów] (razem z 15 za kartkę: 15 + 35 = 50). Przecież to była własna kartka, nie najnowszego wydania.
Czy Grzegorzewski jest w Krakowie?

46. (K)

Warszawa, 30 XI [19]20
Smolna 28 m. 6

Kochany Panie Kolego,
Odp[owiadam] na kartkę z 27, dziś otrzymaną. Wszystkie numera „J[ęzyka]
P[olskiego]” posiadam w jednym egzemplarzu; dwa czy trzy w 2 egz. Ale mi tego
wystarczy.
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Nie rozumiem, dlaczego członkowie czynni mają płacić więcej niż zwyczajni46.
Przecież mają oni więcej obowiązków i więcej pracy i za to jeszcze dopłacają. My tu
tymczasowo bierzemy od wszystkich po 40 m[are]k. O 60 m[ar]k[ach] dla członków
czynnych wiemy tylko z listu Pańskiego do Szobera; w ustawie zaś ani słówka o tej
różnicy. Czekamy więc statutowego i urzędowego umotywowanego zawiadomienia.
Jeżeli je otrzymamy, będziemy mogli ściągać dodatkowo po 20 m[are]k. Sądziłbym,
że w roku przyszłym należałoby podnieść wkładkę np. do 60 m[are]k dla wszystkich
bez wyjątku członków, zarówno czynnych, jak i zwyczajnych.
Zdaje się, że koło warszawskie będzie dosyć ruchliwe i że będzie miało z paręset
członków. Co do mnie osobiście, to uważam to wszystko za zbyteczną zabawkę i za
tracenie czasu na rzeczy nikomu z obecnych panów położenia niepotrzebnych [sic].
Uniwersytet jeszcze się nie zaczął, a ja mam już 12 godzin tygodniowo; z uniwersytetem będę miał 17.
Do Porzezińskiego pisałem i wysłałem list przez poselstwo łotewskie. Właściwie
robię to „przez grzeczność”, extra, gdyż do wydziału nie należę, jako „honorowy”.
Vasmer będzie wykładał w Lipsku.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
Zieliński wykłada w Petersburgu. Miał też odczyty w Moskwie.

47. (K)

Warszawa, 14 XII 1920
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Śpieszę dziś jeszcze odpowiedzieć, bo od jutra korespondencja będzie 3 razy
droższa. Co do wkładek, to na rok 1920 braliśmy tu od wszystkich członków tylko
po 40 m[are]k. Tylko jeden dał proprio motu 100 m[are]k. Należy mu się więc tytuł
„członka wspierającego”. Oczywiście w roku przyszłym będziemy pobierali więcej,
stosownie do wskazówek Zarządu Głównego.
Ze względu na to, że członkowie zawiedli się w nadziejach otrzymania „Języka
Polskiego”, należy chyba odstąpić od żądania od członków czynnych dodatkowych
20 m[are]k.
Gaertner mi pisze, że krząta się około sformowania koła TMJP w Lublinie; ma
już podobno 60 członków. My tu w Warszawie jeszcześmy nie dojechali do 100, ale
sądzę, że w niedługim czasie będzie daleko więcej.
Był u mnie Gawroński, bardzo mi się podobał.
Do Porzezińskiego pisałem przed kilku tygodniami za pośrednictwem misji łotewskiej. Ciekawym, czy otrzyma mój list.

46

Mowa o składkach członkowskich Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
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Ja istotnie patrzę bardzo pesymistycznie, bo mam zmysł rzeczywistości, a rzeczywistość grozi nam zgubą ostateczną.
Serdeczne pozdrowienia wszystkim.
Szczerze oddany
J. Baudouin

1921
48. (K)

Warszawa, 6 VII 1921
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Wczoraj otrzymałem kartkę z 3 VII, a dziś 2 egz. Prac lingw[istycznych] pod
opaską47.
Jeżeli wyrażałem zdziwienie, że wydrukowano tylko 200 egz., to jedynie ze stanowiska altruistycznego. Wydawało mi się bowiem krzywdą dla współpracowników,
którzy swe cenne i często bardzo oryginalne przyczynki utopili w „białym kruku”.
No, ale na to jest lekarstwo. Oto mogą powtórnie ogłosić swe prace w jakim czasopiśmie specjalnym, stosownie do ich charakteru, bądź to ogólnolingw[istycznego],
bądź arioeurop[ejski]-ego, bądź „orientalistycznego”, bądź slawistycznego, germanistycznego, finno-ugryjskiego itd.
Przysłane 2 egz. oddam Szoberowi, który ma amatorów spomiędzy interesujących się jęz[ykoznawstw]-em. Więcej proszę nie przysyłać, gdyż ja sam nie mam
ochoty zajmować się rozprzedażą.
Na opasce znajduję znaczków pocztowych aż za 46 m[are]k. Nie pojmuję, jak się
to stać mogło. Opaska ważyła 870 g. Według zaś taksy obowiązującej druki opłacają
się: od 500 do 1000 g – m[are]k 6, urzędowe od 500 do 5000 g – m[are]k 6 (sześć),
a więc z poleceniem (10 m[are]k) razem 16 m[are]k.
Gdyby zaś przesłać nawet jako list zaklejony, kosztowałoby to jeszcze o 1 m[ar]k[ę]
mniej. Listy bowiem zwykłe kosztują: od 20 do 250 g – m[are]k 5, urzędowe zaś
(a więc i od Akademii) od 20 do 2000 g także tylko m[are]k 5 (pięć). Czyli wraz
z poleceniem (10 m[are]k) tylko m[are]k 15.
Tak więc przepłacono albo 30 m[are]k, albo też 31. Należałoby tę sprawę zasadniczo wyjaśnić. Dobrze jest wspierać skarb, ale w granicach prawem określonych.
W tych dniach wyszlę list dziękujący do Akademii. W ogóle pozostaję w stanie
bezwzględnej apatii, przygnębienia i zniechęcenia.
47

Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego działalności naukowej 1868–1921, Kraków 1921. Wręczono je uroczyście Baudouinowi w Warszawie 18 VI
1921 r. Tu mowa o dodatkowych egzemplarzach.
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Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
PS Dziś nadeszły kartki Ewci do mnie i do Zosi48.

49. (L)

Warszawa, 19 VIII 1921
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Podczas pobytu Pańskiego w Warszawie miałem niewyraźne uczucie, że powinienem się Pana o coś spytać, ale szwankując w ogóle na ciele i umyśle, i w danym
wypadku skrewiłem. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, o co mianowicie chodziło. Oto w liczbie telegramów otrzymanych z powodu mego „jubileuszu” był także
telegram spóźniony, bo odebrany dopiero 20-go czerwca, tej treści: Profesor Szober Varsovie uniwersitet. Sofia 1802 35 18/6 7. Nye mogac osobiscie wziac uddzilu
uroczysosci cu czci profesora bauduina przesylam najgoretsze zyczenia i wyraszy
naiglebszej czaci dla wilekiego uczonego w dziedzinie jezykoznawstwa mego niezapomnianego nauczyciela – prof. Stefan Stojanow49.
Uważałem za właściwe podziękować Stojanowowi (który chyba był moim słuchaczem w Petersburgu) i wyprawiłem kartkę pod adr[esem] „Bułgaria – Sofia.
Госп[один] Стефан Стоянов професор на Университет (M r le professeur Stefan Stojanow). София (Bъlgarija) Университет”.
Kartkę tę zwróciła mi poczta z uwagą: „Нема в Университете, retour”.
Zapytywałem Szobera, ale on mógł mi powiedzieć tylko tyle, że ów Stojanow był
wymieniony w liczbie osób wskazanych mu przez Pana jako takich, którym należało
posłać uwiadomienie. Bardzo byłbym Panu wdzięczny za wskazanie mi dokładnego
adresu owego Stojanowa, ażebym mógł do niego napisać. Może jest profesorem
w Akademii Duchownej50.
Pisał do mnie Jagić (Wien XIV. Kochgasse 15). Zazdroszczę mu żywości umysłu
i ładnego charakteru pisma, jak gdyby był jeszcze młodzieńcem. Pisze on teraz swoje pamiętniki. Bibliotekę sprzedał Belgradowi.
Jedna z moich b[yłych] słuchaczek lubelskich, bawiąc na wsi, zapisuje spostrzeżenia nad gwarą miejscową, a zwłaszcza wyrazy osobliwe. Są tam ciekawe rzeczy.
Może by warto było dać o tym wzmiankę w „Języku Polskim”? Nie wiem zresztą,
czy to jest w ogóle coś nowego, czy też tylko dla mnie, a ja nie odznaczam się
imponującą wiedzą w zakresie gwaroznawstwa i słowozbioru. Najlepiej mógłby to
48
49
50

Mowa o córkach Baudouina Ewelinie i Zofii.
Baudouin przepisał tu tekst Stojanowa, zachowując jego oryginalną pisownię.
Mowa o Stefanie Mładenowie (Stefanie Mładenowie Stojanowie). Wzmianka o Akademii Duchownej jest zapewne refleksem jakiejś wcześniejszej informacji o Mładenowie, który w latach
1906–1910 wykładał w seminarium duchownym w Sofii.
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określić tylko taki znawca jak Pan. I właśnie zamierzałem to pokazać Panu za Jego
tu bytności, ale mi również pamięć nie dopisała, jak i co do Stojanowa.
Ewcia prawdopodobnie już wyjeżdża z Krakowa i wraca do Warszawy.
Obojgu Państwu serdeczne pozdrowienia od nas.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
PS Bawią tu u nas w przejeździe do Gdańska państwo Kwiatkowscy Stanisławowie (ona jest siostrą
pani Aci51) i pani Nowakowa z domu Kwiatkowska. Przyjechali wczoraj rano, a dziś wieczorem
wyjeżdżają.

50. (L)

Warszawa, 6 II 1921
Smolna 28 m. 6

Wielce Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Bardzo dziękuję za przysłanie mi elaboratu p. Siemińskiego o spódnicy. Ja jednak patrzę z wyrozumiałością na podobne zdania i zapatrywania, a nawet jestem
za nie wdzięczny. Dają one bowiem możność objaśnienia ich niedopuszczalności
ze stanowiska naukowego, jeżeli nie dla samego ich wytwórcy, to dla innych osób,
które nie są dostatecznie przygotowane do samodzielnego i krytycznego traktowania
bredni i złudzeń etymologicznych.
Profesor Szober opowie Panu o różnicy zdań, jaka się ujawniła w Zarządzie Koła
Warszawskiego co do ustawy Towarzystwa i co do stosowanego przez główny zarząd systemu centralistycznego i arbitralnego, przypominającego cokolwiek „bolszewizm”. Ja się na to w żaden sposób zgodzić nie mogę i dlatego:
1) nie chcę być „członkiem czynnym”, ponieważ sprowadza się to właściwie
do różnej składki rocznej, a kwalifikacja „zawodowości” jest całkiem nieokreślona
i niedostateczna. Obraża to członków i daje powód do rozmaitych podejrzeń. Historia z Korbutem nie działa też zachęcająco52.
2) Zrzekam się godności przewodniczącego, ponieważ jasną jest rzeczą, że przewodniczący nie może należeć do opozycji. Najlepiej by było, gdyby funkcję przewodniczącego objął profesor Szober, który bezwzględnie akceptuje ustawę i zgadza
się na postępowanie Zarządu Głównego. Zresztą tak zwany „przewodniczący” jest
właściwie tylko figurantem, niemającym nic do roboty. Słuszną więc jest rzeczą,
ażeby ten, kto wkłada w tę sprawę mnóstwo pracy i nawet wydatków, był zarazem
stałym przewodniczącym. Zresztą wypada tak choćby z tego, że profesor Szober
zajmuje w Uniw[ersytecie] Warsz[awskim] katedrę języka polskiego. Ja zaś, jako
pozanawiasowy „profesor honorowy” i niezajmujący się „zawodowo” językiem
51

52

To jest Anieli Gruszeckiej, żony K. Nitscha. Dziwi treść znajdująca się nawiasie, skoro adresatem
listu jest sam Nitsch.
Niejasne.
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polskim, powinienem się zadowolnić godnością „członka zwykłego”. Nie wypada
też, ażeby „członek zwykły” pełnił funkcję przewodniczącego53.
Muszę też sobie odmówić przyjemności umieszczania swych wypracowań w „Języku Polskim”. Panuje tam bowiem system cenzurowania i wykreślania tego, co się
nie podoba redakcji. Dość przypomnieć wykreślenie bez pytania z mego artykułu
wyrazu otręby, podprowadzonego przeze mnie pod rdzeń tr // tř // ćer … (trzeć). Jestem, zdaje się, człowiekiem dorosłym i biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność
nie tylko za swe postępowanie, ale także za swe etymologie. Nie potrzebuję zatwierdzenia moich etymologii przez „cenzurę” i przez Zarząd Główny.
Najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
[dopisek u dołu strony:] 12 II. Ustępując usilnym naleganiom prof. Szobera i innych członków
zarządu, na razie zgodziłem się na piastowanie zaszczytnej godności „przewodniczącego”, choć
nie wiem, jak to pogodzić z tym, że jestem tylko członkiem „zwyczajnym”, nie zaś „czynnym”.

1924
51. (L)

Warszawa, 8 VI 1924
Smolna 28 m. 6

Kochany Panie Kolego!
Otrzymałem wczoraj od Akad[emii] Umiej[ętności] zaproszenie na posiedzenie
doroczne. Nie ma przy tym jednak żadnej wzmianki o zwrocie kosztów podróży.
Wypadłoby więc jechać własnym kosztem, a to byłoby trochę za drogo. Pozostanę więc w Warszawie. Sądzę, że się beze mnie doskonale obejdzie. A mnie samego żadne sprawy nie interesują. Czując się skrzywdzonym i unicestwionym przez
stratę wszystkich materiałów naukowych, nie żyję, ale nędznie wegetuję i czekam
upragnionego końca. Zresztą spełniam automatycznie tzw. obowiązki, ale mi to nie
sprawia najmniejszej przyjemności. Gdyby mię szanowni władcy Rosji rozstrzelali,
wyświadczyliby mi prawdziwą łaskę.
53

W liście do H. Ułaszyna z tego samego dnia Baudouin napisał: „Z powodu bezsensowności niektórych paragrafów ustawy oraz z powodu arbitralności i zachcianek centralistycznych Zarządu
Głównego w Krakowie, a zwłaszcza z powodu despotyzmu Nitscha, despotyzmu graniczącego
nieomalże z »bolszewizmem«, ja sam wycofuję się z Zarządu warszawskiego. Tymczasem składam z siebie godność przewodniczącego. Najlepiej by było, gdyby tę godność piastował Szober,
zgadzający się bezwzględnie z samowładcami krakowskimi, tj. właściwie z Nitschem. Zresztą on
ma mnóstwo pracy i wydatków, więc niech będzie zarazem przewodniczącym. Osobny przewodniczący jest właściwie tylko figurantem. Bezsensowne rozróżnianie członków czynnych i zwykłych
w zależności od wysokości składki rocznej powoduje, że ja zapisałem się na członka zwykłego.
Zamiast 105 marek zapłaciłem tylko 100, ażeby nie dojść do wysokości »członka czynnego«. I tak
będzie i nadal, dopóki starczy mojego marnego żywota” (Listy Jana Baudouina de Courtenay do
Henryka Ułaszyna…, s. 111).
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Przy sposobności przesyłam list Cezi do pani Aci. Przyszedł on już prawie przed
dwoma miesiącami, zaraz po moim powrocie z odczytów w Tarnowie i Krakowie.
Zapomniałem oddać go Panu, kiedy Pan tu nas odwiedzał w czasie powielkanocnym.
Mała Elżunia, córka Ewci, chowa się dotychczas całkiem dobrze.
Żona moja wyjechała w poniedziałek, drugiego, do Zakopanego, do Mańci. Ewcia znowu wróciła tego samego dnia do Starachowic.
Najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia obojgu Państwu
J. Baudouin

1926
52. (L)

Warszawa, 4 X 1926
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Posyłam artykuł do księgi jubileuszowej Rozwadowskiego54. Sam jestem z niego bardzo niezadowolony. Jest to tylko cząstka ogólnego niezadowolenia z całego
mego życia.
Rozmiary artykułu przekraczają przewidziane maximum. Trudno by jednak mi
było skracać go. Życzę sobie, aby się ukazał w takiej postaci, jaką mu nadałem.
Gdyby nie został przyjęty, proszę mi odesłać rękopis. W razie zaś przyjęcia proszę
o przysłanie korekty wraz z oryginałem.
Wskutek zniechęcenia do życia i wyjałowienia myśli, dzięki przede wszystkim „katordze”, polegającej na przeglądaniu i porządkowaniu bigosu hultajskiego,
tj. marnych resztek mojej biblioteki i rękopisów, nadeszłych z Rosji, musiałem się
po prostu zmuszać do pisania artykułu o ilościowości.
Obojgu Państwu od nas wszystkich najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay

54

Ilościowość w myśleniu językowym, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski,
t. 1, Kraków 1927.
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1927
53. (L)

Warszawa, 22 VII 1927
Smolna 28 m. 6

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Kartkę otrzymałem 16., korektę wczoraj. Odsyłam ją.
Dołączam streszczenie rozprawki o ilościowości. Ponieważ sama ta rozprawka
jest właściwie streszczeniem, więc bardzo trudno było ją streścić. Będzie nie 1, ale
chyba całe 3 str[ony] druku. Prosiłbym przed oddaniem do druku o przysłanie mi
do przejrzenia przekładu wraz z moim oryginałem polskim. W każdym razie i dla
korekty potrzebuję obu rękopisów, i mojego, i tłumacza.
Po 1 sierpnia wyjadę prawdopodobnie do Świdra.
Zapewne chodzi o Bajkowa (nie Bajkimowa). Uczęszczał przed paru laty na
moje wykłady i brał udział czynny w moich seminariach. Wykazywał prawdziwe
zainteresowanie się przedmiotem, zmysł językoznawczy i rozumienie rzeczy. Od
pewnego czasu straciłem go z oczu. Czy napisał jaką pracę, czy zdawał jakie egzaminy, nie wiem. Może Szober, Doroszewski, Słoński i Porzeziński mogliby udzielić
o nim dokładniejszych wiadomości. Jest on Rosjaninem, ale spolonizowanym. Po
polsku mówi jak Polak. O ile wiem, w politykę się nie bawi.
Najlepsze życzenia dla obojga Państwa
J. Baudouin
PS Przeglądając korektę swego artykułu o ilościowości, zauważyłem w nim parę niepoprawionych błędów drukarskich. Należałoby je wymienić w „Erratach”.
Oto one:
Str. 4 w. 10 od d. zam. „Równoległe” ma być: Równolegle.
Str. 8 w. 6–7 od g. zam. „kontynowanych” ma być: kontynuowanych.

54. (L)

Warszawa, 11 XI 1927

Szanowny Panie Kolego!
Otrzymałem spis kandydatów na nowych członków Wydz[iału] Filolog[icznego]
Ak[ademii] Um[iejętności]. Jeżeli jeszcze nie za późno, proszę dołączyć mój podpis
pod przedstawieniami:
1) T[adeusza] Lehra-Spławińskiego,
2) Mojżesza Schorra,
3) Jana Melicha,
4) St[efana] Mładenowa,
5) Józ[efa] Škultéty’ego.
Najlepsze życzenia
J. Baudouin de Courtenay

I. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha…

73

PS Organizatorowie Kongr[esu] Międzynar[odowego] w Hadze prosili mię o dostarczenie im nazwisk i adresów językoznawców polskich dla przesłania im zawiadomienia o Kongresie. Dotychczas mają w spisie: Rozwadowskiego, Kowalskiego, Łosia, Nitscha, Porzezińskiego, Szobera,
Brücknera i „un docent de grammaire comparée à l’université de Lwow dont le nom nous échappe
dans ce moment” (prawdopodobnie Kuryłowicz). Sądzę, że trzeba wymienić: Appela, Schorra,
Słońskiego, Doroszewskiego, Wędkiewicza, Kotwicza, Benniego, Otrębskiego, Glixellego, Chomińskiego, Lehra-Spławińskiego, Kleczkowskiego, Łempickiego, Klicha, Oesterreichera, Klemensiewicza, Rudnickiego, Taszyckiego, Janowa, Ułaszyna, Steina, Zawilińskiego, Śmieszka,
Kuryłowicza, Saskiego.
Imiona i adresy większości tych panów sam przeszlę Komitetowi. Prosiłbym tylko Pana Kolegę o przesłanie Komitetowi Organizacyjnemu „Congrès International des Linguistes” dokładnych
adresów osób, których nazwiska podkreśliłem czerwonym ołówkiem. Prócz tego może Pan uważa
za stosowne wymienić osoby, o których ja nie wiem, albo na które nie zwróciłem uwagi. Może
panna Obrębska?
JBdeC

1928
55. (L)
Seminarium Lingwistyczne
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 26 I 1928
Smolna 28 m. 6

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za odb[itkę] J.M. Rozwadowski55. Mogę powiedzieć, że artykuł ten udał
się Panu pod każdym względem. Ujął Pan temat głęboko i wszechstronnie. M.i[n].
zauważę, że o mojej osobie mówi Pan pochlebnie; oceniam siebie obiektywnie i widzę u Pana pewną przesadę. W jednym punkcie jednak muszę zaprotestować i prosić
o umotywowanie. Pisze Pan: „Baudouinowi na ogół nie udają się etymologie”. Otóż
chciałbym wiedzieć, jakie to moje etymologie ma Pan na myśli? Czy otręby, które
zostały niemiłosiernie wykreślone przez Redakcję, przy czym potraktowano mię jak
żaka, pozbawionego prawa do własnego zdania. Bardzo będę wdzięczny za wymienienie choćby kilku innych „nieudatnych” etymologii. Przepraszam za natręctwo,
ale ja w ogóle nie mam zaufania do nieumotywowanych ogólników. Gdybym miał
czas i ochotę do pracy, wybrałbym ze swych prac drukowanych i niedrukowanych
wszystkie własne etymologie i oddałbym je na sąd krytyki.
Proszę mi wybaczyć to czepianie się i przyjąć najlepsze życzenia
J. Baudouin

55

Mowa o artykule K. Nitscha Z historii narzecza małopolskiego, opublikowanym w księdze jubileuszowej J.M. Rozwadowskiego.
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56. (L)
Seminarium Lingwistyczne
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 20 II 1928
Smolna 28 m. 6

Czcigodny i Kochany Panie Kolego!
Przed paru tygodniami dostałem od Szobera, jako Sekretarza PTJ, wezwanie,
ażebym przed 15 lutego nadesłał na Pańskie ręce streszczenie referatu i przemówień dyskusyjnych na zjeździe poznańskim. Termin ostateczny już minął, więc
oczywiście musi się obejść bez moich streszczeń. Byłem tak pochłonięty różnymi
głupimi i jałowymi robotami, a zwłaszcza przygnębiającą dłubaniną z przeglądaniem i porządkowaniem resztek biblioteki i „materiałów naukowych”, otrzymanych
z Petersburga, że nie mogłem zabrać się do opracowania streszczeń. Prócz tego warunki mego obecnego wegetowania uniemożliwiają mi sprawność pracy umysłowej.
Nie mam gdzie chować uporządkowanych materiałów i wyszukanie potrzebnego
mi w danej chwili zeszytu lub kartek rękopiśmiennych pochłania mnóstwo czasu.
W ciągu całego poprzedniego życia nie doznawałem podobnego skrępowania w pracy. W rezultacie człowiek traci wszelką ochotę do wszczynania prób wysiłków syzyfowych i nurza się w górującym nad wszystkimi innymi uczuciu taedium vitae
z pragnieniem absolutnego końca cierpień nieustających.
Pomimo to może mi się uda odnaleźć notatki ze zjazdu poznańskiego, ale chyba
ze względu na opóźnienie pozostaną one bez zużytkowania.
Prócz tego zawiadomił mię Szober, że Lehr-Spławiński podjął się opracowania
głównego tematu przyszłego zjazdu, pokrewieństwa językowego56. Otóż ja mógł
bym wziąć udział w omówieniu tego tematu jako jeden z koreferentów. Czy jest to
możliwe? Kwestii tej dotykałem kilka razy w swych pracach drukowanych, w przemówieniach na zjazdach i w wykładach uniwersyteckich. Czekam Pańskiej decyzji.
Mógłbym też dotknąć kwestii rozróżnienia fonetyki przyrodniczej a psychofonetyki.
Czy nie byłoby pożądane na jednym z przyszłych zjazdów zająć się „jafetologią”
Marra, ażeby przysłał nam wszystkie, odnoszące się do tej sprawy wydawnictwa.
Jak Pan o tym sądzi?
Najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay

56

„Zagadnienia pokrewieństwa językowego” stały się tematem III Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego w 1928 r.

II
Listy
Jana Niecisława Baudouina de Courtenay
do

Jana Michała Rozwadowskiego
(1908–1919)

1908
1. (L)

Petersburg, 3/16 I 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Nareszcie skończyłem i… mogę wysłać. Zły jestem na Brücknera, że zabrał mi
tyle czasu, przynajmniej tydzień bitego czasu! Czytałem go dwa razy1, a przyzna
Pan, że nie należy to do szczególnych przyjemności.
Ponieważ tyle czasu straciłem, więc też uważam za konieczne dużo nasmarować,
ażeby wytknąć choć część iście rażących i kolosalnych głupstw. Starałem się to pod
koniec złagodzić, ale sądzę, że dla tego rodzaju warchołów i szkodników należy być
bez litości. Toć to uosobienie anarchii i nierządu, czy polskiego, to jeszcze kwestia,
ale przynajmniej właściwego wielu głowom, które przy [–] i oczytania cierpią na
brak ładu i logiki.
Ponieważ znałem krytykę Ułaszyna, więc starałem się nie powtarzać tego samego. Brückner powinien być kontent, że aż dwóch go krytykuje w tym samym
czasopiśmie.
Proszę uprzejmie:
1) o zachowanie mojej pisowni, gdyż pomimo że nie jestem fanatykiem pisowniczym, ale jednak sądzę, że nie potrzebuję poddawać się wyrokom hrabiego
Tarnowskiego;
2) o przysłanie mi w opasce poleconej korekty w dwóch egzemplarzach wraz
z rękopisem. Prawdopodobnie wypadnie mi czytać ze dwie korekty. Może zostały
jakie błędy i lapsus calami w samym rękopisie; poprawię je przy korekcie. Chciałbym też mieć możliwie największą ilość odbitek. Ile Redakcja daje zwykle?
Byłoby chyba najlepiej z naszych dwóch recenzji, tj. z Ułaszyna i mojej, zrobić
jedną nadbitkę; te dwie bowiem recenzje dopełniają się nawzajem.
Bardzo mię cieszy, że moja odpowiedź Brugmannowi i Leskienowi podobała się
Panu2.
W tych dniach będę u nakładcy Dala i postaram się załatwić Pańską sprawę.
Oczywiście nie zrozumieli i dlatego zamiast trzeciego [tomu] przysłali po 2 egz.
Dotychczas wyszły 3 tomy. Z czwartego składają obecnie literę y3; prawdopodobnie
więc za 2–3 miesiące całość będzie gotowa. Odetchnę od tej obrzydliwej roboty. Ale
1
2

3

Mowa o Dziejach języka polskiego…
J. B a u d o u i n d e C o u rten ay, Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. Veranlasst durch die
gleichnamige Broschüre von K. Brugmann und A. Leskien, „Annalen der Naturphilosophie” VI,
1907, też odb. Lepizig 1908.
Tj. u łacińskie.

78

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

znowu trzeba będzie myśleć o 5 tomie, dopełniającym. Tylko to już nie tak nudne,
bo nie będzie się składało z przestawień, przeklejeń itp. wysoce naukowych zajęć.
Gdyby nie dzielny pomocnik (Tettenborn), nigdy bym nie podołał tej pracy.
Z recenzjami dla Krakowa robię teraz przerwę. Muszę się załatwić z innymi pracami, a dopiero po kilku tygodniach zabiorę się do studiowania nowych prac językoznawczych polskich i do zdawania z nich sprawy, oczywiście nierównie krótszej
aniżeli o Brücknerze. Zresztą niewielu jest takich, co by potrafili tyle nabajać i tak
nairytować na niewielu stosunkowo stronicach. Między innymi omówię Łosia rozprawę magistrowską i Pańskie Wortbildung4. Ale to nastąpi dopiero po napisaniu
szkicu psychologii mowy dla Encyklopedii polskiej5.
Od nas wszystkich piękne ukłony i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
2. (K)

Petersburg, 15/26 I 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Zapewne Pan już otrzymał rękopis mojej recenzji na Brücknera. Czy prędko zacznie się drukować?
Bardzo mię cieszy, że mój artykuł (broszura) Z[ur] Kritik d[er] künstliche Welt
sprache zyskał Pańską aprobatę. Również kilku innych lingwistów pisze mi z uznaniem, zwłaszcza Schuchardt.
Spełniłem Pańskie życzenie co do Wolffa6 i Dala. Zdaje mi się, że mię zrozumieli.
Czy przysłali trzeci egzemplarz? (Nb. dotąd wydrukowano tylko 3 tomy; 4. drukuje
się y; ale zdaje się, że o tym już pisałem). Gdyby się znowu ociągali, niech Pan pisze
do Librowicza (po polsku; jest to Polak-Żyd z Warszawy). Jego adres: Petersburg.
Вас[ильевский] Остр[ов] 16 л[иния]. № 5/7. Товарищество М.О. Вольфа. Сигизмунду Феликсовичу Либровичу.
Rząd tutejszy rozpoczął kroki wojenne przeciwko uniwersytetom i innym szkołom. My się również mobilizujemy.
Od nas wszystkich piękne ukłony i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
4

5
6

J.M. R o z wa d o w s k i, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg 1904. Jeszcze w 1904 r., po
ukazaniu się pracy Rozwadowskiego, Baudouin tak pisał o niej w liście do H. Ułaszyna: „Z prac
Rozwadowskiego miałem na myśli głównie Wortbildung i [sic] Wortbedeutung (przeróbkę jego
Semazjologii). Jest to wyborna praca, dająca wiele do myślenia i anregend” (Listy Jana Baudouina
de Courtenay do Henryka Ułaszyna…, s. 41).
Mowa o Charakterystyce psychologicznej języka polskiego…
Mowa o wydawnictwie i księgarni założonych w Petersburgu przez Bolesława Maurycego Wolffa,
a po jego śmierci prowadzonych przez syna Aleksandra i zięcia Józefa Wolffa.
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[dopisek w lewym górnym rogu:] Czytam teraz Vondráka Vergl[eichende] Gramm[atik]7. Ciężka
to artyleria.

3. (K)

Petersburg, 27 III/9 IV 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Szanowny i kochany Panie Kolego!
Odpowiadam na wczoraj otrzymaną kartkę. Dziś będę w bibliotece Akademii
i zrobię stosowne zarządzenia co do doręczenia egzemplarzy odbitek. Tylko że
Il’inskiego nie ma tu od jesieni. Wykłada on slawistykę w Charkowie. Tam mu przeszlemy jego egzemplarze. Jego adres: Charkow (Rosja) г. Харков. Григорию Андреевичу Ильинскому, профессору Университета. Właściwie jest on tymczasem
prywat-docentem, ale ze stałą pensją.
Nitsch mi wspomina o „jakichś” awanturach wydawniczych w Krakowie, o których, jak sądzi, Pan mi oczywiście napisał. Co to takiego? Czy nie w związku z tymi
awanturami jest nieotrzymywanie przeze mnie korekty recenzji na książkę Brücknera? Niepotrzebnie tak się śpieszyłem z tą recenzją, odkładając inne nadzwyczaj pilne
prace8.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
4. (K)

Petersburg, 8/21 IV 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Dotąd nie otrzymałem ani zapowiedzianego listu obszerniejszego, ani korekty.
Na wszelki wypadek donoszę, że sprowadzają mię na odczyt „W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich” do Warszawy. Wyjeżdżam za tydzień, we wtorek
15/28 bm., a zabawię w Warszawie kilka dni. Tam więc proszę, od soboty począwszy, skierowywać wszystką korespondencję. Adres: Warszawa, Al. Jerozolimska
[sic] 80, u prof. A.A. Kryńskiego. Od (20 IV) 3 maja znowu do Petersburga.
Zapowiedziane w kartce z 6 IV egzemplarze Pańskich odbitek dotychczas nie
nadeszły. Szkoda, że Pan je skierowywał do biblioteki Akademii; tam prawie zawsze
7

8

V. Vo n d r á k, Vergleichende slavische Grammatik, t. 1: Lautlehre und Stammbildungslehre; t. 2:
Formenlehre und Syntax, Göttingen 1906−1908.
Owe „awantury wydawnicze” spowodowane były konfliktem z Brücknerem, który wycofał wszystkie złożone przez siebie recenzje, nie chcąc zgodzić się na usunięcie z recenzji pracy Szczurata
o Bogurodzicy inwektyw, którymi obdarzył jego (fałszerz) i E. Karskiego (głupi), czego zażądał
Rozwadowski, a skład recenzji pracy Ułaszyna kazał rozsypać. To opóźniło prace drukarskie nad
pierwszym numerem „Przeglądu Krytycznego”, który ostatecznie stał się po zmianach pierwszym
numerem „Rocznika Slawistycznego”.
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jakaś gmatwanina i trudno dojść do ładu. Lepiej adresować wprost do mnie. Nitsch
pisał mi z Sofii o awanturach, jakie wynikły z powodu recenzyj Brücknera.
Przeglądam listy niezałatwione i znajduję między nimi także Pański z 11 II. Zdaje mi się, żem nań jeszcze nie odpowiedział. Odpowiadam obecnie:
1) 50 osobnych odbitek recenzji wystarczy mi.
2) dopełniający tom słownika Dala będzie zawierał dodatki do 4 pierwszych oraz
nowy materiał, zebrany przeze mnie albo też rozrzucony po słownikach gwarowych.
Zajmie się tym głównie mój współpracownik. Czy miał Pan od Librowicza jaką
odpowiedź?
3) Pieniądze najwygodniej jest tu przesyłać przekazem pocztowym (Postanwei
sung), choć można także listem pieniężnym.
4) Gramatyka historyczna Buddego9 daje materiał faktyczny, ale podstawy naukowe nie są zbyt imponujące. M.i[n]. mięsza głoski i litery. Niech Pan do niego napisze, a przyszle chętnie egzemplarz. Adres: Kazań (Казань) Проф[ессор]
Унив[ерситета] Евгений Федорович Будде.
Również proszę napisać do Sobolewskiego o Лекции по истории русск[ого]
яз[ыка], a sądzę, że je przyszle (wyd. 4). Jego adres: Petersburg (Петербург)
Пушкинская 15. Его П[ревосходительст]ву Алексею Ивановичу Соболевскому.
5) O katedrze po Nehringu nic nie wiem.
Jestem strasznie zapracowany. M.i[n]. miałem 10 godzin tygodniowo wykładów (6 uniw[ersytet], 4 kursy żeńskie). W przyszłym roku będę miał 12 godzin
(6 un[iwersytet], 6 kursy), a może nawet więcej, jeżeli Akademia Pedagog[iczna]
przyjdzie do skutku.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
5. (K)

Petersburg, 11/24 IV 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Wcale się nie gniewam o to, że korekta się trochę spóźniła; i bez niej mam mnóstwo roboty. Teraz tylko donoszę, że we wtorek wyjeżdżam do Warszawy, dokąd
mię zaproszono dla wygłoszenia odczytu „w sprawie porozumienia się ludów słowiańskich” (dziwię się, że pozwolono); przy tej sposobności będę miał także parę
innych odczytów czysto naukowych. Jeżeli więc Pan jeszcze nie wysłał korekty do
Krakowa, proszę ją skierować do Warszawy. Mój adres do 3 maja st[arego] st[ylu]
(tj. do niedzieli) włącznie: Warszawa, Al. Jerozolimska [sic] 80. Prof. A.A. Kryński,
dla prof. J.B. de C. Później: Petersburg.

9

Wśród prac Je.F. Buddego brak gramatyki historycznej, być może więc Baudouin miał na myśli
Лекции по истории русского языка, Kazań 1906.
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Dla „Draugija” napisałem o Jawnisie po polsku10, to mniej więcej, com o nim
mówił po rosyjsku na posiedzeniu sekcji lingw[istycznej] Tow[arzystwa] Neofilolog[icznego]. Co się stało ze spuścizną po Baranowskim, nie wiem.
Brückner staje się po prostu niepoczytalną wściekłą bestią.
Cezia studiuje w dalszym ciągu językoznawstwo, a nawet przygotowuje hymny
Rig-Vedy, które rozbieramy w moim seminarium11. Ze swych słuchaczek na wyższych kursach żeńskich jestem niezmiernie zadowolony.
Od nas wszystkich piękne ukłony i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
6. (K)

Petersburg, 27 IV/10 V 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
W Warszawie otrzymałem trzy półarkuszki korekty (str. 90−113). Spodziewałem się zastać tu resztę. Tymczasem dotychczas nic nie nadeszło. Chciałem odesłać
od razu korektę całości. Nie mogąc jednak doczekać końca, posyłam tymczasem
2 pierwsze półarkuszki (str. 90−105). Ponieważ, jak Pan widzi, jest dużo omyłek,
a nawet całe zdanie zecer poopuszczał, więc proszę koniecznie przysłać mi jeszcze
jedną korektę w dwóch egz. wraz z tą (pod opaską poleconą).
Zapytywałem też Pana o cenę ewentualnych odbitek (nadbitek) w ilości ponadetatowej (np. 50); dotychczas atoli nie otrzymałem odpowiedzi. Czekam jej niecierpliwie, jak również końca korekty, i pozostaję szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
7. (K)

Petersburg, 1/14 V 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Wczoraj wysłałem korektę 3 i 4 półarkuszka mojej recenzji na Brücknera. Mam
nadzieję, że otrzymam jeszcze jedną korektę w 2 egz. razem z pierwszą. Za dużo
bowiem jest omyłek, ażebym się mógł zadowolnić jedną korektą.
Nie otrzymałem od Pana odpowiedzi na pytanie, ile by mogły [sic] kosztować
50 nadbitek extra. Chciałbym o tym wiedzieć przed odesłaniem 2. korekty.
Przysłane przez Pana odbitki (14 egz.) przepadły jak kamień w wodę. Nigdzie
ich nie mogę odnaleźć. Szkoda, że je Pan adresował do Akademii zamiast wprost do
10
11

Do charakterystyki ś.p. Kazimierza Jawnisa, „Draugija” IV, 1908.
Cezaria Baudouin de Courtenay studiowała na Wyższych Żeńskich Kursach Naukowych w Petersburgu, tzw. bestużewskich.
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mnie. Kiedy było wysłane owo „pokwitowanie” Biblioteki Akademii i kto je podpisał? Z którego oddziału Akademii pochodziło? Zupełnie nie rozumiem tej procedury. Zwykle bowiem Akademia żadnych pokwitowań nie wysyła, a książki dochodzą.
Tu zaś odwrotnie: pokwitowanie Panu wysłano, ale odbitek nie oddano.
Serd[eczne] pozdrow[ienia]
J. Baud[ouin] Court[enay]
8. (K)

Petersburg, 4/17 V 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Odp[owiadam] na kartkę z 13 bm. Korekty wszystkie już odesłałem; czekam na
drugie korekty, gdyż bez nich trudno mi polegać na staranności drukarni. Odbitki
będą nadbitkami, bez zmiany paginacji. Zecer więc i druk[arnia] nie będą przy nich
nic kosztować. Czekam dokładnego zawiadomienia, ile by kosztowało 50 egz. nadetatowych nadbitek (prócz obowiązkowych 25; razem 75), tj., ile by kosztował papier (150 arkuszy), bo wypadnie zużyć na każdy egz. 3 ark[usze], i broszurowanie.
Otrzymawszy to uwiadomienie, napiszę, czy robić te nadbitki.
Od Wolffa odpowiedziano mi 1) że Pan zaprenumerował tylko 2 egz. (a nie 3)
słownika Dala; 2) że wszystkie wydrukowane dotychczas zeszyty wysłano Panu;
3) że ustąpiono Panu 50% (20 rubli 40 [kopiejek]); 4) że zapłacił Pan 10 rub[li];
5) że należy się jeszcze 10 rubli. Gdyby Pan chciał jeszcze 3. egz., proszę zawiadomić albo mnie, albo też Librowicza.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
J. Baudouin
[w lewym i prawym dolnym rogu karty dopiski:] Czy moje korekty dotarły do rąk Pańskich?
Czekam wyjaśnienia w sprawie owych 14 zaginionych odbitek.

9. (K)

[Petersburg, 11/24 V 1908]
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Odp[owiadam] na kartkę z 19 bm. Zapewne już doszła Pana korekta druga
mej recenzji. Dołączyłem do niej kilka egzemplarzy charakterystyki Jawnisa.
Zwracam uwagę, że w osobnych odbitkach znajduje się ustęp treści politycznej,
który z „Draugija” wyrzucono, bojąc się oczywiście niełaski władz policyjno-cenzuralnych. Na każdym egzemplarzu charakterystyki napisałem, dla kogo go
przeznaczam.
Jaką ilość nadbitek oblicza Filipowski na 6 koron respective 9 koron? Przypuszczam, że nie mniej [niż] 50 (razem z należnymi z urzędu 75). Ostatecznie niech mnie
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kosztuje; zafunduję sobie w okładkach, za 9 koron. Oczywiście będą to nadbitki, bez
zmiany paginacji.
Proszę przesłać nadbitki pod moim osobistym adresem najtańszym sposobem,
a więc albo w opaskach rekomendowanych, albo też w posyłce pocztowej. Zdaje mi
się, że posyłka pocztowa do 5 kilo kosztuje coś około 2 koron, a więc chyba znacznie taniej niż opaski. Prócz tego byłbym bardzo wdzięczny za doręczenie w Krakowie oraz wysłanie wprost z Krakowa kilkunastu osobom. Wysłanie w takim razie
W Krakowie proszę doręczyć (tj. kazać doręczyć) tym osobom, które nie otrzymują
„Rocznika Slawistycznego” (tj. o ile nie otrzymują tego „Rocznika”). A może dla
siebie zatrzymać Pan zechce jeden egzemplarz. Wykaz adresów do [–] i przesłania
załączam obok. Może też zechcą wziąć sobie po egzemplarzu Łoś i Nitsch.
O tym, czy moja prośba co do sposobu rozesłania mej broszury została spełniona,
może albo drukarnia, albo Szan[owny] Kolega zechcą mię zawiadomić.
O Pańskich zaginionych odbitkach robię poszukiwania, ale dotychczas bezskutecznie. Z tego więc ostatecznie taki morał wynika, że nie należy posyłać do Akademii, ale tylko wprost do mnie.
Sprawę ze słownikiem Dala u Wolffa załatwię. Czy Il’inski napisał swą rozprawkę po polsku?
Dziś (11/24, niedziela) Kulbakin broni tu swej rozprawy doktorskiej Охридская
рукопись апостола конца XII века. O ile mogę sądzić, bardzo dobra książka.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
10. (K)

Petersburg, 13/26 V 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Nareszcie zguba się znalazła. Po długim i szczegółowym śledztwie udało mi się
nareszcie wykryć winowajców. Wszystkie 14 egz. leżało w oddziale 2 biblioteki
Akademii [nieczytelne], między kupą innych broszur i książeczek. Ponieważ broszury są po łacinie, więc nawet, o ile się zdaje, miano zamiar wcielić je do biblioteki.
À propos: numera oddziałów samej Akademii idą na odwrót w stosunku do oddziałów biblioteki Ak[ademii] 1 i 3 = bibli[oteka] 2; Akad[emia] 2 = bibli[oteka] 1. Na
przyszłość, dla uniknięcia straty czasu i jałowej pracy umysłowej, najlepiej będzie
posyłać wprost pod moim adresem. Il’inskiemu przeszle Wolter do Charkowa.
W niedzielę bronił tu Kulbakin rozprawy doktorskiej. Mówił mi, że jest również
współpracownikiem „Rocznika Slawistycznego”.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin de Courtenay
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Petersburg, 2/15 VII 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Co to znaczy, że dotychczas nie otrzymuję odbitek recenzji Brücknera? Inni autorowie (recenzenci) przysyłają mi egzemplarze odbitek swych artykułów, a ja kiedy
się doczekam własnych nadbitek? Chciałbym otrzymać to przed wyjazdem za granicę. A wyjeżdżam około 2–4 sierpnia nowego stylu (tj. za 18–20 dni). Jeżeli Panowie nie mogą wysłać mi nadbitek przed tym czasem, proszę je tymczasem zostawić
w Krakowie, a mnie tylko zawiadomić. Może uda mi się zajrzeć także do Krakowa
i w takim razie zabrałbym nadbitki osobiście.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
12. (K)

Petersburg, 14/27 VII 1908
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Zapowiedzianych w kartce z 20 bm. 18 egz. nadbitek recenzji dzieła Brücknera
dotychczas nie odebrałem. Może skierowano je do Akademii zamiast wprost pod
moim adresem?
Przy tej sposobności prośba. Oto Ułaszyn prosi mię o odbitkę, a o ile sobie przypominam, nie było go w wykazie dawniej Panu przesłanym. Jeżeli tedy można,
prosiłbym bardzo o polecenie księgarni Gebethnera (bo innych egzemplarzy zapasowych prawdopodobnie nie ma), ażeby wysłała egzemplarz tej recenzji p[od]
adr[esem] Herrn Dr. Henryk Ułaszyn, poste restante in Wien. Ułaszyn wyjeżdża
z Lipska przez Pragę do Wiednia.
Ja za tydzień wyjeżdżam. Mój adres: 1) do 18/31 VII: Petersburg. В.О. 10 л.
№ 23 кв. 5 (jak zwykle). 2) od 1 do 4 sierpnia n[owego] st[ylu]: Rosja. Elwa (Эльва)
(Лифландск[ая] губ[ерня]). Мыза Кеерди (Käärdi). 3) od 5 do 15 sierpnia: Kopenhaga (Dania) poste restante. Później może Kraków.
Stawiąc [sic] te daty, oznaczam czas wysyłania listów z Krakowa.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
13. (K)

Kopenhaga, 20 VIII 1908

Kochany Panie Kolego!
Dziś kończy się kongres orientalistów. Pojutrze zapewne wyjadę i po drodze
wstąpię do Poznania, a za kilka dni będę w Krakowie, gdzie bardzo by mi było
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przyjemnie zobaczyć się z Panem. W Krakowie mieszkać będę u pani Borońskiej
(ul. Karmelicka 24).
Co się dzieje z odbitkami mojej recenzji Brücknera? U H[olgera] Pedersena widziałem jej egzemplarze, prócz tego pisał mi Ułaszyn, że ją otrzymał. Jeżeli do Petersburga egzemplarze jeszcze niewysłane, proszę zatrzymać je w Krakowie, a ja
sam je zabiorę.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
Adres: 1) do 26 sierpnia: Kraków, ul. Karmelicka 24 u pani Borońskiej.
2) później Petersburg Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5.

1909

14. (K)

Petersburg, 26 XII/8 I 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Nitsch pisał do Pana o wysłanie mi egzemplarza „Rocznika Slawistycznego”.
Przy tej sposobności dodaję jeszcze prośbę: Niech Pan poleci załatwić wysłanie
księgarni G[ustawa] Gebethnera i Sp., która niechaj dołączy do „Rocznika” jeden
egzemplarz paszkwilu Brücknerowskiego Filologia a lingwistyka (zwróconego
przeciwko mnie głównie)12. Należność za tę broszurę oraz przewyżkę przesyłki (nad
50 halerów) niech księgarnia zapisze na mój rachunek. Proszę kazać posłać w opasce rekomendowanej pod moim adresem petersburskim.
Po influency i zapaleniu płuc wyjeżdżam jutro do sanatorium.
Dla listów adres do 10/23 stycznia: Prof. J. BdeC. „Sanatorium”, Hyvinge (Hyvinkää) (Finnland), później Petersburg.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin

12

Filologia i lingwistyka. Szkic polemiczny Aleksandra Brücknera, Lwów 1909. Broszurę tę napisał
Brückner jako swoistą polemikę z recenzjami Ułaszyna i Baudouina jego Dziejów języka polskiego. W rzeczy samej zajął się w niej głównie Baudouinem, Ułaszynowi natomiast poświęcił tylko
niewielką część, wydrukowaną w dodatku petitem, co ten odebrał jako dodatkową obrazę (obok
inwektyw, którymi obdarzył go Brückner).
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15. (K)

Petersburg, 15/28 IV 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Spóźniam się ogromnie z odpowiedzią na kartkę z 24 stycznia.
Nitsch zapewne opowiadał o mnie. Sanatorium pomogło mi bardzo. Czuję się
teraz lepiej niż przed chorobą. Mam tylko okropną masę roboty bieżącej a bezdennie
głupiej: egzaminy, posiedzenia, korekty, pełnienie obowiązków dziekana (który wyjechał za granicę, a ja, jako mający najdłuższą przeszłość służbową i mogący funkcjonować, muszę go zastępować. Dobrze przynajmniej, że za opłatą, a nie za darmo).
Brücknerowi odpowiadać nie będę, nie warto. Dla Ochlosu, dla o którego oklaski
chodzi Br[ückner]-owi, nie przekonam; kto zaś rzecz rozumie, nie potrzebuje moich
wyjaśnień. Szkoda czasu i atłasu.
Czy nie mógłby Pan przysłać po egzemplarzu swoich prac (o ile są zapasowe) dla
biblioteki Seminarium Lingwist[ycznego] przy tutejszych Wyższych Kursach Żeńskich? Mam tam kilkanaście dzielnych specjalistek. Prosiłbym też o 3 egz. „Rocznika Slawistycznego” po zniżonej cenie: 1 dla Uniw[ersytetu], 1 dla Kursów Żeńskich,
1 dla Szczerby. Pisałem też o tym do Nitscha. Do każdego egzemplarza proszę dołączyć rachunek.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
16. (K)

Petersburg, 1/14 V 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Wczoraj wysłałem żądane przez Nitscha Scythica et Caucasica Łatyszewa13. Jest
to podarunek od autora, tak że za książkę tę nic się nie należy. Jedynie tylko wydałem na przesyłkę w opaskach rekomendowanych 1 r[ubel] 4 [kopiejki], czyli mniej
więcej 2 korony 60 halerów. Kwotę tę niech Pan będzie łaskaw złożyć na mój rachunek w księgarni Gebethnera w Krakowie. Niestety 1. zeszyt 1. tomu Sc[ythica]
et Cauc[asica] jest całkiem wyczerpany i nigdzie go dostać nie można. Wypadałoby
może podziękować Łatyszewowi. Jego adres: Petersburg В.О. [–] Его Превосходительству Василию Василиевичу Латушевову директору Института.
Czy może Pan spełnić moją prośbę co do darowania bibliotece Semin[arium]
Lingw[istycznego] przy Kursach Żeńskich po 2 egzempl[arze] swych dzieł?
A teraz nowa prośba: Czy nie mógłby Pan dowiedzieć się i donieść mi, co to za
indywiduum niejaki Franciszek Penkala, „prof. gimn.” (ul. Felicjanek 11)? Jegomość postąpił ze mną dość „oryginalnie” (a raczej nieoryginalnie). Po prostu na13

Mowa o pracy, której pełny tytuł brzmi Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus Graecis et
Latinis, Petersburg 1893.

II. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay do Jana Michała Rozwadowskiego…

87

ciągnął mię i naraził na straty. Prosił mię o wynalezienie kogoś, co by przepisał
dla niego w tutejszej bibliot[ece] publ[icznej] listy Orzechowskiego. Załatwiłem to,
przed 2 miesiącami posłałem rękopis, a on nie tylko nie przysyła honorarium, ale
nawet nie raczył odpowiedzieć. Honorarium musiałem zapłacić z własnej kieszeni.
Serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin
[dopisek z boku tekstu:] Prawie co dzień egzaminuję; na wtorek zapisało się 70!!!

17. (K)

Petersburg, 4/17 V 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Odpowiadam na list z 27 bm. Ponieważ będę Panu winien za 3 egz. „R[ocznika]
S[lawistycznego]”, więc proszę owych 2 koron 60 hel[erów] nie składać u Gebethnera. Odciągnę to od należności za „R[ocznik] S[lawistyczny]”.
Postaram się być u Wolffa i pomówię z Librowiczem.
Adresy: 1) Prof. N. Marr. Petersburg. Петербург. В.О. 4 л., № 7 кв. 14. Николай
Яковлевич Марр. 2) M. Vasmer. Petersburg, Петерб[ург]. 8. Проспект № 4 кв.15
Максим Романович Фасмер.
O słownik [–] zapytam Marra.
Czy nie życzy Pan sobie dla „Rocznika Slaw[istycznego]” np. rozprawy magistrowskiej Karinskiego? (Н.М. Каринского) Язык Пскова и его области в XV в.?
Mógłbym służyć darmo egzemplarzem. Rzecz to nieszczególna, ale niepozbawiona
pewnej wartości.
Sam bym pragnął ułożyć jaki „podręcznik”, tj. coś całkowitego, ale warunki
mego życia ciągle mię paraliżują. Marzę przede wszystkim o przygotowaniu nareszcie dwóch szkiców „psychologii językowej” dla dwóch „encyklopedii” (dla Krakowa i Petersburga); może mi się to uda.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich.
Szczerze oddany
J. Baudouin
18. (K)

Petersburg 10/23 V 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Rozpocząłem poszukiwania „Записок И[мператорского] археол[огического]
общ[ества]” (z pracą Łatyszewa). Napisałem list do swego kolegi, prof. Żebielowa
(sekretarza fakultetu), który jest członkiem tego towarzystwa. Jeżeli sam nie będzie
mógł przysłać, to wskaże mi drogę do nabycia.
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Penkalę niesłusznie posądzałem i bardzo tego żałuję. Nie odpowiadał, bo przeniesiono go z powodu choroby do Białej, tak że rękopisy otrzymał niedawno. Wczoraj przysłał należność. Napisałem do niego list wyjaśniający.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
19. (K)

Petersburg, 14/27 V 1909
[Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5]

Kochany Panie Kolego!
Jednocześnie wysłałem „Записки арх[еологического] общ[ества]” z pracą Łatyszewa. Dołączam do nich Каринского Язык Пскова и его области в XV в.
„Записки” kosztują 5 rubli, przesyłka zaś oraz korespondencja w tej sprawie
(listy do Żebielowa itp.) 1 r[ubel] 20 kop[iejek], razem 6 rubli 20 kop[iejek], czyli
15 koron 15 heler[ów]. Zdaje się, że będzie to w przybliżeniu cena 3 egz. „Rocznika
Slawistycznego”, tak że prawie się skwitujemy. Drobną różnicę czy to na moją, czy
to na Pańską korzyść wyrównamy przy sposobności.
Egzaminowanie przybiera tu zatrważające rozmiary. Na wtorek tydzień temu zapisało się 138!! Przeegzaminowałem przeszło 60, a w sobotę około 75; wczoraj,
we środę, na kursach 61 panien i mężatek. Przypomina to spowiedź na odpustach.
Sądzę jednak, że spowiedź niewiast musi być bardziej interesująca. W ogóle kobiety
(kursistki) przeciętnie daleko lepiej się przygotowują i głębiej wnikają w przedmiot.
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich.
Szczerze oddany
J. Baudouin

20. (K)14
Dla udogodnienia proponuję następny układ: Niech Pan sprawdzi, czy istotnie
należy się Wolffowi jeszcze 10 rubli za 2 egz., i napisze mi o tym. Wtedy ja wypłacę
im owe 10 rubli, a my się porachujemy. Przecież mamy ze sobą rachunki. Ostatecznie może Pan wypłacić odpowiednią sumę na mój rachunek w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie. Również mógłbym opłacić należność za 3 egzemplarz, o ile
go raczą dać. Ten 3 egzemplarz Piszę im, ażeby ten 3 egzemplarz przesłali mnie, a ja
już postaram się go Panu dostarczyć w ten lub inny sposób.
W każdym razie będzie Pan miał trzeci egzemplarz.
Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia
J. Baudouin

14

Kartka bez daty, oznaczona cyfrą „2”, uzupełnienie do kartki poprzedniej.
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21. (K)

89

Petersburg, 7/20 VI 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
Kilka tygodni temu Librowicz twierdził, że nie otrzymał od Pana żadnego lis
tu. Wczoraj zaś ja otrzymałem list od Kantoru Wolffa z zawiadomieniem: 1) że
słownik Dala wysyłano Panu w 2 egz.; 2) że zapłacił Pan dotychczas 10 rubli,
więc że wypada dopłacić jeszcze 10 rubli; 3) że zeszyty 36–37 wysłano extra
przez omyłkę.
Napiszę do nich jeszcze o 3 egzemplarzu; ale Pan sam to także uczyni, przesyłając pieniądze. List proszę rekomendować i adresować do Librowicza (Petersburg.
В.О. 16 л. № 5/7. Товарищество М.О. Вольфа. Сигизмунду Феликсовичу Либровичу). Do Librowicza można pisać po polsku; pochodzi z Warszawy i mówi bardzo
dobrze po polsku. Pieniądze przesłać proszę przekazem pod adresem Księgarni.
„Rocznik Slawist[yczny]” w 3 egz. już otrzymałem; ile mam brać za niego, licząc
z przesyłką? Sam „Rocznik” 5 koron, a ile przesyłka?
Być może, iż we wrześniu będę w Krakowie, ale Pana tam pewnie wtedy nie
będzie.
Jestem teraz obłożony pracą; czasem wstaję o 4 rano. W dodatku Sławuś15 choruje tu na lekki tyfus. Reszta zaś wyjechała na wieś.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
22. (K)

Kraków Petersburg, 10/23 XI 1909
[Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5]

Kochany Panie Kolego!
Jak Pan pamięta, prowadziliśmy w kwietniu i w maju handel: ja Panu posyłałem książki („Записки археол[огического] общ[ествa]” itd.), a Pan znowu
mnie (3 egz. „Rocznika Slawist[ycznego]”). Nie wiem, kto komu dopłacał. Zdaje
mi się, że Pan Gebethnerowi na mój rachunek. Jeżeli tak, to prosiłbym bardzo
o datę (mniej więcej), gdyż księgarnia Gebethnera tego mojego habet na rachunku nie umieściła. Prócz tego będę bardzo wdzięczny za podpisanie umieszczonego na załączonej kartce pokwitowania, gdyż jest ono konieczne jako dowód
usprawiedliwiający [–] tego wydatku. Bez dokumentu Zarząd Uniw[ersytetu]
(правление) nie zatwierdza sprawozdania z użycia sum danych zarządzającemu instytucją (Semin[arium] Lingw[istycznym]) w postaci awansu. Za odesłanie
mi podpisanie i natychmiastowe odesłanie tego pokwitowania będę niezmiernie
wdzięczny.
15

Syn Baudouina, Świętosław.
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Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin
Czy otrzymał Pan z Warszawy mój Zarys historii językoznawstwa16?

23. (K)

Petersburg, 16/29 XI 1909
Вас. Остр. 10 л. № 23, кв. 5

Kochany Panie Kolego!
W tej chwili otrzymuję pokwitowanie, za którego przysłanie dzięki. Podobno
wyszedł już 2 tom „Rocznika Slaw[istycznego]”. Czy Panowie go już rozsyłają?
Jeżeli tak, to prosiłbym o przysłanie na moje imię 5 (pięciu) egzemplarzy: dla mnie,
dla Uniwersytetu, dla Wyższych Kursów Żeńskich, dla Szczerby, dla Vasmera (jeśli
im, Szczerbie i Vasmerowi, osobno nie wysłano). Przypuszczam, że można dostać,
podobnie jak tom 1, za połowiczną cenę.
Posłać najlepiej drogą księgarską (dłuższą wprawdzie, ale tańszą), tj. złożyć te
egzemplarze w księgarni G. Gebethnera i Sp., która ma mi właśnie teraz wysłać
pewną ilość książek. Tylko proszę złożyć jak najprędzej i mnie o tym napisać.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

1910
24. (K)

Petersburg, 3/16 I 1910
Вас. Остр. Кадетская л. № 9, кв. 14

Kochany Panie Kolego!
5 egz[emplarzy] „R[ocznika] S[lawistycznego]” II dotychczas nie otrzymałem.
Reklamowałem u Gebethnera, ale może ich Pan ze swej strony przyprze do ściany.
W przyszłości lepiej będzie wysyłać wprost, bo na księgarzy polskich trudno liczyć.
Jednocześnie piszę do Nitscha, prosząc go o wystawienie pokwitowania na egzemplarz dla Semin[arium] Lingw[istycznego].
Prócz tego prosiłbym o przysłanie ogólnego rachunku, ażebyśmy się mogli nareszcie skwitować. Czy wypłacił Pan już ową małą różnicę Gebethnerowi? Ciekaw
jestem Pańskiej pracy o bulli z r[oku] 113617. O Lautgesetze piszę do Nitscha. Ja
również muszę się zabrać do wykończenia pracy dla Encyklop[edii] polskiej.
16

17

J. B a u d o u i n d e C o u rten ay, Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologii), Poradnik dla samouków, seria 3, t. 2, z. 2, Warszawa 1909, także nadb.
J. R o z wa d o wsk i, Bulla z r. 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, „MPKJ” IV, 1909.
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Od nas wszystkich serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
25. (K)

Kraków, 9 VIII 1910
Karmelicka 24, u pani Borońskiej

Kochany Panie Kolego!
Ciągle zapominałem zapytać Pana o nasze „interesa pieniężne”. Pamiętam, że
Pan posyłał mi coś do Petersburga i za to płacił. Ja również przysłałem Panu wydawnictwa Komisji Towarzystwa Archeologicznego.
Zdaje się, że przed pół rokiem Pan był mnie winien drobnostkę i miał ją złożyć
w księgarni Gebethnera, gdzie jednak nic nie otrzymano. Może więc stosunek się
zmienił i skutkiem nowych wydatków Pańskich dla mnie, ja jestem Pańskim dłużnikiem. W każdym razie będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie.
Z Nitschem widziałem się wczoraj wieczorem. O moich przygodach w podróży
z Kołomyi do Krakowa piszę do księ[gi] dla Puławskiego.
Drowi Malkiewiczowi oraz innym znajomym piękne ukłony.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
26. (K)

Kraków, 21 IX 1910

Kochany Panie Kolego!
Bardzo żałuję, że nie mogłem zobaczyć się z Panem w Krakowie. Nitsch również uskarża się na uporczywe milczenie Pańskie. Ja zapytywałem Pana jeszcze
w Kownie, jak stoją nasze rachunki, tj. ile jestem Panu winien (posyłaliśmy sobie
obaj wydawnictwa: z Petersburga do Krakowa i z Krakowa do Petersburga), ale nie
mogłem doczekać się odpowiedzi, pomimo że prosiłem doktorów Krauza i Malkiewicza o wstawiennictwo. Może teraz mogę liczyć na załatwienie tej sprawy, którą
chciałbym ostatecznie wyjaśnić.
Pojutrze, tj. w piątek, 23 bm., wyjeżdżam stąd do Petersburga. Proszę tam do
mnie napisać choć kilka słów. W Sofii bawiłem tylko 10 dni. Przejażdżka ta m.i[n].
umocniła mię w przekonaniu, że „Słowian” łączy w jedną całość pojęciową jedynie
język.
Serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego dobrego.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
PS Jakże poskutkował Kosów? Czy jest Pan z niego zadowolony?
Mój adres: Petersburg (Rosja) В.О. Кадетская л. № 9 кв. 14.

92

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

1912
27. (L)

Бодуэн де Куртенэ
В.О. Кадетская л. № 9, кв. 14
Petersburg, 12/25 X 1912

Kochany Panie Kolego!
Dowiedziałem się przypadkiem, że istnieje zamiar powołania Būgi na katedrę
języka litewskiego w Uniw[ersytecie] Krakowskim. Ze swej strony mogę tylko jak
najgoręcej poprzeć tę kandydaturę. W Būdze zyskalibyście Panowie znakomicie
przygotowanego i głębokiego znawcę języka litewskiego w związku z całą dziedziną gramatyki porównawczej języków arioeurop[ejskich]. Co do wiedzy faktycznej
równa się on chyba Jawnisowi, który jednak, przy całej swej gienialności, był trochę
narwanym i niezrównoważonym. Būga zaś jest człowiekiem nerwowo normalnym.
Zyskanie go do Krakowa byłoby prawdziwą zdobyczą.
Podobno teraz wykłada w Krakowie język litewski J[ózef] A[lbin] Herbaczewski. Nie mam nic przeciwko Herbaczewskiemu, ale zgodzi się Pan chyba ze mną, że
nie jest on osobistością mogącą godnie reprezentować filologię litewsko-łotewską.
Może on pracować w publicystyce, miewać wykłady z literatury i z historii, uczyć
nawet praktycznie języka litewskiego (po lektorsku – o ile oczywiście posiada zdolność pedagogiczną), ale od językoznawstwa i gramatyki porównawczej znajduje się
w bardzo wielkiej odległości.
Może wtrącam się nie do swoich rzeczy, ale zdaje mi się, że mam do tego niejakie prawo. Powoduje zaś mną zarówno życzliwość dla Būgi, jak i chęć postawienia
przyzwoicie katedry litewskiej w Krakowie. Tutaj w Rosji nie ma co robić człowiekowi naukowemu. Profesorowie są poniewierani i schodzą do roli popychadła.
Būdze długo trudno byłoby urządzić się jako tako.
Vasmerowie wrócili do Petersburga 6/19 września, na drugi dzień po mnie.
Od nas wszystkich najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay
PS. Czy otrzymał Pan moją broszurę Об отношении русского письма к русскому языку
i Szczerby Русские гласные18?

18

Mowa o pracy Baudouina wydanej w 1912 r. oraz wydanej w tymże roku książce L. Szczerby
Русские гласные в качественном и количественном отношении.
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Petersburg, 1/14 XI 1912
[В.О. Кадетская л. № 9, кв. 14]

Kochany Panie Kolego!
Ociągałem się tak długo z odpowiedzią na list z 29 X, bo Būga zwlekał z dostarczeniem mi spisu swych prac naukowych. Dziś mi go dopiero przyniósł. Jak
Pan widzi, jest tego sporo i w ogóle z wartością naukową. A także i co do objętości
niektóre prace mogą zadowolnić wszelkie wymagania. Tak np. Airtiški studija –
232 str. Obecnie Akademia Nauk w Petersburgu poleciła Būdze redakcję Słownika
litewskiego braci Juszkiewiczów.
Sądzę, że chyba Birżysko nie wytrzymuje porównania z Būgą. Birżysko jest to
adwokat i brak mu przygotowania lingwistycznego.
Būga skończył rok temu uniwersytet i zdał egzamin państwowy. Według dawniejszej terminologii tutejszej nazywałby się „kandydatem nauk filologiczno-historycznych”. Jest on „zostawiony przy uniwersytecie” (przy katedrze językoznawstwa), a wydział, skutkiem mojego przedstawienia, przedstawił go do „zagranicznej
komandirowki”. Być bardzo może, że ministerium, prowadzące wojnę z uniwersytetem, odmówi. Na początek Būga przyjąłby katedrę nadzwyczajną ze zmniejszonym
wynagrodzeniem, chociaż oczywiście tylko na krótko. Sądzę, że wkrótce zrównano
by go z innymi profesorami.
Būga jest człowiekiem bezwzględnie apolitycznym, w żadnych walkach narodowościowych udziału nie bierze. Jest on człowiek całkiem spokojny i bardzo łatwy
w pożyciu – w ogóle dobra dusza. Oczywiście uważa się za Litwina, ale do Polaków nie ma najmniejszej ansy. Po polsku wydrukował B[ūga] artykuł Język litewski
(a raczej Litewski język) w Wielkiej encyklopedii ilustrowanej. Głównie drukuje po
litewsku, a także po rosyjsku. Gdyby było potrzeba, mógłby przysłać coś po polsku
dla przedstawienia w Akademii krakowskiej.
O artykuł Litewski język prosił Appel w imieniu redakcji Encyklopedii mnie, ale
ja, nie mając czasu i nie czując się na siłach, wskazałem Būgę.
O recenzję pracy Szczerby w porównaniu z Brochem19 prosił Nitsch mnie, a ja
mu to obiecałem. Ze względu na nawał zajęć będę się mógł uiścić z tego długu nie
w najbliższej przyszłości.
Pisze Pan, że nie otrzymał mej broszury Об отношении русского письма
к русскому языку. Dziwi mię to bardzo. Wysłałem ją bowiem drogą księgarską razem z pracą Szczerby, a będąc w Krakowie, sam widziałem u Gebethnera
egzemplarz przeznaczony dla Pana. Nie pojmuję, dlaczego Gebethner nie oddał
Panu tej książki. Niech się Pan jeszcze raz o nią upomni. Gdyby jednak nie dało
to żadnego wyniku, proszę mi napisać, a ja wyszlę drugi egzemplarz. Czekam na
wyjaśnienie.
19

Mowa o porównaniu pracy Szczerby Русские гласные… ze Slavische Phonetik O. Brocha, wydaną
w 1911 r. Bibliografia prac Baudouina nie notuje recenzji, o której mowa, zapewne więc ostatecznie nie została ona napisana.
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Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich i życzenia wszystkiego dobrego.
Szczerze oddany
J. Baudouin de Courtenay

1919
29. (L)

Warszawa, 19 VI 1919
Praga, Stalowa 26 m. 10
(tylko do 1 lipca)
Od 1 lipca zmieniam mieszkanie:
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Korzystam z uprzejmości kolegi Szobera i przez niego przesyłam kilka swoich
ramot. Większa ich część była już dawno gotowa w Lublinie, ale ich nie posyłałem,
bo Pan nie miał zaufania do poczty i wolał, ażebym to wyprawił przez okazję.
Nie wiem, jak Pan oceni moje wypracowania. Ja sam nie jestem z nich zadowolony. Ale bo też pracuje się w warunkach robinsonowskich, przypominających poniekąd czasy przed wynalezieniem druku. Nie tylko w Lublinie, ale nawet w Warszawie
brak najniezbędniejszych książek. Po części zrabowali je i porwali ze sobą uciekający w r[oku] 1915 przed Niemcami „bracia Słowianie” ze Wschodu, kontynuujący
obecnie swój „Uniwersytet Warszawski” w Rostowie nad Donem.
Wątpię, czy wszystkie moje artykuliki nadają się do „Języka Polskiego”. Niech
Kochany Pan Kolega rozporządza nimi według uznania. Chciałbym bardzo, ażeby Prośbę o wyjaśnienie (zwróconą do Brücknera) wydrukować jak najprędzej20.
Będę wdzięczny za łaskawe przejrzenie tego, com napisał, o ujednostajnienie skróceń i transkrypcji (według przyjętego przez panów zwyczaju), o ujednostajnienie
tra o poprawienie możliwych błędów faktycznych, o zastosowanie różnego pisma
(kursywy, spacji itp.) według prawideł redakcyjnych itp. Jeżeli się będzie drukowało w różnych czasopismach i zbioropismach, wypadnie zapewne zmienić tytuły.
Oczywiście proszę o przysłanie mi korekty wraz z rękopisami oraz o kilka (±10)
nadbitek.
Swe personalia w „Roczniku Akademii” chciałbym uzupełnić według załączonego wykazu. Oczywiście w r[oku] b[ieżącym] to już za późno; ale można będzie
uwzględnić w roku przyszłym, o ile go doczekam.
Smolka dziękował za pamięć i prosił o przesłanie pozdrowienia w jego imieniu. O Ułaszynie i Porzezińskim nie mam żadnych wiadomości, zupełnie jak gdyby
mieszkali na księżycu.
Mówiono mi, że zdrowie Ulanowskiego poprawiło się. Bardzo się z tego cieszę.
20

Brak tego tekstu w bibliografii prac Baudouina.
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Serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia od nas wszystkich.
Szczerze oddany
J. Baudouin
30. (L)

Warszawa, 20 IX 1919
Smolna 28 m. 6

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Kartkę z 4 IX we właściwym czasie otrzymałem. Poprzedni list Pański oczywiście zaginął. Nic to dziwnego w czasach zamętu, samowoli, próżniactwa
i niesumienności.
Būga czuje jakiś żal do Jawnisa i z pewną animozją przytacza jego „lapsusy”, popełniane czasami w stanie podniecenia i niepoczytalności (przecież Jawnis urzędowo
był jakiś czas obłąkanym i sam o tym całkiem obiektywnie opowiadał), a może po
prostu jako żart lingwistyczny. W każdym razie Brückner nie miał prawa utożsamiać
Būgi z Jawnisem. Sam Jawnis, o ile wiem, nie ogłaszał drukiem swych dziwacznych
pomysłów, a wywlókł to złośliwie Būga. Jest to menschlich, sehr menschlich.
Rękopisy niezużytkowane proszę mi odesłać przy sposobności. Propozycję co do
Dwóch grup wyrazów z utajonym rdzeniem ei // oi // i21 przyjmuję; tylko że w danej
chwili nie mogę nic do tego dodać. To, co się dokoła dzieje, wpływa na mnie przygnębiająco i paraliżuje twórczość naukową. Rzadko zresztą można znaleźć faceta od
nauki, który by pod każdym względem był w tak opłakanych warunkach jak niżej
podpisany. Jeżeli się to jakim cudem zmieni, napiszę znowu parę drobnostek, jako
dodatek do owej rozprawki, dla złożenia z nich osobnego zeszytu „Prac Kom[isji]
Jęz[ykowej]”. Tymczasem z trwogą patrzę w przyszłość, oczekuję od nieskończonej
i zakończyć się niedającej wojny najgorszych skutków, a doznaję tzw. taedium vitae i marzę o Nirwanie jako jedynym sposobie zakończenia cierpień. Cierpię – więc
jestem; nie cierpię – więc mnie nie ma. I to chyba jest jedyne wyjście. A niech sobie
dwunogie gryzą się i pastwią nad sobą. Pomimo to szkoda Ulanowskiego, że się
powoli stacza do Nirwany.
Zwróciła się do mnie pani Helena Willman-Grabowska z prośbą, ażebym zainicjował jej habilitację w Krakowie. Wybrała drogę całkiem niewłaściwą, bo 1) ja nie
jestem sanskrynistą; 2) jestem już tylko „honorowym”, tj. wyrzuconym za nawias
życia uniwersyteckiego; 3) siedzę w Warszawie, a nie w Krakowie.
Radziłem jej, ażeby się zwróciła bezpośrednio do Kochanego Pana Kolegi. Zdaje
mi się tylko, że jest ona istotnie gruntowną znawczynią sanskrytu, nad którym pracuje intensywnie od r[oku] 1911. Pisał też do mnie w jej sprawie profesor paryski
Sylvain Lévi, bardzo gorąco ją polecając. Oto jego słowa:
21

Artykuł pt. Dwie grupy wyrazów z utajonym rdzeniem (pierwiastkiem, radix) ei // oi //’ire’. Z dziedziny etymologii domniemanych, [w:] Zbornik filoloških i lingvističnih studija. A Beliću povodom
25 godišnjice njegova naučnogo rada posvečuju njegovi prijatelji i učenici, Beograd 1922.
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J’ai l’honneur d’appeler votre bienveillante attention sur le travail et sur les
titres de madame Willman-Grabowska. Madame Willman-Grabowska étudie depuis six années*) le sanscrit sous ma direction à l’École des Hautes Études et au
Collège de France; elle a aussi suivi pendant le même temps les cours de mon
collègue et ami M. Foucher à la Faculté des Lettres, en Sorbonne, et à la Section
des Sciences Religieuses. Par un travail continu, soutenue par un zèle incessant,
elle s’est initiée à l’ensemble des questions qui constituent le domaine de l’indianisme; elle possède à fond la langue, lit et traduit les textes tant classiques que
védiques; elle s’est attachée aux religions, à l’archéologie, elle a même voulu
connaître le rayonnement antérieur de la civilisation indienne, spécialement sur
l’Asie Centrale et la Chine. Elle a entrepris son étude sur les composés dans la
langue de Çatapetha Brāhmana; malgré les difficultés, les épreuves, les privations qu’elle a eu à subir du fait de la guerre, son énergie au travail ne s’est ni
ralentie ni démentie; le mémoire est presque achevé, les matériaux sont entièrement réunis et classés. Je me permets de croire que vous trouverez un réel intérêt
à en prendre connaissance; il atteste, outre la précision et l’étendu des conaiss
ances, une remarquable sagacité dans l’analyse psychologique appliquée aux
procédés d’expression. Je souhaite vivement que Madame Willman-Grabowska
puisse trouver dans sa patrie reconstituée un emploi digne de sa science et de ses
dons. J’ai déjà eu l’honneur de donner à l’Université de Londres un professeur
féminin, Mrs Bodegn y enseigne le pali et le sanscrit; je serai particulièrement
sensible à l’honneur de donner à la Pologne renaissante un professeur féminin
pour l’indianisme; ce serait un lien de plus pour resserrer l’amitié traditionnelle
de la France et de la Pologne, et je serais fier d’avoir coopéré pour ma faible
part à la renaissance de votre pays22.

22

„Mam honor zwrócić Pańską życzliwą uwagę na prace i tytuły pani Willman-Grabowskiej. Pani
Willman-Grabowska studiuje od sześciu lat pod moim kierunkiem sanskryt w École des Hautes
Études i w College de France. W tym samym czasie była słuchaczką wykładów mojego kolegi
i przyjaciela, pana Foucher w Faculté des Lettres i w Section des Sciences Réligieuses. Dzięki pracy, wytrwałości i nieustającemu zapałowi zapoznała się z całą problematyką indologii, doskonale
włada językiem, czyta i tłumaczy teksty tak klasyczne, jak i wedyjskie; zapoznała się z religiami,
archeologią, chciała nawet poznać wczesne promieniowanie cywilizacji indyjskiej, szczególnie na
Azję Środkową i Chiny. Podjęła badania nad kompozitami w języku Çatapetha Brāhmana. Mimo
trudności, (ciężkich) przejść, niedostatku, jakie musiała cierpieć na skutek wojny, jej energia do
pracy nie osłabła ani się nie zmieniła; rozprawa jest prawie skończona, materiał jest całkowicie
zebrany i poklasyfikowany. Pozwalam sobie sądzić, iż praca ta rzeczywiście Pana zainteresuje;
świadczy ona nie tylko o rozległej wiedzy, ale i o niezwykłej przenikliwości analizy psychologicznej sposobów wyrażania. Gorąco pragnę, aby pani Willman-Grabowska mogła znaleźć w swej
przywróconej do życia ojczyźnie zatrudnienie godne jej wiedzy i zdolności. Miałem już zaszczyt
dać uniwersytetowi w Londynie profesora kobietę, Mrs Bodegn wykłada tam pali i sanskryt. Będzie
to dla mnie szczególny zaszczyt dać odradzającej się Polsce profesora indologii kobietę; byłaby to
jeszcze jedna więź służąca zacieśnieniu tradycyjnej przyjaźni między Francją a Polską, a ja byłbym
dumny, że wniosłem mój skromny wkład do odrodzenia Pańskiego kraju”. Za przełożenie francuskiego tekstu wydawcy pięknie dziękują Pani dr hab. Bronisławie Ligarze.
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Zdaje mi się, że jest to bardzo pochlebna rekomendacja i że pani W[illman]-G[rabowska] mogłaby być dopuszczoną do wykładów. Powinna przysłać Panu swą
rozprawę, którą, oprócz Sylvain Léviego, mają czytać i oceniać także prof. Finot
(w Collége de France i École des Hautes Études w Sorbonie) i A[ntoine] Meillet po
powrocie do Paryża.
O Porzezińskim nic się nie można dowiedzieć. Był tu niedawno Tadeusz Zieliński, filolog z Petersburga; jego żona mieszkała nawet u nas. Byli oni w Moskwie
przez 8 dni; on dostawał tam „komandirowkę” od Łunaczarskiego dla wydostania
się z Rosji i pojechania na Zachód aż do Hiszpanii i może Egiptu. Wyjechali w poniedziałek, 15 bm. O Porzezińskim nic nie słyszeli, prawdopodobnie dlatego, że się
nie dowiadywali.
Ułaszyn był więziony i zmuszony do robót ciężkich. Przez dwa dni nic mu jeść
nie dawano, dopiero na trzeci dzień dostał gorącej kaszy bez łyżki**). Poparzył więc
sobie ręce, które pogrążył w owej kaszy dla nasycenia głodu. Tyle tylko o nim
wiadomo.
W ogóle dziś science is not might, but it is crime.
Serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego dobrego.
Szczerze i wiernie oddany
J. Baudouin
Prof. S. Lévi omylił się o 2 lata; pani Grabowska była jego uczennicą od r[oku] 1911, a więc
8 lat.

*)

Dobrze że użył rąk, a nie wprost gęby na podobieństwo czworonogów, z którymi jesteśmy dziś
zrównani.

**)

31. (K)

Warszawa, 3 X 1919

Kochany Panie Kolego!
W tej chwili otrzymuję kartkę Pańską z dnia wczorajszego (2 bm.). Naturalnie
z miłą chęcią umieścimy Pana u siebie. Nie będzie Panu zbyt wygodnie, ale zawsze
lepszy rydz jak nic. Będzie Pan miał osobny pokoik z łóżkiem i innymi najniezbędniejszymi meblami, a to w dzisiejszych czasach powinno najzupełniej wystarczyć.
Proszę tylko napisać albo też zatelegrafować o dniu i godzinie przybycia, ażeby Pan
wszystko znalazł w porządku.
Bardzo byłbym Kochanemu Koledze wdzięczny za przywiezienie przynajmniej
niektórych należnych mi wydawnictw Akademii oraz Łosia książek o pisowni, jako
też innych broszur ze sprawą tą w związku zostających23.
23

Chodzi o dyskusje związane z przyjętą w czerwcu 1918 r. reformą pisowni (wspólnej dla wszystkich trzech zaborów), nad którą nadzór powierzono Akademii Umiejętności. Autorem pierwszych
jednolitych przepisów był J. Łoś, zaś zasady pisowni jego redakcji (Pisownia polska ustalona −
uchwały ostateczne, przepisy, słowniczek, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1918, wyd. II
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Do prędkiego zobaczenia się.
J. Baudouin de Courtenay
PS Od dworca kolejowego do mego mieszkania jest bardzo blisko; więc najlepiej będzie, jeżeli
Pan nie ma wielkiego bagażu, przyjść piechotą i bagaż przynieść własnoręcznie; bo szanowni
„towarzysze” od noszenia drą niemiłosiernie.

32. (K)

Warszawa, 16 XI 1919

Kochany Panie Kolego!
Dziękuję za list wyjaśniający z 14 bm., wczoraj otrzymany. Kartka jednak poprzednia, która miała się skrzyżować z moją pytającą, dotychczas rąk moich nie
doszła. Prawdopodobnie w drodze zaginęła. Jeżeli tam było coś ważnego, proszę
o powtórzenie. Jeżeli zaś nic szczególnego, tj. nic takiego, o czym powinien bym się
dowiedzieć przed przyjazdem do Krakowa, można będzie to zachować do widzenia
się osobistego.
Wobec Pańskich wyjaśnień i wobec usilnych wezwań Akademii postanowiłem
pojechać. Jutro zamówię sobie bilet na 26, tak żeby stanąć w Krakowie 27 rano
i mieć jeden dzień odpoczynku przed posiedzeniem.
Z Krakowa chciałbym wyruszyć zaraz po posiedzeniu uroczystym, tj. w sobotę,
29 wieczorem. Czy trudno o bilety z Krakowa do Warszawy? Czy można dostać
miejsce sypialne, a przynajmniej numerowane?
Serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich.
J. Baudouin de Courtenay
PS Stąd dostali zaproszenie także Biliński, Żórawski, Dembiński, Wierzbowski, Morozewicz
i Bądzyński, z Wilna Kallenbach, Zdziechowski i Brückner, a z Lwowa Smolka. Czy widział się
Pan z Meilletem?

33. (K)

Warszawa, 17 XI 1919

Szanowny i Kochany Panie Kolego!
Dziś otrzymałem także kartkę z 7 bm., więc nie zaginęła, tylko się spóźniła. Przyjadę (o ile „los” inaczej nie zrządzi) we czwartek, 27 bm., rano pociągiem osobowym.
Nie było już drugiej klasy, więc musiałem wziąć pierwszą, zapłaciwszy za nią
wraz z łóżkiem (wagon sypialny) 93,80 m[are]k. Mówił mi Żórawski (który jeszcze
w sobotę kupił sobie bilet, ale nie wie, czy zdrowie pozwoli mu pojechać), że w Krakowie można zamawiać miejsca sypialne na ul. Szpitalnej. Chciałbym wyjechać
i III, bez wyrażenia „uchwały ostateczne” – 1919) na wiele lat stały się − jak pisali mu współcześni – „najwyższym autorytetem w tej sprawie”.

II. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay do Jana Michała Rozwadowskiego…

99

z Krakowa zaraz po posiedzeniu, tj. w sobotę, 29, wieczorem. Bardzo więc byłbym
wdzięczny Kochanemu Panu Koledze za zamówienie dla mnie miejsca z łóżkiem
w pociągu osobowym z Krakowa do Warszawy, oczywiście drugiej klasy (2 kl.), bo
przynajmniej teraz może jeszcze się uda złapać miejsce 2 kl. Bardzo proszę zawiadomić mię, czy się udało.
O ile wiem, z Warszawy powinni by pojechać: Askenazy, Biliński, Dembiński,
Morozewicz, Bądzyński, Wierzbowski, Żórawski, razem (ze mną) 8, z Wilna Kallenbach i Zdziechowski, z Lublina Smolka.
Czy w Paryżu widział się Pan z panią Willman-Grabowską? Pisała mi, że chciała
koniecznie zobaczyć się z Panem, ale czekała na pośrednictwo Meilleta, którego jak
raz nie było wówczas w Paryżu.
Do widzenia
J. Baudouin
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Kazimierza Nitscha
(1909–1920)

1909
1. (K)

[Kraków, 18 I 1909] 1

Drogi Panie,
musiał Pan chyba otrzymać list Rozw[adowskiego] i egzemplarze „R[ocznika]
S[lawistycznego]”; miała je przed kilkoma dniami księgarnia wyekspediować. Widzę z adresu, że stanął Pan w pokojach umeblowanych Kononowa; nie wiem, jakim
sposobem wyszły mi z myśli, gdym Pana informował, a istotnie punkt to dobry.
Tutaj wszystko po staremu, do druku „R[ocznika] S[lawistycznego]” jeszcze nie
zabieramy się; roboty takie mnóstwo, że trudno sobie poradzić. Byłem dwa dni we
Wrocławiu na pogrzebie Nehringa, spotkałem się tam z Erzepkim i widziałem się
też z Babiaczykiem; spędziliśmy pół dnia razem. Na pogrzebie nikt nie przemawiał
po polsku; stosunki gorsze, niż kiedykolwiek były na wschodzie. Gdyby to Panu nie
sprawiło nieprzyjemności, prosiłbym o jedną przysługę. Z rękop[isu] łac[ińskiego]
F. I, 223 biblioteki petersburskiej Brückner wypisał z karty 38: jubilus laskaui in
Conde. On tłumaczy: jubilus = łaskawy, jakby to był przymiotnik; chodzi o wypisanie całego zdania, bo z niego można by wywnioskować, czy jubilus jest przymiotnikiem czy też rzeczownikiem. Potrzeba mi tego do Słownika st[aro]p[olskiego].
Nie jestem pewny, czy liczba 38 oznacza kartę czy str[onę], w każdym razie owo
laskaui jest pierwszą glosą polską na tej karcie czy stronicy.
Życzę Kochanemu Panu najkorzystniejszego i najprzyjemniejszego spędzenia
czasu w Petersburgu. Proszę się kłaniać znajomym.
Łączę przyjazny uścisk dłoni.
Serdecznie oddany
J. Łoś
2. (K)

Kraków, 13 II 1909

Drogi Panie,
„Izwiestija”2 nie są u mnie zapisane, jeżeli więc Pan będzie miał czas je przejrzeć,
to dobrze; w przeciwnym razie proszę mię uwiadomić. Nie wiem, czy doszła Pana
wieść o tragicznej śmierci Miecz[ysława] Karłowicza, który w ubiegły poniedziałek został na śmierć zasypany lawiną na ścieżce pod Małym Kościelcem. Odkopa1
2

Kartka pisana do Petersburga, data według stempla pocztowego.
Mowa o czasopiśmie „Известия Отделения русского языка и словесности императорской
Академии наук”.
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no go dopiero w czwartek po trzydniowej pracy 15 ludzi. Szkoda utalentowanego
człowieka.
Niedawno mieliśmy posiedzenie Kom[isji] Jęz[ykowej]. Uł[aszyn] chciał poddać
jej sądowi swój spór z Br[ücknerem], ale komisja uchyliła się od tego. Podobno
ma wytoczyć sprawę o obrazę w sądzie lwowskim, tj. w miejscu wydania broszury. Czytałem Pański artykuł w „Por[adniku] Jęz[ykowym]”3, myślę, że z tego nru
redakcja sprzeda znacznie więcej niż innych. Ciekawy jestem, jak to wpłynie na
Br[ücknera], czy się uspokoi, czy też przeciwnie. Dla mnie wszystko to jest bardzo
przykre, bo z tych wszystkich polemik więcej szkody niż korzyści dla naszej nauki
wypłynie. Ale cóż robić z takim temperamentem berlińskiego Achillesa wrzącego.
Jeszcze się nie zabrałem do pracy nad „R[ocznikiem] S[lawistycznym]”, ale
w tych dniach się zabiorę. Tak samo zdaje się i Rozw[adowski]. Obaj jesteśmy zdania, że termin jesienny wydawania jest najdogodniejszy, i wątpię, czy ten rocznik
wcześniej się ukaże. Mam mnóstwo roboty bieżącej i zazdroszczę Panu swobody
rozporządzania czasem.
Serdeczne szlę pozdrowienia.
Szczerze oddany
Jan Łoś

1917
3. (K)

Kraków, 10 V 1917

Kochany Panie,
recenzję Polivki mam, postaram się ją zużytkować w sposób proponowany przez
Pana. Otrzymałem też już uchwały ankiety lwowskiej w sprawie pisowni4. Jakkolwiek najchętniej już nie wracałbym do sprawy ujednostajnienia pisowni, to jednak
ze względu na to, że sprawa ma być jeszcze raz wytoczona na majowym walnym
zgromadzeniu członków Akademii oraz że możliwym jest zwołanie ponownej, niby
to już stanowczo ostatecznej narady ogólnej, zamierzam napisać obszerny bezstronny, ale krytyczny memoriał, który by zebrał wszystko, co dotychczas o zasadach
ujednostajnienia pisowni mówiono. Wciągnę do niego to wszystko, co się jeszcze
w bliższej przyszłości ukaże. Przypuszczam, że walne zgromadzenie, jeżeli uzna
3

4

W rzeczywistości nie był to artykuł, ale recenzja broszury polemicznej A. Brücknera Filologia
i lingwistyka…
Mowa o ankiecie, jaką rozpisało Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej w sprawie wniosków Komisji Językowej Akademii Umiejętności dotyczących reformy pisowni. Ankieta została rozesłana
do instytucji naukowych, a także do przedstawicieli świata nauki, oświaty i literatury. Większość
wypowiedzi była przeciwko projektom Akademii, stąd też ta postanowiła zwołać walne zebranie,
które odbyło się w maju 1917 r. Zawieszono wcześniejsze uchwały ortograficzne, a rzecz przekazano do ponownego rozpatrzenia Wydziałowi Filologicznemu AU.
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potrzebę zwołania narady, termin dla niej wyznaczy nie wcześniejszy jak jesienią.
Warto by poruszyć sprawę kompetencji i różnych głosów w sprawie pisowni; wygląda to tak, jak gdyby np. w sprawach higieny głosy specjalistów oraz mniej lub
więcej światłych laików uważać za równoważne. Myślę, że może znów przyjdzie
nam, specjalistom, ogłosić swoje własne zapatrywania bez oglądania się na to, czy
będą się one podobać szerszemu ogółowi „miłośników”.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś
4. (K)

Kraków, 14 XI 1917

Kochany Panie,
sprawa jest zupełnie pomyślnie załatwiona w wydziale. Wniosek komisji o mianowanie prof. K.Z. przeszedł jednogłośnie i uchwałę z referatem przesłano do ministerstwa. Teraz tylko chodzi o to, aby tam załatwiono jak najprędzej.
Audytorium tutaj w bieżącym półroczu jest stosunkowo bardzo liczne, przeszło
100 osób; ze słownikiem przeniosłem się do czytelni Akademii; wersyfikację wysłałem do Warszawy5, o Psałt[erzu] puławs[kim] nie zapominam i ciągle nad nim
pracuję.
Serdeczne pozdrowienia
J[an] Ł[oś]

1918
5. (K)

Kraków, 13 V 1918

Kochany Panie,
przybyłem do Krakowa w r[oku] 1902, zaraz pytałem przy rygorozach; ponieważ
egzamin odbywa się z „filologii polskiej”, przeto od dawna wydział postanowił,
żeby każdego kandydata pytał specjalista od hist[orii] literatury i koniecznie specjalista od hist[orii] języka.
Pytamy więc: Chrzan[owski] i ja albo Windak[iewicz] i ja, nigdy zaś
Chrzan[owski] i Windak[iewicz] beze mnie. W początkach mego pobytu, kiedy
jeszcze nie byłem o tym zwyczaju poinformowany, zdarzyło się, że dziekan któryś
zaprosił na egzaminatorów dwu historyków literatury polskiej i z tego powodu była
interpelacja na posiedzeniu Wydziału, ze strony nie mojej, ale kogoś innego, bodaj
nawet czy nie przyrodnika. Postanowienie o rygorozach z polskiego weszło do regu5

Mowa o książce syntetyzującej prace Łosia nad rozwojem polskiej wersyfikacji pt. Wiersze polskie
w ich dziejowym rozwoju, która drukiem wyszła trzy lata później (Warszawa 1920).
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laminu naszego. Oczekuję Pańskiego przybycia na posiedzenie Komisji Jęz[ykowej]
d[nia] 21 maja.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
J. Łoś
6. (K)

[Kraków,] 19186

Kochany Panie,
projekt Pański związałem z projektem Steina, sprawdziłem na licznych przykładach i umieściłem w projekcie przepisów jako najbardziej nadający się do przyjęcia.
Uwagę do Pańskiego punktu I przeniosłem na początek, gdzie mowa o zasadzie etymologicznej: tam więc znalazły się przyrostki: -two, -tka, -tki, w participiach i comparatiwvach, przy czym zaznaczono, że się odnosi i do wyrazów utworzonych od
comparatiwów, wyż-szość, wywyż-szyć, wywyższ-enie, polep-szenie itd. Dodałem też
punkt o dzieleniu spółgłosek jednakowych ze względu na takie wyrazy jak las-so,
Skirgajł-ło. Nie upieram się też i przy innych punktach, których broniłem na posiedzeniu, i nie uznaję swoich poglądów ani za jedynie słuszne, ani nawet za najlepsze.
Zreferuję wszystko, jak to robiłem dotąd, bez uprzedzeń, możliwie bezstronnie. Muszę jednak pod rozwagę Wydziału poddać decyzję, czy nie należałoby pisać – jak
tego chcą przyrodnicy – cyjan, a w takim razie i Syjon (syjonizm, syjonista) oraz
Syjam (syjamski). Słowem, Syj-, cyj- przed samogłoską (i w pochodnych). To obiecałem Kulczyńskiemu, jeżeli to więc Wydział odrzuci, nie będę narażony na niemiłe
nagabywania – posiedzenie ma być w najbliższy wtorek.
Pozdrowienia
Jan Łoś
7. (K)

Kraków, 14 VI 1918

Kochany Panie,
dopiero co otrzymałem list od Taszyckiego z Sofii: Mładenow zabrał się do bibliografii i jak ją skończy, zaraz ją Panu przyszle. Sprawa ortografii już skończona, ale obaj z Rozwadowskim nie zdołaliśmy obronić dwu punktów: pisania nazw
instytucyj i przenoszenia wyrazów. Na Wydziale zwyciężyły wnioski Czubka:
1) żeby nazwy instytucyj pisać przez wielkie litery (z wyjątkiem partykuł i wyrazów „nieokreślających”) bez względu na liczbę wyrazów do nazwy wchodzących
oraz to samo zastosować do tytułów czasopism, 2) przenosić wyrazy według zasady
Brücknerowskiej, zreformowanej częściowo przez wnioskodawcę. Pański wniosek
w każdym razie będzie wydrukowany w pierwszym rozdziale książki, gdzie podaję
historię sprawy. Tam także rozpatrzę i słabe strony uchwały ostatecznej, którą po6

Urwany róg karty i niewyraźny stempel nie pozwalają odczytać dnia i miesiąca.
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wzięto sumarycznie, polecając Czubkowi jej opracowanie szczegółowe do druku.
Komisja do języka polskiego zgłoszona do Wydziału i lista jej członków została już
zatwierdzona.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś

1919
8. (K)

Kraków, 17 III 1919

Kochany Panie!
Jednocześnie piszę do p. Konrada Drzewieckiego, którego Pan skierował do
mnie. Według zdania mojego i Rozwadowskiego rozprawa p. D[rzewieckiego] ze
względów formalnych i rzeczowych nie nadaje się na habilitacyjną.
Prawdopodobnie Pan wie, że w Warszawie i w Poznaniu utworzono osobną katedrę języka polskiego i osobną filologii słowiańskiej. Jak tylko uspokoi się nieco
w świecie politycznym i ustali się los Lwowa, zaraz na Wydziale wystąpię z wnios
kiem o utworzenie u nas w Krakowie nowej katedry języka polskiego i zaproponuję
jako kandydata na nią siebie, a Pana na katedrę słowiańską po sobie. Tym sposobem
znowu znaleźlibyśmy się razem, cała trójka redakcyjna „Rocznika Slawistycznego”
i „Języka Polskiego”.
Zeszyt „J[ęzyka] P[olskiego]” za styczeń i luty w połowie już wydrukowany;
wejdzie do niego więcej, niż przypuszczaliśmy, bo cały mój artykuł i jeszcze artykuł Kleczkowskiego o ujednostajnieniu nauki gramatyki różnych języków w szkole
średniej. Natomiast Zborowski o „Roczniku” nie napisał. Następny numer nie wiadomo, kiedy wyjdzie, gdyż nie ma papieru i trzeba było wielkiego nacisku, żeby
pierwszy numer puścić. Obecnie spełniam tylko bieżące obowiązki, na więcej mnie
nie stać; jestem ciągle jeszcze rozbitkiem duchowym: 3 lutego poległ mój syn najmłodszy w Gródku Jagiellońskim.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś

1920
9. (K)

Kraków, 17 I 1920

Kochany Panie!
Dopiero wczoraj było posiedzenie i wniosek przeszedł bez żadnych trudności.
Stosownie do życzenia Pańskiego starałem się go mocno uzasadnić. Czytałem referat
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Rozw[adowskiemu], który go zupełnie zaaprobował. Wniosek jest o zamianowanie
Pana profesorem zwyczajnym z zachowaniem wszystkich dotychczas nabytych praw
do emerytury [–] itd. oraz o mianowanie Pana kierownikiem IV oddziału Seminarium
Polsko-Słowiańskiego. Podziałowi Seminarium na literackie i językowe polsko-słowiańskie w ostatniej dopiero chwili opierali się Chrz[anowski] i Wind[akiewicz].
Postawiłem im przeto ultimatum – albo wcale nie dzielić, albo podzielić tak, jak
zaproponowałem. Chrzan[owski] zgadzał się na pierwsze i Wind[akiewicz] zapewne toż samo podpisze. Zażądałem 10 tys. m[arek] na książki, żebyśmy je razem
wybrali, co by dla mnie albo dla Pana było potrzebne. O stałą dotację proszę dla każdego oddziału osobno 1000 m[arek] rocznie na książki i 1000 na nagrody. O dotację
nadzwyczajną prosili literaci osobno.
Pozdrowienia
J[an] Ł[oś]
Zbieram materiały do nast[ępnego] „J[ęzyka] P[olskiego]”, będzie w nim koniec moich metrów7
i [–].

10. (K)

Kraków, 22 I 1920

Kochany Panie,
dziś do Pana posłałem już kartę, ale obecnie po przeczytaniu Pańskiego Ojczenasza chcę zwrócić Pańską uwagę na jedno pominięcie, o którym – jak mi się zdaje – trzeba wspomnieć. Chodzi o formy: Bądź wola twoja, przyjdź królestwo, jako
formy 3 osoby sg (sit voluntas, adveniat regnum); trzeba by wyjaśnić stosunek do
dzisiejszych: niech będzie, niech przyjdzie.
Teraz będę się starał ułożyć cały nr 1, ażeby zaraz podać do druku po skończeniu
bezrobocia8. Może za dwa tygodnie się skończy, ale może też trwać dłużej. Szczęśliwą miał Pan myśl napisania artykułu o gramatykach9; zapewne spodoba się czytelnikom i będzie dla nich pożyteczny.
Serdeczne pozdrowienia
J. Łoś
11. (L)

Kraków, 22 II 1920

Kochany Panie!
Dopiero dziś piszę do Pana, choć wróciłem tu we czwartek rano, ale miałem po
powrocie pilną robotę. W Warszawie nie widziałem się z Wrzoskiem, gdyż był na
7
8
9

Mowa o artykule J. Łosia Rytmy i metry, „Język Polski” 1920, nr 1.
Tj. strajku.
Chodzi o artykuł Z czego się uczyć gramatyki polskiej?, „Język Polski” V, 1920, z. 1.
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urlopie. W sprawie egzaminów nauczycielskich zapewne Pana poinformował już
prof. Tołłoczko lub Witkowski.
Szef sekcji Michalski, z którym się mogłem skomunikować tylko przez Szobera,
obiecał dać zasiłek osobno na wydanie książki jubileuszowej dla BdeC10, osobno na
„Rocznik Slawistyczny”. Zrobiłem więc dwa podania do Ministerstwa: jedno razem
z Szoberem o zasiłek na książkę w kwocie 40 tys. kor[on], drugie w imieniu redakcji
na „Rocznik Sl[awistyczny]” w kwocie też 40 tys. koron. Mamy obietnicę, może
więc będzie dotrzymana.
W celu wydania książki dla BdeC utworzył się w Warszawie komitet: przewodniczący Kryński, sekretarz Szober, członkami zapewne będą Appel, Benni, może też
Słoński w Warszawie, Rozw[adowski] i ja w Kr[akowie]. Pan we Lwowie. Obmyśliliśmy, żeby książka miała dwa działy: pierwszy poświęcony specjalnie Baudouinowi, druga [sic] składałaby się z różnych artykułów.
W dziale I życiorys Baud[ouina] napisałby Kryński; o jego zasługach naukowych byłby szereg artykułów według dziedzin: językoznawstwa ogólnego – Szober;
slawistyki – Rozwadowski, kaszubszczyzny – rachujemy na Pana, polszczyzny –
mógłbym ja o tym napisać. Wreszcie – żeby weszła bibliografia prac naukowych
Baud[ouina].
Appel oświadczył, że chce dać szereg aforyzmów naukowych na tle poglądów
Baud[ouina] na różne kwestie. O inne artykuły należałoby zwrócić się do innych
pracowników polskich i obcych. Będziemy czekać z rozesłaniem zaproszeń do uzyskania kredytu, ale tymczasem weźmiemy się do prac przygotowawczych.
Co się tyczy „Rocznika Sl[awistycznego]”, to mam nadzieję, że moje podanie
odniesie skutek; może choć 30 tys. dadzą. Prosiłem Rozw[adowskiego], żeby listownie poparł to u Michalskiego; przypomnę mu o tym niedługo, przed jego wyjazdem do wsch[odniej] Galicji, dokąd się w początkach marca wybiera.
Skończyło się bezrobocie w drukarni. Nr 5 „Języka Polskiego” już wydrukowany; ostatniej korekty nie mogłem sprawdzić, a przeprowadzili ją uczniowie drukarscy, stąd też pozostały błędy. Dziś po porozumieniu się z Roz[wadowskim] układam
nr 1. Materiału do niego mam dosyć, ale brak mi już artykułów do nru następnego.
Chciałbym, żeby jeszcze przed wyjazdem Rozw[adowski] napisał o barwie samogłosek, żeby Gawroński odesłał swój wzięty stąd artykuł lub napisał nowy, żeby też
Pan przysłał obiecane i nieobiecane Swoje rzeczy. Jutro oddaję numer do drukarni,
następny chciałbym drukować w marcu.
Po bezrobociu teraz składanie, druk arkusza (bez papieru) wyniesie od 2 do 3 tys.
koron!
Pański Ojczenasz do „Jęz[yka] Pol[skiego]” każę składać do miejsca, w którym
Pan omawia to samo co w artykule Z czego się uczyć gram[atyki].
Nr 1 „Języka” obejmie:
1) Rozwadowskiego: O język międzynarodowy,
10

Tj. Baudouina de Courtenay. Takiego skrótu używali w listach trzej krakowscy językoznawcy oraz
H. Ułaszyn. Zachowujemy go w tej edycji.
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2) Pański art.: Z czego się uczyć gram[atyki] pols[kiej],
3) mój art. Rytmy i metry (dokończenie),
4) Pański: Rozbiór Ojczenasza,
5) Szobera: Sposoby łączenia liczebn[ików] zbiorowych z rzeczownikami,
6) Recenzje i drobiazgi.
Rozmiaru nie zmieniamy, tj. pozostają 2 arkusze jak dawniej.
Serdeczne pozdrowienia
J. Łoś
12. (L)

Kraków, 26 II 1920

Kochany Panie!
Dotychczas nie mogłem się doprosić w drukarni, żeby zaczęli składać nr 1 „Języka Polskiego”. Korzystam z tego, aby wyjaśnić sprawę Ojczenasza. W Pańskim
liście z d[nia] 18 I pisze Pan, że dopiero otrzymawszy korektę całego (drugiego)
arkusza, będzie Pan mógł zdecydować, którą część zostawić do następnego numeru „Języka”. Co prawda, zapomniałem o tym i myślałem, że przysłane obecnie zakończenie ma być właśnie ostatnim artykułem w „Języku”. Obecnie jednak
musi Pan zdecydować, nie mając korekty z drugiego arkusza, ten bowiem nie jest
jeszcze złożony, gdyż bezrobocie wybuchło właśnie w chwili, kiedy ukończono
składać nr 5 i nawet już nie można było ani korekty z niego zrobić, ani odbić na
maszynie. Dopiero potem korektę zrobili uczniowie, a odbito numer już po zakończeniu bezrobocia.
Wziąłem w tej chwili całą niedrukowaną część Pańskiego artykułu i zdaję z niej
sprawę.
Na str. 32 mniej więcej w połowie kończy się tekst wydrukowany w N o 5. Następuje dalej: jako i my odpuszczamy do końca strony 36. Potem na str. 191–2 (nie
wiem, skąd się te cyfry wzięły) jest omówienie charakteru rozdziału I.
Str. 103 do 113 włącznie zajmuje rozdział II (Analiza głosowa) i jego krótkie na
końcu ogólne omówienie. W reszcie nowej paginacji, str. 1–6 (około 170 wierszy
druku) – rozdział III (Zmiany historyczne). Na str. 7 charakterystyka tego rozdziału,
potem uwagi o gramatykach i wreszcie na str. 9 Spis treści.
Nie wiem, co by można było dać z rozdziału IV, bo w nim zajmuje się Pan pisownią i wymawianiem spółgłosek miękkich, sprawą pisowni dźwięków wyrażanych
przez dwie litery, pisowni samogłosek nosowych, spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Całość tego rozdziału może zająć w druku około 300 wierszy. Rozdział ostatni bez zamykających go uwag i spisu treści obliczam na 170 wierszy.
Proszę tedy o najszybszą odpowiedź, co mam dać w Ojczenaszu do nru 1 i co
do 2, gdyż już i drugi nr chciałbym według możności wydać w marcu. Ale nas „Poradnik Jęz[ykowy]” wyprzedza.
Przypuszczam, że sprawa Pańska ruszy się dopiero po powrocie Wrzoska z urlopu, o ile przy tym nie ugrzęźnie w ministerstwie skarbu. Bardzo żałuję, że nie mog
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łem się widzieć z Wrzoskiem, tym bardziej że zbierałem się poinformować jeszcze
o niektórych innych sprawach uniwersyteckich.
Oczekuję szybkiej odpowiedzi, na którą czekać będę z drukiem drugiego arkusza
„Języka Polskiego”. Boję się, czy Rozw[adowski] przed wyjazdem zdąży napisać
jaki artykuł, a bez niego będzie znowu trudno 32 str. zapełnić czym, co by czytelników zainteresowało. Niechby Gawroński odesłał artykuł, który czasowo zabrał
z powrotem.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś
13. (L)

Kraków, 1 III 1920

Kochany Panie!
Zaraz po otrzymaniu Pańskiego listu zabrałem się do rozpatrzenia Pańskiego artykułu. Odpowiednio do Pańskich życzeń w nrze 1 umieszczę początek rozdziału II
(albo do 170 wierszy), co obejmie ilustrację zasady, że każda głoska powinna być
wyrażona osobnym znakiem, i przegląd wypadków, w których głoska wyraża się
przez dwie lub więcej liter. Na nr 2 pozostanie część rozdziału III.
Jeszcze nie wiem, jak wypadnie nam postąpić z rozmiarami nru: dziś obliczono
w drukarni, że druk z papierem i broszurowaniem dwuarkuszowego nru wyniesie
4200 kor[on], czyli jeśli jeszcze doliczyć honoraria, to koszt nru dwuarkuszowego wyniesie około 4500 koron. Tymczasem preliminowano nam na „Język Polski”
wszystkiego 7500 kor[on] rocznie. Wobec tego prenumeratę roczną trzeba by oznaczyć najmniej na 20 marek, czyli 4 marki za numer pojedynczy.
Rozważaliśmy tu z Rozw[adowskim], czyby nie należało zmniejszyć objętości nru
do 1½ arkusza, wtedy koszt nru wyniósłby około 3400 koron, czyli około 2400 marek,
czyli prenumerata mogłaby wynosić około 15 marek albo 3 m[arki] za numer pojedynczy. Nie wiem, czy kancelaria Akademii zgodzi się z takim obliczeniem, bo trzeba jeszcze włączyć procent dla księgarni. Jutro rozmówię się w tym przedmiocie z Rydlem
i z sekretarzem generalnym i odpowiednio do wyniku narady ułożę numer.
Z licznych wydatków na Wydziale preliminowano: na publikacje Wydziału
30 tys. koron, na publikacje Komisji Historii Sztuki 15 tys., Literackiej – 1500,
Językowej – 9 tys., Filologicznej – 3 tys., Orientalistycznej – 4500, wszystko to
niezmiernie szczupłe kwoty wobec dzisiejszej drożyzny. Od 1 kwietnia spodziewamy się jednak podwyższenia dotacji państwowej, to może cyfry powyższe ulegną
zwiększeniu. W każdym razie odbędę jeszcze naradę z Rozw[adowskim] względem
rozmiarów „Języka Pols[kiego]”.
Do Gawrońskiego napiszę; przypuszczam, że otrzymam jego artykuł.
O rozporządzeniach [–] nic nie wiem, czytałem tylko, że jego stanowisko jest
zachwiane.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś

112

14. (K)

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

Kraków, 6 III 1920

Kochany Panie!
Okazało się, żebym się nie zdał na księgarza i wydawcę; obrachowania moje okazały się zupełnie błędne: przedpłata roczna na „Język Polski” wyniesie 40 m[arek],
cena pojedynczego numeru 9 m[arek]. Rocznik poprzedni mamy sprzedawać po
25 m[arek].
Niech Pan przyciśnie Gawrońskiego, aby choć odesłał ten artykuł swój, który
wziął jeszcze do przejrzenia. Jeżeli nie będę miał zapasu w tece redakcyjnej, trudno
będzie stale zapełniać dwa arkusze druku i układ ich zapewne pozostanie przypadkowy. Od Rozwadowskiego też nie jest łatwo coś wydusić. Rudnicki przysłał coś
o Stągniewicach – Stogniewicach, co się zupełnie nie nadaje do „Języka Polskiego”.
Inni też milczą, jeden Pan tekę zasila. Mówił mi Rozwadowski o projekcie Pańskim,
żeby coś napisać o ziemiach plebiscytowych. Byłoby to dobre, ale spadłoby to na
Pana. Numer 1 się drukuje, zarazem też składa się Pański drugi arkusz.
Pozdrowienia
J[an] Ł[oś]
15. (L)

Kraków, 11 III 1920

Kochany Panie!
Otrzymałem Pański artykuł o [–]. Pójdzie do następnego nru. Rozw[adowski]
zapewne nie da teraz, bo zajęty innymi rzeczami, przede wszystkim odczytem warszawskim. Będę musiał coś znowu napisać o stylistykach, a o innych rzeczach trudno mi myśleć, gdyż jestem w trakcie pisania podręcznika gram[atyki] starosłowiańskiej i już ku końcowi się zbliżam. Potem zaraz się zaś biorę do gram[atyki] polskiej.
Przysłano mi tekst Pańskiego rozbioru Ojczenasza. Rozdział II kończy się na str.
32 u góry. Dałem rozdział III do składania, poleciłem go złożyć do końca i posłać
Panu do korekty. Z wypuszczeniem całości trzeba będzie poczekać tak, aby to osobne wydanie wyszło razem z nrem 2 „Języka Polskiego”, a nr ten chcę puścić najprędzej i tylko bym pragnął, żeby Gawroński przysłał swój artykuł, trudno bowiem,
żebyśmy we dwóch z Panem zapełnili cały numer. Na korekcie niech Pan od razu
zaznaczy, jaka część rozdziału III ma iść do „Języka Polskiego”.
Jeśli Pan ma sposobność poprzeć sprawę „Języka Polskiego” w ministerium,
niech Pan to zrobi. Po prawdzie ministerium poleciło szkołom nabywanie czasopisma, ale było to w czasie, kiedy Ulanowski nie chciał oznaczyć stałej rocznej
przedpłaty i kiedy oddzielnych nrów mimo najszczerszych chęci niepodobna było
się doczekać. Teraz można prenumerować u Gebethnera i Ski w Krakowie, u Gebethnera i Wolffa w Warszawie i we wszystkich filiach tych księgarń, należałoby
przypomnieć szkołom obowiązek prenumerowania „Języka Polskiego”.
Jutro mamy obmyślać ułożenie przepisów, jakie obowiązki podczas studiów uniwersyteckich ma spełnić kandydat na nauczyciela szkół średnich, aby mieć prawo
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przystąpienia do egzaminu naukowego. Nie wiem, jaka będzie treść uchwały, ale
dziś rozmawiałem z Chrzanowskim, czego należałoby domagać się od polonistów.
Jest on zdania, żeby słuchacz uniwersytetu polonista zdawał egzamina przejściowe
z roku I na II i z II na III z przedmiotów pomocniczych: łaciny, historii polskiej,
historii literatury powszechnej, z języka starosłowiańskiego i z ogólnego językoznawstwa. Nadto w każdym z tych dwu lat z kursu literatury polskiej w zakresie
3 godzin wykładów tygodniowo. Nie wiem – w razie przyjęcia egzaminów z głównego przedmiotu – jak ułożyć wymagania z gramatyki; właściwie trzeba by zaczynać od fonetyki, więc czyżby trzeba było co rok zaczynać od fonetyki i wykładać
dla I roku fonetykę, dla II morfologię? Ale to już by zajęło 5 godzin tygodniowo,
co by więc zostało dla II roku i dla tych, co chcieliby się do naukowej działalności
przygotować? Jeżeliby kolejno co rok wykładać fonetykę, morfologię, składnię, to
ci, co trafią w pierwszym roku pobytu na morfologię, będą mieli niezmiernie twardy orzech do zgryzienia. Dotychczas radziłem sobie w ten sposób, że jednocześnie
z morfologią polską wykładałem fonetykę starosłowiańską i odwrotnie, przy czym
tak wykłady urządzałem, żeby jeden był przygotowaniem dla drugiego. Choćbyśmy
wreszcie w Krakowie obaj tę trudność rozwiązali przez omówione współdziałanie,
to jednak trzeba by tak program ułożyć, aby i dla innych uniwersytetów (z jednym
profesorem do języka) mógł być wystarczającym. Muszę się jeszcze popytać Słońskiego i [–], jak oni sobie radzą w analogicznych trudnościach. Niech i Pan napisze,
co Pan o tym sądzi.
Osobne są wymagania ćwiczeń praktycznych. Chrzanowski domagałby się
obowiązkowego udziału 1) w rozbiorach utworów w ciągu 4 semestrów, 2) udziału w proseminarium w ciągu 1½ semestru i 3) udziału w seminarium w ciągu 1½
semestru.
Obawiam się, że wprawdzie tymi drogami ułatwimy młodzieży zdawanie egzaminów nauczycielskich, ale sami na typowych belfrów zajdziemy. Chyba uratują nas
podręczniki i dlatego im teraz cały czas wolny poświęcam.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś
Robię indeks do „Języka Polskiego”, ale nie wiem, czy dobrze. Chcę dać indeks rzeczowy i wyrazowy, prócz spisu rzeczy.
Komisja Językowa ma otrzymać teraz 9300 kor[on] rocznie (przekroczenie przeszłoroczne
umorzono), dla sekretarza Komisji wyznaczono 800 kor[on].

16. (L)

Kraków, 14 III 1920

Kochany Panie!
Mówił mi Rozwadowski o Pańskiej idei, aby poświęcić pewną część „Języka
Polskiego” sprawom językowo-ludowym z kresów polskich. Nie pisałem o tym,
gdyż myślałem, że Pan wprost ze mną będzie też o tym mówić. Według mego zdania
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można by tym sprawom poświęcić jeden numer. Najlepiej byłoby następny, bo gdy
się plebiscyt skończy, mniejsze będzie zainteresowanie publiczności tymi sprawami.
Może by w nrze 2 zresztą dać artykuły poświęcone kresom zachodnim i północnym, a także południowym (Pan by je napisał – nieprawdaż?), a na nr 3 zamówić
coś o polskich żywiołach językowych na wschodzie u Chomińskiego, który właśnie
bawi obecnie w Krakowie.
Zebrałem materiał do indeksów, o których Pan pisał, żeby je warto dodać do „J[ęzyka] P[olskiego]”, ale po rozpatrzeniu się w tym materiale obaj
z Rozw[adowskim] doszliśmy do przekonania, że wystarczy dać tylko zwykły spis
treści, jaki dawaliśmy w latach poprzednich. Wydrukowanie indeksów kosztowałoby około 500 kor[on].
Na „J[ęzyk] P[olski]” uzyskałem jeszcze z funduszów specjalnych 500 kor[on].
Wczoraj na posiedzeniu administracyjnym Wydziału ustaliliśmy więc dotację
w kwocie 8 tys., z czego postanowiono redaktorowi wypłacić wynagrodzenia 500
kor[on] rocznie. Był wniosek o przyznanie 1000 kor[on], ale oparłem się temu, bo
przecież wtedy redaktor brałby tyle, ile wszyscy wespół pracownicy razem, a nawet
więcej, bo honorarium współpracowników nie wynosi 1000 kor[on] rocznie. Mam
nadzieję, że jak Pan przyjedzie do Krakowa na stałe, to może Pan zechce objąć
redakcję.
Wczoraj przysłano mi korektę Ojczenasza, choć poleciłem ją wysłać wprost do
Pana, ponieważ jednak nie było pewnym, czy pociągi pójdą, drukarnia mnie ją przysłała. Zrobiłem pobieżną korektę pierwszą, jutro oddam ją w drukarni, za parę dni
więc powinien by Pan otrzymać korektę drugą z rękopisem. Wszystkiego, już ze spisem treści, jest str. 38. Niech Pan zaznaczy, dokąd by Pan chciał drukować rozdział II
w „J[ęzyku] P[olskim]”, choć z resztą zapewne ciężko będzie czekać na Pańskie wskazówki, bo trzeba będzie pospieszyć z wydaniem i tak już mocno spóźnionego nru.
Mówiono mi, że Zaw[iliński] jest w wielkim kłopocie: ogłosił prenumeratę roczną na 20 m[arek]11, od wielu osób przedpłatę roczną pobrał, a teraz okazuje się, że
cena jest zbyt niska, zwłaszcza że w sierpniu ma być nowa podwyżka płac dla składaczów, a pewno też i ceny papieru.
Czy Pan pojedzie na zjazd do Warszawy? Nie miałem zamiaru jechać, ale ostatecznie pojadę; może uda się co zrobić dla właściwego postanowienia rzeczy. Prócz
punktów przewidzianych w programie trzeba jeszcze wytoczyć sprawę ratowania
poważniejszej książki polskiej, której możność wydania coraz bardziej się utrudnia
przez szrubowanie cen do niebywałej wysokości, a także sprawę bibliografii bieżącej; powinien by się nią zająć Związek Księgarzy, ale wydaje mi się słusznym
jego żądanie, aby z nim razem współdziałał w tym kierunku zespół uczonych towarzystw, tym bardziej że dla ich celów do bibliografii włączyć trzeba spisy szczegółowe artykułów w czasopismach poważniejszych. Tymczasem Akademia zawiesiła
wydawnictwo miesięcznej Bibliografii (redagowanej przez Czubka): kosztowała
ona 24 tys. kor[on] w przeszłym roku, miała 50 (pięćdziesięciu) prenumeratorów
11

Na „Poradnik Językowy”.
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i nigdy nie była kompletną; w roku przyszłym koszt jej wyniósłby około 100 tys.
koron. Bez katalogu nowych wydawnictw obejść się przecież nie można, dlatego
trzeba doprowadzić do wspólnego porozumienia: świat księgarski i uczony.
Mam już wezwanie, aby na publiczne posiedzenie Akademii zdać sprawę z roboty nad Słownikiem st[aro]p[olskim]. Czy mam coś wspomnieć o Pańskiej pracy nad
[–]? W jakim stadium się ona znajduje?
Rozwadowski w tych dniach wyjeżdża, w każdym razie przed 20 będzie we Lwowie, zapewne więc zobaczycie się Panowie z sobą.
Serdeczne pozdrowienia
Jan Łoś

IV
Listy
Jana Łosia
do

Henryka Ułaszyna
(1906–1928)

1906
1. (L)

Kraków, 7 II [19]06

Szanowny Panie!
Przede wszystkim proszę o przebaczenie za to, że tak późno Panu odpisuję, ale
winą tego jest głównie Słownik Karłowicza, który mi każdą chwilę czasu pochłania.
W kwestii opracowania słowotwórstwa, czyli raczej tematotwórstwa (Stammbildungslehre) dla Encyklopedii1, sądziłbym, że należałoby tę część gramatyki
opracować na zasadach psychologicznych z uwzględnieniem teoryi najnowszych:
Wundta oraz jego krytyków, a przede wszystkim Rozwadowskiego (Wortbildung
und Wortbedeutung).
Współpracownikami działu III Encyklopedii są następujący p[anowie] (Liczba
oznacza odpowiedni rozdział w Programie Encyklop[edii], który Pan posiada):
1 – prof. Nehring
2 – Rozwadowski
3 – Brückner
4 – Brückner
5 – Baudouin de Courtenay
6 – Benni
7 – Brückner
8 – Rozwadowski
9. a. – Kryński
b. – Ułaszyn
c. – Łoś
10 – Łoś
11 – Rowiński
12 – Nitsch
O transkrypcji dotychczas tutaj nie naradzaliśmy się. Ponieważ całe dzieło ma
być popularne, przeto pożądaną byłoby rzeczą podawać przykłady w pisowni ogólnie przyjętej, tam jednak, gdzie tego będzie wymagała konieczność, należałoby się
trzymać transkrypcji, używanej już w nowych pracach dialektologicznych, co się zaś
tyczy ъ, ь, to byłbym za utrzymaniem tych znaków, a nie za oznaczaniem ich przez
ŭ, ĭ. Jeżeli przyjmiemy tę zasadę, to zresztą może już redaktor sprowadzić niektóre
różnice w szczegółach do jednolitego systemu.

1

Mowa o rozpoczętych jeszcze w 1904 r. pracach nad Encyklopedią polską (tom III, dział III: Język
polski i jego historia).
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Łaskawie nadesłaną mi pracę Szanownego Pana2 zaraz przeczytałem z wielką
przyjemnością, szczegółowsze jednak jej przestudiowanie musiałem odłożyć do
czasu, kiedy znów przyjdzie w uniwersytecie kolej na wykład fonetyki; teraz właśnie siedzę w słowotwórstwie.
Życząc Szanownemu Panu najobfitszych plonów pracy, łączę wyrazy szczerego
szacunku i poważania
Jan Łoś

1907
2. (L)

Kraków, 7 IV [19]07

Szanowny Panie!
Na pewno nie mogę Panu odpowiedzieć, gdzie i kiedy ukazała się wiadomość,
o którą Panu chodzi, nigdzie jej bowiem w pismach nie spotkałem. Domyślam się
jednak, że chodzi o Lwów. Po śmierci prof. Kaliny zwrócił się do mnie prof. Kallenbach z prośbą o wskazanie możliwych na opróżnioną katedrę kandydatów. W moim
liście wyliczyłem wszystkich pracowników na polu filologii słowiańskiej w Polsce,
dodając krótką ich charakterystykę. Naturalnie nie zapomniałem i o Panu. Wskutek tego kandydatura Pańska była omawiana na posiedzeniach fakultetu lwowskiego. O ile słyszałem, pierwotnie miało być podane do ministerium terno: 1) Nitsch,
2) Leciejewski, 3) Pan. Następnie miano podać samego tylko Nitscha; w ostatniej
chwili wyłoniła się kandydatura Krčka, który podobno w najbliższym czasie ma
ogłosić pracę o kontynuacjach słowiańskich prasłowiańskiego typu tort itp.
Sprawa cała jest obecnie w zawieszeniu, ale sądzę, że Nitsch ma szans najwięcej.
Sądzę właśnie, że echa obrad fakultetu musiały się dostać do którego dziennika i że
to o tej kandydaturze Pan od krewnych się dowiedział.
Łączę wyrazy szczerego poważania i życzliwości.
Sługa
Jan Łoś
3. (K)

Kraków, 6 V [19]07

Szanowny Panie!
Przepraszam bardzo, że zaraz Panu nie odpisałem, ale znowu mam więcej niż
zwykle roboty. Następnie po usprawiedliwieniu się odpowiadam na pytanie:

2

Mowa o rozprawie doktorskiej Ułaszyna Über Entpalatalisierung der ursl. e-Laute im Polnischen,
Leipzig 1905.
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1. Sprawa pisowni w tych dniach będzie zapewne ostatecznie rozstrzygnięta przez
Akademię: d[nia] 7 bm. jest publiczne jej posiedzenie, gdzie to ma być ogłoszone.
2. Nabycie Reja po zniżonej cenie jest o tyle możliwe, o ile na to zgodzi się Gebethner i Ska, gdyż całe wydawnictwo jest jego własnością jako kupione hurtem od
Akademii.
3. Uwagi Pańskie co do porządku artykułów w Enc[yklopedii] są słuszne, toteż
w ostatecznej redakcji postaram się je uwzględnić.
Co się tyczy Lwowa, to podobno kandydatura Nitscha jest dziś b[ardzo] niepewna. Słyszałem, że zgłosił się jeszcze jeden kandydat, p. Kryński, i ten zapewne się
utrzyma.
Krček wydał zapowiadaną książkę o typie wyrazów tart i cir(z)ć, jak je nazywa,
w jęz[yku] pol[skim], pełny tytuł jest znacznie dłuższy. Wyszła u Altenberga we
Lwowie.
Przepraszam, że piszę tak krótko, ale teraz co dzień mam posiedzenie jakieś (dziś
Komitetu Enc[yklopedii] Pols[kiej]), egzamin, parę godzin wykładu i słowniki.
Uścisk dłoni załączam.
Szczerze oddany
J. Łoś
Arkusz ma być 16-stronicowy, bo tak jest w „Rozprawach”, a na nich się format Enc[yklopedii]
wzoruje. Termin pożądany I połowa r[oku] 1908.

1910

4. (L)

Kraków, 10 I 1910

Szanowny Panie!
Niedawno odbyło się tu zebranie miejscowych współpracowników działu językowego Encyklopedii polskiej, na którym obliczyliśmy, jakie artykuły posiadamy
już w tece i jakie w krótkim czasie powinniśmy otrzymać. Okazało się, że można
będzie jesienią zacząć druk tomu pod warunkiem, że przynajmniej artykuły stojące w bliskim z sobą związku, mianowicie: słowotwórstwo, morfologia i składnia,
zostaną złożone u sekretarza Komitetu Redakcyjnego najpóźniej w dniu 1 marca
r[oku] b[ieżącego]. Chcąc według sił wywiązać się z ciężkiego obowiązku nałożonego na mnie przez Komitet Redakcyjny, muszę mieć pozostawiony sobie czas
dłuższy do poznania się gruntownego z treścią artykułów, aby w razie potrzeby móc
zaproponować autorom zmiany niezbędne do zharmonizowania całości. Składnia
za tydzień będzie już zupełnie gotowa, morfologię prof. Kryński obiecał nadesłać
na 1 marca do Krakowa, wobec czego udaję się do Szanownego Pana z uprzejmą
prośbą o łaskawe zawiadomienie mnie, czy na ten termin będzie także i Pański artykuł gotowy.
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Przy tym jeszcze i druga prośba; ostatni rozdział tomu językowego, jako zbyt
różne rzeczy zawierający, umyśliliśmy podzielić między kilku autorów i polecono
mi zapytać Szanownego Pana, czyby Pan nie zechciał napisać małego artykułu o językach tajnych, w rozmiarze nieprzenoszącym 4 stronic druku według wzoru typograficznego, który Panu został z Akademii przesłany jako podstawa do obliczania
rozmiaru artykułów.
Mam nadzieję, że Szanowny Pan zechce mi niebawem na oba zapytania odpowiedzieć, i pozostaję z głębokim szacunkiem i szczerą życzliwością
Jan Łoś
5. (L)

Kapucyńska 7
Kraków, 17 I 1910

Szanowny Panie!
Jeżeli przedmiot jest obszerny, a miejsca na jego wyłożenie tak mało jak właśnie na Słowotwórstwo w Encyklopedii, to sądzę, że wszelkie wyjaśnienia ze strony
redakcji, zamiast pomagać, tylko szkodzą współpracownikom. Okazało się to dowodnie i w stosunku między nami, gdyż moje krótkie wyjaśnienie wprawiło tylko
Szanownego Pana w kłopot.
Jestem przekonany, że każde miałoby ten sam skutek; zabierając się do roboty, niewątpliwie Szanowny Pan miał już wyrobione zdanie, co powinno koniecznie
wejść do rozdziału, ja zaś – zamiast ująć – pewno bym jeszcze tylko dodał coś innego, jak to się stało we wzmiance o „zasadach psychologicznych”. Trudno mi i z tego
też względu dawać jakieś wyjaśnienia, że inni współpracownicy ani ich nie żądają,
ani też nie dzielą się ze mną wiadomościami, w jaki sposób wykonywują [sic] swe
prace, obawiałbym się więc, abym swymi wyjaśnieniami, w jedną stronę skierowanymi, nie wprowadził obcego pierwiastku, psującego jednolitość wykonania zarówno oddzielnych części, jako też i całości, która może bez mojego wmieszania się
w te sprawy będzie jakoś zharmonizowana przypadkowo. Jako redaktor działu językowego uważam tylko za najpierwszy obowiązek baczenie na to, aby powierzony mi
dział został przez współpracowników wykonany w całości.
Będąc przekonanym, że Szanowny Pan sam najlepiej streści własne swoje studium o sufiksach, muszę jednak zwrócić uwagę Pańską na to, że przedmiot owego studium nie wyczerpuje jeszcze tego, co Słowotwórstwo ma w sobie zawrzeć.
Sądzę, że mówiąc o sufiksach, Szanowny Pan nie pominął też pni i prefiksów, ale
nie znajduję w liście żadnej wzmianki o wyrazach złożonych, a nadto sądziłbym,
że koniecznie należałoby choć pokrótce powiedzieć o budowie zaimków. Wtenczas
będzie Słowotwórstwo najbardziej zbliżone do zwykłego schematu, według którego
np. wyłożył Stammbildungslehre Vondrák w Vergl[eichende] Slav[ische] Gram[ma
tik] I, 393−519, gdzie, choć zbyt wiele miejsca poświęcił sufiksom w porównaniu
do innych przedmiotów, jednak wyrazów złożonych nie pominął i tylko zaimków
nie ruszył. Nie wątpię też, że i Szanowny Pan uznaje konieczność takiego samego
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uwzględnienia wszelkich kategorii wyrazów złożonych, jak i wyrazów prostych, i że
je do swego artykułu wprowadzi, inaczej bowiem zrobiłaby się luka rażąca. Jeżeli
Szanowny Pan nie dotyka stosunku syntaktycznego zachodzącego między sufiksem
a tematem, to naturalnie nie należałoby go też dotykać i [w] wykładzie o wyrazach
złożonych. Słowem, należałoby jeden i drugi przedmiot opracować na tych samych
zasadach, ale zupełnie pominąć wyrazy złożone niepodobna. Mam nadzieję, że Szanowny Pan zechce łaskawie wyjaśnić mi swoje na tę rzecz poglądy.
Za życzliwą pamięć, wyrażoną przez przysłanie mi odbitki artykułu o kobiecie
oraz niemieckiej broszury polemicznej, bardzo dziękuję3. I my też zostaliśmy zmuszeni do odpowiedzenia Brücknerowi na jego krytykę o I tomie „Rocznika”; zapewne odpowiedź nasza niedługo wyjdzie w druku4. Cieszę się i ja z II tomu „Rocznika”;
jest to w zupełności zasługa Rozwadowskiego i Nitscha, gdyż ja jestem tylko podpisującym się redaktorem.
Dziękuję jeszcze za obietnicę napisania o gwarach tajnych i łączę wyrazy poważania i szczerej życzliwości
Jan Łoś
PS Adres mieszkania umieszczam zawsze na kopercie. Zresztą Kraków jest tak małym miastem,
że wymienianie ulicy staje się zbytecznym, zwłaszcza gdy w adresie jest wspomniany uniwersytet.

6. (L)

Kapucyńska 7
Kraków, 1 VIII 1910

Szanowny Panie!
List Pański otrzymałem na chwilę przed wyjazdem na wieś, dlatego w paru
słowach tylko odpisuję. Przez cały sierpień nie będzie mnie w Krakowie. Rozwadowski wyjechał także do siebie na wieś, ale wybiera się potem albo do
Krakowa, albo z żoną do Franzensbadu. Nitscha chwilowo nie ma, wyjechał
3

4

Mowa o artykule Ułaszyna Uwagi krytyczne z powodu nowych etymologii kobiety, wydrukowanym
w „MPKJ” IV, 1909, oraz o broszurze odnoszącej się do sprawy z A. Brücknerem An die Leser des
Archivs für slavische Philologie, Leipzig 1909.
Aleksander Brückner czterokrotnie negatywnie zrecenzował „Rocznik Slawistyczny” w: „Pracach
Filologicznych” VII, 1911 (z. 1, 1909), „Książce” IX, 1909 (nr 12), dokończenie: X, 1910, „Ludzie”
XV, 1909, a także w „Indogermanische Forschungen” XXVI, 1910, „Anzeiger für indogermanische
Sprach- und Altertumskunde”. Jak twierdził, „nie daje ono [pismo – uzup. A.C., M.S.] rozpraw
czy przyczynków samoistnych, […] zbiór zaś recenzji – podanych niby musztarda po obiedzie,
nie aktualnych, lecz zgromadzonych czystym przypadkiem, bez planu czy systemu, zainteresować
nie może. […] Nie wypełnia żadnej luki, nie odpowiada żadnej potrzebie; wystąpiło z kilkunastu
polskimi i kilku niemieckimi recenzjami jako wcale zbędny dodatek niby do Archiwum Jagiczowego. A można było i koszta, i pracę na coś pożyteczniejszego, trwalszego obrócić” („Książka” IX,
1909, s. 475). W tej sytuacji redaktorzy „Rocznika Slawistycznego” uznali za konieczne publikację
broszury W sprawie „Rocznika Slawistycznego”, w której wyjaśniali cel stworzenia czasopisma
i przytaczali pozytywne recenzje językoznawców europejskich.
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w Sandomierskie. Przed paroma dniami ogłoszono jego nominację na profesora
nadzwyczajnego.
Wskutek opóźnienia druku zapewne artykuł Pański do Encyklopedii nie będzie
potrzebny wcześniej jak koło nowego roku. Toteż nie nagliłem Pana o przyspieszenie terminu jego przysłania. Ogólny plan artykułu ułożony przez Pana wydaje mi się
racjonalnym.
Artykuł Brücknera ukazał się w ostatnim tomie „Rozpraw”.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku
Jan Łoś

1911
7. (L)

Kapucyńska 7

Kraków, 22 III 1911

Szanowny Panie!
Jeżeli Pan zmieści wszystko według planu łaskawie nadesłanego uprzednio,
w takim opracowaniu, jakiego próbki otrzymałem obecnie, bez przekroczenia liczby
stron przeznaczonych na ten dział gramatyki, to, o ile sądzić mogę, artykuł Pański nada się do Encyklopedii i będzie odpowiadał wymaganiom postawionym przez
Komitet Redakcyjny. Dla zaoszczędzenia miejsca można by się nieco ograniczyć
w przytaczaniu przykładów tam, gdzie dwa lub trzy mogą się okazać wystarczającymi. Przede wszystkim jednak prosiłbym Szanownego Pana o przyspieszenie w miarę możności artykułu, abyśmy go mogli już w niedługim czasie otrzymać.
Pańską broszurę polemiczną otrzymałem i zaraz po jej otrzymaniu przesłałem
Panu na wieś słów kilka na karcie pocztowej5. Z jej treścią w zakresie dowodzeń naukowych zgadzam się w zupełności, choć pozostaję przy dawnym zdaniu, że książka
Brücknera mimo wszystko nie jest tak zła na ogół, jak ją Panowie osądzili, i w niektórych częściach zasługuje na uznanie.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania
Jan Łoś
8. (L)

Kapucyńska 7

Kraków, 15 VI 1911

Szanowny Panie!
W sprawie terminu nadsyłania prac dla Encyklopedii współpracownicy porozumiewają się bezpośrednio z sekretarzem Komitetu Redakcyjnego, prof. Stanisławem
5

Broszura, o której wspomina Łoś, to Filologia i lingwistyka prof. Brücknera. Szkic polemiczny
H. Ułaszyna, Kraków 1910.
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Estreicherem (Akademia Umiejętności); na jego też ręce Szanowny Pan będzie łaskaw przesłać pracę, gdy będzie skończona.
Smuci mię to, że mój sposób wydania Mammotrektu nie znalazł uznania Szanownego Pana6; nie naśladowałem tam żadnego specjalnego wzoru: wydałem zabytek
w całości, nie zaś w ekscerptach, zestawiłem z mammotrektem lubińskim i z tekstem Wulgaty, w objaśnieniach oznaczałem wyraźnie miejsca tekstu, na końcu dałem
indeks ważniejszych wyrazów z przytoczeniem wszystkich ich form gramatycznych,
słowem, starałem się według możności uprzystępnić zabytek dla chcących nad nim
pracować. Nie znając zarzutów Szanownego Pana, nie jestem w możności z mych
win się wytłumaczyć.
Co się tyczy Biasowic, to chyba tu tylko o a chodzi.
Łączę wyrazy szacunku i poważania
Jan Łoś
9. (L)

Kapucyńska 7
Kraków, 17 X 1911

Szanowny Panie!
Dziękuję Panu bardzo za przysłanie artykułu pt. Pchła i płeszka oraz oceny wydania mamotrektu i za samą ocenę7. Zupełnie słusznie wytknął mi Pan pominięcie
wykazu skróceń; będę się starał błąd naprawić, dodając ten wykaz na końcu V tomu
„M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”. O wykazie po prostu zapomniałem,
jest to więc grzech mimowolny, za to drugi – wybór wyrazów w indeksie – był popełniony rozmyślnie.
Wahałem się, czy nie dać zupełnego indeksu wyrazów wraz ze wszystkimi ich
formami gramatycznymi, jakie się znajdują w zabytku, i miałem rękopiśmienny taki
indeks zupełnie gotowy; na widok jednak ogromu materiału, który w innym porządku powtórnie przedrukować należało, zląkłem się zarzutu, że próżno przysparzam
kosztów Akademii, i wtedy mocno – być może za mocno – indeks ten przetrzebiłem.
Myślałem też i o tym, żeby cały mamotrekt wydać w formie alfabetycznie
uporządkowanego słownika, ale wstrzymał mię wzgląd, że przez to zatraciłby się
w zupełności charakter całego zabytku, z czego wyniknęłaby niejedna niepowetowana szkoda.
Jeden z dowodów słuszności tego zapatrywania mojego znajduję w Pańskiej recenzji, gdzie (str. 641) czytam: „niestety dzisiaj luka ta nie została wypełniona”,
tj. omyłki w B[iblii królowej] Z[ofii] nie zostały poprawione przy pomocy mamotrektu. Dlaczego „niestety”? Nie jest przecież wydawca od poprawiania wcześniejszych
6

7

Chodzi tu o wydany przez J. Łosia Mammotrekt z r. 1471 (Kraków 1911) i recenzję tej edycji pióra
Ułaszyna w „Pracach Filologicznych” VII, 1911.
H. Uł a sz y n, Z przeszłości wyrazów pchła i płeszka, „Prace Filologiczne” VII, 1911, oraz wspomniana recenzja Mammotrektu.
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tekstów według wydawanego tekstu późniejszego, który z tamtymi nie ma bezpośredniego związku. Owo „niestety” byłoby jednak usprawiedliwione, gdyby ta luka
nie mogła być wypełniona na podstawie wydania mamotrektu, a właśnie stałoby
się to wówczas, gdybym wydał mamotrekt w sposób zalecany przez Szanownego
Pana. Obecnie jednak nic łatwiejszego, jak porównać B[iblię królowej] Z[ofii] z odpowiednimi miejscami mamotrektu. Mnie się zdaje, że o ile kopia drukowana mniej
się różni od oryginału, tym lepiej spełnia swoje zadanie i że każdy w niej może znaleźć wszystko, co jest w oryginale i czego ów szukający potrzebuje (dowód: yaplky),
i przeciwnie, wyraz wyróżniany przez wydawcę może być nawet przez niego samego potem zapomniany, jak to się stało z wyrazem cana. Właśnie cana, przytaczana
przez Szanownego Pana na poparcie Pańskiego twierdzenia, zwraca się przeciwko
Panu; przecież Brückner formie tej szczególne w swym artykule poświęcił miejsce
i mimo to my wszyscy, a i on sam z nami, o nie[j] zapomnieliśmy.
Ze szczegółowych uwag mnie dotyczących chętnie zgadzam się na formę biedzicz, natomiast co się tyczy wyrazu ʃgaga u Parkosza, to nie mogłem napisać, że się
już tak wymawiał, bo się dziś tak nie wymawia. Czy go wymawiano „sgaga”, a nie
„zgaga”, nie mogę wiedzieć na pewno, miałem jednak prawo przypuszczać, że Parkosz w wyrazach specjalnie ilustrujących wymawianie S w odróżnieniu od Z tych
dwu dźwięków nie powinien był mieszać i może nie mieszał. To przypuszczenie
i dziś nie wydaje mi się nieuzasadnionym.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania
Jan Łoś

1912
10. (L)

Kapucyńska 7

Kraków, 29 VII 1912

Szanowny Panie!
Bardzo dziękuję za przysłaną łaskawie pracę Pańską W obronie nauki8 i wzajemnie jednocześnie z listem niniejszym wysyłam swój artykuł o Janczarze, którego
Kronika ukaże się już za dni kilka w „B[ibliotece] P[isarzów] P[olskich]”9, gdyż dziś
podpisałem do druku arkusz ostatni.
Obecnie, nie czekając nawet na Janczara, wyjeżdżam na miesiąc do Królestwa
na wieś, gdzie będę otrzymywał korekty językowego działu Encyklopedii. Sprawa
tak stoi, że jeszcze we wrześniu prawdopodobnie będzie mógł się rozpocząć druk
Pańskiego artykułu, który stosownie do propozycji Pańskiej pójdzie po fonetyce,
a przed morfologią Kryńskiego, czyli zajmie pierwsze miejsce w II tomie. Dlatego
8
9

„Brzask” II, 1912, odb. Poznań 1912.
Pamiętniki Janczara, czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy, wydał J. Łoś, Kraków 1912.
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prosiłbym bardzo Szanownego Pana o przysłanie Słowotwórstwa w końcu sierpnia
pod adresem kancelarii Akademii. Wrócę do Krakowa 1 września i zaraz pragnąłbym Słowotwórstwo mieć w rękach. Inaczej musiałbym dać na pierwszym miejscu
Morfologię.
Sądzę, że oba tomy działu językowego wyjdą przed nowym rokiem, tom I bowiem jest już na dokończeniu, a jeżeli Rozwadowski spóźni się nieco z artykułem
Fonetyka, to nie będziemy czekać na niego i zaczniemy tom II właśnie od Pańskiego – jak mam nadzieję – artykułu i dopiero, gdy Rozwadowski będzie gotów, skończymy tom I.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania
Jan Łoś
11. (L)

Kapucyńska 7
Kraków, 30 X 1912

Szanowny Panie!
Odpowiadając na Pańskie zapytanie, sądzę wbrew zdaniu p. Benniego, że wykład
Pański nie jest za fachowym. Ze względu na dotychczasowy zupełny brak podręcznika uniwersyteckiego gramatyki polskiej, życzyć by należało, by dział językowy
Encyklopedii potrzebie tej zaradził, oczekiwać też można, że kupować go będą przede wszystkim studenci i nauczyciele, a niejęzykoznawcy wcale się tym interesować
nie będą i książki do ręki nie wezmą. Jeżeli pisałem o zbytniej, jak mi się zdawało,
obfitości przykładów, to dlatego, że owych specjalnych przyczyn domyślić się nie
mogłem, a zapewne trudno się ich będzie domyślić i innym czytelnikom, a więc
i dla nich ta obfitość nie będzie pouczająca. To samo da się powiedzieć i o trucić1);
według mego zdania lepiej było to z liczby przykładów zupełnie usunąć, bo chodziło przecież o urabianie rzeczowników od form czasownikowych ogólnie znanych,
a nie jakichś wyjątkowych. Zresztą są to wszystko drobiazgi, które pozostawiam
zupełnie do uznania Pańskiego i w ostatniej korekcie żadnych zmian faktycznych
robić nie będę.
W sprawie ilości nadbitek (osobnych odbitek wcale nie będzie) przeznaczonych
dla autorów nic działać nie mogę; rzecz ta należy wyłącznie do Komitetu Redakcyjnego, wiem tylko, że powiększenia ich liczby odmówiono prof. Baudouinowi.
Na ostatniej korekcie, którą Szanowny Pan będzie odsyłał do drukarni, proszę
uprzejmie o Pańskie imprimatur.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Jan Łoś
1)

10

Miscellaneów10 Pańskich dotychczas nie miałem sposobności poznać.
H. Uł a sz y n, Miscellanea językowe I. 1. Klasyfikacja spółgłosek pod względem dźwięczności.
2. Próba objaśnienia form: bez, przez, przed. 3. Pol. trucizna. 4. Do historii pol. bies ‘demon’.
5. Pol. gwarowe Józwa. 6. Złodziejsko-pol. lipo ‘oko, okno’, „MPKJ” V, 1912.
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1919
12. (L)

Akademia Umiejętności
w Krakowie
Łoś. Kapucyńska 7 w Krakowie
Kraków, 5 I 1919

Szanowny Panie Kolego!
Z radością dowiedziałem się o przybyciu Szanownego Pana Kolegi do Lwowa,
życzę teraz, aby Pan najprędzej otrzymał dekret nominacyjny11. Treść listu Pańskiego zakomunikowałem Kancelarii Akademii. Mają poszukać rachunków.
Tymczasem zaś donoszę, że według mego obliczenia honorarium za Języki tajne
powinno wynieść 62 kor[ony] 50 h[alerzy]. Dwa tomy Encyklopedii obejmujące Język polski kosztują (z ustępstwem dla współpracowników) 24 kor[ony]; gratisowych
egzemplarzy nie dawano nikomu. Nadbitki poleciłem wyszukać; powinno było się
znaleźć po 10 egzemplarzy, tymczasem znaleziono jednej 8, drugiej zdaje się 9 egzemplarzy i to już pocztą wysłano.
Łączę wyrazy szczerej życzliwości i poważania
Jan Łoś

1920
13. (L)

Akademia Umiejętności
w Krakowie
Kraków, Kapucyńska 7
Kraków, 10 XI 1920

Szanowny Panie Kolego!
Przypominam sobie, że podobno Pan nie mógł dostać pierwszych zeszytów słownika warszawskiego. Przypadkiem znalazłem u siebie dublety pierwszych 8 zeszytów (tom I i początek tomu II). Gotów bym je wymienić na inną książkę, najchętniej
na Psałterz floriański, którego nie posiadam.
Łączę wyrazy przyjaźni
Jan Łoś

11

Mowa o mianowaniu Ułaszyna na katedrę na Uniwersytecie Lwowskim.
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1925
14. (L)

Jan Łoś
Kraków. Kapucyńska 7
Kraków, 30 XI 192[5]12

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Podczas nieobecności prof. K. Nitscha objąłem chwilowo redakcję „Języka Polskiego”. Otrzymawszy od [–]13 w celu, że gdyby Pan uważał za niezbędne dodać
jeszcze jaką uwagę, to żeby ją można było wydrukować od razu na odpowiedzi [–]14
byłoby przyjęte z wdzięcznością przez [–] i z zadowoleniem przez czytelników. Jestem przekonany, że recenzja Pańska byłaby mniej bolesną dla p. Pn[iewskiego]15,
gdyby nie to, że jest on dyrektorem gimnazjum i że własna młodzież z jego szkoły
zapewne czytuje „Język Polski”, stąd wyrażenie, że „godność ludzka, jeśli już nie
inna, pozostałaby nienaruszona”. Gdyby W[ielce] Szanowny Pan Kolega uznał (co
może byłoby najlepsze), żeby do Odpowiedzi p. Pn[iewskiemu] już nic więcej nie
dodawać, uprzejmie proszę o łaskawe zawiadomienie mnie o tym kartką pocztową;
jeśli wcale nie otrzymam wiadomości od Pana Kolegi, będzie to dla mnie [–], że Pan
więcej o tej sprawie nie życzy sobie [–] do nr. 1 z r[oku] 1926.
Łączę wyrazy głębokiego poważania i uczuć przyjaznych
Jan Łoś

1926
15. (K)

Jan Łoś
Kraków. Kapucyńska 7
Kraków, 7 III 1926

Szanowny Panie Kolego!
W ostatnim liście Nitsch pisał, że 5 bm. wyjeżdża z Paryża do Zurichu i pozostanie tam przez dni kilka. Wraca do Krakowa 5 kwietnia, a zatem nie będzie brał

12

13
14
15

Ostatnia cyfra roku nieczytelna. O tym, że jest to list z roku 1925, można się zorientować z akapitu
dotyczącego polemiki Ułaszyna z Władysławem Pniewskim.
Wiersz nieczytelny.
Nieczytelnych pięć wierszy listu.
Mowa o recenzji Ułaszyna broszury (?) W. Pniewskiego, Spóźniać się – spaźniać się, Gdańsk 1925.
Ukazała się owa recenzja w „Języku Polskim” X, w następnym roczniku (XI) odpowiedział na nią
recenzowany autor (Odpowiedź na recenzję p. prof. Ułaszyna), co z kolei wywołało replikę Ułaszyna (Odpowiedź p. Wł. Pniewskiemu).
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udziału bezpośredniego w naradzie nad magisterium z filologii słowiańskiej. Za niego ja pojadę do Warszawy.
Projekt tego magisterium układaliśmy niedawno w Krakowie, gdyż zwrócił się
o to do nas jeden z urzędników M[inisterstwa] W[yznań] [Religijnych] i Ośw[iecenia
Publicznego], przeto tę sprawę załatwiliśmy tutaj z Rozwadowskim.
Jeżeli Pan Kolega ma pewne zastrzeżenia, proszę mi je przysłać, a nie wątpię, że
porozumiemy się łatwo. Lehr-Spławiński pragnie do przedmiotów nieobowiązkowych wstawić jeszcze filologię ruską, aby kandydat, który taką grupę obierze, mógł
być nauczycielem ruszczyzny. Dobrze będzie się porozumieć wcześniej, gdyż wczoraj siedzieliśmy w ministerstwie od godz. 12 do 5 po południu, a nasze porozumienie
uprzednie znacznie by skróciło dyskusję.
Łączę wyrazy poważania
Jan Łoś
Do Zurichu trzeba adresować poste restante. Nr „Języka Polskiego” przeszlę.

16. (L)

Jan Łoś
Kraków. Kapucyńska 7
Kraków, 9 III 1926

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Poleciłem asystentowi wysłać do Pana Kolegi nr 1 „Języka Polskiego” oraz zaproszenie do współpracownictwa w księdze dla J. Rozwadowskiego.
W Warszawie delegatami byli: od Warszawy Szober i Gubrynowicz, z Wilna
Otrębski i Pigoń, ze Lwowa Lehr-Spławiński i Łempicki, z Krakowa Chrzanowski
i ja. W sobotę rano wszyscy językoznawcy zebraliśmy się u Szobera, aby ostatecznie
ustalić nasz projekt, tam więc także odczytaliśmy Pańskie wnioski i dyskutowaliśmy
nad nimi, wzięliśmy je przeto pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego tekstu, a na
urzędowym zebraniu w ministerstwie już nie wszystkie, ale niektóre punkty były
omawiane. W dyskusji brali żywy udział także i historycy literatury, którym chodziło o to, aby była pewna równowaga pomiędzy zakresem języka i literatury. Ostatecznie więc projekt tam opracowany ma w pewnym stopniu charakter kompromisowy.
Nitschowi przesłałem kopię projektu magisterium z filologii słowiańskiej i oczekuję
od niego uwag. Porozumiewałem się też z Lehrem-Spławińskim, a chciałbym się
uprzednio porozumieć i z Panem Kolegą, by na posiedzeniu uniknąć możliwych
większych rozbieżności w Warszawie. Nitsch obiecuje wrócić dopiero w początkach
kwietnia. Nie wiem, jak długo zamierza zabawić w Zurychu i dokąd potem pojedzie.
Łączę wyrazy poważania i przyjaźni
Jan Łoś
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1928
17. (L)

Kraków, 7 X 1928

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Jakubowski przysłał mi egzemplarz nowo wydanej pracy Pańskiej pt. Język
staro-cerkiewno-słowiański16. Zaraz z wielkim zajęciem przejrzałem książkę, która mi się bardzo spodobała, gdyż w treściwej formie zawiera w sobie wszystko,
co początkującemu slawiście polskiemu może być potrzebne. Podanie wszystkich
przykładów i paradygmatów w pisowni cyrylickiej jest bardzo użyteczne i żałuję,
że w swojej gramatyce nie mogłem tego zrobić, gdyż wówczas jeszcze drukarnia
uniwersytecka nie miała cyrylickich czcionek. Wykład jest jasny i zawiera w sobie
wiele szczęśliwie sformułowanych uogólnień, bardzo pożądanych dla uczącej się
młodzieży. Ćwiczenia też są pożyteczne, a tym bardziej teksty i słownik. Słowem,
można Panu powinszować tej roboty, co też czynię ze szczerą radością. Łączę przy
tym podziękowanie za książkę oraz wyrażenia szczerego szacunku i poważania
Jan Łoś

16

H. Uł a sz y n, Język staro-cerkiewno-słowiański. Zarys gramatyki. Ćwiczenia. Teksty. Słownik,
Lwów 1928.

V
Listy
Henryka Ułaszyna
do

Kazimierza Nitscha
(1925–1952)

1925
1. (L)

Poznań, 28 IV 1925

Szanowny Panie Kolego!
W sobotę otrzymałem kartę z zapowiedzią druków, a w poniedziałek (27 IV) druki (statut etc.). Naturalnie zaraz postarałem się rozdać; wszakże dostali wszyscy dopiero dziś, tj. we wtorek. Zafrapowało nas bardzo tak późne zawiadomienie o zjeździe z referatami. Spodziewaliśmy się tylko walnego zebrania, a jeśli kto myślał
o zjeździe, to nie o innym, niż jaki był w roku zeszłym. Przecież dopiero Towarzystwo miało się takim zjazdem zająć. Pierwszy zjazd i robiony takim „gwałtem” – to
nam się nie bardzo podoba. W ogóle powstały wszelakie wątpliwości; tak że zdecydowałem z Rudnickim zwołać na czwartek porozumiewawcze zebranie. Potem więc
obszerniej napiszę. Odłożyłem też aż do czwartku sprawę wręczenia zaproszenia
p. Arndtowi, bo tu różnie o nim gadają; miał skandal na uniwersytecie, teraz podobno jakaś dyscyplinarka etc. różne niepomyślne wieści, więc nie chcę brać na siebie
odpowiedzialności. Nb. przy tej sposobności nadmieniam, że nie pochodzi on ze
Śląska, jak Pan mniema; według jego wyjaśnień – kiedy był ongi u mnie – urodził
się on w Niemczech (Kolonia?), studiował recte uczył się w gimnazjum w Dreźnie,
a po polsku nauczył się już jako dorosły i podobno głównie w Anglii, wśród tamtejszych Polaków.
W najbliższym czasie nadeślę artykulik (dla „Jęz[yka] Pol[skiego]”) o spaźniać
się z powodu pracy Pniewskiego. Proszę więc już nie omawiać tej pracy ani nikomu
nie polecać – oczywiście, o ile Panu na rękę moja obietnica napisania o tym.
Nie pamiętam, czy podziękowałem za Pańskie prace (odbitki); jeśli nie, to przesyłam serdeczne podziękowania. W swoim czasie pozwoliłem sobie przesłać Panu
moją broszurkę o Kościele katolickim etc.1 (ustęp z memoriału do ministerium
z pow[odu] uniw[ersytetu] lubelskiego), teraz zaś jeszcze 2 drobiazgi (jeden jeszcze
lwowski!) posyłam. Tymczasem kończę.
Ściskam serdecznie Pańską dłoń
H. Ułaszyn

1

H. Uł a sz y n, Kościół katolicki a wolność badań i nauczania, Warszawa – Poznań 1924.
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Poznań, 27 VII 1925

Szanowny Panie Kolego!
Nareszcie tu, na wywczasach, zdołałem napisać recenzję artykułu Pniewskiego. Proszę, o ile nadaje się, o opublikowanie w najbliższym numerze „J[ęzyka]
P[olskiego]”. Może to na recenzję wypadło za obszernie; więc może to pójść jako
artykulik, a tytuł to już jakiś wymyśleć się da, np. Kilka uwag z powodu form częstotliwych lub coś podobn[ego].
List Pański przed wyjazdem z Poznania otrzymałem. Bardzo będę wdzięczen za
nadesłanie mi numeru z moją polemiką do Pragi (Praha poste restante), gdzie będę
już w poł[owie] sierpnia.
Co do ks. Szeffsa – moim zdaniem – wchodzić w dyskusję z nim nie należy. Ja
już dwukrotnie w imieniu naszego koła odpisałem, że najzupełniej stoję po stronie
redakcji „J[ęzyka] P[olskiego]”, a że on znalazł kogoś, kto podziela jego poglądy
językoznawcze, czym się chwali – to mu poradziłem zrobić plebiscyt, a zaręczę,
że 9/10 opowie się za nim. Moim zdaniem inne koła powinny by się w ten sam
sposób wypowiedzieć, zaś [w] rubryce korespondencji „J[ęzyka] P[olskiego]” powinna się znaleźć odpowiedź od redakcji: list w koszu redakcyjnym. Teraz przysłał
jeszcze dodatkowy list z powodu tata itp. z wymyśleniami na naukowość „J[ęzyka]
P[olskiego]” i zawiadomieniem, że rozesłane to [zostało] do wszystkich Kół TMJP.
Ja postanowiłem, że jeśli jeszcze raz nadeszle list, nierozpieczętowany będzie mu
zwrócony. Lekceważyć tej sprawy moim zdaniem nie na[leży], gdyż bądź co bądź
akcja jego w oczach ogółu (a przecież „J[ęzyk] P[olski]” przeznaczony dla ogółu)
obniża powagę „J[ęzyka] P[olskiego]” wzgl[ędnie] Tow[arzystwa] M[iłośników]
J[ęzyka] P[olskiego]. W Poznaniu jest cały szereg osób, którzy [sic] zapatrują się
na działalność TMJP jako omal na zjawisko szkodliwe, np. Ślaski, Wyczyński i in.,
którzy ongi nawet do zarządu należeli, Ślaski nawet, zdaje się, był członkiem czynnym – dziś od tego Tow[arzystwa] zupełnie się usunęli i nigdy ich nie widać na
posiedzeniach, odczytach etc.
O kandydatach na którą z katedr Studium Słowiań[skiego] w Krakowie nic bym
nie mógł powiedzieć, bo jakoś nigdzie nikogo nie widzę – z poważniejszych. Zresztą
zapowiada się dobrze d[okto]r literatury rosyjskiej nowszej Lednicki. W Pradze na
studiach (liter[atury] słow[iańskiej]) jest Vrtel-Wierczyński ze Lwowa, bibliograf.
O Lednickim do Poznania sam myślałem, ale to takie endeckie gniazdo, że ze względu na ojca L[ednickiego] mówić tu o nim nie można było.
B[ardzo] dziękuję za notatki dotyczące studiów polonistycznych. Proseminarium już wprowadziłem z rokiem 1925/26; namówiłem też Klicha. Warunek jednego z żywych jęz[yków] słowiańskich stawiałem zwykle zamiast greki. Przyjmę
i warunek greki, ale muszą być i inne sprawy przy tym omówione. W ogóle dziś
sprawa, według mnie, nie przedstawia się jasno, dzięki Min[isterstwu] W[yznań]
R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego]. Dziś magisterium z języka polskiego,
u nas przynajmniej, to 2 egzaminy magisterskie – z tego przeciążenia nic nie wyjdzie dobrego.
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Historycy literat[ury] u nas ułożyli swój program, a językoznawcy swój – a potem
to „sklejono”… Zresztą o tym potem obszerniej. Trzeba też skasować mianowania:
u nas hist[orycy] literat[ury] mają prawo i na egzam[in]2 z języka, a językoznawcy –
z literatury, a że Rudnicki ma słabość do literatury, więc daje też tematy z literatury
zamiast [z] języka. Ale i o tym potem.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
3. (L)

[Paryż,] 24 IX 1925

Szanowny Panie Kolego!
Kartę Pańską, pisaną do Pragi, otrzymałem już nad Atlantykiem (Sables
d’Olonne), gdzie przez miesiąc bawiłem razem z żoną ze względu na jej zdrowie.
Teraz jestem w Paryżu, na razie sam, bo żona pojechała do Nicei – pobyt nad Atlantykiem nic nie pomógł. Tu otrzymuję pocztę w księgarni Gebethnera i Wolffa (B d S t
Germain 223). Proszę więc pisać, a przede wszystkim proszę tu nadesłać dla mnie
jeden lub dwa numery extra (należność proszę potrącić z honorarium) tego numeru
„Jęz[yka] Polsk[iego]”, który będzie zawierał moje artykuliki. Pańskie zdziwienie
się co [do] spodziewanego przeze mnie numeru dopiero we wrześniu tłumaczę tym,
że kiedy w końcu lipca posyłałem moją notatkę, numeru lipcowo-sierpniowego jeszcze nie miałem w ręku – i nawet dotychczas go nie widziałem, a tłumaczy się to tym,
że p. Górska chorowała i mnie wcale nie zawiadomiono o nadejściu numerów. Po
prostu przypadkowo przed samym wyjazdem zaszedłem do p. Górskiej i sprawa się
wyjaśniła, ale już nie zdołałem otrzymać numeru.
Co do warunków egzaminacyjnych, a ściślej: wstępu do seminarium, to zachodzi, zdaje się, nieporozumienie. Ja mówiłem co do greki o przeszłości i przeważnie lwowskiej, i notabene dla polonistów, a nie dla slawistów. Nie miałem zatem
magisteriów na względzie. Co zaś do wymagań na egzaminach, to wątpię, czy
wymagam mniej niż inni na innych uniwersytetach, bo w Poznaniu mam opinię
b[ardzo] wymagającego, znacznie więcej od mego poprzednika nawet, który podobno był dość pobłażliwy. Właśnie ze względu, że mam opinię wymagającego na
egzaminach, bardzo mało osób u mnie zdaje; wszyscy wolą zdawać u Rudnickiego
i Dobrzyckiego, a to tym bardziej, że np. Rudnicki jako klauzurowe daje zwykle
2 tematy do wyboru: językowy i literacki, kiedy ja zawsze daję tylko językowy.
Wiem od dyrektora Kom[isji] Egzam[inacyjnej], że proszą, aby nie wyznaczać
mnie na egzaminatora. Już też ze dwa razy miałem scysję z egzaminatorami i tylko
ulegając ich prośbom, odmówiłem podpisu na dyplomie aż do czasu, kiedy zdający ponownie, prywatnie zdadzą u mnie egzamin. Nie możnaż ciągle wojować i tak
tu wszyscy są contra mnie, bo tu wszyscy uznają tylko filologię, a nie językoznawstwo; uchodzi tu ono za zbytek. Na habilitacji [–] też miałem nieprzyjemności od
2

Rusycyzm, częsty u Ułaszyna (to samo u Baudouina), por. иметь право на что.
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klasyków: nie odpowiedział ani na jedno moje pytanie o stosunku greki i łaciny
do siebie, o stosunku łaciny do celtyckiego, ani jednej cechy nie mógł wymienić,
w ogóle nie miał o tym wszystkim najmniejszego wyobrażenia… A potem za to
na mnie wsiedli, też i na Rudnickiego. Nb. Grabowski – tak mi mówili studenci –
wciąż opowiada, że on ma prawo egzaminować i z języka, i w ten sposób bałamuci
młodzież.
Ale dość tej pisaniny; może kiedyś przy zobaczeniu się pomówimy o tym obszerniej. We Francji recte w Paryżu pozostanę do grudnia.
Serdeczne pozdrowienia przesyłam
Henr[yk] Ułaszyn

1926
4. (L)

Poznań, 12 V 1926
Ratajczaka 36

Szanowny Panie Kolego!
Dwie kartki moje, pisane do Pana za granicę, odesłano z powrotem. Po odesłanej z Paryża napisałem do prof. Łosia, prosząc o Pański adres (chodziło o magisteria); odpowiednio do informacji pisałem do Szwajcarii i również mi odesłano.
Potem już było za późno. Przy niniejszym posyłam Panu mój referat wzgl[ędnie]
moje uwagi – nie mogłem bowiem uznać ministerialnego. Mnie nie wybrano na
delegata: urzędowo dlatego, żeby nie narażać państwa na zbytni rozchód (Nb. nie
pytano mnie, czybym nie pojechał na własny koszt, co zrobiłbym, tym bardziej że
mieszkanie w Warszawie mam); nieurzędowo zaś dlatego, że tego nie życzył sobie
Dobrzycki, który był wybrany jeszcze wówczas, kiedy miał jechać tylko jeden kandydat. To niezaufanie do mnie było powodem, że nie mogłem przyjąć wyboru – bo
to zresztą już nie był i wybór – na komisję slawistyczną. Referat mój jednak musiał
Dobrzycki zawieźć; co do mag[isterium] slawistycznego porozumiałem się listownie ze Słońskim i Lehrem. Inne szczegóły opowiem przy widzeniu się. Referat, który
posyłam, proszę zwrócić przy widzeniu się w Poznaniu, ale o słów kilka – chodzi mi
o Pański nań pogląd – prosiłbym już teraz, przy sposobności zawiadomienia mnie,
kiedy, tj. jakiego dnia i o jakiej godzinie, przyjedzie Pan do Poznania, oczywiście
do mego mieszkania, jak to już Panu o tym pisał Kleczkowski jako członek Zarządu Tow[arzystwa] Jęz[ykoznawczego], a o co ja teraz prywatnie jak najserdeczniej
Pana proszę. Zaprosiłem również – piszę równocześnie – prof. Rozwadowskiego
i prof. Baudouina de Courtenay. Proszę mi też napisać, jak długo zamierza Pan pozostać w Poznaniu.
Było mi przykro, że nie mogłem się z Państwem pożegnać w Paryżu, ale stało się
to na skutek niesłowności francuskiej – o czym opowiem przy widzeniu się.
Sprawę z ks. Szeffsem też załatwiłem. Odpis naszego listu dam w Poznaniu.

V. Listy Henryka Ułaszyna do Kazimierza Nitscha…

139

Tymczasem kończę – w oczekiwaniu wiadomości od Pana.
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
5. (L)

Poznań 29 V 1926
Ratajczaka 36

Szanowny Panie Kolego!
O terminie zjazdu nic jeszcze tu nie wiemy, od Szobera przyszła wiadomość o odłożeniu bez daty, z obietnicą zawiadomienia, ale dotychczas innej wiadomości nie
ma. Tu zaś u nas, w Poznaniu, w tym gnieździe os endeckich wciąż coś huczy. Żeby
wykładać, musiałem się przez kordon przedzierać, przez kordon niedopuszczających do wykładów. Dziś jeszcze młodzież monarchistyczna rozrzucała nawoływania
do wytrwania w oporze i w nawoływaniu do Legii i ćwiczeń wojskowych. Kilku
endeków terroryzuje Senat, w ogóle uniwersytet. Już mi ta polityka na uniwersytecie
bokami wyłazi. Spokoju zupełnie nie mam. Ciągle skądeś atak. Pisałem Panu, zdaje
się, że ongi sprzeciwił się Dobrzycki wyborowi mnie do Komisji recte na delegata
do Warszawy w sprawie magisteriów, teraz mimo że mnie wybrano na wydziale do
pewnej komisji, w protokole opuszczono moje nazwisko, a że opuszczono, więc
i na komisję nie zaproszono, uzasadniając, że nie ma w protokole. Dopiero koledzy narobili awantury i otrzymałem zaproszenie na parę minut przed rozpoczęciem
posiedzenia.
Z Pańskiego listu wnoszę, że program magisteriów, który Panowie w Krakowie
mieli, a ten, który mi doręczono – chyba były różne. Wyraźnie żadnego seminarium
językowego nie było. Bardzo mnie cieszy projekt porozumienia się wykładających
profesorów w sprawach programu studiów itp. Uzgodnienie jest konieczne. (Błędnie
wyraziłem się „wykładających” zam[iast] „egzaminujących”). Nb. ale i owi „egzaminujący” muszą być ustaleni: u nas w swoim czasie wpasowano tam wszystkich,
omalże i lektorów. Takiego bezhołowia, jakie jest w Poznaniu, na świecie nie widziałem. Pogadamy przy widzeniu się.
Termin „gramat[yka] opis[owo]-psych[ologiczna]” oczywiście drobiazg, ale ile
ona namąciła, ile ludzi wciąż się pyta, co to takiego? Więc czemuż tego nie zmienić,
jak proponowałem.
Według mnie „świade[ctwo] czynn[ego] udziału” do pewnego stopnia określić
się da. Ja daję testę za obowiązkową pracę [–] (w seminarium), to nie tylko interpretacja i zwykłe ćwiczenia, lecz i obowiązkowe ćwiczenia piśmienne i kolokwium
z trymestralnego udziału; natomiast „świad[ectwo] czynn[ego] udz[iału]” daję tylko
wówczas, jeżeli z własnej woli ktokolwiek ponadto zrobił jaką „pracę”. Jeśli to poruszam, to dlatego, że u nas przynajmniej inni profesorowie dają każdemu omal, kto
zażąda takiego świadectwa, więc za taką samą pracę jeden ma, drugi nie ma, bo się
nie domaga. Tak być nie powinno moim zdaniem.
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Mój odczyt łódzki był tylko powtórzeniem poznańskiego. W swoim czasie prosił
mnie Wędkiewicz o artykuł, więc posłałem ów o Żeromskim3 – zdaje się jeszcze
przed powtórzeniem w Łodzi. Korektę już miałem. Zresztą to rzecz całkiem popularna. No i mam mieć nadbitki, a o to mi b[ardzo] chodzi.
Ponawiam mą prośbę o zajechanie do mnie wzgl[ędnie] do nas, mamy mieszkanie b[ardzo] obszerne; tyle mamy do omówienia, a więc i podczas obiadu i kolacji
czasu tracić nie będziemy. Ale proszę o wiadomość o dacie i godzinie przyjazdu.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
6. (L)

Poznań, 28 VI 1926

Szanowny Panie Kolego!
Odpisuję ze znacznym opóźnieniem, ale z jednej strony nie miałem rozporządzenia o magisteriach, wciąż mi odpowiadano, że go nie ma (u nas niebywałe nieporządki!), z drugiej znów strony wypadki majowe i inne jednocześnie (krzyże!4) tak
nam tu skomplikowały życie, że nie mogłem się zdobyć na wcześniejszą odpowiedź.
O przepisach magisterialnych dowiedziałem się przypadkowo od jednego z moich słuchaczy. Jest tam dość niejasności, ale to się potem może poprawi. Za nadesłane
informacje (odbitki) b[ardzo] dziękuję – postaram się je tu zaprowadzić, oczywiście
od r[oku] przyszłego, tj. od października 1926. Ja b[ardzo] i b[ardzo] chciałbym się
z Panem osobiście w tych sprawach porozumieć – w Poznaniu bowiem dojść może
do zupełnego upadku, tj. do tego, że kompletni nieucy będą nauczali w gimnazjach.
Jedynym ratunkiem były moje seminaria, teraz ponieważ slawistyczne niepotrzebne,
poprzestaną na sem[inariach] jęz[yka] polskiego, z których nic nie wynoszą. Też
z fonetyki, którą wykłada Rudnicki, omal nic nie umieją, tak że wpierw jego kolokwia uznawałem, od roku zaś oświadczyłem i Rudnickiemu, i studentom, że muszą u mnie zdawać powtórnie przy wstępie do seminarium. Były takie odpowiedzi:
dźwięki językowo-wargowe! I długo musiałem tłumaczyć, że takich być nie może.
Z seminarium zaś Klicha rocznego takich mam na egzaminie, którzy twierdzą, że
w konieczność sufiksem jest -czność! Na 6 zdających w tym roku z polskiego ledwo
2 osoby, i to słabo, zdały, reszta (4) tak okropnie, że część odstąpiła od egzaminów.
Z polskiego literalnie nic nie umieją. Ratuje jedynie cerkiewne, z którego jeszcze coś
pamiętają, bo pomiędzy seminarium u mnie a egzaminem zwykle upływa 2 [–] lata.
A są i tacy, co całkiem nie mają mego seminarium, ci nawet czytać nie umieją – tak
było przy jednym egzaminie. Przed paru dniami dwóch słuchaczów zwróciło się do
mnie z prośbą, bym ogłosił wykłady z polskiego lub ćwiczenia. Oczywiście odmówiłem, bo od tego jest Klich. Do semin[arium] Klicha osłem się dostaje i wychodzi,
3
4

H. Uł a sz y n, Żeromski a język polski, „Przegląd Współczesny”, czerwiec 1926, odb. Poznań 1926.
Mowa o wieszaniu krzyży w salach uniwersyteckich, przeciwko czemu protestował Ułaszyn, m.in.
w prasie.
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nic nie umiejąc. Moje zaś seminarium nie jest obowiązkowe. Słowem, chaos tu niebywały i dlatego b[ardzo] chciałbym o tym wszystkim pomówić z Panem Kolegą.
1 lipca wyjeżdżamy do Krynicy na miesiąc, potem wracam na parę tygodni do Poznania. Otóż w powrotnej drodze z Krynicy zamierzam parę dni zabawić w Krakowie – wypadłoby to na początek sierpnia. Otóż gdzie Pan wówczas będzie? Proszę
może już pisać do Krynicy poste rest[ante].
Żałuję, że zjazd odłożono do jesieni, bo wówczas nie będę już miał przyjemności goszczenia Panów u siebie. Duże pokoje, które mieliśmy wolne, musieliśmy
wynająć.
U nas tu nastroje i warunki życia (moralne) b[ardzo] trudne. Zawieszono nam
krzyże w salach, puszczono płazem wybryki młodzieży monarchistycznej i endec
kiej – klerykalizm i partyjność zatacza coraz szersze kręgi i mogą tu pozostawać
tylko ludzie o naturze [–] lub tacy, co by również wzięli się do czynu – walki. Dotychczas nie należałem ani do jednych, ani do drugich i dlatego mój tu pobyt jest
męczarnią, która nie wiem, jak się skończy.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
7. (L)

Poznań 4 X 1926
Ratajczaka 36

Szanowny Panie Kolego!
Gdym był u Pana latem, nie widziałem jeszcze drukowanego programu magisteriów. Następnego dnia z rana, tj. w dniu wyjazdu, natknąłem się nań w księgarni:
oczywiście kupiłem i przeczytałem – no i bardzo zmartwiłem się, według mnie bowiem układ jest taki, że może nastąpić znaczne obniżenie poziomu wykształcenia językowego nauczycieli: wszystko pójdzie na literaturę, nauczać zaś będą i gramatyki.
Zwracam się więc obecnie jeszcze raz z prośbą o pewne wyjaśnienia:
Oto egzamin z „opis[owej] grama[tyki] jęz[yka] st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiego]”, jedyny egzamin dla nauczyciela literata (drugi egz[amin] ze st[aro-]
c[erkiewno-]sł[owiańskiego] zdaje już naucz[yciel]-językozn[awca]). Obowiązku
uczęszczania na prosem[inarium] slawist[yczne] nie ma. Jakiegoż rodzaju będą te
wiadomości? Wykute z gramatyki! Egzamin ten nie przewiduje tekstu – i komisja
może się sprzeciwić przedłożeniu tekstu podczas egzaminu. Oto znów egzamin
dla polonisty językoznawcy, znów gram[atyka] st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskie
go] (stopień wyższy) – i znów bez seminarium lub proseminarium. Albo egzamin
z porównawcz[ej] gram[atyki] jęz[yków] słow[iańskich] – również nic o seminarium albo nawet proseminarium.
Prosiłbym też o wiadomość, jakie są w Krakowie warunki przyjęcia do: 1) pro
semin[arium] jęz[yka] polsk[iego], 2) seminarium niższego jęz[yka] pol[skiego]
oraz 3) do semin[arium] wyższego jęz[yka] polsk[iego]. Właściwie warunki przyjęcia do seminarium niższego są podane w programie, ale czy „gram[atyka] opisowa
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jęz[yka] polsk[iego]” włącza i fonetykę opisową? Bo o fonetyce nigdzie ani słowa
(teraz, bo w dawnym programie było). Co do greckiego też różne chodzą poglądy.
Ile trymestrów?
Z programu wynika, że prof[esor] języka polskiego corocznie winien mieć dwugodzinne: prosemin[arium] (to zresztą przez 1–2 trym[estry]), semin[arium] niższe
i semin[arium] wyższe – razem 4 wzgl[ędnie] 6 godz.! Natomiast profesor slawistyki (o ile będą tylko poloniści) może wcale nie mieć seminarium. Oderwano język
polski w zupełności od slawistyki. Nie tylko polonista literat, ale nawet polonista
językoznawca może wcale nie być nigdy w seminarium slawistycznym: proceder
„porównawczy” pozostanie dla niego zupełną tajemnicą i fach polonisty językoznawcy wyrodzi się w słuchacza filologicznego.
Z wielką niecierpliwością oczekuję od Pana wyjaśnień.
Zjazd, jak widzę, nie odbył się. Jakież są projekty na przyszłość, tj. czy już zupełnie zrezygnowano na rok bieżący?
Proszę sobie wyobrazić, że mamy pieseczka – szpica, zupełnie niespodziewanie.
Byłem z żoną w małej [–] w Sobolewie (przed Dęblinem, pow. garwoliński) i jakaś
kobieta wetknęła nam paromiesięczne szczenię! Bardzo miłe stworzenie.
Ale kończę. Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
8. (L)

Poznań, 22 X 1926

Szanowny Panie Kolego!
Chociaż list Pański wykazuje duże zdenerwowanie moim listem poprzednim –
mimo to proszę o dalsze wyjaśnienia dla dobra sprawy ogólnej. Niektóre moje pytania przedstawiają się Panu rozbrajająco naiwnymi, np. co do gramatyki opisow[ej]
jęz[yka] pol[skiego], kiedy pytałem o fonetykę opisową. Pan wzajem pyta, czy może
być gram[atyka] opis[owa] bez fonet[yki] opisowej? A przecież tajemnicą nie jest, że
fonet[yka] opisowa jako część gramatyki opisowej, tej, z której do egzaminu kuć będą
(według istniejących podręczników), stanowi taką „małość”, że właściwie sprowadza
się do zera; jasną więc jest rzeczą, że moje pytanie zdążało do rozmiarów tej fonetyki
opis[owej]. Co innego przerobić osobno kurs pewien fonetyki opis[owej], a co innego
fon[etyka] opis[owa] jako część gramat[yki] opisowej. Przecież np. składni nie traktujemy w ten sposób jak fonetyki opisowej – a przecież składnia wchodzi też w skład
gram[atyki] opisow[ej]. I podobnież z innymi pytaniami mymi, które przedstawiają
się dla Pana b[ardzo] naiwnymi. Zresztą może niezupełnie dokładnie się wyrażałem,
ale pisał list językoznawca do językoznawcy, więc o wzajemne zrozumienie się nie
powinno być trudno. Muszę tu jeszcze podkreślić, że pytania moje celowo nawet stawiałem tak, jakby je postawił początkujący slawista wzgl[ędnie] polonista – student
i jakby je postawił historyk literatury, boć przecie program pisany i dla nich. Dobrzycki, który tu ma znaczne wpływy i który był na komisji, który nawet zaznaczył,
że co do jakiegoś punktu zagroził na komisji (Łosiowi i Lehrowi) ustąpieniem – ma
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głos decydujący przy opracowywaniu wyjaśnień do programu. I ja z tym liczyć się
muszę, chcąc, aby sprawa rozwiązana została pomyślnie. Na nieporozumienia trafia
się co krok. Oto np., co dziś mnie spotkało. Zjawiła się słuchaczka, która chce zdawać
z liter[atury] polskiej i w tej grupie „Hist[oria] liter[atury] greck[iej] i rzym[skiej]” –
albo jednej z literatur obcych nowożytnych. Dobrzycki ją odesłał do mnie, bo chciała zdawać z rosyjskiego (liter[aturę]). Powiedziałem, że literatura nowożyt[na] przy
literaturze polskiej to jakaś literatura zachodnioeuropejska, a nie rosyjska, bo tak
zwykle się rozumie; więc to nieporozumienie. Spotkałem wieczorem Dobrzyckiego
– powiada: może być rosyjska; odpowiadam, że zwykle jakaś zachodnioeuropejska,
franc[uska], angiel[ska], niem[iecka] itp. (początki tego już są w szkole). Odpowiedział, że w takim razie może być czeska! Po co bałamucić studentów, którzy chodzą
od Kajfasza do Annasza, bo każden [sic] profesor inaczej rozumie owe przepisy. Toż
ja upierałem się, że nie wyklucza się dawnych przepisów przyjęcia do seminariów –
inni odwrotnie. Zapomina Pan, że o ile wiem, Poznań to jedyny uniwersytet, gdzie
literaci uważają studium językowe za zbyteczne omal – stąd ten dziwny stosunek.
Tu ustalono (ja wypowiadałem swe poglądy), że egzam[in] z opis[owej] gra
m[atyki] student zdaje w końcu I roku, ponieważ jednak na ćwiczenia [z] elem[en
tów] st[aro-]c[erkiewno-]słow[iańskiego] uczęszczać mogą studenci dopiero na
III roku, tj. na tym, na którym zdają egzamin, wydaje mi się pomoc tych ćwiczeń
nieco spóźniona – a raczej egzamin powinien być późniejszy. A wcześniej niż
w III [roku] na ćwiczenia te uczęszczać nie mogą, gdyż – przedtem – jak głosi Pański schemat, musi być przez trymestr w prosem[inarium] jęz[yka] pol[skiego], a do
tego prosem[inarium] dostać się może dopiero w II trym[estrze], ze względu na kolokwium z fonetyki opis[owej], konieczne do wstępu na prosemin[arium].
Według mnie student nie musi już w końcu I roku zdawać egzam[inu] z gram[atyki]
opisow[ej] polsk[iej] i st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiej]; według Dobrzyckiego
musi, a jeśli nie zda, traci rok.
Co do przysłanego programu kol[okwium] z fonet[yki] opisowej. Czy to wszystko musi student przerobić już przed wstąpieniem do prosemin[arium] jęz[yka]
pol[skiego]? Oczywiście na to musi mieć co najmniej trymestr, więc oczywiście niemożliwym jest, jak tu interpretowano, że już w I trym[estrze] może student zapisać
się do proseminarium.
Byłbym b[ardzo] wdzięczen też za wiadomości, kiedy u Panów egzamina,
tj. w jakich terminach? Ile czasu daje się na poprawkę?
Ponieważ prosemin[arium] j[ęzyka] pol[skiego] prowadzi u Panów asystent,
zapytuję więc, czy on też egzaminuje z fonet[yki] opisowej (warunek wstępu do
prosem[inarium])?
Nb. co do asystenta poinformował mnie Pan w swoim czasie, że dla polon[isty]
i slaw[isty] wspólny asystent; ja też tu tak tę sprawę przedstawiłem, ale ze składu
Uniw[ersytetu] Jagiel[lońskiego] okazało się, że dr Oesterreicher jest asystentem
i w hist[orii] literatury. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Wiem, że Oest[erreicher] jest
językoznawcą, oczywiście na takiego w Krakowie zgodzili się i literaci. Ale co robić,
jeśli przy tych 3 semina[riach] będzie asystentem niejęzykoznawca? Tu by na pewno
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zarzucono. Toteż ja tu postawiłem tak sprawę, że tylko jęz[yk] pol[ski] i slaw[istyka]
ma mieć wspólnego. Toteż Dobrzycki zażądał dla siebie również asystenta! W ogóle
z moim podaniem o asystenta dla Klicha i dla mnie – powstał pewien „rejwach”.
Podanie moje nie zostało na wydziale odczytane, tylko ponieważ ja się domagam,
zwołano wielką komisję, na której sprawa tak stanęła, że za moim przykładem coś
z 10 kolegów zażądało na humanistyce asystentów, chociaż niejeden pytał, jakie to
funkcje ma pełnić asystent, więc byli tacy, którzy koniecznej potrzeby nie odczuwali.
Ja postawiłem wniosek, aby sprawę asystentów traktować indywidualnie, ale większość była za gromadnym traktowaniem. Na szczęście pismo moje było adresowane nie do Wydziału, lecz do Minist[erstwa] W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia]
P[ublicznego], a więc będę się domagał, by zostało wysłane niezwłocznie.
Zupełnie na niewłaściwej drodze poszukuje Pan winowajców co do asystentury (braku) w Poznaniu, upatrując główną winę w „oderwaniu od siebie” katedr
wzgl[ędnie] seminariów. Oczywiście składa Pan winę na nas: na Klicha i mnie, co
ostatecznie sprowadza się do mnie, bo Klich jako zastępca głosu nie ma. Starania
o asystent[urę] to dawne dzieje; przecież we Lwowie otrzymałem i po mnie odziedziczył ją Lehr; natomiast kiedy przybyłem do Poznania, asystent[ury] wcale tu nie
było, a moje starania spełzały wciąż na niczym. I rozdział zastałem: Klich miał swoje szafy biblioteczne, a ja po Lehrze swoje – „rozdział” w mojej epoce sprowadza się
tylko do podziału lokalu, bo inaczej być nie mogło, gdyż w jednym pokoju nie mog
liśmy się podziać. Nie rozumiem więc, dlaczego Pan mi ów „rozdział” przypisuje.
No, ale dość na razie tej grypsaniny5.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Jeszcze jedno: ile wypada na książki (dla semin[arium]) na jęz[yk] polski, a na slawistykę. Ja
tu nie mogę wytłumaczyć, że taka sama kwota nie może być wydzielana, np. 100 i – 100, boć [–]
książki dla filo[logii] słow[iańskiej] drogie – a polskich wprost brak – nie ma co kupować.

1927
9. (L)

Poznań 26 III 1927
Ratajczaka 36

Szanowny Panie Kolego!
Dawno już nie pisałem, gdyż byłem b[ardzo] zajęty – niestety – nie naukowymi
rzeczami; mówię nie naukowymi, bo nie zaliczam pracy związanej z wykładami do tej
kategorii. Nadmienię wszakże, że wykładałem extra i darmo dla prawników kryminologów o polskim języku złodziejskim. Nawet musiałem przerwać rozpoczęte prace dla
5

Grypsanina ‘pisanie, pisanina’ – od istniejącego w języku złodziejskim czasownika grypsać, także
grypsić ‘pisać’.
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Rozwadowskiego i Łosia – spokoju zupełnie nie miałem wobec zatargów z Uniwersytetem. Pan sobie nawet nie może wyobrazić, jakiego rodzaju to są sprawy – i nie chcę
o nich tu pisać, bo w paru słowach nie dadzą się streścić. Zresztą może te sprawy Pana
i nie obchodzą. Aczkolwiek dwie nie powinny być Panu obce: asystentury mi odmówiono, bo kiedy ją poruszyłem, wszyscy się rzucili i zażądali dla siebie, nawet ci, którzy pytali, po co one są potrzebne. Pismo moje, zamiast przesłać do Ministerium, zatrzymano i podano prośbę zbiorową. Ja ze względów koleżeńskich nie protestowałem.
Druga sprawa: na metodykę jęz[yka] polskiego wbrew memu protestowi jednogłośnie przyjętemu na Komisji, że kandydat jest nieuk, a jak potem się okazało, jest
germanistą – właśnie jego naznaczono. Na innym uniwersytecie są to rzeczy niesłychane. Ale nie o tym chcę pisać teraz. Z tym przesuwaniem terminów zjazdu – już
nie mogę się pogodzić. Przed paru tygodniami otrzymałem wiadomość, że odbędzie
się 11 i 12; odpowiednio do tego ułożyłem moje projekty; wczoraj otrzymałem wiadomość, że będzie 20 i 21, tj. w tygodniu świątecznym, kiedy mnie w Poznaniu nie
będzie. Z wielką więc przykrością odmówić w związku z tym muszę samemu sobie
przyjemności goszczenia Pana Kolegi u siebie podczas zjazdu. Widocznie jakieś
fatum zawisa na stosunku moim do Tow[arzystwa] Językoznawczego.
Tymczasem tyle tylko, gdyż już późno, a jutro rano wyjeżdżam z odczytem do
Brodnicy.
Serdeczne pozdrowienia przesyłam
H. Ułaszyn
PS Nie zgłaszałem żadnego odczytu na zjazd, ale miałem zamiar zakomunikować parę uwag
i pomysłów terminologicznych (językoznawczych); no, nic z tego teraz nie będzie. Zresztą tylko
ja żałować tego mogę.
H.Uł.

10. (L)

Ustronie, pocz[ta] Sobolew, w[oj.] lubel[skie]
1 VIII 1927

Szanowny Panie Kolego!
Kiedy był Pan w Poznaniu, żona moja leżała w łóżku – baliśmy się poronienia.
Gdy wyzdrowiała w końcu czerwca, via Warszawa wyprawiłem ją na wieś, aby sił
nabrała, bo rozwiązania spodziewaliśmy się na sierpień. I oto w dwa dni po przyjeździe do Warszawy nadspodziewanie i co do czasu, i co do przebiegu – pomyślnie – powiła córeczkę, o miesiąc przeszło za wcześnie. Przyjechałem do Warszawy
już post factum. I tak co tydzień na parę dni jeździłem do Warszawy, wracając do
Poznania dla moich zajęć. Ewenementy te b[ardzo] mi pokrzyżowały moje plany.
Ledwo ledwo skończyłem artykuł dla Rozwadowskiego: z Belegami był największy
kłopot, ale jakoś skończyłem, coś niecoś wyszło. Wszakże muszę parę szczegółów
sprawdzić, więc jeszcze rękopisu nie posyłam. W Ustroniu zabawię do 10 sierpnia,
następnie jadę do Poznania, skąd rękopis Panu nadeszlę.
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Z wywodami recte rozważaniami w artykule Pańskim o ruski, małoruski, ukraiński prawie zupełnie się zgadzam, ale z wnioskiem ostatecznym (terminologia) nie;
nie znaczy, że jestem przeciwny, ale nie uważam za jedyną i najlepszą, i nie tylko
ze względów „politycznych” (bo i to musi być wzięte pod uwagę, jeśli sprawa ta ma
dziś taki właśnie charakter), lecz i praktyczno-naukowych. Może napiszę artykulik.
Rozważania terminologiczne zawsze podawałem w wykładach, więc wobec Pańskiego artykułu poniekąd muszę swoje stanowisko uzasadnić.
Przed kilku tygodniami odwiedził mnie mój dawny kolega z Lipska – Erdman, miał na bilecie (nie zastał mnie) dopisek: człon[ek] korespondent Po[lskiej]
Ak[ademii] Um[iejętności]. Byłbym b[ardzo] wdzięczny za informację, kto go podał na członka. Oczywiście nie chodzi mi koniecznie o wymienienie osoby, lecz
o to: ludzie jakiego fachu, bo mamy tu z nim co do „fachu” pewne kłopoty: chce się
tu habilitować. On sam też nie jest zdecydowany: filozofia (jest avenariusistą) czy
ogólne językoznawstwo. W filozofię nie chcę wkraczać, ale się nieco boję owego
„ogólnego językoznawstwa” i nie tyle ze względu na przyszłe wykłady, ile nieporozumień w uniwersytecie z powodu tego „ogólnego językoznawstwa”. Za kilka
szczegółów byłbym b[ardzo] wdzięczen.
Ja około 20 sierpnia będę zapewne po drodze do Krynicy w Krakowie – czy Pan,
Rozwadowski lub Łoś będą w Krakowie?
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
6

11. (L)

Poznań, 22 VIII [19]27
Ratajcz[aka] 36

Szanowny Panie Kolego!
„Bóg strzela, a człowiek kule nosi” – znów opóźnienie. Wyjechałem był do brata
na parę dni, a kiedy wróciłem do Ustronia, nie zastałem żony; wyjechała była do
Warszawy, gdyż dziecko zachorowało. Popędziłem więc dnia następnego do Warszawy i tam zastałem nie tylko dziecko, ale i żonę chorą, w łóżku. Musiałem więc
omalże nie tydzień przesiedzieć w Warszawie. Stąd opóźnienie.
Artykuł jeszcze w przepisywaniu skróciłem. Równocześnie posyłam. Korektę
oczywiście otrzymam, ale kiedy? Ja za kilka dni wyjeżdżam do Krynicy, gdzie zabawię do połowy września, a potem na drugą połowę września jadę do Ustronia
(pocz[ta] Sobolew).
Do wymienionych kilku nazwisk w poprzednim liście dodam jeszcze Grabowskiego: nie wiem, czy prawda, ale mnie zapewniano, że zrobiono go członkiem Akademii, aby się pozbyć jako profesora („osłodzone pigułki”) – toteż poszedł do Poznania.
6

Mowa o artykule K. Nitscha O nazwy naszych słowiańskich sąsiadów. I. Rusini czy Ukraińcy, opublikowanym w 4 nrze „Języka Polskiego” XII z 1927 r. Dyskutowali z nim w tym czasopiśmie Baudouin de Courtenay (Do artykułu prof. K. Nitscha „Rusini czy Ukraińcy”, nr 4) i Ułaszyn (Rusini
czy Ukraińcy. Z powodu artykułu prof. K. Nitscha, nr 5). Zob. też K. Nitsch, Rusini czy Ukraińcy?
(Zamknięcie), „Język Polski” XIII, 1928 oraz przypis do listu nr 21.
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Zeszyt 1. biuletynu7 otrzymałem.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
12. (L)

Poznań, 15 IX 1927

Szanowny Panie Kolego!
Właśnie otrzymałem i przeczytałem artykuł Baudouina; wprawdzie zaczyna od
słów, że się z Panem zgadza, ale ja tej zgody nie widzę: zacytowany przez niego
dawniejszy ustęp stwierdza równorzędność terminów, toteż w końcu artykułu, jeśli
używa ruski, Rusin [–]! To nie jest zdecydowanie się na Pańską formułę ostateczną.
I ja na wywody Pańskie (ogólne) się zgadzam, ale na ostateczną formułę – schemat – nie. Artykuł B[audouina] cofa tylko (i przeprasza) formę wypowiedzenia się.
Straszne narzekania na siebie – to już od dłuższego czasu cecha charakterystyczna
nie tylko artykułów, lecz i listów B[audoui]na. Orzeczenie Pańskie, że w polityce
co jeden A, to drugi B – jest w zasadzie słuszne, ale trudno też odrzucać tezę, że
w polityce „argumenty” myślowe nie mają zupełnie znaczenia. Chodzi więc o argumenty, które moc przekonywującą [sic] jednak, mimo wszystko, i w polityce mają.
Zresztą tak jest nie tylko w polityce; i w wielu sprawach naukowych z podkładem
uczuciowym. Mnie chodzi o argumenty mego postępowania; jeżeli inni wykażą mi
bezpodstawność moich argumentów – to nie pozostaje bez skutku na moje postępowanie, bo argumenty „przeżywam”. Oczywiście w danym wypadku: postępowanie
= używanie takich lub innych form. Ale dość o tym: artykuł wyjaśni moje stanowisko. Zbiegiem okoliczności zaczyna się jak i Baudouina od zaznaczenia zgody
z Pańskimi wywodami.
Dziś wyjeżdżam do Ustronia (po[czta] Sobolew, woj. lubelskie) i stamtąd przyszlę, gdyż muszę przepisać.
Z otrzymanego numeru „J[ęzyka] P[olskiego]” zdołałem właściwie jeszcze przeczytać o żubrówce. Byłbym bardzo wdzięczen [za informację], kto to są owi profesorowie poznańscy. Bo pierwszy – ze stylu domyślam się – Dobrzycki. Ale i ja mogę
Panu parę wspomnień dodać o żubrówce? Po raz pierwszy spotkałem się z żubrówką
około r[oku] 1893 w Humaniu; uchodziła wówczas za produkt nowy, modny, sprowadzany z Warszawy (produkt „polski”). Sprzedawana była w niewielkich pękatych
buteleczkach z białą etykietą, na której oprócz napisu figurował wielki żubr, ale nie
w oderwaniu ani na tle lasu (puszczy), lecz na „trawce” czy na łące. Wewnątrz butelki nie pływała – jak podają niektórzy w „J[ęzyku] P[olskim]” – lecz stała ukośnie
słomka, źdźbło. Nazwa budziła już wówczas ciekawość; odpowiedź, jaką się otrzymywało – nawet pamiętam w jednym magazynie, że od trawy (pewnej), którą się
żywią z amatorstwem żubry. Że ta trawa nazywa się żubrówką, o tym dowiedziałem
się nieco później, zdaje mi się już w Kijowie około r[oku] 1895. Notabene, nasuwają
7

Mowa o „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”.
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mi się przykłady „codzienne”: kawa, herbata, czekolada albo lepiej kakao. A rumianek! Ba, ale dość o tym.
Nb. bardzo byłbym wdzięczen za wiadomości o Szoberze: gdzie, kiedy będzie;
nie mogę się z nim skomunikować; do Zakopanego dwa razy do niego pisałem.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
13. (K)

Poznań, 3 X 1927

Szanowny Panie Kolego!
Właśnie dziś z rana przyjechałem do Poznania (wczoraj w niedzielę były chrzciny w Ustroniu, zaraz na gwałt gości zostawiwszy, wyjechałem do Poznania); rękopis
zastałem; może nawet dziś wieczorem dostosuję się do Pańskich uwag. Notabene,
są pewne nieporozumienia; zdaje się, że pewnych uwag Pan by nie zrobił, [–] je po
przeczytaniu całości. Gdybym wiedział, że uwagi o żubrówce mogły być spożytkowane, byłbym pisał nie tak szkicowo; proszę zauważyć, że to wyjątek z prywatnego
listu8. Jeszcze tu dodaję, w Niemczech w pewnej porze lata dają w restauracjach (do
obiadu) i kawiarniach napój zwany Waldmeister; jest to jakaś [–], w której pływa
ziele zwane Waldmeisterem, więc znów identyczna nazwa i materiału, i produktu.
I jeszcze miód – owoc pracy pszczół i miód – napój alkoholowy.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
14. (L)

Poznań, 4 X 1927

Szanowny Panie Kolego!
Na skreślenia, jakie Pan poczynił9, najzupełniej się godzę, uwagami natomiast
swymi postawił mnie Pan w b[ardzo] trudnej pozycji: co miałem robić? Tym bardziej że mi się wciąż zdaje, że Pan je czynił nie po przeczytaniu całości; typowym
tego przykładem jest owo miejsce, gdzie Pan pisze o Sobie i Rozwadowskim,
gdyż kilka wierszy niżej piszę właśnie o Panu chyba dobrze, tj. zgodnie z prawdą. Spociłem się nad danym mi przez Pana zadaniem i poprzestałem na „polemice
wzgl[ędnie] obronie” za pomocą dopisków wzgl[ędnie] odpowiedzi na tych samych
kartkach. Ufam, że Pan z tego wybrnie, tj. moją intencję zrozumie, a co może niezupełnie plastycznie w artykule uwydatniłem. Inaczej musiałbym przerabiać, np.
o tym 3. znaczeniu Ukrainiec, bo doprawdy nie rozumiem, co mam robić np. z językiem ukraińsko-ruskim czy literaturą (np. Fedkowicz nie z Ukrainy). Tak czy owak,
to i owo poprawiłem, kilka zwrotów – a co do reszty to proszę zrobić według Swego
8
9

Notka o żubrówce w „Języku Polskim” XII, 1927.
Mowa o artykule Ułaszyna Rusini czy Ukraińcy…
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uznania, tj. co Pan uważa ze względu na polemikę przypuszczaną za pożyteczniejsze
do pominięcia – proszę skreślić. W zupełności ufam Panu w tym, że krzywdy mi
Pan nie zrobi, i dlatego proszę tylko o wczytanie się – niestety – w dość chaotyczne
moje uwagi-odpowiedzi, a sądzę, że odpowiedź Pańska wypadnie, że jednak co najmniej sprawa przedstawia się tak, że moje stanowisko jest możliwe do przyjęcia i ze
względów praktycznych, jak też i ze względów „historycznych” (bezwzględnej luki
przed owym „końcem XIX w.” nie było).
W liście podziwia Pan moją „dokładność”, ale to komplement niezasłużony, jak
tego dowodzą liczne łacińskie poprawki (tytułów, cytat, ortogr[afii]). Ładnie by wobec tego „grube książki” pisane przeze mnie wyglądały. A zresztą ja nie bardzo [–]
zamiast brać się nawet i do cienkich. Jakby nie „naciski” z zewnątrz (a to księga jubileuszowa, a to księgarz, a to ktoś wspomni mi parę rzeczy), to bym i tego nie pisał,
gdyż przekonałem się, że przeważnie ludzie wzruszają ramionami na moje elukubracje. Toteż i ten artykuł piszę ze względu na moich słuchaczy (o czym nadmieniłem).
Aha – w karcie pisze Pan, że BdeC godzi się na Pańską tezę, że Rusini nie mają
prawa „żądać”; ale i ja o tym piszę (przedtem niż BdeC) i nigdy nie myślałem inaczej, i w związku z nazwiskami niejednokrotnie się wypowiadałem publicznie. Ja
zupełnie nie o tym pisałem, pisząc, że BdeC został przy swoim; miałem na względzie Pański schemat, bo to jest istota rzeczy. Pozwala Pan im „życzyć”; dla mnie
i to jest bez znaczenia; nie liczę się ani z ich „życzeniem”, ani „żądaniem”, liczę
się natomiast z nastrojem wytwarzanym przez judzenie się obu endecji: polskiej
i ukraińskiej z powodu… terminu, tym bardziej że nie mam żadnego zamiaru przyłączać „Ukrainę” (Kijowszcz[yznę]) do Polski… ani rezygnować z „Ukrainy” na
rzecz „Ukrainy”10, bo już zrezygnowałem… A jak potem kiedyś będzie, jak dzieje
się potoczą, może nawet „od morza do morza”, to tego w żaden sposób od terminu,
à la stary Gawroński11, uzależnić nie mogę. Zresztą – ale o tym piszę w artykule
(tradycja) – dość o tym.
Jeśli Pan wydrukuje – o parę numerów poproszę.
Serdeczny uścisk dłoni i pozdrowienia
H. Ułaszyn
I moje uwagi można poprzekreślać lub powycierać – jeśli to uzna Pan za potrzebne.

15. (L)

Poznań, 11 X 1927

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo mnie zmartwiła Pańska kartka. Wychodziłem z zasady, względnie miałem
to przekonanie, że istnieje nieporozumienie co do dwóch punktów zasadniczych:
1) co do chronologii rozumienia „końca XIX w.” oraz 2) co do Ukrainiec10
11

Nad obu „Ukrainami” Ułaszyn daje dopiski, niestety nieczytelne.
Mowa o Franciszku Rawicie-Gawrońskim, ojcu językoznawcy Andrzeja.
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-Polak i Ukrainiec-Rusin z pominięciem znaczenia ‘człowiek z Ukrainy, Polak czy
Rusin’.
Co do 1), jeśli rozumieć „koniec XIX” = ostatni dziesiątek (a tak zwykle się rozumie, tj. z takim poglądem często się spotykałem), to moje cytaty mają chyba wartość jako niepowstałe pod wpływem tego ruchu politycznego. Co do 2) ja wcale nie
odrzucam „trzeciego znaczenia”; mnie chodzi o wyodrębnienie się tamtych dwóch
i następnie sprzyjania przez zbieg okoliczności coraz to rzadszego używania u nas,
a więc i zanikania Ukrainiec-Polak, a szerzenia się i zwyciężania (nie tylko u nas)
Ukrainiec-Rusin. Z myślanego Ukrainiec-Rusin ≥ Ukrainiec (ogrodowy człowiek ≥
ogrodowy). Myślałem, że podkreślenie tego wystarczy dla przytępienia „kanciastości” polemiki. Boć tylko o to mogło mi chodzić – nie chcę z Panem wojować. Ale
jeśli moje poglądy błędne, to muszę się poddać korekcie Pańskiej; przeciwko temu
ani mogę, ani mam prawo występować.
Przez podkreślenie moich intencji, może niezupełnie jasnego wypowiedzenia się,
przez podkreślenie mego „nastawienia”, co trudno mi było inaczej załatwić, chciałem tylko – jak się wyraziłem – zetrzeć „kanty” polemiki. Chodzi mi [o] pewną
interpretację moich poglądów; chodzi mi, aby Pan (po moich objaśnieniach) nie oddalił się od moich intencji, lecz się do nich zbliżył, a przez to, aby polemika nie wypadła „kanciasto”. A przecież – z praktyki to wiem – jak łatwo w polemice właśnie
poglądy przeciwnika pod kątem przeciwnego kierunku (tendencji) rozpatrywać.
Właśnie Pańskie uwagi mnie przekonały, że Pan mnie nieco „tendencyjnie w bok”
zrozumiał z powodu „nieporozumienia” co do owych 2 punktów. I to być może, że
z mojej winy, braku precyzyjniejszego wyrażenia się czy sformułowania. (Streszczałem rękopis znacznie większy, a wtedy zawsze „bledziej” wychodzi, niż swobodnie
„wylewa” się na papier.) Zresztą w paru miejscach to i owo złagodziłem, no i w dalszym ciągu w najzupełniejszym zaufaniu prosiłem o porobienie skróceń – jak zresztą
najzupełniej się godzę na skrócenie ustępu o Gawrońskim.
Proszę więc mi nie mieć za złe czy mieć żal do mnie, że może sprawiłem Panu
przykrość, odsyłając w tej formie ów rękopis – ale doprawdy nie umiałem sobie na
razie i w pośpiechu inaczej poradzić. Korekty oczekuję z rękopisem.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Domyśliwałem się, że to profesorowie poznańscy, albowiem jeden wymieniony jest poznański, a formy, o ile wiem, wielkopolskie.
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1928
16. (L)

Poznań, 28 V 1928

Szanowny Panie Kolego!
Przepraszam, że z opóźnieniem odpisuję, ale mam w domu szpital; na szczęście
już się kończy. Przed 10 dniami powróciła do Poznania z Warszawy żona z dziec
kiem i służącą (tam bawiła w czasie naszego pobytu za granicą). Drugiego dnia
rozchorowała się żona na grypę (39o), w parę dni potem dziecko, następnie służąca –
a wreszcie i ja, ale tylko na silny katar. Po przeszło tygodniowym chorowaniu jakoś
wracamy do zdrowia: żona co prawda ledwo chodzi (osłabiona), dziecina jeszcze
kaszla [sic]. Rzecz jasna nie [mogłem] się wcześniej zabrać do listu.
Powycinał Pan kawałki12. Ze względów „towarzyskich” to wolałbym, aby to
nieco innymi drogami się odbywało, ale rozumiem: redaktor musi też „użyć…”.
Oczywiście godzę się na obcięcie, żalu do Pana za to nie mam – za starzy jesteśmy
znajomi i zanadto Pana jako uczonego cenię. Ale nie mogę przyznać słuszności zapatrywaniom Pańskim. Początek miał wartość dla czytelnika, bo określał stopień
pewności autora do jego twierdzeń. (Specjalnie tymi tworami się nie zajmowałem,
wnioski oparte na przypadkowym materiale – teraz dopiero zacząłem zbierać i kiedyś o tych tworach napiszę dokładniej). Mniejsza z tym: niech traktują to jako moje
ostateczne wnioski, chociaż w wykreślonym wstępie nazwałem uwagi moje „przygodnymi”. Mniejsza też z tym, że i ustęp o Baudouinie skreślony, chociaż tam nie
ma żadnej „subtelności”, a jak mi się zdaje, proszę się nie gniewać, nieporozumienie z Pańskiej strony. Pan pisze wyraźnie fonemę wziął Baudouin bezpośrednio czy
pośrednio z franc. phonème, ja zaś pisałem, że B[audouin] wziął fonemę od Kruszewskiego, a więc z francuskiego pośrednio, a nigdy nie bezpośrednio, bo bezpośrednio wziął Kruszewski. A zatem Pańska formuła „bezpośrednio czy pośrednio”
jest zaprzeczeniem faktu. A to nie subtelność, tylko nieporozumienie. No mniejsza
z tym. Sądzę, że i bez tych ustępstw pozycję moją w stosunku do poprzedniej nieco
wzmocniłem – ufam, że uda mi się w przyszłości jeszcze bardziej wzmocnić.
Ja mam stanowczo pecha do Zjazdu. Trzeba usunąć stały termin, jeśli się go
wciąż przesuwa. Trzy czwarte mam pewności, że końcem czerwca nie będę mógł
przyjechać do Warszawy. Pomijam już finansowe trudności (z powodu których,
jak mi mówił Śmieszek, nie przyjedzie [na] koniec miesiąca), ale na ten czas spodziewam się w Poznaniu córeczek mego brata: na żadne święta – wyjeżdżaliśmy –
nie mogliśmy je [sic] zaprosić, więc zaprosiliśmy już dawno na ten czas; nie leciałbym do Warszawy, aby po kilku dniach znów żonę z dzieckiem transportować
znowuż do Warszawy i dalej na lato. Na to mnie nie stać. Więc b[ardzo] wątpię,
czy przyjadę.
12

Mowa o artykule Ułaszyna Jeszcze o morfemie i spolszczaniu greckich rzeczowników na -ma,
„Język Polski” XIII, 1928.
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Ale nabrano tu Rudnickiego kapitalnie. Było to dla mnie niespodzianką, gdyż
mam od dawna tak ustaloną opinię o etymologiach i Lechitach Rudnickiego, że
artykułów jego w „S[lavia] O[ccidentalis]” nie czytuję. Otóż w jakimś felietonie13
zachciało mu się spopularyzować swoją etymologię Wildy (poznańskiej) z IV tomu
„S[lavia] O[ccidentalis]” i ulicy Wenecjańskiej w Poznaniu z V tomu „S[lavia]
O[ccidentalis]”. Jedno ze słowiań[skiego] *weld- niby ‘wilgoć’, drugie od Wenetów
– naturalnie! Ale oto odpowiedział mu jakiś [–], co zna historię Poznania, że nazwa
Wilda pochodzi dopiero z końca wieków średnich od słynnego rodu mieszczańskiego Wildów, którzy tu posiadali folwark i młyn, a miejscowość przedtem nazywała się Wierzbice. Wenecjańska zaś ulica otrzymała nazwę tę dopiero w XVIII w.,
mieszkali tu bowiem Włosi trudniący się wyrobem i handlem figurek gipsowych. Że
też nie da już spokoju tym etymologiom. A znajduje pieniądze na druk.
Bardzo i bardzo wdzięczen będę za korektę.
Serdeczne pozdrowienia i dla Pani
H. Ułaszyn
PS Mile wspominam nasz pobyt w Krak[owie]. Nb. Doroszewski mi mówił, że w Tow[arzystwie]
Lingw[istycznym] w Paryżu przedstawiono sprawę [–] co do francusk[iej] fonet[yki], i to jako
kompletne wielkie zwycięstwo Francuzów.

17. (L)

Poznań, 2 VIII 1928

Szanowny Panie Kolego!
Dzięki za nadesłane honorarium.
Już byłem poprosił p. Górską o zwołanie zebrania w sprawie poprawnej wymowy, gdy nadszedł numer, z którego się dowiedziałem o przesunięciu ostatecznego
terminu. Ale ten, który wyznaczono, jest niefortunny, przed październikiem bowiem
niemożliwym jest zwołanie zebrania, przecież we wrześniu nikogo w Poznaniu nie
będzie. Posiedzenie Zarządu w tej sprawie zwołam jeszcze teraz, ale zebranie członków czynnych możliwe będzie dopiero w pierwszej połowie października.
Równocześnie posyłam artykulik, który może dobrze by było umieścić
w „Jęz[yku] Polskim”. Noskowski [?] już niejednokrotnie walczył o „literową wymowę”. Może by notatce tej dać tytuł „Kącik humorystyczny”?
W sprawie Klicha wzgl[ędnie] obsady katedry języka polskiego wytaczano na
Komisji, że nic nie napisał od czasu wydania pracy habilitacyjnej, że Ministerstwo
na pewno nie zatwierdzi wzgl[ędnie] nie mianuje (głównie Dobrzycki). Mimo to tyle
wywalczyłem, że sprawa w toku.
Za słówko w sprawie mej notatki będę bardzo wdzięczen.
Serdeczne pozdrowienia –
H. Ułaszyn
13

Mowa zapewne o artykule M. Rudnickiego Skąd się wzięły nazwy przedmieść Poznania, wydrukowanym w „Kurierze Poznańskim” 1928, nr 90.
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18. (L)14
[…] Tym bardziej że z kurendami łapią nas przed wykładami wzgl[ędnie] po –
ja zaś nie należę do tych, co wykłady opuszczają. Rudnicki przez przeszło ½ roku
ukrywał odpowiedź ministerium dla mnie, aż moja skarga do ministerstwa spowodowała rewizję rektora w dziekanacie – i sprawa się wyjaśniła. Po zawiadomieniu
o tym Wydziału (przeze mnie) przeszli do porządku dziennego. Teraz opóźnienie
z profesurą Klicha nastąpiło częściowo z jego winy: kiedy ogłaszał swą pracę, prosiłem go, żeby coś zostawił na potem, abym ja mógł o coś zaczepić, więc czekałem,
ale nie doczekawszy się, pchnąłem sprawę na Wydział; wniosek umotywowałem
w ten sposób przede wszystkim, że wszak habilitacja była według stanu rzeczy dotychczasowego, wykonaniem warunku na „stałą” posadę, tj. profesurę. Uczepiono
się jednak braku nowej pracy (po habilitacji) i wytworzono opozycję. Prawda, niby
nie od siebie, ale zapewniano, że nie ma co teraz podawać do ministerstwa, bo z góry
wiadomo, że minist[erstwo] bez tego warunku nie zatwierdzi, oni zaś nie chcą narażać się, aby ministerstwo nie zatwierdziło. Należy zaczekać. Jednakoż wywalczyłem, zdecydowano się teraz podać. Nastąpiły wszakże dalej pewne nieformalności
dziekana, który przepisów nie zna – no i znów jakieś zatrzymanie. Na komisji największym oponentem przeciwko mnie był Dobrzycki – nawet mi przycinki robił, że
nie mam zmysłu „prawnego”, nie znam przepisów prawnych itp. Nb. Pan otrzymał,
zdaje się, nieco później prośbę o opinię. Z początku bowiem trzymano się litery
przepisu, a więc otrzymali tylko profesorowie zajmujący katedry „jęz[yka] polskiego”. Ale dość o tym.
A teraz parę słów co do kropki (dr., hr.). Tu kropka moim zdaniem ma znaczenie
skrótu w ogóle, tj. że to, co napisane, jest skrótem bez względu na to, czy ostatnia
litera pokrywa się [z] końcem (np. dr. a kop.) wyrazu czy też nie. Jest to właściwie
ostrzeżenie wzgl[ędnie] podkreślenie, że to skrót; przecież kto pisze nie w linii, np.
d r, D r, to już kropki nie stawia, bo figura wzrokowa jest inna. Oczywiście dra, nru,
w nrze to znowuż inna kategoria, przecież (dziś to już wychodzi z użycia) pisano
12., ale np. w 12-tym, to wtedy kropki nie stawiano. Dlatego argument Semkowicza
wcale mnie nie przekonuje. Z tego nie wynika znów, bym twierdził, że punkt przy N.
jest konieczny. Punkt, gdy skrót ten piszemy w jednej linii (nie d r, D r), ma znaczenie
ostrzegające, że to skrót; piszemy też praca prof. dr. X., chociaż czytamy: profesora
doktora X.
Pisze mi Pan Kraków 10 (nie X). Ja zwykle oznaczam dzielnice miast cyframi
rzymskimi, bo tak jest omal wszędzie (o ile wiem, to jedyny wyjątek stanowi Berlin: SW 10.); w każdym razie przeważa zwyczaj oznaczania dzielnic miast cyframi
rzymskimi; toż samo i na mapach, tj. planach miast. W telegramach może to prowadzić do błędów. Uważam za praktyczniejsze.
14

Brak pierwszych dwóch stron listu. Wątek profesury Klicha, a dalej wzmianka o świeżo wydanej
„gramatyczce”, tj. podręczniku Ułaszyna Język staro-cerkiewno-słowiański…, pozwalają jedynie
ustalić rok.
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Ale dość i o tym. Nb. wyjeżdżam za dni parę do SHS15. Proszę pisać do Zagrzebia
poste rest[ante]. Moja gramatyczka już wyszła, ale wydawca nie chce jeszcze rozsyłać, więc nie mogę posłać.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
Post scriptum. Oto, jakie mogą być kombinacje: Mk. z punktem zwykle miano: przyjechał ze 100
Mk. lub przywiózł 100 Mk.

19. (L)

Poznań, 27 XI 1928

Szanowny Panie Kolego!
Przesyłam nasze uchwały w sprawie wymowy; „nasze” – to znaczy członków
czynnych Koła Poznańskiego.
Żałuję bardzo, że nie mogłem przyjechać na pogrzeb Łosia, ale na parę dni przedtem musiałem zapłacić krawca – i siedzę bez pieniędzy. Poza tym wiadomość otrzymałem w niedzielę wieczorem. Oprócz zbiorowego telegramu wysłałem od siebie
do profesorowej Łosiowej.
Z tą „tutejszością” cytowaną przez Pana z mego artykułu są pewne nieporozumienia; być może z mojej winy, aczkolwiek moje poczucie polskości [–]. Nadmienię
tu pokrótce, że na Ukrainie [–] mówiący po polsku stanowili dwie warstwy, dwojakiego autoramentu ludzi: uważający się za Polaków i obojętni (to ściśle „tutejsi”).
Pan więc na pewno rozumiał Polak-Ukrainiec i przeciwstawienie Rusin-Ukrainiec,
a u mnie każda z tych kategorii rozpadała się na 2 wyżej wymienione. Tych obojętnych, tutejszych Polaków chciał W[acław] Lipiński przekonać, że polskość została
im narzucona; w ten sposób wytworzyła się grupa propagująca poniekąd nawrót do
dawnego chłopomaństwa; różnica polegała na tym, że w epoce chłopomaństwa inny
był pogląd ogółu na język małoruski (uchodził poniekąd za odmianę polskiego): pan
mówił po polsku, chłop po chłopsku, tj. małorusku. Potem w świadomości ogółu
stosunek ten się zmienił przez dołączenie elementu narodowościowego. Za czasów
Antonowicza, Rylskiego i in. nosić koszule małoruskie i mówić po małorusku to
była nie zmiana narodowości, ale przejście z obozu szlachty do obozu demokratycznego; na przełomie XIX/XX [w.] ww. sprawa przedstawiała się zgoła inaczej pod
wpływem rozwoju ruchów narodowych: to było już [sic] 2 narodowości sprecyzowane i ludzie „tutejsi”, obojętni, która to grupa wyodrębniła się dzięki zradykalizowaniu się tamtych dwóch (narod[owości]).
Co do anegdoty, to nie jest słusznym, że „zrozumiał, że to Polak z Ukrainy”.
Ponieważ Pańskie uwagi w rozmowie dotyczyły naszego opisu – rozmawialiśmy
„wesoło” – więc spodziewałem się „figla” z Pańskiej strony: konstrukcji przeczą15

Kraljevina SHS (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców)
– tak w latach 1918–1929. W roku 1929 wprowadzono nazwę Królestwo Jugosławii.
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cej memu poglądowi: więc ja się spodziewałem tylko Polaka z Ukrainy. Przecież
dwuznaczne wyrazy rozumieć staramy się w ten sposób, że instynktownie stajemy
na stanowisku (w fazie myślenia, skojarzeń – oczywiście domyślnych) mówiącego.
Przed paru tygodniami pisałem do prof. Rozwadowskiego. Czy list otrzymał?
Łączę serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1929
20. (L)

Poznań, 9 II 1929

Szanowny Panie Kolego!
Z wielką przykrością – muszę jednak odmówić. Przede wszystkim ze względu
na to, że za mało mam czasu. Proszę też nie zapominać, że w tym roku z powodu
wystawy16 zupełnie nie ma przerwy między trymestrem 2 a 3, następnie, że tu zupełnie nie ma odpowiednich książek, tj. ani dzieł Dobrovskiego, ani naszych gramatyk
z pierwszej połowy XIX w., ani czasopism z początku tegoż wieku. Francew zajmuje się tylko Bandtkiem, i to korespondencją – sprawami zewnętrznymi. Ja rozumiem
temat inaczej: chodziłoby o wpływ poglądów Dobrovskiego na ujęcie języka u naszych gramatyków. To, co ja mam w notatkach, wystarcza dla bardzo ogólnej orientacji. Wyłapywanie potrzebnych książek z różnych bibliotek i sprowadzanie ich jest
wprost niemożliwe w naszych warunkach. Trzeba by było przeprowadzić ogromną
korespondencję. Pan nie wyobraża sobie, ile zachodu kosztowało mnie doszukiwanie się źródeł do sumaka. A przecież to drobiazg. Łapu-capu robić nie mogę. I notabene, nie mam tego zwyczaju (pod tym względem jestem nieszczęśliwy), jak to inni
mają – zrobić coś za jednym zachodem. Ja wracam do tematu kilkakrotnie, czynię
przerwy, gdy zainteresowanie słabnie. Mój sposób pracowania jest ryzykowny dla
prac terminowych. Do zmuszania się zaś jestem już za stary. Nie chcę nikogo zawodzić, dlatego też nie mogę na razie podjąć się tej pracy – nawet tylko językowej,
bo ta mię przede wszystkim interesuje. Zresztą przyznam się otwarcie, inne sprawy
są u mnie teraz na warsztacie: powróciłem do dawniejszego tematu o gwarze myśliwskiej, przerabiam też niektóre partie mego kursu fonetyki (opisowej), no i robię
wypisy do mojej praktycznej (à la st[aro-]c[e]r[kiewno-]sł[owiański]) gramatyczki
jęz[yka] czeskiego. Ta ostatnia da mi nieco – ufam – grosiwa. A proszę nie zapominać, że jako prezes nieustanny TMJP i Tow[arzystwa] Słowiańskiego mam dość
często odczyty. Jeśli o tym wszystkim piszę, to nie dlatego, że chcę się wykręcić od
owej pracy – przeciwnie, nawet mię ona interesuje (przed dwoma laty wykładałem
zarys historii slawistyki i tam potrącałem o te kwestie), ale w tak krótkim czasie
16

Mowa o Powszechnej Wystawie Krajowej zorganizowanej w Poznaniu w dziesięciolecie niepodleg
łości Polski.
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nie mogę się podjąć wykonania. Strach przed tym, iż mógłbym kogoś zawieść, kto
na mnie liczył, nie pozwala mi podjęcia się [sic] teraz tej pracy. Tym bardziej że ja
pracuję de natura pomału; nie mam łatwości w pisaniu.
W swoim czasie pisałem do prof. Rozwadowskiego, zapytując o jego udział
w słown[iku] warszawskim. Nie odpisał mi – czy nie otrzymał listu? Miałem w TMJP
odczyt o tym słowniku. Urządziliśmy też i posiedzenie (w grudniu jeszcze) ku
uczczeniu pamięci Łosia. Mówiłem jako o badaczu języka polskiego, Klich jako
o wydawcy zabytków.
Łączę serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
21. (K)

Poznań, 5 III 1929

Szanowny Panie Kolego!
Dzięki za francuskie streszczenie. A kiedy II tom otrzymam? (zapłaciłem już za
całość). I dla seminarium kupiłem, ale przez księgarnię. Posłałem Panu artykuł z powodu ruski – ukraiński17. Zacietrzewienie obustronne nacjonalistów [–]. A teraz proszę o radę. Trzymaliśmy się zawsze i zdaje się wszędzie, że w TMJP odczyty mają
tylko członkowie czynni, tj. z fachowym wykształceniem (językoznawczym). Otóż
zgłosił się do nas z odczytem ks. Cieszyński, wydawca „Roczników Katolickich”
(kronika katolicka a [–]) z odczytem O powojennym języku literackim. Gdybym puścił, wyłamałbym się z zasady. Zaraz by i ks. Szeffs przyjechał z odczytem, i w ogóle
i inni: niedawno też inni chcieli. W ten sposób obniżylibyśmy poziom. Trzeba formalnie przeprowadzić (w statucie), że odczyty są fachowe (czł[onkowie] czynni).
W ten sposób odmówiłem i ks. Ciesz[yńskiemu], ale zastrzegłem się, że porozumiem się z centralą. Sądzę, że Pan zgodzi się ze mną. Wszakże proszę o wiadomość
możliwie szybko.
Serd[eczne] pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS I jakiś Pachucki zwracał się z nonsensown[ymi] etymologiami miejscowości.

17

W roku 1929 Ułaszyn opublikował cztery artykuły na ten temat: W sprawie terminów ruski – ukraiński, „Epoka”, nr 36; Po raz drugi w sprawie terminów ruski – ukraiński, tamże, nr 67; Po raz
trzeci w sprawie terminów ruski – ukraiński, tamże, nr 71; Język małoruski, ukraiński czy ruski,
rusiński, „Prace Filologiczne” XIV, 1929, w roku 1930 ukazała się natomiast polemika na ten temat
z T. Lehrem-Spławińskim, „Ruch Słowiański” III/IV, 1930.
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22. (L)

Poznań, 22 III 1929

Szanowny Panie Kolego!
Załączam przy niniejszym notatkę z powodu artykułu Schramma, głównie z powodu sposobu potraktowania moich wywodów. Nim posłał, miałem z nim rozmowę
w dziekanacie rolniczym, też nikt z rolników innych nie znał tego wyrazu w tym
znaczeniu. Pytałem na seminarium już też raz i nikt nie znał (wielu jest ze wsi).
Zresztą dawniej (artykulik leżał u mnie ze 20 lat w tece) też pytałem i nigdy ani teraz
nie zetknąłem się. Wierzę wszakże, że tak jest, ale niezupełnie tak, jak pisze Lehr,
tj. że to znane [–] „rolnikom”.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
[nadpisane między wierszami:] Proszę o wydrukow[anie] w najbliższym numerze.

23. (L)

Poznań, 2 IV 1929

Szanowny Panie Kolego!
Dzięki za korektę. Odsyłam. Zupełnie się godzę na skreślenie owego zdania.
Niestety znów nie będę mógł przyjechać do Krakowa: czekamy na wezwanie do
Warszawy dla ukończenia spraw „rozwodowych” żony mojej z firmą „Gebethner
i Wolff”18. Awantury ciągną się już od paru miesięcy, zdaje się, że nareszcie to się
skończy.
Myślałem, że pójdzie do Warszawy Otrębski. Ale pacjent, o którym Pan pisze,
jest dobry – tylko kto wówczas pójdzie na katedrę jęz[yka] polskiego?
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
24. (L)

Poznań, 6 V 1929

Szanowny Panie Kolego!
W swoim czasie pisałem, prosząc o odbitki mej notatki polemicznej, ale widzę,
że nadeszła już za późno. Odpisuję na list w sprawie zjazdu praskiego. Oczywiście
tylko schematycznym traktowaniem tłumaczę, że Porzeziński miał jakieś wiadomości o moich odczytach, nie korespondowałem bowiem z nim w tej sprawie, ani się
nikomu w ogóle z tematów nie zwierzałem. Od paru miesięcy tak mi jest ciężko na
świecie, że dopiero list Pański kazał mi się nad tą sprawą, tj. odczytów, zastanowić.
Ale czy zastanowiłem się – nie ręczę, dość że posłałem dwa tematy (bez streszczenia,
bo dziś nie mam [czasu? – A.C., M.S.] ani jest w możności dziś to uczynić); oto owe
18

Anna z Wolffów Ułaszynowa była współwłaścicielką firmy księgarskiej Gebethner i Wolff.
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tematy: 1) O filologii słowiańskiej, 2) Złodziejskie gwary słowiańskie. Czy je będę
miał – dziś nie wiem – ale starać się będę, aby były. Na zjazd starać się będę zjechać.
Wszelkich usiłowań dołączę [sic]. Za gramatyką staro-cerkiewno-sł[owiańską] jeździłem do Hagi i do Jugosławii, więc nie mam ani grosza; przeciwnie mam przed
sobą rozchody omal niespodziewane, więc b[ardzo] proszę o wystaranie się i dla
mnie o zapomogę, no i bezpłatny pasport [sic].
Serdeczne pozdrowienia przesyłam
H. Ułaszyn
PS Dzięki za księgę Rozwadowskiego. Otrzymałem. B[ardzo] ciekawe. To, co Kulbakin daje, to
ja dawno już miałem ([–] dałem na str. 68 mej gramatyki), tylko że K[ulbakin] nie umie dzielić
morfologicznie jednostek, nie odróżnia elementów fleksyjnych od słowotwórczych (temat).

25. (L)

Poznań, 12 V 1929

Szanowny Panie Kolego!
Z listu Pańskiego wnoszę, że odbitki mej notatki były przez Pana (na moją prośbę) w drukarni zamówione. Wszakże dotychczas nie otrzymałem. Może nie wysłali.
Proszę o sprawdzenie.
Kartkę „wyborczą” przy niniejszym dołączam.
W sprawie obsady katedr w Warszawie jeszcze w końcu kwietnia (25 IV) otrzymałem list od Szobera, w którym mi pisał m.in.:
„Komisja językoznawcza zaproponowała, żeby tę katedrę (= porówn[awczego]
jęz[ykoznawstwa]) zaproponować mnie, a jako zachętę i poniekąd moralny równoważnik trudów, jakie wezmę na siebie przy obejmowaniu nowej katedry, wysunięto
propozycję powołania na katedrę polską ucznia mojego, dr. Doroszewskiego, habilitowanego naszego docenta, autora szeregu cennych i gruntownych prac”.
Zresztą nie tylko ja z rozkoszą opuściłbym Poznań. Śmieszek np., który jest przecie indoeuropeistą przede wszystkim, bardzo dobrze nadawałby się do Warszawy,
a Szober mógłby na dawnym pozostać – tym bardziej że Śmieszek bardzo również
chętnie Poznań by opuścił… Wiem o tym od niego samego.
Bardzo mnie cieszy wiadomość o Pańskim przyjeździe do Poznania. Czy się zobaczymy – oby! Niestety, nie będę też mógł Pana gościć u siebie, co by mi miłym
było…
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
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26. (K)
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Sędziny, 29 VI 1929

Szanowny Panie Kolego!
Z gazet się dowiaduję, że pozawczoraj w Poznaniu wręczono doktorat h[onoris]
c[ausa] Rozwadowskiemu; mnie wcale nie zawiadomiono; no i w swoim czasie nie
wybrano do komisji… Podobnież do komisji w sprawie doktoratu h[onoris] c[ausa]
dla Łosia, podobnie ktoś się o mnie upomniał, ale zaprotestowano…
Przeżywam teraz od kwietnia b[ardzo] ciężkie dla mnie czasy. Jestem b[ardzo]
rozbity, złamany. W ostatnich dwóch miesiącach byłem 6 razy w Warszawie; opuściłem kilka zjazdów, referatów napisać nie mogłem. Dobrze jeszcze, że jakoś żyję.
Jestem tu na wsi od 2 tygodni z dzieciną moją.
Serdeczny uścisk dłoni
H. Ułaszyn
27. (L)

Jutro jadę znów na 2 dni do Warszawy!
Męczarnie bez końca.
Poznań, 22 X 1929

Szanowny Panie Kolego!
Jest Pan już w Krakowie, więc piszę. B[ardzo] ciekaw jestem, jak się zjazd udał.
Z nikim o nim jeszcze nie rozmawiałem, chwilę tylko widziałem się z Tomaszewskim. Zresztą inni ze mną nie rozmawiają. Z tego, co mi dawniej nadesłano, widzę, że były i ważne, i ciekawe referaty, ale zdziwiło mnie, że tyle słabizn przyjęto.
A może najsłabsze ze wszystkiego to to, co od „Kółka” pochodzi. Trąci pewną naiwnością. Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że następny zjazd będzie w Polsce –
ufam bez tych dysonansów, co się teraz nawinęły; ale u nas można się spodziewać
znów czegoś odwrotnego – oczywiście nie mam fachowców, naukowców na celu.
Jeszcze przed zjazdem wysłałem do Krakowa artykulik o perskim oku19. Zapewne Pan już otrzymał. Bardzo proszę o korektę.
A teraz nieco spraw zakulisowych. Wydział, w ogóle Uniwersytet nasz, nie wysłał
fachowca z urzędu, tj. slawisty, bo mnie się nie uznaje, Klicha się obchodzi – też przecie nie endek, chociaż gorliwy współpracownik endeckiego pisma („Kurier Poznański”). To jedna sprawa, a teraz druga – jak się dowiaduję „plotkami”. W swoim czasie,
latem, na posiedzeniu Instytutu Zach[odnio]słowiańsk[iego] uchwalono jako delegata: Klicha na pierwszym miejscu, a jeśliby nie mógł jechać (nie było go na zebraniu),
Widajewicza na drugim. O tym i sam Klich dobrze wiedział i wiedząc o tym, pojechał
na wakacje, tj. przekonany, że on wybrany na fest, bo delegaturę przyjął. W czasie
wakacji otrzymałem od sekretarza To[warzystwa] Naukow[ego] (Pozn[ańskiego]20)
list z prośbą, bym przyjął delegaturę na Zjazd od Tow[arzystwa] Nauk[owego].
19
20

Ukazał się w „Języku Polskim” XIV, 1929.
Tj. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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Pojechałem do Poznania i rozmówiłem się z Lisowskim (sekret[arzem]); powiedziałem, że ze względu na moje obecne prywatne sprawy prawdopodobnie nie pojadę,
więc prosiłem, aby delegatem wybrano Klicha – Towarzystwo pieniędzy nie ma, daje
tylko 200 zł[otych], dodałem zatem, że Klich już jest delegatem Instytutu, a zatem
z łatwością zgodzi się i na 200 zł[otych]. Zresztą on wciąż potrzebuje pieniędzy,
chciałem też i dopomóc. Lisowski [–] przyrzekł. Jakież moje zdziwienie było teraz, kiedy go spotkałem w Poznaniu na ulicy w czasie zjazdu! Okazało się – sam
mi opowiadał – że Rudnicki, usłyszawszy od niego, że i z ramienia Tow[arzystwa]
Nauk[owego] jedzie, samowolnie cofnął wybór, a wysłał Widajewicza, tj. pojechał
z Widajewiczem, notabene historykiem (historii nie było na zjeździe). Dla nich, tj. dla
Instytutu, na wyjazd dał, jak mi sekretarka mówiła, 1500 zł[otych]. Ale tego mało, że
„wykiwał” Klicha (oczywiście już za 200 zł[otych] od Tow[arzystwa] Nauk[owego]
nie mógł jechać), opowiedział mi następującą rzecz: że on pisał do Pana i prosił,
żeby Pan dla mnie o delegaturę i pieniądze się postarał, żebym ja mógł jechać do
Pragi – Pan zaś mu odpowiedział jakoby, że dla mnie już pieniędzy nie ma! Niby dał
do zrozumienia, że Pan nie bardzo chce, bym tam jechał. Oczywiście – ponieważ
jeszcze w ostatniej chwili proponował mi Pan i pieniądze, i delegaturę TMJP – to
nieprawda, ale to [nie] przeszkadza, by o mnie plotkować i wciąż kopać pode mną
dołki. Tomaszewskiego udało mi się wyprawić, postarałem się na własną rękę o zapomogę dla niego z Ministerstwa, zrobiwszy go uprzednio delegatem Tow[arzystwa]
Słowiańskiego. Ponieważ nie potrzebowałem ocierać się o Uniwersytet, więc poszło
dobrze. Widzi Pan, co to za figura – Rudnicki.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
28. (L)

[Poznań,] 11 XI [19]29

Szanowny Panie Kolego!
Właśnie otrzymałem Pańską kartę i ze zdziwieniem wyczytałem, że dotychczas
katalogu (po Łosiu) Pan nie otrzymał. Przed samym wyjazdem do Warszawy pisałem do Pana; w Warszawie siedziałem coś 9 dni i wyjechałem już chory, tak że po
powrocie przez tydzień leżałem chory na grypę. Otóż wróciwszy w parę dni potem –
może 1 czy 2 listop[ada] – posłałem służącą do Uniwersytetu i ta mi przyniosła
przesyłkę od Klicha z listem Pańskim, który mnie nastraszył, bo Klich, nie dowiadując się, czy ja jestem w Poznaniu, ani nie wręczając mi osobiście, zostawił katalog
u portiera, który naturalnie leżał chyba tydzień i leżałby dłużej, gdyby moja służąca
go nie zabrała. Wobec tego, otrzymawszy katalog, we dwie godziny potem odesłałem go z powrotem Klichowi z poleceniem wręczenia go jak najszybciej. Przed paru
dniami go widziałem – był u mnie – i powiedział, że już wysłał. Nie rozumiem więc,
dlaczego Pan go nie ma dotychczas. Do mnie doszedł katalog zupełnie przetrzebiony; było zaledwie 20–25 książek, a z nich omal ani jednej językowej. Nie było więc
nic dla mego seminarium. Parę książek sobie wynotowałem, ale dla siebie – o ile
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to możliwe – oczywiście kupiłbym. Oto są one: 261 Darowski, 596 Kosiński, 764
Machal, 752 Majewski, 1273 Stroński.
Obecny rok b[ardzo] dla mnie ciężki. Wielkie przykrości w rodzinie, a teraz oto
śmierć Baudouina de C[ourtenay], z którym utrzymywałem jak zawsze bliski i serdeczny stosunek…
Przed paru tygodniami posłałem Panu artykulik o perskim oku. Nie mam żadnej
wiadomości, czy doszedł i kiedy otrzymam korektę. Pisałem też (omal równocześnie
z tym artykułem) obszernie do Pana [–] o machinacjach Rudnickiego (dlaczego Klich
nie był na zjeździe) – list dość „intymny”. Proszę o wiadomość, czy Pan otrzymał.
Kryński agituje za „Poradnikiem Jęz[ykowym]”, tworzy towarzystwo. Z tego powodu napisałem artykulik. Jak wydrukują, nadeszlę.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Wczoraj otrzymałem Pańskie Teksty gwarowe z pieczątką „od autora” – pospieszam więc
z serdecznym podziękowaniem. Podziwiam pełność i staranność. To nie „wybór”, a wprost „kodex”. Szkoda, że kiepski papier – rzecz przecie co do treści długotrwała.
Pisałem do p. Rydla, żeby dla moich słuchaczów przysłał 2 egz. gramatyki zbiorowej – rzecz
pilna – a dotychczas nie ma. Proszę przy sposobności, a może telefonicznie – przypomnieć.
H.Uł.

29. (L)

Poznań, 29 XII 1929

Szanowny Panie Kolego!
Redaktor Borkowski („Przyjaciel Szkoły”) ani rusz nie chce wydrukować mego
artykułu, w którym poruszam sprawę „Poradnika” a „Jęz[yka] Pol[skiego]” z powodu zakładanego towarzystwa dla poparcia „Poradnika”. Oczywiście mnie nie
ufa; dla niego Kryński i Zawiliński są bezwzględnymi autorytetami. Pisze, że czuje
się zbyt małym „wobec tych czcigodnych i zasłużonych, i sędziwych ludzi”. A dalej tak pisze: „gdyby oczywiście »Język Polski« oficjalnie potępił działalność czy
to p. prof. Zawilińskiego jako redaktora »Por[adnika] Jęz[ykowego]«, czy p. prof.
A.A. Kryńskiego, piętnując jako szkodliwą, to nie mógłbym się uchylić od respektowania takiego wyroku, tak jednakże, jak obecnie sprawa się przedstawia, nie mogę
inaczej postąpić i nie zechcę drukować artykułu…”.
Ten ustęp listu zniewala mnie prosić o wydrukowanie mego artykułu w „Jęz[yku]
Pol[skim]”. Ogół nie potrzebuje rozumowania (Das Denken ist schwer und gefährlich), on potrzebuje autorytetu. Oczywiście „Jęz[yk] Pol[ski]” „potępiać” ani Kryńskiego, ani Zawilińskiego nie może, tym bardziej „oficjalnie” (?!), ale sądzę, że wydrukować mój artykuł można i w ten sposób dać wyraz poglądowi na różnice między
„Poradnikiem” a „J[ęzykiem] P[olskim]”. Może by więc Pan Kolega mój artykulik
poprzedził uwagą od Redakcji lub [–].
Życzenia Noworoczne dla Obojga Szanownych Państwa
H. Ułaszyn
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1930
30. (K)

Poznań, 25 I 1930

Szanowny Panie Kolego!
Przypuszczam, że notatka moja o paserze21 i artykulik o Towarzystwie Popierania
„Por[adnika] Jęz[ykowego]” rąk Pańskich doszły i że będą wydrukowane w najbliższym numerze „J[ęzyka] P[olskiego]”. W końcu mego artykułu trzeba będzie dodać:
Postscriptum: Jak donoszą pisma, Towarzystwo Popierania „Poradnika Językowego” ukonstytuowało się obecnie w Warszawie p[od] n[azwą] Towarzystwo Szerzenia Poprawności Językowej, którego organem jest właśnie „Poradnik Językowy”.
Oprócz nazwy nic się więc nie zmieniło. H.U.
Bardzo proszę o korektę.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
Prześliczny jest „Lud Słowiański”, tylko drogi, ale to zrozumiałe.

31. (L)

Poznań, 11 III 1930

Szanowny Panie Kolego!
Przychylam się do Pańskiego życzenia i skreślam odpowiednie ustępy. Ale
pierwszą połowę dotyczącą „obrazu” (Birkenm[ajer]) zostawiam, bo wyraża mój
pogląd („wydaje mi się wątpliwym”). To, co dalej, rzeczywiście może być niezrozumiałe, a jest ono faktem przez skracanie tekstu odczytu obszerniejszego22. Nie
chcąc, zgodnie z Pańskim życzeniem, rozszerzać – składam. Z tego też powodu usuwam i o wpływie małoruskim, tj. że tamto skreśliłem (oba ustępy razem się łączą;
skreślenie jednego pociąga za sobą skreślenie drugiego). Nb. i „wrażenie ma wartość”, chociażby, że zachęca innych do weryfikacji; oczywiście mówię o wrażeniu
otrzymanym z czytania. Pańska uwaga, że dla Pana była zawsze kometa rodz[aju]
żeńsk[iego] – sprawa innego rodzaju, bo inna epoka; ja mam na względzie epokę
dawniejszą – powiedzmy, naszych dziadów i notabene przeciwstawiam Kongresówkę (Krasiński) kresom wschodnim. Co do Weintrauba, to nie występuję contra; wyraźnie piszę, że „uogólnienie (jego) jest nieco ryzykowne”. Dodam, że moje wyjaśnienie dalej podałem celowo jako protest przeciwko panującemu u nas przesądowi
jednolitości językowej (oczywiście nie mam na względzie fachowców, chociaż i tu
są „przeciwnicy”) u danego indywiduum. Proszę sobie przypomnieć artykuły, nawet
przez językowo wykształconych pisane, kiedy były walki o pisownię: kto pisze biec,
21
22

H. Uł a sz y n, Ogólnopolskie paser, „Język Polski” XV, 1930.
H. Uł a sz y n, O rodzaju rzeczowników kometa i planeta, „Język Polski” XV, 1930.

V. Listy Henryka Ułaszyna do Kazimierza Nitscha…

163

musi pisać dobrym dzieckiem… Ja z tym zawsze walczyłem, proszę sobie przypomnieć moje artykuły z powodu ankiety pisowniowej w Lipsku przeprowadzonej
(Nb. przeze mnie czy raczej przy mojej pomocy). Stawiano zwykle alternatywę albo
jedna pisownia (np. „warszawska”), albo „akademiczna”. A kiedy Kozłowski [?]
w Łodzi wydał gramatyczkę z pisownią „kombinowaną”, to go jeżdżono właśnie na
tej podstawie tzw. „konsekwencji”. Ten sam pogląd panuje u wielu i na język: podpędzanie pod schemat zjawisk żywych. Przyznaję, że należę do tych, co „schematy”
wysoko cenią, do nich dążę, bo one dają charakterystykę ogólną, najdalsze uogólnienia, ułatwiają porozumienie się; ale z tego nie wynika, aby tam, gdzie analizuje
się szczegół, operować schematem. I oto dlaczego pozwoliłem sobie na ustęp contra Weintraubowi. Przecież mój zwrot jasno daje do myślenia, że uogólnienie jego
jest słusznym w zasadzie, ale o ile chodzi o konkretny fakt, wydaje mi się „nieco
ryzykownym”.
Co się tyczy nadbitek, to już je otrzymałem. Pisałem do Pana w tej sprawie, nie
chcąc nic robić poza Jego plecami. Pisałem jednocześnie i tu, i tam. Zresztą myślałem, że Pan z drukarnią telefonicznie się porozumiewa, będąc zaangażowanym
w tylu wydawnictwach. Przy sposobności, że ja jeden robię nadbitki z „J[ęzyka]
P[olskiego]”, nadmienię, że nawet kiedyś pisałem, że ponieważ nie robią nadbitek,
więc wolę gdzie indziej drukować. Teraz przekonałem się, że można robić. Dużo
ludzi potrzebuje nadbitki, aby wywdzięczać się za nadsyłane. Nb. od paru osób słyszałem jakoby niezadowolenie, że „J[ęzyk] P[olski]” nie robi nadbitek; okazuje się,
że robi, należy tylko porozumieć się, jak widzę, z drukarnią.
A Tomaszewski, kiedy mu dałem moją nadbitkę, odezwał się: „a ja myślałem,
że »J[ęzyk] P[olski]« nie robi nadbitek, teraz b[ardzo] żałuję, żem o tym nie wiedział…”. Więc, zdaje się, że dobrze, że zrobiłem odbitki, bo i inni będą robić i więcej będzie ludzi zadowolonych, no i nadbitki działają reklamowo dla „J[ęzyka]
P[olskiego]”.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
32. (L)

Poznań, 27 III 1930

Szanowny Panie Kolego!
Byłem w Warszawie. Towarz[ystwo] Poprawn[ości] Językowej z wielką pompą
urządza swe odczyty w Muz[eum] Przemysłu, i to w dodatku płatne. Jest i publiczność, i pieniądze! Wiadomo – nic się tak nie popłaca jak blaga – w Warszawie
w szczególności! Na odczycie nie byłem, alem czytał w pismach i mówiono mi.
Mnie się zdaje, że ponieważ BdeC już nie ma, więc się Kryński „usamodzielnia” –
młodych, a przede wszystkim językoznawstwo nowe lekceważy. Opowiadano mi,
że na Tow[arzystwie] N[aukowym] był oburzony na referat o transkrypcji. Sam miał
tam odczyt, w którym dowodził, że w jęz[yku] rosyjskim nie ma tzw. drugiej palatalizacji! Te bzdury widocznie warszawianom się podobają (i artykuły w „Kuri[erze]
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Warsz[awskim]”), gdyż Rada Miejska uchwaliła dla Kryńskiego nagrodę „naukową”! (drugi laureat Sierpiński – to zestawienie!!). To nowo powstałe Tow[arzystwo]
Popr[awności] Jęz[ykowej] niewątpliwie przytłumi TMJP. Należałoby co robić. Ja
już parę artykulików napisałem (wycinki posłałem Panu).
Z powodu moich artykułów o plagiatach23 powstała tu mała burza: „plagiatorem”
okazała się osoba b[ardzo] wysoko postawiona…
Przy sposobności proszę o wzmiankę w „J[ęzyku] Polskim” o mej broszurze
o jęz[yku] małoruskim – bodaj o podanie tytułu. A może mam recenzentowi (komu?)
posłać? Panu posłałem.
Łączę serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
33. (L)

Poznań, 14 IV 1930

Szanowny Panie Kolego!
Równocześnie odsyłam korektę – właściwie nic nie było do poprawienia. Co do
jednego punktu (na s. 55) zaszło nieporozumienie. Gwiazda ogoniasta jako dwuwyrazowy synonim komety w rękopisie podkreśliłem, jak i gwiazda brodata, tj. żeby
drukować kursywą, ale Pan to skasował i polecił drukować w cudzysłowie jako
„znaczenie”, tymczasem to nie jest znaczenie, tylko sama nazwa, jak i gwiazda brodata, a więc musi być wydrukowana kursywą.
O 30 nadbitek (jak zwykle na kartce) proszę.
Na zjazd Kochanowskiego wybieram się. O zjeździe polonistów nic nie wiem,
żadnego zawiadomienia nie otrzymałem. O zjeździe językoznawczym dowiaduję
się dopiero od Pana; dochodziły mnie słuchy wręcz odwrotne, tj. że nie odbędzie
się, boby za wiele tego było na Zielone Święta. Ciekaw też jestem, jak te 3 zjazdy
odbędą się w tak krótkim czasie. Na dobre to nie wyjdzie – zbytnie rozproszenie
zamiast skupienia się. Ale przyjadę. Rad i wdzięczny skorzystam z Pańskiej uprzejmości, gościnności. Oczywiście przyjadę na dni kilka, może i do tygodnia zabawię,
bo mam pewne potrzeby biblioteczne. Ale proszę się ze mną nie liczyć, tj. jeśli to
przypadkowo pokój pusty, tj. z braku lokatora, a lokator się znajdzie, proszę się nie
krępować moją osobą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Bardzo dobrze, że Tomaszewski napisał o Frączkowskim. Przychodziło do mnie
kilka osób ze skargami na wykłady – właśnie namawiałem, żeby napisali, i sam
obiecałem pomówić z kuratorem. Mówiono mi, że moje słuchaczki zabrały głos
publicznie i powiedziały p. Fr[ączkowskiemu], że „u prof. Ułaszyna uczyły się
wręcz odwrotnie”. Ja już dawno zabieram się z napisaniem [sic] w sprawie podobnych lektoratów „wymowy”, z Warszawy też dochodzą mnie „pomruki”. Przecież taki Tenner uczył, że tchawica i przełyk to jedno i to samo. Najznakomitszy
23

H. Uł a sz y n, Plagiaty, „Gazeta Zachodnia” 1930, nr 27; „Dziennik Poznański” 1930, nr 14. Rzecz
dotyczyła plagiatów z prac A.A. Kryńskiego.
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aktor, o ile chce uczyć, powinien poddać się egzaminowi z fonetyki. Toż samo – o tę
sprawę już walczyłem – z lektorami. Lektor obcego języka powinien według mnie,
oprócz fonetyki ogólnej, znać co najmniej dwie: języka, którego uczy, i języka swoich słuchaczów.
W ostatnim czasie posłałem Panu moją odbitkę o języku małoruskim etc., byłbym b[ardzo] wdzięczen za podanie tytułu bodaj w „J[ęzyku] P[olskim]” – w bibliografii. Przed tygodniem prosiłem redakcję „Naszego Głosu”, aby posłali Panu numer
z moim artykułem o „Poradniku” i TMJP24. Może by i o tym artykule można było
dać wzmiankę ex re artykułu Pańskiego o „Poradniku”; wspomnieć jako o „poglądzie” na sprawy tego rodzaju. Ale byłbym wdzięczen za wiadomość, czy Pan już ten
numer „Naszego Głosu” otrzymał.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Jeśli pisałem z prośbą o wydrukowanie w najbliższym numerze – to czyniłem z przyzwyczajenia: inaczej inne pisma jak [–] odkładają ad infinitum.

34. (L)

Poznań, 19 XI 1930

Szanowny Panie Kolego!
Chorowałem, wyjeżdżałem i byłem tak zajęty moimi domowymi (b[ardzo] smutnymi) sprawami, że nie mogłem dotychczas na list Pański odpowiedzieć. Teraz
poruszam tylko niektóre sprawy – te najpilniejsze, tj. mego artykułu25. Że jestem
czwartym w dyskusji na temat poruszany przez Otrębskiego, to do tego przyczynił
się Pan, bo 1o sam Pan w swoim artykule wspomniał o dyskusji, a 2o mając rękopis,
zwykle wzgl[ędnie] często daje Pan dopiski czy uwagi – a w ten sposób nawet kto
by [się] bardzo spieszył, mógłby być tylko… trzecim. Rzeczywiście mój artykuł
może za obszerny, ale streszczałem odczyt mój we Francji (w Caen) – miałem więcej
czasu, więc wypadł może rzeczywiście za obszernie.
Pyta Pan, czy świadomie pomijam na wstępie uwagi Doroszewskiego. Ale przesyłając Panu rękopis, pisałem, że zwrot ten przepisałem recte zrobiłem latem we
Francji (proszę spojrzeć na papier francuski), na parę miesięcy przed otrzymaniem
zeszytu z artykułem Doroszewskiego, więc nie mogłem uwzględnić. Nawet o ile
sobie przypominam, numer z tym artykułem otrzymałem już po wysłaniu rękopisu. Ujawniło się przy tym, że nasza sekretarka cały miesiąc trzymała numery, nie
rozsyłając, i dowiedział się o tym dr Tomaszewski i skarżył mi się. Tak samo nie
mogłem zacytować artykułu Jaszuńskiego (z „Pr[ac] Filol[ogicznych]”), który zastałem po powrocie z Francji (z gotowym rękopisem). Może więc dobrze będzie
do artykułu mego dodać Postscriptum: Artykuły prof. W. Doroszewskiego oraz
24
25

H. Uł a sz y n, W sprawie troski o język polski, „Nasz Głos” 1930, nr 3.
H. Uł a sz y n, O wyrazach skrótowych, „Język Polski” XV, 1930.
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p. S[alomona] Jaszuńskiego („P[race] F[ilologiczne]” XV) doszły mnie już po napisaniu streszczenia mego odczytu.
Dla pełności obrazu dodałem dwa przykłady skrótów tylko pisanych. Chodziło mi
o zobrazowanie w ogóle tej dążności już b[ardzo] intensywnej przed wojną. Ale też
tam dodałem przypisek, że te przykłady stanowią [–] kategorię (przypominam sobie
hotelowe telegramy!), może odpadł przez nieuwagę. Dopisek przy adresach listów do
Ameryki. Trzeba będzie dodać, oczywiście w korekcie. Może w końcu dopisku, który
podałem, np. dodać: „Toż samo dotyczy niżej podanych przykładów adresów listów
do Ameryki”. Jeśli to pasuje – proszę dopisać. Przepraszam bardzo, że utrudniam.
„Personalne” rzeczy w artykułach naukowych nie tylko mnie interesują. Niejednokrotnie w życiu się o tym przekonałem. Tego uogólniać na „literaturę naukową”
(Pańskie słowa) nie można, bo co innego jest artykuł, a co innego – monografie czy
podręczniki. Pisząc, że się nie spotkałem z Wropem26 (Pan pisze, że to znany skrót),
nie miałem na względzie kwestionowania, lecz ponieważ nim operuję, zaczerpnąwszy go z artykułu Otrębskiego, a nie znając z „autopsji” (tylko na [–] oparłem mój
artykuł), uważałem za właściwe wspomnieć o tym.
O innych sprawach potem.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
35. (K)

Poznań, 25 XI 1930

Szanowny Panie Kolego!
Równocześnie odsyłam korektę pod Pańskim adresem, bo mój list ostatni nadszedł już, jak widzę, za późno, więc tu na ostatnią rękę pewne zmiany poczyniłem.
Proszę o aprobatę. Zresztą może dopisek końcowy nieco można inaczej sformułować. Proszę poprawić według swojego uznania. Również dopisek z powodu poglądu
Seliszczewa proszę może „od redakcji” sformułować, bo ja nie wiem, jak to zrobić,
aby większych zmian nie wprowadzać. Oczywiście ja [o] Seliszczewie wiem dopiero teraz, i to z pracy Jaszuńskiego27. O ile w tym [–] i na pewne skrócenia najzupełniej się godzę, to nie mogę w żaden sposób zgodzić się na zmianę terminologii,
o którą walczę: morfema, a nie morfem. Będę musiał widzę i tą nową formą się zająć
i większy artykuł napisać. I BdeC mi się skarżył, że Pan mu terminologię zmienił,
właśnie tę. Przecież to nie są „błędy” – ja osobiście jestem Panu b[ardzo] wdzięczen
za poprawki językowe, ortograficzne (napisałem Mojrzesz!), ale terminologia to co
innego. Wrop – dobrze, ale dlaczego tej samej zasady nie trzyma się Pan, czytając rękopis Doroszewskiego. Właśnie u niego spotkałem się już po napisaniu mego
26
27

Akronim od nazwy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Mowa o książce A.M. Seliszczewa Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским
языком последних лет (1917–1926), Москва 1928. Salomon Jaszuński omawiał ją w swoim artykule w „Pracach Filologicznych” XV, 1931.
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artykułu (przepisywałem latem we Francji) z identyczną uwagą (że nie zna). Dlaczego u niego Pan puszcza, a u mnie nie?!
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1931
36. (L)

Poznań, 13 IV 1931

Szanowny Panie Kolego!
Przepraszam, że teraz dopiero piszę, ale wyjeżdżałem i byłem b[ardzo] zajęty.
Magisteriami się zajmę, nadeszlę po porozumieniu się z Klichem. Miał Pan najzupełniejszą słuszność, dziwiąc się mi, iżbym mógł być „za” nie już zniesieniem, lecz
samym umniejszeniem autonomii uniwersyteckiej. Jestem jak największym obrońcą
autonomii – i w tym kierunku już parokrotnie głos zabierałem. Zresztą na zjeździe
nie było [o] tym właściwie mowy. Przemawiałem też w całkiem innej sprawie, niż
jak to pisano. Ani mi się śniło mówić o sprawie religijnej. Zresztą ja nie jestem dobrze widziany u „pułkowników”, zapewne z powodu mego pisma (w sprawie brzeskiej) przesłanego do BB28 i drukowanego w pismach. Jestem natomiast tego zdania,
że coś popierać trzeba; jeśli mam wybierać pomiędzy BB a endekami, bez wahania
staję po stronie BB – z dwojga złego wybieram mniejsze, tym bardziej że na razie
tertium non datur, a ja się specjalnie polityką nie zajmuję…
Miałem naszkicowane dwa artykuliki: o Warsędze i żyważni, ale nie było czasu
na przepisanie. Przepisałem Warsęgę i posyłam29, a o żyważni muszę nieco przerobić
wobec artykułu Gaertnera.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1932
37. (K)

Poznań, 3 I 1932

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo żałuję, że nie będę mógł przybyć na posiedzenie do Krakowa, gdyż z powodu różnych okoliczności jestem właśnie teraz b[ardzo] zapracowany, a następnie
nie pozwalają mi środki materialne, tym bardziej że w połowie stycznia muszę być
w Warszawie w sprawach rodzinnych.
28
29

Chodzi o BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem.
H. Uł a sz y n, Jeszcze o Warsędze, „Język Polski” XVI, 1931.
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Bardzo mnie cieszy, że Panowie nareszcie zajęli się owym Towarzystwem Poprawności Jęz[yka] Pol[skiego]. Jest to (milczenie) tolerowanie szerzenia się bałamuctw i nieuctwa; a nasi, co tam niepotrzebnie biorą udział; tylko opinię „dziwaków” zyskujemy. Wobec istnienia 2 towarzystw w Warszawie odbywa się „dobór”;
tu tylko specjaliści, a tam „pomyleni”. [–] swoje robi – zawsze obniża. Z Kryńskim
i jemu podobnymi nikt w Warszawie nie może walczyć. To papież. Nie wierzę, by
można było zlać się, tj. przekonać ich, że nie mają słuszności. Trzeba zająć jasne stanowisko, a to może uczynić tylko organizacja (TMJP), a nie pojedyncze jednostki.
Bardzo jestem ciekaw wyniku obrad. Żałuję bardzo, że nie będę obecny. Ale pojawiło się już trzecie pismo poświęcone poprawności językowej pt. „Hygiena języka”.
Wyszło 2 numery [sic] – poszukuję – dopiero się dowiedziałem. Tu w Poznaniu
wydają.
Serd[eczne] pozdrowienia
H. Ułaszyn
38. (L)

Poznań, 9 I 1932

Szanowny Panie Kolego!
Z Pańskiej kartki dopiero dowiedziałem się o sprawie Kryńskiego, tj. jego kandydaturze. Począłem robić poszukiwania i list z grudnia znalazłem na uniwersytecie – leżał tam (i leżałby dalej), bo ja tam poczty nie otrzymuję, a podczas feryj nie
chodzę. Adresowany był ręką Lehra. Oczywiście w całej pełni popieram kandydaturę Ziłynskiego. Należy mu się ona z wielu względów. I nie widzę innego kandydata.
Ja jednak o połączeniu się obu towarzystw w Warszawie słyszałem. Nawet, o ile
sobie przypominam, słyszałem o tym również i od Doroszewskiego, kiedy wyraziłem zdziwienie, że miał tam odczyt. Przyznam się, że w żadnym narodzie nie widziałem takiego chorowania na „poprawność” językową, takiej mocy dyletanckich
artykułów po pismach jak u nas. Tłumaczę to niskim poziomem wykształcenia językowego (naukowego) wśród innych fachowców i szerszego ogółu. I nie mam tu
na względzie braku wiadomości o języku, ale braku wiadomości o językoznawstwie
w ogóle: językoznawstwo to jest poprawność i tyle, a do poprawności każdy czuje
się powołany. Sądzę, że wykazywanie błędów naukowych u Kryńskiego, Krolińskiego [?], Wójcickiego i innych naocznie mogłoby przekonać o „naciąganiach” naukowych tych autorów i poderwać do nich zaufanie. „Hygienę Słowa” zamówiłem,
ale dotychczas nie mam. Przyszlę.
Zdziwiła mnie wiadomość, że dotychczas nie nadesłano z Poznania sprawozdania i pieniędzy (TMJP). Zaraz przypomnę. Za kilka dni wyjeżdżam na parę dni do
Warszawy. Walne zrobimy zapewne ku końcowi stycznia.
Proszę o wiadomość, kto w Krakowie przy magisteriach egzaminuje z kultury
polskiej. Ja jestem tego zdania, że tam, gdzie nie ma osobnej katedry kultury polskiej – egzaminować z tego przedmiotu może i historyk, i literat, i językoznawca
itd. U nas tu wzięli to w monopol dwaj profesorowie: Grabowski i Pollak – nawet
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historyków nie wzięto. Projektuję, aby student nie miał przymusu do tego egzaminu,
aby miał prawo wyboru: kultura lub etnografia. Oczywiście, jeśli wybierze etnografię – egzaminuje etnograf wzgl[ędnie] etnolog.
Dzięki Kleczkowskiemu (zastępuje Sajdaka) miałem w grudniu egzaminy
z histor[ycznej] gram[atyki] jęz[yka] pol[skiego]30. Gdy się wieść rozeszła, że może
egzaminować nie tylko Klich – powstał popłoch. Toteż prawie nikt nie zdał. Świadkował Kleczkowski i potwierdzi moje wiadomości.
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
39. (L)

Poznań, 25 IX 1932

Szanowny Panie Kolego!
Przyjechałem z Miłowód i zastałem obie Pańskie karty. Odpowiadam zaraz. Zdaje się, że miałem tylko jeden magisteriat: Roman Szczęsny, Rzeczowniki osobowe
żeńskie tworzone od męskich w języku czeskim.
Bardzo mnie ucieszyła wiadomość o nowym wydaniu zbiorowej Gramatyki. Ja
wymagam przede wszystkim z niej, tj. ją uważam za pierwszą i podstawową. Niestety Klich woli małego Łosia, więc mi często w drogę wchodzi, ale to on ulega
studentom – gramatykę zbiorową uważają bowiem za trudną. Ja małego Łosia wcale
nie polecam, a wielkiego tylko do zaglądania, porównywania itp.
Słuszna uwaga, że moje Słowotwórstwo winno być przerobione; przecież i 2 wyd.
nie jest przerobione, jak miało być, gdyż wówczas właśnie byłem na wyjezdnym ze
Lwowa, wisiałem w powietrzu… Nb. ja jeden, zdaje się, trzymałem się „przepisów”
i planu; inni traktowali swobodniej i zgodnie z własnymi inklinacjami. Poza tym
„historyczne słowotwórstwo” to rzecz do zrobienia. Przecież nie mamy prac, które
by oświetlały losy poszczególnych sufiksów w jęz[yku] polskim. Przecież u Łosia
w Historycznej gram[atyce] nic nie ma o tym. Rozumiem, że Panu chodzi, by podać
punkt wyjścia danego sufiksu, tj. rekonstruowaną formę. Oczywiście, w moim rozumieniu to nie jest jeszcze historyczne traktowanie, to tylko „nastawienie” historyczne. Wszakże uznaję, że to musi być podane, skoro gramatyka ma służyć studentom
(wedle dawnego programu w Encyklopedii – dla warstwy inteligentnej, i dlatego
o ile możliwości unikałem rekonstrukcyj, bo te są przeważnie przez historyków,
archeologów etc. rozumiane fałszywie). Byłbym zresztą Panu bardzo wdzięczen za
wypowiedzenie swych uwag; zarówno co do rozumienia określenia „historyczne
słowotwórstwo” wzgl[ędnie] potraktowanie historyczne, jak również co do innych
spraw związanych z ponowną redakcją Gramatyki, celem jej zjednolicenia. W miarę
możności zastosuję się do życzeń. Z mej strony pozwolę sobie na parę uwag: przewyborna Głosownia Rozwadowskiego powinna być w początkowych paragrafach
30

Profesor Adam Kleczkowski był w roku akademickim 1931/32 dziekanem Wydziału Humani
stycznego Uniwersytetu Poznańskiego.
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moim zdaniem skrócona i uelementarniona – dotyczy to przede wszystkim wykładu o akcencie. Jest to dla studentów b[ardzo] trudne. Konsonantyzm potraktowany
zbyt dla studentów zwarcie, schematycznie. Tu by rekonstruowane formy ożywiły
„szeregi” przykładów: ich różnorodność. Dla studenta przedstawia to za wiele zagadek. Co do Pańskiej części dialektologicznej – jest ona za obszerna i ja częstokroć
zamiast niej daję do przerobienia Pańską rzecz dawniejszą – Mowę ludu polsk[iego].
Jeszcze jedno. Na Zjazd Pomorzoznawczy31 prace mają być nadsyłane dopiero
do oceny komitetowi. I zjazd nazywa się „naukowy”. Jest to niesłychane; niefachowcy mają oceniać fachowców. I w ogóle nie słyszałem, by na zjazdy naukowe
kwalifikowano prace. Mam zamiar zaprotestować przeciwko takiej kontroli, aczkolwiek nie mam zamiaru występować z jakimkolwiek referatem. Ciekaw jestem
Pańskiego zdania.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
40. (L)

Poznań, 30 IX 1932

Szanowny Panie Kolego!
Podałem tylko magisteriat Szczęsnego, a zapomniałem o doktoracie Mariana
Paluszkiewicza. W lutym 1932 otrzymał doktorat starego typu (chyba już ostatni);
tytuł: Nominativus pluralis rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim do XVI
wieku. Sądzę, że podczas korekty da się wsunąć.
To smutne, że nie ma pieniędzy na bądź co bądź jedyną gramatykę − całokształt.
Ale pieniądze na jeszcze jedną Literaturę polską i mianowicie Grabowskiego (!) na
60 ark. druku – pieniądze rząd daje! Literaturę wyda i księgarz. Przyczynki są – wymienił Pan Doroszewskiego – ale to kropla w morzu – no i mój artykuł -isko//-iszcze
właśnie stara się historię (nie genezę) suf[iksu] ustalić: ongi dwa – potem jeden
(-isko), wreszcie znów dwa o odrębnym charakterze (-iszcze); z datami.
Podstawowe wiadomości zdają wszyscy poloniści; a więc i literaci, to wolę, żeby
dobrze przerobili Mowę ludu pol[skiego] niż źle dialektologię z Gramat[yki] zbiorowej, na którą jako trudną się skarżą. Od językoznawców wymagam. Nb. ciekawostka: w tym roku spaliłem przy ostatecznym egzaminie jegomościa (egz[amin]
star[ego] typu). Mowa o Kaszubach – kiepsko – pytam więc: „a gdzie mieszkają
Kaszubi?”. Milczenie, zaczynam pomagać; w jakim województwie? – W kaszubskim – odpowiada!
I ja na II Zjeździe Pomorzoznawczym nic antynaukowego nie zauważyłem. Bo
też tego, o czym Panu pisałem, nie było, więc nic nie „przewiduję”, jak mi to Pan
przypisuje. Nie czytał Pan widocznie nadesłanego teraz regulaminu. Stoi tam wyraźnie, że referaty na zjazd muszą być „zaaprobowane przez Komitet Wykonawczy”.
Komitet zaś składają: prof. Pawłowski, dr Borowik i M. Korzeniewski, tj. 2 przy31

III Zjazd Pomorzoznawczy odbył się w Poznaniu w 1932 r.
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rodnicy i nienaukowiec w ogóle. Proszę zestawić te dwa momenty i znaleźć coś
podobnego na zjazdach naukowych. (Zjazd nazywa się „naukowym”). Gdzież tu jest
fachowość, która jest nieodłączną cechą naukowości? Może Pan nie zwrócił uwagi
na ten regulamin?
Poproszę uprzejmie o nadesłanie mi jakiego nazwiska polonisty w Zamościu będącego w stosunkach z TMJP. A może tam jest jeszcze koło lub delegat? W Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1933
41. (L)

Poznań, 4 IV 1933

Szanowny Panie Kolego!
Przepraszam, że teraz dopiero odpisuję, ale dziś dopiero otrzymałem korektę.
Zwykle mi nie nadsyłają, otrzymawszy zaś Pański list, prosiłem, by mi nadesłali.
Poprawiłem i zaraz Panu posłałem. Sądzę, że Pan już otrzymał. Proszę po przeczytaniu odesłać do redakcji „Wiad[omości] Liter[ackich]” (M[ieczysław] Grydzewski,
Warsz[awa, ul.] Złota 8). Jakiego Pan jest zdania o tej mej notatce? Przed paru dniami posłałem Panu notatkę o skwiernem miasie z jubileuszowego tomu „Pam[iętnika]
Liter[ackiego]”32; z trzydziestu kilku, którzy wzięli udział w tomie I, żyje tylko
kilkunastu… Równocześnie z niniejszym posyłam Panu mój artykuł contra Kryńskiemu z r[oku] 192933 i drugi z r[oku] 1930. Oczywiście, posyłałem je i samemu
Kryńskiemu.
Na nowym mieszkaniu wcale mi jest dobrze. Dalej od miasta, więc nie tak często
wychodzę z domu, bo mi się nie chce wychodzić – szkoda czasu. I nie tak dużo mam
tu „interesantów”. Wpierw w centrum miasta wciąż ktoś zachodził.
Szkoda, że ostatnie roczniki „R[ocznika] S[lawistycznego]” nie mają indeksów.
Zresztą ja ostatniego tomu nie mam, bo krucho z pieniędzmi.
Do Warszawy jeżdżę stosunkowo b[ardzo] rzadko. Po roku dopiero teraz byłem;
odwoziłem córeczkę. Zresztą może w tym miesiącu będę, bo mię proszono o odczyt.
Ustęp Pańskiego listu o tarciach między mną a innymi członkami Tow[arzystwa]
Językozn[awczego] jest mi zupełnie niezrozumiały. Malowanym członkiem Zarządu być nie chcę. Na zjazdy zarządu pieniędzy nie mam. Więc nie wiem, po co mam
tam figurować. Zresztą nie mam ambicyj tego rodzaju. Jeśli gdzie i kiedy pełnię tego
rodzaju funkcje, to tylko za [–] prośby innych, kiedy widzę, że nikt się tej pracy nie
32
33

H. Uł a sz y n, Jeszcze skwierne miaso, „Pamiętnik Literacki” XXX, 1933.
H. Uł a sz y n, Uwagi z powodu listu prof. A. Kryńskiego o błędach językowych ks. W. Adamskiego
i prof. Cz. Znamierowskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” IX, 1929, z. 1.
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podejmie. Na stanowisko zaś członka Zarządu Tow[arzystwa] Jęz[ykoznawczego],
zdaje się, dużo ludzi ma apetyt. Nikomu nigdy nie stawałem na drodze.
P. Charkiewicz bez pytania się mnie wydrukował list w „Słowie” (w związku
z „ortografią”), ale odrzucił mój artykuł o Jozefacie. Posłałem do „Poradn[ika] Językowego”. Będzie w najbliższym numerze34.
Korektę o wczoraj („Slavia”)35 miałem pół roku temu; artykuł napisałem, zdaje
się, półtora roku temu – i jak nie ma, tak nie ma. Ani mi odbitki jeszcze nie nadesłano.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1934
42. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 49 m. 5

Poznań, 16 X 1934

Szanowny Panie Kolego!
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale nie mogłem wcześniej. Bardzo mnie
ucieszyło Pańskie dobre słowo o mojej broszurze o Baudouinie36. Ustęp o rodzinie BdeC umieściłem ze względu, że odczyt wygłaszałem w Poznaniu: chodziło
mi o podkreślenie, że to rodzina zasłużona w Polsce, chociaż obca pochodzeniem;
„wysokie” pochodzenie, chociaż dalekie, ma w tym społeczeństwie też znaczenie.
Ja oczywiście nie podzielam tych momentów; dla mnie momentem decydującym
są indywidualne zasługi – ale dla ogółu sprawa przedstawia się inaczej – mnie zaś
chodziło o zyskanie pewnej „wyrozumiałości” w stosunku do BdeC, do którego Poznań jest b[ardzo] źle usposobiony, o czym może Pan nie wie. BdeC wprost bał
się tu przyjeżdżać, dość mieć to nazwisko w Poznaniu, by się narazić na szykany;
toż tu przed kilku laty (może 8) studenci zrobili awanturę, omal nie pobili, pewną
studentkę [sic] tylko dlatego, że nosiła nazwisko BdeC, bo była tak daleką krewną,
że trudno wprost mówić o pokrewieństwie w codziennym tego słowa znaczeniu37.
Niczym się nie naraziła osobiście, nazwisko endekom wystarczało. Podanie więc
tych szczegółów w mej książeczce było celowe. I wiem, że zrobiło swoje.
34

35
36

37

Bibliografia H. Ułaszyna nie notuje żadnej publikacji w wileńskim „Słowie”, natomiast odrzucony
przez W. Charkiewicza artykuł Św. Józefat, św. Józafat czy św. Jozafat? ukazał się w „Poradniku
Językowym” 1933.
H. Uł a sz y n, Przysłówki polskie typu wczoraj, „Slavia” XI, 1933.
H. Uł a sz y n, Jan Baudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–
–1929), Poznań 1934.
O tym incydencie wspominał Ułaszynowi w liście z dnia 22 I 1925 r. sam Baudouin (zob. Listy
Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna…). Ofiarą napaści była Zofia Baudouin de
Courtenay, córka dalekiego kuzyna Baudouina, którą napastnicy, „szlachetna młodzież Uniwer
sytetu Poznańskiego” – jak wyraził się o nich profesor – wzięli za jego córkę.
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Co się tyczy pytania, kto zamieniał wzgl[ędnie] poprawiał fonemę na fonem, to
nie jest nim Benni (on nie używa formy fonem, lecz fonema lub fonemat), czyli tak
jak BdeC; jest nim właśnie Pan – skarżył mi się sam BdeC na to.
Co do magisteriów, to nikt u mnie w roku zeszłym nie zdawał. Ja zresztą b[ardzo]
mało mam słuchaczy w seminarium, np. w pozaprzeszłym roku miałem trzech:
2 Niemców i 1 Polaka, w roku zeszłym 2 Niemców, 2 Ukraińców i 1 Polaka. W tym
roku w ogóle na seminarium niższe nikt się dotychczas nie zgłosił.
W swoim czasie posłałem Panu z Sobolewa telegram na uroczystość. Czy otrzymał Pan we właściwym czasie?
Dziwnie wypadła ta „Sl[avia] Oc[cidentalis]” jako księga Panu ofiarowana38.
Niby od uczniów, ale są tam i nieuczniowie, i to niejęzykoznawcy. Fatalne jest
zmieszczenie na końcu artykułu Rozwadowskiego, gdzieś w okolicach recenzyjek
Rudnickiego. Żałować należy, że redakcja tej księgi trafiła w tak niepowołane ręce
(Rudn[ickiego]).
Doszły mnie słuchy, że w Krakowie było dość „ostro” z wyznaczaniem miejsca przyszłego zjazdu slawistycznego; podobno Romanski „groził”. Ale mimo to
uchwalono Beograd.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Czytał Pan może moją recenzję Gaertnera–Passendorfera, gdzie nie mogłem nie poruszyć
Szobera (w „Nowej Książce” nr 7)39
H.Uł.

1935
43. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 49 m. 5
Poznań, 9 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Z Warszawy telefonicznie proszono mnie o przemówienie, chcąc się najwidoczniej zabezpieczyć od przemówień tych, którym by może zależało na przemówieniu
dla postawienia kropki nad i – że wszystko z ich strony w stosunku do kochanego
Tytusa było w porządku…
Z miłą chęcią napiszę o śp. Bennim, dając ogólną charakterystykę mniej więcej
w sposób, jak przemawiałem. Ale jest i ale. List Pański otrzymałem bowiem dopiero
38

39

Księga pamiątkowa, wydana jako XII tom czasopisma „Slavia Occidentalis”, a przygotowana
na sześćdziesiątą rocznicę urodzin, została wręczona K. Nitschowi 30 IX 1934 r. przy okazji
II Międzynarodowego Zjazdu Slawistów w Warszawie.
Mowa o recenzji Poradnika gramatycznego H. Gaertnera i A. Passendorfera.
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po powrocie z Warszawy, a wróciłem we czwartek w nocy; w piątek miałem wykłady i dwa posiedzenia, i różne pilne sprawy, tak że pocztę (u mnie dość obszerną,
tym bardziej za tydzień prawie) przejrzałem dopiero w sobotę, tj. dziś – tymczasem
jeszcze w Warszawie Szober zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie dla „Prac Filologicznych”. Więc muszę napisać tu i tam, tj. dla Pana i dla Szobera, oczywiście
nieco odmiennie. Proszę więc o wiadomość. Może bym do „Jęz[yka] Pol[skiego]”
napisał bardziej ogólnie, pomijając tytuły (zgodnie z Pańskim słusznym życzeniem)
prac, tak mniej więcej jak przemawiałem, i mniej danych biograficznych. Natomiast
do „Prac Filolog[icznych]” więcej danych biograficznych i nieco najważniejszych
tytułów. Bibliografię dam potem.
I jeszcze jedno ale. Nie mógłbym się wziąć do tego wcześniej niż w grudniu, a to
z tego powodu, że od połowy listopada do końca (listop[ada]) mam 6 publicznych
odczytów już ustalonych (co do terminów) i to nawet poza Poznaniem – jeden, zdaje
się, nawet w Krakowie. Poza tym mam kilka tek (przywiozłem z Warszawy) dokumentów Benniego. Na to wszystko trzeba czasu. Jeśli chce więc Pan mieć ode mnie
życiorys – wspomnienie o B[ennim], a czas nagli z wyjściem najbliższego zeszytu
„J[ęzyka] P[olskiego]”, to może by dać w tym momencie zawiadomienie, że następny przyniesie ów artykuł.
Fotografii B[ennie]go mam kilka z różnych epok. I co do tego potem się
porozumiemy.
Czekam więc wiadomości.
Łączę serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Może o moim przemówieniu coś Panu mówiono, więc zapewne charakter jego jest Panu znany. Przed samym wyjazdem z Warszawy doszła mnie bowiem wieść, że Pan był w Warszawie.

44. (K)

Poznań, 12 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Na pewno listy się rozminęły: Pan pisał 10., a ja wysłałem 10. (raczej „wysłano”,
bo dałem już 9., ale to na pewno by wyszło, bo 10. to niedziela, listów nie roznoszą).
Wcześniej odpowiedzieć nie mogłem; wróciłem w czwartek w nocy; cały piątek
byłem zajęty; do oglądania korespondencji przystąpiłem w sobotę i zaraz Panu odpisałem (zastałem samych listów kilkanaście!). Jeśli b[ardzo] Panu zależy, by najbliższy numer już przyniósł, to chyba przepisałbym notatki mego przemówienia nad
grobem. Czy nie lepiej jednak do następnego odłożyć i dać szczerą charakterystykę.
O pedagogicznych skłonnościach tylko wspomniałem; charakteryzowałem głównie
jako fonetyka opisowego, zaznaczając też, że zajmow[ał] się eksperymentalną.
Serd[eczny] uścisk dłoni
H. Ułaszyn
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Poznań, 20 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Fotografie, które mam, są pamiątkowe i udzielić ich nie mogę. Kazałem więc
zrobić odbitkę z fotografii z r[oku] 1909. Jeśli natomiast chce Pan mieć z r[oku] ok.
1931, to może nadesłać żona Benniego – proszę napisać (Akacjowa 10 [m.] 7). Tyle
na razie, bo jestem b[ardzo] zajęty. Do Krakowa nie przyjadę teraz, bo uniwersytet
nie dał pozwolenia stowarzyszeniu40 na odczyt.
Serd[eczne] pozdrowienia
H. Ułaszyn
46. (K)

Poznań, 22 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Z fotografią pewne opóźnienie; może będzie w sobotę (jutro), a może w poniedziałek. Opóźnienie spowodowane chorobą asystentki w instytucie fotograficzn[ym]
uniwersyt[etu] przy katedrze chemii fizyczn[ej]. Zwykle tam obstalowuję.
Przypilnuję.
Nie zdaje mi się, by dwa różne artykuły w 2 pismach szkodziło; „Pr[ace]
Filol[ogiczne]” nieprędko wyjdą, więc zawsze wpierw byłoby w „Jęz[yku] Polskim”. Zresztą to Pańska rzecz – Pan jest redaktorem.
Serd[eczne] pozdrowienia
H. Ułaszyn
Za parę dni urządzamy posiedzenie TMJP na cześć Rozw[adowskiego], dawno już zapowiedziane. Przeglądałem jego korespondencję: mam list jeden aż z 1899 roku, inne przeważnie 1906–
–1909. Więc się nieco rozrzewniłem.
H.Uł.

47. (K)

Poznań, 25 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Wysłałem fotografię Benniego (z wiosny r[oku] 1909), ale że odbitka wyszła za
ciemno, więc posyłam też kliszę. Po zużyciu proszę łaskawie odesłać.
Serd[eczne] pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Doszły nas tu wieści, że obchód ku czci Rozw[adowskiego] niezbyt się udał, głównie z powodu części Lehra-Spławińskiego.
40

Zapewne Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli.
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48. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 49 m. 5
Poznań, 26 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
W żadnym z moich listów czy kart nic nie pisałem ani o „szkodliwości”, ani
o „[–] piórach”. Skoro Pan mi napisał, że „nie” – to przyjąłem to do wiadomości. Ja
w ogóle nie jestem amatorem pisania. Przeważnie czynię to pod naciskiem. Nic też
nie pisałem, czy się Pan „spóźnił” z propozycją. Skoro otrzymałem 2 propozycje,
należało mi być lojalnym. Sądzę, że słusznie uczyniłem. Do nikogo nie roszczę w tej
sprawie żadnych pretensyj.
Mam ważniejszą sprawę. Prosi Pan o „poufność”, a ja poproszę o pozwolenie naruszenia tej „poufności”. Bez wymienienia Pańskiego nazwiska. Po prostu napiszę
do p. G[órskiej], że dopóki na nią skarżono się do naszego Zarządu, sprawę „ciągnąłem”, skoro zaś skargi dopływają do Zarządu Głównego – zaproponuję ustąpienie
z Zarządu. Czy zgoda? O tym, że u nas sekretariat funkcjonuje źle, dawno wiedziałem; skargi dochodziły mnie często; o niezałatwianiu rachunków na czas również od
dawna, bo sam wglądałem w te sprawy. Prywatnie kilku osobom z Zarządu nadmieniłem, że dobrze by było zmienić sekretarza; uznawali konieczność, ale wysuwano:
kto zastąpi? Teraz, ponieważ jest pobudka z zewnątrz – może, porozumiawszy się
z kilku członkami Zarządu, zaproponuję, by sama ustąpiła. Ale jako motyw należałoby podać, że już nawet do Zarządu Głównego doszło. Czy zgoda? Jeśli tu jest Zabrocki, wziąłbym go na sekretarza. Podobno z powodu Pańskiej recenzji on najwięcej ucierpiał. O przesyłanie pocztą zeszytów wprost z Krakowa do poszczególnych
prenumeratorów wzgl[ędnie] członków bardzo prosimy. I na przyszłość, bo to jest
sprawa dla sekretarza najuciążliwsza (rozsyłanie, rozdawanie).
Fotografię już Pan ma. Na wszelki wypadek (bo wyszła za ciemno) posłałem
i kliszę. Proszę o zwrot.
Z powodu biblioteki Benniego: nie sądzę, by ci, co przywykli torować sobie drogę łokciami, zorientowali się. Ja trzymam się metody usuwania się z drogi.
Tak – coraz nas mniej. Kiedy Pan się zbliżył do Rozwadowskiego, bo ja go poznałem zaraz po przybyciu do Krakowa; razem chodziliśmy na ćwiczenia prywatne
do BdeC (był parę razy i Lutosławski); też na wykład o dialektach słowiańskich
(BdeC); pamiętam jego habilitację; spacery i spory z nim – alem nigdy Pana tam nie
widział, chociaż nasza znajomość datuje się od chwili mego przybycia do Krakowa
(poszedłem do Pana z polecenia BdeC). Ale kończę.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
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49. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 30 XI [19]35

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo mnie zaciekawiły Pańskie wzmianki „wspomnieniowe” w ostatnim liś
cie. Z wieku jesteśmy równi, ale ze studiów Pan jest starszy. Ja przyjechałem do
Krakowa jesienią r[oku] 1897 na trzeci rok studiów, językoznawstwa zaś właściwie
pierwszy, gdyż w Kijowie studiowałem historię, a do Krakowa pojechałem, by studiować historię kultury ze szczególnym uwzględnieniem języka. Że przesunąłem
się na czyste językoznawstwo, to stało się to dzięki wpływowi wykładów i osoby
BdeC. Już w [roku] 1897 poznałem Rozwadowskiego, być może, że u BdeC. Więc
w r[oku] 1897 (jak i Pan), gdyż w moim „dzienniczku” w r[oku] 1897 wzmianki są
jako już o znajomym. Sądzę, że w tymże czasie musiałem i Pana poznać. Poszedłem
do Pana z zachęty BdeC celem poinformowania się co do studiów. Pamiętam w pokoju Pańskim był biust gipsowy, zdaje się, Ojca Pańskiego. Wtedy też poznałem
i Dobrzyckiego. Pan był już wówczas, zdaje się, uniwersytet kończył. Pamiętam
parę spacerów z Panem po Plantach. Z Panem był, zdaje się, raz jakiś Pański kolega,
ale chemik, któremu kazano podobno łacinę czy polski wykładać w niższych klasach – i wciąż uciekał się do Pańskiej pomocy.
Z prywatnego seminarium względnie ćwiczeń u BdeC w domu na Pędzichowie
pamiętam to, na które chodził i Rozwadowski – czytaliśmy Teorię alternacyj fonetycznych41. Był ze dwa razy i Lutosławski, ale że był wariacko niemożliwy, więc
odetchnęliśmy, gdy się więcej nie pokazywał. Prywatnego seminarium o słoweńskim języku ja nie pamiętam, ale pamiętam wykłady na uniwersytecie (głównie klasyfikacja dialektów słoweńskich), na co chodził też i Rozwadowski, oczywiście jako
gość, ale stały – był już docentem. Że z Bystroniem (ojcem; ogromnym człowiekiem)
mógł Pan i na pewno chyba spotykał się Pan na owych słoweńskich ćwiczeniach
prywatnych – chyba słuszne, ale czyżby z Klichem – to nieco młodsza generacja.
Z Klichem chodził też, o ile pamiętam, i Grabowski. Klich też po mnie przyszedł do
Słownikarni42. Zdaje się, że ja byłem pierwszym, którego wpakował do Słownikarni
BdeC. Równocześnie ze mną mógł być Paulisz. O tym wszystkim nic nie wiedział
Łoś, kiedy pisał swój artykuł o Słowniku. Potem mu opowiedziałem; prosił by mu to
spisać, ale nim się zabrałem – umarł. W Słownikarni wykonałem dwie prace: 1) zweryfikowałem materiał leksykalny, który już był zebrany (w pudłach). Przyszedłem
do wniosku, że materiałem do porządnego słownika być nie może. Zreferowałem to
BdeC. Wówczas dopiero przystąpił on do opracowania swego znanego systemu –
i zaczęto zbierać materiał na nowo na innych kartkach. 2) Zebrałem b[ardzo] obfity
41

42

Mowa o pracy Baudouina Próba teorii alternacyj fonetycznych (1894) i jej wersji niemieckiej –
Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Capitel aus der Psychophonetik (1895).
Zob. H. U ł a s z y n, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie…, s. 308 i n.
Tak nazywano pracownię Słownika staropolskiego w budynku Akademii Umiejętności.
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materiał do dziejów pracy nad słownikiem staropolskim – jako materiał dla pracy
BdeC. Oddałem mu, ale nic z tego nie wyszło, bo to pojechało do Petersburga razem
z BdeC. Pieniędzy za moją pracę brać nie chciałem, więc BdeC polecił Akademii
(uważał, że pracę trzeba koniecznie honorować) wypłacić mi odpowiednią kwotę wydawnictwami („Roz[prawy] W[ydziału] Fil[ologicznego]”, „Sprawozd[ania]
K[omisji] J[ęzykowej AU]” etc.). W moim „dzienniczku” pod 23 czerwca 1898 notuję: „Już miesiąc upłynął, jak stale zajmuję się w Słownikarni pracą nad staropolskim słownikiem. Prof. BdeC jest dla mnie tak łaskawy, iż gdy kiedyś po raz pierwszy nie trafiłem do Słownikarni, sam po mnie przyszedł” (tj. do mego mieszkania).
Z Potkańskim znajomiłem się później i drogą „salonową”. Był on częstym gościem u Tadeuszostwa Dzieduszyckich. Z Pawłem D[zieduszyckim] (synem) ja się
przyjaźniłem.
Data Pańskiego poznania się z Bennim jest bardzo prawdopodobna (1903). Ja się
z nim poznałem wcześniej, przed 1900 r. w Krakowie u BdeC. I zaraz zaprzyjaźniliśmy się. On był też wówczas z [–] dość blisko. Gdym przyjechał do Lipska, był
moim ciceronem. W Lipsku zastałem b[ardzo] mocną tradycję po Rozwadowskim –
tę Bonnorandową, co się potem w jego nowelach wyraziło43. A jedna z nowel – Pan
wie – była nawet powodem zerwania stosunków pani BdeC z Rozwadowskim. Sam
R[ozwadowski] to mi opowiadał. Aha, jeszcze jedną podam notatkę z mego dzienniczka: 13 XII [18]99: „Wczoraj na posiedzeniu Komisji Językowej Ak[ademii]
Um[iejętności] powiedział Piekosiński, że widocznie sekretarz K[omisji] jest dobrze
płatny, skoro posiada tak piękne wąsy. Tym sekretarzem był Rozwadowski”.
Charakterystyka p. G[órskiej] jest słuszna – jest solidna, sporo umie i mało „poznańska”. Ale chyba nie „zwariowana”, tylko z rozklekotanymi nerwami (mocno też
pali). Że odnoszę się do niej b[ardzo] życzliwie, tego dowodem, że (ponieważ nie
mogła zdecydować się na rozpoczęcie egzaminów) użyłem podstępu: poprosiłem
w Komisji, by ją zwabiono, a gdy przyszła, zacząłem „naukową” rozmowę i sporządziłem protokół I egzaminu. Cóż, kiedy lata już upłynęły i na tym się skończyło.
A skargi członków TMJP płyną i płyną.
Z Zabrockim nie jestem w bliższych stosunkach, ale dobrych. Należy do tych,
których ode mnie odciągnięto. Więc jego „edukacji” do końca nie doprowadziłem.
Co do pracy magisterskiej miałem zastrzeżenia, bo on lubi po niebie latać. Kto tu
43

„Bonnorand” – kawiarnia w Lipsku. Jak pisze w swoich wspomnieniach H. Ułaszyn, „Z niektórymi
kawiarniami (na przykład »Bonnorand«) lub zakątkami parków (Rosental) związało się nazwisko
Rozwadowskiego stalej: tu spotykał się i chodził na spacer ze swoimi Schatzami… Po kilku latach,
po powrocie do Krakowa, te wesołe czasy lipskie bujnej młodości (w młodym wieku był tęgi,
barczysty, krew się kotłowała) odżyły plastycznie w szeregu nowel bardzo udatnych, drukowanych
w »Życiu« Przybyszewskiego i podpisanych pseudonimem »Nadroj« (odwrócone Jordan, nazwa
herbu Rozwadowskiego czy przydomku). Nowele te ze względu na swoją treść erotyczną stały się
powodem przykrego incydentu: pani Baudouin de Courtenay zerwała z Rozwadowskim stosunki
i nie życzyła sobie, by bywał w ich domu. Po pewnym czasie – zresztą niekrótkim, sprawa się »załagodziła«; Rozwadowski też przerwał pisywanie owych »pornograficznych« – jak je nazywano –
nowel” (Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie…, s. 310).
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winien, ja nie wiem; chyba Komisja (ale nie „językowa”, bo u nas tu takiej nie ma),
Filolog[iczna], a więc: Grabowski (prezes) i Morawski (sekretarz). Nie wiem też,
kto tę pracę kwalifikował – sądzę, że Rudnicki. Z tym mam dość. Oto przykład:
przed dwoma laty jestem na inauguracji; otrzymuje medal mój słuchacz. Po obiedzie
tegoż dnia przylatuje do mnie i tłumaczy się; okazuje się, że dostał na przedstawienie Rudnickiego medal za pracę „naukową”, którą ja jako seminaryjną studenta III
roku – odrzuciłem, tj. uznałem za słabą na referat seminaryjny! Co do niezrozumienia tego ustępu o „ucierpieniu” Zabrockiego, dodaję, że podobno Rudn[icki] pozbawił go posady asystenta w Instytucie. A to biedny chłopak.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1938
50. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 22 III [19]38

Szanowny Panie Kolego!
Proszę mi wybaczyć, że teraz dopiero odpisuję, ale od dwóch dni dopiero wstaję.
Oczywiście wobec Pańskiej propozycji z miłą chęcią napiszę (streszczając) mój
odczyt o biskupińskiej prasłowiańszczyźnie44. Mnie się wydaje jednak, że o wiele
lepszym jest poprzedni mój odczyt o książce Doroszewskiego i Słowniku ortoepicznym Szobera45. Ten ostatni poddałem dość solidnej krytyce i wyszło całkiem niedobrze dla Szobera. Z Warszawy proszono mnie już o te recenzje (dla „Polonisty”).
Nie brałbym się do tego, ale mnie Ministerstwo prosiło o opinię, też i o Słońskiego
(Zarys historii…), ale od tej ostatniej oceny się wykręciłem, bo jestem ze Słońskim
od dawnych lat w dobrych przyjacielskich stosunkach (od Lipska), a rzecz jego dość
słaba. Co do tamtych miałem mniej powodów do liczenia się – zresztą napisałem
zupełnie rzeczowo.
A zatem napiszę, tylko proszę o cierpliwość, bo od września z przerwami choruję,
a w tej chwili rozpocząłem w T[owarzystwie] P[rzyjaciół] N[auk] druk 3 słowniczków gwary uczniowskiej (wielkop[olskiej] = poznańsk[iej], królewiackiej i galicyjskiej); wcale obficie wypadło, razem przeszło 1000 pozycji46. I to tylko z ustnych
zapisów; mam jeszcze materiał z literatury. Opracowanie dam potem. Pół roku ciągnęły się formalności z oddaniem do druku. A teraz, kiedy już mi drukować zaczęli,
44
45
46

Artykuł Biskupiński język prasłowiański ukazał się w „Języku Polskim” XXIV, 1939, nr 1.
Odczyt ten ukazał się w rok później: Z nowszej literatury ortoepicznej, „Polonista” 1939, z. 1 i 2.
H. Uł a sz y n, Przyczynki leksykalne: 2. Trzy gwary uczniowskie: wielkopolska, królewiacka i galicyjska, „Prace Komisji Filologicznej PTPN” III, 1938, z. 5.
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jeden z członków zarządu bez wglądania do rękopisu wyraził niezadowolenie, że
drukują się takie rzeczy Ułaszynowi w wydawnictwach T[owarzystwa] P[rzyjaciół]
N[auk]. Zresztą czynienie mi utrudnień w tym zakresie to nie nowość dla mnie…
Oswoiłem się z tym, jak oswoiłem się też z innymi przykrościami (tłuczenie jaj na
mojej głowie i figurze47). Z Klichem sprawa inna: jego podpis to tylko „podstawa”
formalna; niechęci do niego od kilku lat (skargi studentów etc.) na innym tle powstały – niech sobie Pan dośpiewa, gdy przypomnę Panu Waszego psychologa lub
filozofa lwowskiego… No i naszego „literata”, a członka Waszej Akademii48…
Pyta Pan, czy się zobaczymy? Może, chyba… Nie traćmy nadziei, chociaż szeregi naszego pokolenia mocno się przerzedzają.
Jeszcze raz proszę o cierpliwość.
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
51. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 28 III [19]38

Szanowny Panie Kolego!
Ponieważ widzę, że list mój spowodował szereg nieporozumień, spieszę z wyjaśnieniami! Wcale nie wolę napisać o Szoberze niż o biskupińszczyźnie, gdyż już
omal napisałem (kończę) o Szoberze, a przed tygodniem upomniano się o rękopis.
Jeśli nadmieniłem o Szoberze, to tylko dlatego, że zacytował Pan „pochwały” Klicha i Tomaszewskiego, a wygłosiłem oba odczyty w niewielkim odstępie czasu
i uważam tamten za wartościowszy.
A teraz inne nieporozumienie. Awantury skierowane przeciwko mnie nie były
spowodowane, jak Pan pisze, że mnie „uważają za heretyka”. Przeciwnie, mam pod
tym względem uznanie i wśród młodzieży, nawet sodalisowej, i wśród księży. Wiem
też coś o księżach, którzy mnie bronią i ze mną się zgadzają. Są tacy, co ze mną ko47

48

„Pod koniec 1935 roku wynajęliśmy opuszczoną kaplicę po »starokatolikach« przy ulicy
Poplińskich. Była to sala mogąca pomieścić około stu osób. W tej sali urządzaliśmy coniedzielne
zebrania […]. Przy naszym kole utworzyła się sekcja studentów-wolnomyślicieli. Pierwsze zebranie organizacyjne urządziliśmy przy współudziale grona naszych profesorów. Było to w niedzielę i studenci przybyli dość licznie, sala była pełna. Profesor Ułaszyn przemawiał jako pierwszy.
Niedługo jednak mówił, bo wybuchła awantura, a jajka jak z procy strzelane – trafiały w profesora.
Rozbite jajka ociekały z całego garnituru, nawet z rękawów. Grono profesorskie opuściło salę.
Rozwydrzona młodzież katolicka wypuściła ich z sali tylko dzięki ochronie studentów-wolnomyślicieli. Profesor Ułaszyn po wydostaniu się z sali udał się do telefonu i wezwał policję, która jednak nie zjawiła się. W tym czasie młodzież demolowała salę, połamała krzesła i stoły, powywracała
szafy. Na ulicy wyrywano kamienie z bruku, którymi tłuczono szyby w oknach” (J. Floryszczak,
W kręgu ateistów, [w:] Poznańskie wspominki z lat 1918–1939, pod redakcją T. Kraszewskiego
i T. Ś w i t a ł y, Poznań 1973, s. 95).
Tj. Tadeusza Grabowskiego.
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respondują (i z Galicji, i nawet z Ameryki). Oczywiście są to jednostki. Wśród kleru
o mnie jest zdanie podzielone; tak samo i wśród młodzieży katolickiej. Mam tam
obrońców. Co innego szerokie masy półinteligencji i ci, co uprawiają katolicyzm
polityczny. Awantury contra mnie spowodowane zostały moim podpisem i artykułami w „Epoce” w sprawie ghetta49. O owych „skargach” studentów opowiem przy
widzeniu się; również wyjaśnię i inną sprawę – chociaż to dla Pana sprawa dziwna,
a jednak ona wszystkiemu najbardziej zawiniła.
Będąc w Poznaniu, omijał Pan mnie, ale jeśli po drodze do Biskupina zatrzyma
się Pan w Poznaniu, a nikogo u mnie nie będzie – proszę do mnie zajechać; mam
pokój wolny, jeśli nie gości u mnie moja córeczka.
Byłoby śmieszne, gdybym w Pańskim organie żądał wyjątku dla mej pisowni.
Drukując teraz w T[owarzystwie] P[rzyjaciół] N[auk], prosiłem tylko o odchylenie co
do joty, ale choć mi dano placet – odstąpiłem, nie chcąc drukarzowi robić trudności.
Jestem wciąż jeszcze osłabiony, korekty też męczą, a jednocześnie piszę 2 artykuły – proszę więc o cierpliwość – tym bardziej, że będę musiał wyjechać na dni
kilka do Warszawy (jubileusz Kalinowskiego, posiedzenia etc.).
Łączę serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
52. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 18 V 1938

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za nadbitkę. W swoim czasie posłałem Panu moją gwarę uczniowską.
Czy doszło? Teraz dołączam artykulik o oddać strzał50.
Żałuję, że teraz nie będę mógł gościć Pana u siebie. Dziękuję serdecznie za zaprosiny do Siebie (Zawsze mile wspominam pobyt u Państwa – widok z ogrodu
na Wisłę, wyjątkowo długą kołdrę – wyrób klasztorny, no i to już niemile: wylaną
na obrus czarną kawę poobiednią…); niestety, nie będę mógł skorzystać, gdyż na
Zielone Święta mam w Warszawie zjazd kijowian. Notabene i to niepewne, czy pojadę, gdyż spodziewam się przyjazdu mej córeczki, a to rzadka dla mnie, samotnika,
uroczystość.
Ja to się nie mylę, bo powtórzyłem, co mi doniesiono; ale może się pomylił ten,
co mi doniósł, że był Pan przed paru laty w Poznaniu w przejeździe, zdaje się, na
Pomorze.
49

50

Artykuły w „Epoce” były poświęcone pogromom w Brześciu i Częstochowie (1937, nr 21), sprawom nauki (1937, nr 24). Tam opublikował Ułaszyn List otwarty do kolegów-profesorów (1937,
nr 15) dotyczący pielgrzymki do Częstochowy. Ułaszyn protestował też przeciwko praktyce getta
ławkowego na polskich uczelniach, tzn. wydzielania osobnych ławek w salach wykładowych dla
studentów Żydów.
H. Uł a sz y n, Z dziedziny poprawności językowej. 1. Oddać strzał, „Wiedza i Życie” 1938.
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Byłbym Panu b[ardzo] wdzięczen za adres prof. Nandrisa i Milewskiego.
Łączę serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
53. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 25 VII 1938

Szanowny Panie Kolego!
Posyłam zamówiony ostatnio artykuł o polactwie51. Byłbym wdzięczen, gdyby
ukazał się już możliwie w najbliższym zeszycie „J[ęzyka] P[olskiego]”, właśnie ze
względu na owe zapyty Świat[owego] Związku Polaków za Gr[anicą]. Ja, oczywiście, żadnego zapytania nie otrzymałem, do mnie bowiem nigdy się ich nie stosuje;
chyba via rektorat, tj. kiedy ktokolwiek zwrócił się do uniwersytetu z zapytaniem;
rektorat zwykle skierowuje, nie wiem dlaczego, do mnie. Notabene, artykuł ów mój
pisałem właściwie na kolanie, gdyż nie można było nikogo uprosić do odczytu dla
TMJP. Doprawdy, gdyby nie Tomaszewski, to sam wszystkie musiałbym mieć.
Dawniej przez Pana zamówiony odczyt o języku biskupińskim omal od miesiąca
gotów. Nie wysłałem go jedynie z tego powodu, że w kilku miejscach, przy cytatach, brak stron (puste miejsce w klamrach), a w żaden sposób nie mogę odnaleźć
mojego egzemplarza „Dziwu”, że zaś teraz biblioteka otwarta tylko z rana, kiedy
nie wychodzę z domu, więc odkładałem, aż jak grom z jasnego nieba ukazały się
artykuły, że jestem agentem Kominternu, więc musiałem się tą sprawą zająć. Potem musiałem na tydzień bodaj wyjechać, by świeżego powietrza zaczerpnąć. Oto
dlaczego dotychczas rękopisu owego nie wysłałem. W każdym razie pisałem go na
zamówienie Pańskie i z myślą o „J[ęzyku] P[olskim]”, dlatego żywię myśl, że Pan
go wydrukuje – ale ponieważ niedawno dość było o Rudnickiej, więc dobrze zrobić
pewną przerwę (może do październikowego lub listopadowego zeszytu)52. Zresztą
to było o Rudnickiej, a ja piszę o Rudnickim, tam o staropolskim, a tu o prasłowiańskim, Klich daje tylko poprawki, ja na początku mówię nieco o problematyce (archaizmy i archaizacje) – no i sporo mówię o… Brücknerze. Zresztą ocena Urbańczyka
a moja, to dwie zgoła różne oceny, notabene, pisząc dla „J[ęzyka] P[olskiego]”,
ani wspominam polemicznie o tamtej recenzji (Urb[ańczyka]). Więc wypadałoby,
by właśnie w „J[ęzyku] P[olskim]” ukazała się moja ocena; jeśli wydrukuję gdzie
indziej, powiedzą, że przeciwko „J[ęzykowi] P[olskiemu]”, wolałbym, by tego nie
twierdzono, bo byłby to fałsz, a ja już dość mam fałszów o sobie po pismach. Z jed51
52

H. Uł a sz y n, Polacy czy Polactwo?, „Język Polski” XXIII, 1938.
Mowa o artykule Ułaszyna Biskupiński język prasłowiański… Rudnicka, o której Ułaszyn tu
wspomina, to Maria Bechczyc-Rudnicka, pisarka, której jedna z powieści była tematem artykułu
Edwarda Klicha (Uwagi na marginesie utworu Marii Bechczyc-Rudnickiej Malarza raweńskiego
owieczek dwanadzieście, „Język Polski” XXIII, 1938, z. 3; zob. też M. Bechczyc-Rudnicka
i E. K l i c h, Polemika, „Język Polski” XXIII, 1938, z. 4).
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nej strony endecy piszą o mnie jako o komuniście, a z drugiej strony komunizujący
wolnomyśliciele wnoszą na zjazd skargę przeciwko mnie jako sprzeniewierzającemu się zasadom wolnomyślicielstwa! Ale o tym ostatnim do prasy nie dochodzi.
Zaniepokoiło mnie to, co Pan pisze o stałym pobycie w Zaborni. Czyżby Pan już
nie wykładał? Z[e] mną był skandal, nie przedłużono53, ale potem zmieniono. Opatrzyli się. Ale szczegóły tylko do opowiedzenia. A dla mnie to sprawa ważna: mam
tylko służbę polską, więc emerytura moja byłaby minimalna…
Serdeczne pozdrowienia i dla Pani
H. Ułaszyn
54. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 19 VIII 1938

Szanowny Panie Kolego!
Nic nie mam przeciwko zamianie na: wielką literą, uważam nawet, że tak będzie
lepiej. Osobiście używam obu zwrotów, też od i nawet (trzeciego) przez. Myli się
wszakże Pan, że to u mnie rusycyzm, dawniej bowiem tego zwrotu nie używałem
(z wielkiej litery); zresztą w rosyjskim tak wcale wyłącznie się nie mówi, lecz także
i большой буквой, a więc jak i po polsku. Sądzę, że u mnie to raczej germanizm
(mit…), a może w ogóle inklinacja do przyimkowego wyrażania się.
Głosowanie nad moim przedłużeniem nie z tego względu było ciekawe (że rok
[19]37/38 – jak Pan pisze – cały do mnie należy), lecz z tego, że pierwszym razem
8 było contra, a 7 pro, a drugim razem – wszyscy pro! mimo że wypowiadano się
contra, tj. ciż sami. Zdecydowało podobno jedno, ostatnie przemówienie przed głosowaniem! Jak sprawa stoi „prawnie”, nie wiem; tu mi mówił rektor prawnik i inni
prawnicy, że to, co Pan pisze, to prawdopodobnie lokalny zwyczaj krakowski. Ja
nie mam żadnego zdania, ponieważ na przepisach administracyjnych nie znam się
i nie mam do nich zainteresowania.
Urbańczykowi żadnych zarzutów nie czynię; niezupełnie tylko zorientował się
w starosłowiańszczyźnie, bo to nie było źródło języka „biskupińskiego”. Trudno też
bagrian i inne przenosić do prasłowiańskiego.
Proszę się nie gniewać, jeśli w korekcie w dwóch miejscach 2–3 słowa zmienię,
a może i mniej. W jednym miejscu dodam cytatę. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za
nadesłanie mi korekty teraz, gdyż moje projekty wczoraj się zmieniły: lekarz wysyła
mnie do sanatorium do Gräfenbergu (osłabienie mięśnia sercowego), więc muszę
za kilka dni wyjechać; prawdopodobnie we czwartek już, bo wątpię, czy uda się we
środę. Jeśliby do tego czasu nie można było, to proszę się wstrzymać z wysłaniem,
aż podam nowy adres.
53

Zatrudnienia na Uniwersytecie Poznańskim w związku z osiągnięciem przez Ułaszyna wieku emerytalnego. Zob. następny list.
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Zapomniałem zeszłym razem poprosić o nadbitki; proszę drukarni polecić zrobić
40–50 egzempl[arzy] z nadpisem: nadbitka z „J[ęzyka] P[olskiego]”.
Serdeczne pozdrowienia przesyłam
Henr[yk] Ułaszyn
55. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 23 VIII 1938

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo szczęśliwie się stało: zaraz też korektę poprawiłem i odsyłam. Rękopisu
nie odsyłam, bo chyba niepotrzebny. Zresztą na razie go zachowuję.
Parę poprawek zrobiłem i dodałem dwie notki, sądzę, pożyteczne. Dziękuję za
zwrócenie uwagi na męs.-os.; ujednostajniłem, jak potrafiłem; utarło się męs[ko]-osob[owy], ale nie żeńsko-rzeczowy i dlatego wysunęło się u mnie osob[owo]-męs[ki] i to jako przeciwstawienie do rzecz[owo]-żeń[skiego] trzeba chyba utrzymać. Czy należy drukować Polonia kursywą; w Niemczech wśród Polaków (przed
wojną) to zwykły wyraz; krótko się mówiło zamiast Polacy w Niemcz[ech] – Polonia. Zresztą te techniczne rzeczy, redaktorskie, zrobi sobie Pan, jak zechce.
Ja dlatego nie uważam u siebie za rusycyzm z wielkiej litery, gdyż zacząłem tego
zwrotu używać w epoce dość późnej; właśnie poniemieckiej. Ciekawym jest też
u mnie, że ukrainizmów używałem przed dokładniejszym opanowaniem jęz[yka]
ukraińskiego, którego nauczyłem się dopiero na uniwersytecie, tj. kiedy zacząłem
się wyzbywać ukrainizmów, w wymowie szczególniej. Ponieważ znana mi jest forma z wielką literą, dlatego tłumaczyłem sobie z wielkiej litery niedokładnością tłumaczenia; fakt, że późno zacząłem używać tego zwrotu, był powodem, że nie upatrywałem w nim rusycyzmu, a raczej germanizm. Ale może Pan ma i rację; wtedy
zjawiłoby się u mnie nie bezpośrednio – od innych. Zajrzałem do Busłajewa – jedna
z najpopularniejszych i podstawowa dla szkolnych podręczników z moich czasów
gramatyk54 – tam mam tylko большой буквой; ale oczywiście, jak już pisałem, mówią też с большой буквы (nawet częściej).
Mam rzeczywiście „sławę” „zdolności prawnointerpretacyjnych”, toteż niejednokrotnie pracownicy do mnie się udawali – szczególniej w sprawach honorowych, ale tym niemniej mam wstręt do §§-ów [sic] i nigdy ich nie czytam; dlatego
też nie znam i uniwersyteckich; teraz zaś opierałem się na tym, co mi rektor prawnik mówił; cytował też mi to profesor specjalista (prawa administr[acyjnego]),
właściwie sam zażądam przedłużenia teraz (jednolatek ze mną). I ja jak Pan nie
zaglądałem do przepisów; już w zeszłym roku poszukiwałem jakiegoś zajęcia zarobkowego, gdyby mnie spensjonowano; ja też od nikogo niczego nie żądałem.
Postawienie mej sprawy wyszło od życzliwych mi kolegów, którzy się dowiedzie54

Ф.И. Бу с л а е в, Учебник русской грамматики, Москва 1869, potem 11 wydań do 1913 r.
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li, że poszukuję zajęcia. Dopiero na starość zatrwożyłem się o byt. Dawniej o to
dbać nie umiałem. Niedawno natknąłem się na list rodzinny z jakby wymówką, że
za pracę w Słownikarni nic nie wziąłem od Akademii, tj. nie chciałem brać, ale
BdeC wmówił mi, że powinienem – więc wziąłem książkami. Byłem pierwszym,
zdaje się jednocześnie z Pauliszem, który pomagał Baudouinowi. Nie wiedział
o tym Łoś, kiedy pisał o Słownikarni, („R[ocznik] S[lawistyczny]”), więc prosił
mnie o notatki; obiecałem, ale jakoś nie zdołałem mu już przesłać. Przepraszam za
rozgawędzenie się.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
[Dopisek u góry strony:] Zapewne jakieś honorarium przypadnie. Załączam czek prz[ez] PKO.

56. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 26 VIII 1938

Szanowny Panie Kolego!
Przed samym wyjazdem (jutro jadę) odnalazł się „Dziw” – wprost cudem. Więc
wstawiłem cyfry stronic etc. Przy sposobności przeczytałem i poprawiłem na „pp.
Rudniccy”; pisałem streszczenie według brulionu, a tam tylko „R”. Streszczając odczyt, zatrzymałem się głównie na temacie „Rudniccy – Brückner”; resztę podałem
b[ardzo] pobieżnie, pomijając wcale ciekawe, a niezauważone przez Urbańczyka
momenty. Zresztą starałem się pomijać to, co on już poruszył – o ile sobie przypominałem, co poruszył.
Sam już nie wysyłam tego listu; zostawiam mej gosposi wysłanie go za parę dni.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
57. (K)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
[Gräfenberg,] 3 IX 1938

Szanowny Panie Kolego!
Przed wyjazdem korektę wysłałem (z drobnymi dodatkami); zostawiłem też do
wysłania rękopis o biskupińskiej prasłow[iańszczyźnie]. Sądzę, że Pan to też otrzymał. Kiedy myśli Pan to dać do druku? Chyba za jaki miesiąc–dwa.
Właśnie wyczytałem w jakiejś czeskiej gazecie, że Szober umarł. Bardzo się tym
zmartwiłem, tym bardziej że niedawno posłałem do „Polonisty” dawno już zamówioną recenzję jego Słownika ortoepicznego z oceną niezbyt pomyślną dla autora. Trzeba będzie druk nieco odsunąć. Byłbym Panu b[ardzo] wdzięczen za jakieś
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wiadomości o powodach tak przedwczesnego zgonu. Był przecież znacznie od nas
młodszy, a nie słyszałem, by na coś poważniejszego chorował.
Mimo że siedzę w „ciepłym kraju” i leczę właśnie serce – jakoś leczę – idzie…
Serdeczne pozdr[owienia]
H. Ułaszyn
B[ardzo] będę wdzięczen za łask[awe] nadesł[anie] autorskiego numeru do Gräfenbergu. Nb. zabawię tu jeszcze ze 3 tygodnie.

1939

58. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 16 I 1939

Szanowny Panie Kolego!
W ostatnich kilku tygodniach to chorowałem, to wyjeżdżałem, to znów córeczkę
gościłem u siebie – nie mogłem więc odpisać na Pańską kartę. I teraz odszukać jej
nie mogę, więc nie pamiętam, jaką sprawę Pan w niej poruszał. Przepraszam.
Sądzę, że niebawem otrzymam korektę mego artykułu o biskupińskim języku.
Byłbym wszakże wdzięczen za łaskawą wiadomość, kiedy to mniej więcej może
nastąpić.
Równocześnie posyłam artykulik aktualny: w sprawie: na Wawlu55. Dobrze by
było zajrzeć do druku 1609 r., bo przyznam się, że wydawnictwom Łosiowym nie
bardzo ufam; pomija najważniejsze rzeczy (w słowniczku nie ma: Wawel – Wawlu);
już to mu raz w druku wytknąłem. Do mojej notatki pasowałby i Pański dopisek.
Dziś jest ogólna nagonka przeciwko językoznawstwu, np. paru młodzieńców pytało mi się, czy warto im studiować językoznawstwo, bo to podobno nauka, która
dziś pada, nie ma znaczenia!
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn

55

H. Uł a sz y n, Wawel – na Wawlu, „Język Polski” XXIV, 1939.
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59. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 31 I 1939

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za korektę; odsyłam natychmiast. W rękopisie (karta 22) jest Pańska
uwaga, ale poza początkiem nie mogę przeczytać; z boku wszakże przeciwnego:
„chyba opuścić”. Nic nie mam przeciwko temu; proszę zrobić wedle swego gustu.
Proszę o jakich 20 nadbitek.
Zdziwiłem się, że drukuje się petitem, tym bardziej że artykuł był zamówiony
(kartka z dn. 5 mar[ca]) i sam Pan zaofiarował ½ arkusza. W następnej kartce, dowiedziawszy się ode mnie, że miałem zamiar pisać do „Polonisty”, Pan pisze: „J[ęzyk]
Pol[ski] zawalony artykułami, ale to oczywiście nie dotyczy Pana”. Pisałem więc
z myślą o artykule, nie o notatce czy recenzji; prawda, przekroczyłem nieco granicę,
ale o 1½ stronicy tylko i mimo że stało się to, tj. przesłałem rękopis we wrześniu,
nic Pan z powodu tego przeoczenia nie pisał. Nb. obliczenie dopiero teraz zrobiłem.
W swych kartach ponadto podkreślał Pan parokrotnie, że ludzie robią jakoby zarzuty, że artykuły mało popularne w „J[ęzyku] P[olskim]”, starałem się więc też pisać
„swobodniej” i nie potrącać o sprawy poruszane przez Urbańczyka w recenzji (co
sam Pan podniósł), a mimo to artykuł mój znalazł się w tej samej rubryce notatek
i recenzyj. Proszę się nie dziwić, że zdziwiłem się.
Rękopisu nie odsyłam, ale do czasu przechowam; czasami drukarnia potrzebuje.
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
60. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 15 II 1939

Szanowny Panie Kolego!
Byłem zajęty, odpowiadam więc z opóźnieniem. W liście Swoim przytacza
Pan argumenty w danej sytuacji bez znaczenia, pomija zaś najważniejszy moment
w moim liście dokładnie sprecyzowany. M.in. pisze Pan, bym nie wyciągał „treściowych wniosków”. Jakie miał Pan podstawy do tego? Żadnych. Przecież chyba
pamięta Pan o tych pochwałach, którymi Pan mnie raczył, kiedy Pan mój artykuł
otrzymał. Nie miałem więc podstaw nie wierzyć Panu w szczerość Pańskich słów
(popartych w Pańskim liście opiniami Klicha i Tomaszewskiego), podtrzymywanych i w innych, dalszych Pańskich kartach. Więc nie mógł Pan przypuszczać, że
(wobec petitu) zmieniłem moje zdanie o szczerości Pańskich poprzednich wypowiedzi. Inaczej nie napisałbym, żem się „zdziwił”, że drukuje się petitem. A dlaczego
się „zdziwiłem”, napisałem wyraźnie: dowiedział się Pan o moim odczycie (tak,
„odczycie”) i poprosił oń dla „J[ęzyka] P[olskiego]”. Więcej, Pan zaofiarował nawet
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8 stron. W tej sytuacji (a ja mam pod tym względem większą praktykę niż Pan, bo
Pan pisywał tylko w pewnych pismach) żaden redaktor nie wydrukuje artykułu petitem. A przynajmniej nie wydrukuje, jeśli się zawiódł na artykule – bez porozumienia
się uprzedniego z autorem. Ja przekroczyłem o jedną stronę (dawniej obliczałem –
pisałem – o 1½, ale to za dużo); już nawet na peticie opuściłem na Pańskie „mrugnięcie” ustęp o Brücknerze–Rudnickim; a wieleż razy skracał Pan moje artykuły?!
Czy ja kiedy protestowałem? Przecież od tego są redaktorzy, aby „dopasowywali”.
Różne tylko drogi prowadzą do tego „dopasowywania”. I dlatego wybrana przez
Pana droga mnie „zdziwiła”. Przez ten termin dałem wyraz sprawie „prywatnie”;
publicznie to mnie nawet „krzywdzi”, ale ja z tym jestem obyty, następnie nie mogę
wymagać od Pana, by Pan się orientował w mojej tutaj sytuacji. „Krzywda” moja nie
mogła leżeć w płaszczyźnie Pańskiej orientacji o mnie jako człowieku, obywatelu,
w płaszczyźnie Pańskiej świadomości (bo Pan o tym omal nic nie wie), ale postępowanie z moim artykułem zamówionym (pisanym w tym charakterze), to leży w Pańskiej świadomości. I tu leży cały punkt ciężkości „nieporozumienia”.
Żeby dla Pana „krzywda” nie była czymś zupełnie niezrozumiałym – kilka
słów. Dla szerokiego ogółu, dla redakcyj wszystkich pism wydrukowanie petitem
ma znaczenie. Proszę sobie przypomnieć broszurę Brücknera contra BdeC i mnie:
Br[ückner] pisze: „a ustęp o Ułaszynie drukuję petitem” – jako o „nuli” (użył tamże
niżej). Przeciwko mnie zaś prowadzi się naganka, bojkot. W tym wszystkim Pan zupełnie się nie orientuje; wnoszę z Pańskich wyrażeń w listach, np. parokrotnie pisze
Pan o mnie „heretyk”. Tymczasem jest to grube nieporozumienie. Jestem zwalczany
i bojkotowany tylko drugorzędnie za „herezję” (moment religijny); przeciwnie –
ja mam nawet tu gorących zwolenników; pod tym względem społeczeństwo jest
podzielone na 2 odłamy. Nawet wśród kleru wyższego mam obrońców. Ja jestem
bojkotowany przez endecję! Ona to wypisuje, że jestem głowa Kominternu w Poznaniu wtedy, kiedy wolnomyśliciele poznańscy na piśmie wnoszą w Warszawie na
zjeździe protest przeciwko mnie jako fałszywemu wolnomyślicielowi. Wydają też
endecy broszurę z moim portretem jako komunisty! Ja – komunistą, głową Kominternu pozn[ańskiego]!! A więc jakże wyraża się ów bojkot? Na odczytach moich
religijno-społecznych bywało po 600 osób, a 700 stało na ulicy! a na językoznawczych, naukowych przeważnie pustki! Tłumaczy się to b[ardzo] prosto: mam moc
zwolenników na temat poprzedni; na naukowe miałbym też – ale te oni, endecy,
mogą bojkotować. Jakiekolwiek towarzystwo, które by mnie poprosiło o odczyt,
będzie zbojkotowane zaraz; nie wolno jest mnie prosić o odczyty naukowe. Uniwersytet nawet prowadził w tej sprawie wojny. Np. oto wykłady powszechne uniwersyteckie; afisz[e] posyła się do pism, do przedruku – przedrukują wszystko z wyjątkiem moich. Ludzie nie wiedzą i nie przychodzą, i honorarium za odczyt, które
płaci kasa uniw[ersytetu], jest trzy razy większe niż dochód; płaci 24 zł, a dochód
był 8–10 zł. Więc nawet uniwersytet zareagował. O odczytach moich – mówię o naukowych – też pisma endeckie nie ogłaszają. To jest jedyne dostępne dla endeków
pole do uprawiania bojkotu. Mógłbym Panu ciekawy incydent opowiedzieć sprzed
paru miesięcy. Miała być wieczornica słowiańska urządzona staraniem wszystkich
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towarzystw słowiańskich w Poznaniu. Miało być kilka odczytów; mnie komitet poprosił o bułgarski. Zgodziłem się. Aż tu po pewnym czasie dowiedziałem się, że plan
zmieniono: będzie nie 4 odczyty (o 4 słowiań[skich] narodach), lecz jeden ogólny,
zlecony bardzo głupiemu dziennikarzowi endeckiemu. Potem się dowiedziałem, że
endecy nie chcieli dopuścić, bym brał udział w wieczornicy; dzięki mnie i innych
usunięto – a wystąpił jeden dyletant endek! Dziesiątkami cytować mogę. Tu prasa
może przeprowadzać bojkot. W innej dziedzinie – nie, bo nie trzeba ogłaszać moich
odczytów niejęzykoznawczych. Roznosi się to lotem po mieście i przychodzą tłumy.
Więc jestem tu właśnie bojkotowany i teraz Pan dopomógł, bo ten petit zostanie
wykorzystany. W pałacu Działyńskich miałem odczyt kiedyś o „języku literackim”.
Stein zabrał głos, wtrącił drobną bezwartościową uwagę. Następnego dnia prasa pisała, że mój odczyt był marny, dopiero zabranie głosu przez Steina było wartościowe i wieczór nie był stracony; nie mogę go uprosić na TMJP (odczyt), bo tłumaczy
się, że już dawno „zerwał” z językoznawstwem (Nb. po nocach nawet cenzuruje
prawowierność popularnych książek dla czytelń pod opieką kleru). Może Pan teraz
zrozumie, w jakim kierunku zużytkowany zostanie ów petit: właśnie w kierunku usilenia bojkotu mnie jako językoznawcy, bo to tylko dziedzina dostępna dla endecji.
Na tamte odczyty właśnie endecja sama chodzi; trzecia co najmniej część audytorium to endecja – a prywatnie solidaryzują się ze mną. Politycznie to sprawa inna.
Zresztą mają tu ze mną porachunki. Przytoczę jeden przykład. Lat kilkanaście temu
uniwersytet recte nasz wydział zaprosił Dmowskiego na wykłady; co miał wykładać – obojętne. Ja się przeciwstawiłem mimo uchwały. Sprawa ciągnęła się 1½ roku
i… utrąciłem Dmowskiego.
Z niektórymi innymi sprawami było podobnie. Biłem ludzi obiektywizmem:
przecież nawet żeby nie psuć doktoratu Dmowskiemu, usunąłem się przed głosowaniem; Paderewskiemu dałem białą kartkę.
Kiedym miał odczyty w sprawach religijnych (sesja) i poduszczony przez endeków kard. Hlond napisał do rektora list z prośbą o przerwanie cyklu – zaprotestowałem; zaprosiłem starszyznę uniwersytecką (rektor etc.) na odczyt – i w rezultacie
rektor odpowiedział Hlondowi odmownie!
Przepraszam, że o tym wszystkim tak obszernie piszę, ale widzę, że Pan się
w tych sprawach źle lub całkiem nie orientuje. I stąd może nieporozumienia. Ja
zaś na starość chcę sobie zaoszczędzić przykrości właśnie w tej dziedzinie: bojkotu
mojej zawodowej pracy.
Najbliższy numer „Polonisty” przyniesie moją recenzję Doroszewskiego, następny – Szobera.
Łączę serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn56

56

Dopisek ręką K. Nitscha: „Chciałem odpisać, alem się rozmyślił; trzeba by napisać 2 razy więcej,
a z bardzo wątpliwym skutkiem. Ta »krzywda« to już mania prześladowcza”.
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61. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 24 II 1939

Szanowny Panie Kolego!
Aczkolwiek na ostatni mój obszerny list nie mam żadnej odpowiedzi, piszę
znów, gdyż właśnie otrzymałem list z dziekanatu W[ydziału] Filoz[oficznego]
Uniw[ersytetu] Jag[iellońskiego], który mnie wielce zaniepokoił. Nic mi nigdy
w tych sprawach Pan nie pisał, więc się nie orientowałem; dziś wnoszę, że to Pan
chyba sam rezygnuje. Co za powody? Zdrowie czy inne „koniunktury”? Za stanowisko moje we Lwowie Pan się na mnie gniewał, a przypominam, że zająłem
całkiem obiektywne, tj. ani [nie] popierałem Pańskiego ustępowania, ani się nie
przeciwstawiałem Pańskiemu życzeniu. Dziś sprawa przedstawia się co prawda całkiem inaczej, ale tak samo chciałbym być obiektywnym; w danym wypadku mój
obiektywizm przejawia się w ten sposób, że chciałbym się też liczyć z Pańskim poglądem na Swego następcę. Według mnie najbliższym Pana i właściwym kontynuatorem Pańskiej pracy na uniwersytecie (mimo że dziś zajmuje określoną katedrę)
jest Małecki. Ale czekam Pańskiego zdania wzgl[ędnie] poglądu. Prosiłbym o jak
najszybszą odpowiedź, bo w liście dziekanatu z 18 II wspomniano o dwutygodniowym okresie dla odpowiedzi, ale zapomniano dodać, od jakiej daty należy liczyć – ja
list ów otrzymałem dopiero 24 II (ustawy nie mam pod ręką).
Zauważył Pan, jak „sprytnie” contra Panu wyzyskano polemikę Pańską z owym
dyletantem (o Wawel) w streszczeniu wydrukowanym w „Poradn[iku] Język[owym]”.
Ciekaw jestem, czy następny numer da wzmiankę o mojej notatce, która przechyla
sprawę na Pańską korzyść.
Serdeczne pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
62. (L)

Prof. dr Henryk Ułaszyn
Poznań, ul. Matejki 40 m. 5
Poznań, 26 IV 1939

Szanowny Panie Kolego!
Od chwili otrzymania ostatniego Pańskiego listu trzy razy (każdorazowo na kilka dni) wyjeżdżałem z Poznania, miałem też u siebie córeczkę – nie mogłem więc
wcześniej napisać. Poza tym pisałem i artykuł, do księgi Ziłynskiego na gwałt.
Zdaje mi się, że zrozumiał Pan moje słowa w sprawie „petitów” przesadnie. O ile
sobie przypominam, to nawet „przykrością” nie nazwałem tego, co zaszło; wyraziłem tylko zdziwienie, bo się spodziewałem czego innego, do czego miałem podstawę w charakterze „obstalunku”. Odróżniam więc tę sprawę czy moment od drugiego, owej „krzywdy”, co do której, o ile sobie przypominam, pisałem w tym sensie,
że o ile „petit” wykorzystają moi przeciwnicy – to stanie mi się „krzywda”. Pisałem
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dlatego tak obszernie o warunkach, w jakich może się ów „petit” stać „krzywdą”.
Skoro więc tę „krzywdę” uzależniałem od specjalnych warunków, to nie mogłem jej
uważać za fakt dokonany, tym bardziej że osobno pisałem o tym, jak odczułem fakt
dokonany; nie nazwałem go nawet „przykrością”, i to ani w pierwszym liście, gdzie
o żadnej „krzywdzie” ani słowa, ani w drugim, gdzie po raz pierwszy o „krzywdzie”,
ale jako o momencie drugim i istniejącym tylko in potentia.
I to, co pisałem o Pańskim ustąpieniu ze Lwowa, nie zostało przez Pana zrozumiane właściwie, skoro Pan mi pisze, że nie ma analogii z moim ustąpieniem!
Pisałem tylko [o] Pańskim ustąpieniu i moim do niego ustosunkowaniu się. Miał
Pan wówczas do mnie pretensje, że nie spełniłem literalnie Pańskiego życzenia, lecz
zająłem stanowisko pośrednie: uważałem Pańskie ustąpienie za „krzywdę” dla Lwowa, ale nie mogłem się też przeciwstawić życzeniu Pańskiemu przejścia do Krakowa. I dziś wysunąłem ten sam moment (więc analogia jest!): jakie jest życzenie
Pańskie. I dlatego o tym do Pana pisałem.
Za tydzień zjazd językoznawczy. Pan oczywiście przyjeżdża; bardzo więc Pana
proszę na cały ten czas do siebie. W pokoju jest 2 łóżka [sic] – o ile więc godziłby się
Pan mieć szlafkamrata, proszę go sobie wybrać i w moim imieniu zaprosić. Czekam
rychłej wiadomości.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

1945
63. (K)57

Łódź, 16 VIII 1945

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję serdecznie za „Język Polski”. B[ardzo] się ucieszyłem, że wychodzi. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za ten rocznik, który zawiera spis prac drukowanych w dawniejszych rocznikach „J[ęzyka] P[olskiego]”. Należność natychmiast
odeszlę.
Tu w Łodzi nikt nie ma „J[ęzyka] P[olskiego]”. Od kilku dni dopiero jestem na
wolności: byłem w szpitalu. Często zapadam na zdrowiu – z wyczerpania, zagłodziłem się.
A powinszować Panu sporej ilości nowych kolegów ([–]) w Akademii! Sporo
omal analfabetów… (naukę, metodę mam na względzie).
Uratowałem kilka prac58, ale wymagają dla ostatecznego wykończenia biblioteki.
Tu nie ma żadnej pomocy. Chyba – mimo wszystko – pozostanę w Łodzi, przynajmniej mi tu endecy po piętach nie chodzą.
57
58

Na karcie adres Ułaszyna: Dr H. Ułaszyn, Łódź, Piotrkowska 72, Grand Hotel m. 140.
H. Ułaszyn, jak wielu innych mieszkańców Poznania, został przez Niemców wysiedlony w 1939 r.
Stracił wówczas swoją bibliotekę liczącą ok. 10 tys. tomów oraz większą część archiwum i materiałów naukowych.
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Drukowałem 2 artykuły o pisowni, bo tu był duży ruch; zgadzam się tylko na
parę poprawek.
Serdeczny uścisk dłoni
H. Ułaszyn
64. (L)

Łódź, 16 IX 1945
Piotrkowska, Grand Hotel

Szanowny Panie Kolego!
Niestety nie mogłem wcześniej napisać: znów chorowałem (zemdlałem w kawiarni), porałem się z zębami i zaszły wypadki, które decydująco wpłynęły na alternatywę: Poznań czy Łódź.
Moją wypowiedź o „J[ęzyku] P[olskim]”, zdaje się, zrozumiał Pan fałszywie,
a może źle się wyraziłem. Od kilku miesięcy poszukiwałem jakichkolwiek roczników „J[ęzyka] P[olskiego]”, nie znalazłem. Cieszę się, że znów „J[ęzyk] P[olski]”
wychodzi.
Z dziennikami nic nie mam wspólnego; zrezygnowałem: 3 artykuły posłałem, ani
jednego nie wydrukowano (jeden był przeciwko Millerowi – wykazałem w nim, że
to, co chwali w pisowni rosyjskiej, to gani w polskiej – paralele do ó – u). Te dwa,
co wydrukowano, to zawdzięczam obcej pomocy i zachodom, które się nie opłacają… Nb. przerabiają sobie samowolnie. W ogóle dziennikarstwo „demokratyczne”
pod psem. Całe życie o demokrację walczyłem, a jak nastała, artykułów moich nie
drukują. Gdym otrzymał 2 egzemplarze, czekałem na list, bo przypuszczałem, że
drugi dla kogoś przeznaczony. Nie znam tu dziennika, który umieszcza zawiadomienia o książkach wzgl[ędnie] drukach, które nie dotyczą „demokracji” lub wierszy,
których przeważnie czytać i rozumieć nie można. Oczywiście już udzielałem owego
drugiego numeru i będę udzielał.
Dowiedziałem się, że jest tu koło TMJP, podobno prezesem Wieczorkiewicz.
Nigdy i nigdzie go nie spotkałem. Czapczyńskiego znam od dawna, gdym tu z odczytami ongi przyjeżdżał. Adres jego: Cegielniana 45 (jest dyrektorem gimnazjum,
którego właścicielką jest jego żona).
Ganiałem się za moimi artykułami. Nie dostałem, więc posyłam Panu moje własne egzemplarze. Proszę po przeczytaniu o odesłanie w rekomend[owanym] liście,
bo więcej nie mam. Motyw, który Pan wysuwa, że ciągle by żądano zmian, mnie
nie przekonuje; takim samym argumentem walczy kościół, gdy się ludzie domagają zmian, i dlatego pewne zmiany, które w żaden sposób nie dadzą się zatrzymać,
a za domaganie się karano – robi się cichaczem. Tak było niedawno ze skreśleniem
posłuszeństwa w przysiędze ślubnej. Ja jestem tego zdania, że pisownia co pewną
ilość lat powinna automatycznie ulegać poprawkom drobnym. Wtedy uniknie się
skandali, jakie stale przy każdej reformie przeżywamy.
Moje powinszowania z powodu kilku członków Akademii pomija Pan dyskretnie
milczeniem, płacąc mi rewanżem i winszując mi koleżeństwa z Salonim. Ale tu Pan
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chybił: Saloni wprawdzie wykłada, ale profesorem nie jest. Na plus jego trzeba nadmienić, co mi przed tygodniem mówiono, że kiedy informowano go, że nie ma nadziei na profesurę – przyjął to ze spokojną rezygnacją, bez obruszania się i pretensyj.
Z takim ananasem jak Miller nie można go równać. Nb. Miller mój artykuł o tajnych językach (w Enc[yklopedii] akad[emickiej]59) ze trzy razy w najnonsensowniejszy sposób zjeździł.
O tom XX „J[ęzyka] P[olskiego]” b[ardzo] proszę; co się należy, skieruję według
wskazanego – oczekiwanego – adresu.
Jak obuchem uderzył mnie Pan Swą informacją, że są ludzie, co z mego powodu
„cierpią”, „wisząc w powietrzu”. Nikt nigdy ze mną w tej sprawie nie porozumiewał
się. Nie otrzymałem od nikogo żadnego listu. Wyjątek prof. Stieber. Ale wyjątek
względny, bo bezpośrednio nigdy do mnie się nie zwrócił. Sprawa ma się tak. Kiedyś p. Skwarczyńska zapytała mnie, czy godzę się na Stiebera. Odpowiedziałem, że
b[ardzo] chętnie, i dodałem ponadto, że w Łodzi (doniesiono mi, że woli Łódź od
Poznania) podzielę się z nim nawet katedrą, to znaczy, że jeśli, posiadając tu polską,
zechce wykładać coś ze slawistyki, z chęcią mu odstąpię, biorąc na siebie część
jego polszczyzny. Chyba nie zaliczy Pan tego faktu do robienia komuś trudności.
Wyraźnie oświadczyłem, że obie katedry prowadzić możemy wspólnie, że pójdę
dla niego na ustępstwa. Na tej podstawie podobno rektor Kotarbiński również (po
porozumieniu się ze mną) zaproponował mu katedrę. Więc komu ja przeszkadzam?
P. Skwarczyńska wyraźnie mi powiedziała, że [Stieber] woli Łódź od Poznania, że
poznańska atmosfera go nie ciągnie. Jak przez mgłę przypominam sobie, że dziekan Tymieniecki z Poznania zapytywał mię o Stiebera na polonistykę (= jęz[yk]
pol[ski]): zaleciłem. Więc komuż ja przeszkadzam. Chyba sobie. Zgłosił się do mnie
na asystenta p. Jakóbiec – zrobiłem go nim, a dziś czytam w gazetach, że jest attaché
przy pośle naszym w Białogrodzie60.
Sprawa dla mnie Łódź – Poznań jest b[ardzo] trudna. Przecież Pan wie, że Poznań
mnie (po 65 latach61) wyrzucił. Reasumpcja uchwały nastąpiła dopiero potem, kiedy
zorientowano się, że moi zwolennicy lojalnie głosowali za przedłużeniem Grabowskiego, ale za mną głosowali tylko moi – więc upadłem. Uznano to za nielojalne
postępowanie i obalono dawną uchwałę. Ale właściwie zadecydował, zdaje się, inny
argument: jeden z kolegów zwrócił uwagę, że precedens z Ułaszynem może stać się
niebezpiecznym – za rok, dwa przyjdą inni koledzy nie z obozu Ułaszyna… Takich
faktów przemawiających za tym, że Poznań rad by się mnie wyzbyć, jest moc. Przypomnę Panu, że Rudnicki tak lawirował z doktoratem h[onoris] c[ausa] Rozwadowskiemu, że ani do komisji nie wchodziłem (i nie wiedziałem), ani w uroczystości
59
60

61

Tj. w Encyklopedii polskiej Polskiej Akademii Umiejętności.
Biorąc rzecz dokładniej, dr Marian Jakóbiec po „repatriacji” ze Lwowa w 1945 r. miał pracować
w Bibliotece Jagiellońskiej, gdy dostał propozycję MSZ wyjazdu do Belgradu jako attaché prasowy
i kulturalny. Do Łodzi nie dotarł więc w ogóle. Po dwóch latach pracy w ambasadzie skorzystał
z zaproszenia Stanisława Rosponda do Uniwersytetu Wrocławskiego. Zob. M. Bajer, Mitteleuropa
w rodzinie, „Forum Akademickie” 2006, nr 9.
Oczywista pomyłka, powinno być: w 65 roku życia.
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nie brałem udziału. Rozwadowski kiedyś wyraził mi zdziwienie. Ani profesorowie,
ani studenci, ani społeczeństwo poznań[skie] mnie sobie nie życzą. Wprawdzie
mam grupę ludzi b[ardzo] mi oddanych, ale to grupa i przeważnie nie wielkopolska.
Zresztą nawet wśród wysokiego kleru mam kilku obrońców. Poza tym w Poznaniu
mieszkania nie mam. Wreszcie jestem sam jak palec, a córka moja miała mieszkać
w Warszawie – to blisko. Ale teraz to wszystko (stało się 13 bm.) się zachwiało:
porządki, jakie tu właśnie zaczynają nastawać, są tego rodzaju, że radbym się stąd
wynieść, chociażby do Poznania. Właśnie miałem rozmowę z rektorem i chcę do Poznania, by się tam zorientować ostatecznie. Jeszcze jeden moment przechyla decyzję
na rzecz Poznania: w Łodzi zupełnie brak naukowych książek, a ja je [sic] na gwałt
potrzebuję, by wykończyć parę rękopisów.
Nekrologu62 nie mogę napisać – nie mam nic pod ręką. Na jednej pamięci poprzestawać – tego nigdy w życiu nie czyniłem. Jego wcale obszerny życiorys, jak
zresztą b[ardzo] wielu językoznawców polskich (ogromne materiały – stos odpisanych listów, np. ks. Malinowskiego duży zbiór druków o Lindem itd., itd. chyba
przepadło). Nb. nieco notat o Lindem ocalało, toteż napisałem życiorys, na razie na
jakich 80 stron.
No, pora kończyć.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
65. (L)

Łódź, 18 X 1945

Szanowny Panie Kolego!
Zazdroszczę Panu owej wilegiatury; mnie tak uwięziła choroba, a następnie reperowanie zębów (to ostatnie trwa już 2 miesiące), że nie mogę się ruszyć. Co prawda,
że podróż mnie też odstrasza – no i niepewność finansowa.
Rocznik XX „J[ęzyka] P[olskiego]” otrzymałem, należność w parę dni potem
wysłałem. Należność za nadesłanie numeru pod adresem p. Czapczyńskiego (otrzymaliśmy) niebawem nadeszlemy. Ja zaraz puściłem w ruch; wszystko [się], zdaje
się, rozeszło, więc prosimy o jeszcze nieco numerów. TMJP restytuował Czapczyński; zaprosił mnie – przyszedłem: wybrano zarząd, a mnie prezesem. Niebawem
zrobimy 1. posiedzenie odczytowe. Byłbym Panu b[ardzo] wdzięczen za nadesłanie
statutu. Nie pamiętam dokładnie i składu Zarządu; na razie weszło 6 osób. Zdaje się
powinien być wiceprezes.
Co do mej sprawy: Poznań mnie nie pociąga – za dużo tam miałem przykrości
(parokrotne obrzucanie jajami, pobicie, rzucanie bomb, groźby – spanie pod opieką
policji etc.); chciałem wszakże być na posterunku; dziś i tu mój pobyt się chwieje,
oświadczyłem bowiem rektorowi (dyktatura), że nie mogę się pogodzić z mianowaniem profesorów bez fachowych opinii etc.; oświadczyłem, że prawdopodobnie
62

Nadpisane w nawiasie ręką Nitscha: (Klich).
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ustąpię. I dziś nie jestem pewien ani tu, ani tam. Tam endecja (recte kleroendecja),
a tu swoista demokracja. Ja z moimi zachodnioeuropejskimi przyzwyczajeniami nie
bardzo pasuję ani tu, ani tam, więc jestem na rozdrożu, a żem już stary i godziny
policzone (na wypadek chorowania), więc żyję z dnia na dzień, o przyszłości nie
myślę; jeśli o czym marzę, to o pokończeniu uratowanych kilku prac, ale tu nie ma…
książek, a na wyjazdy mi ciężko.
O tym, że Ossowski i Urbańczyk habilitowali się, dowiaduję się z Pańskiego lis
tu dopiero! Nb. na parę lat przed wojną zwracał się do mnie Słoński z zapytaniem,
czemu nie u mnie habilituje się Ossowski, a zwrócił się do niego63. Czy nie będę
miał mu (Słońskiemu) tego za złe. Odpowiedziałem, że b[ardzo] będę się cieszył,
gdy go będzie habilitował. Pewno do mnie Ossowski się zraził, bo odrzuciłem jego
magisterium czy doktorat (nie pamiętam dobrze co). Ja jestem gruntownie pozbawiony ambicji doktorskich i habilitacyjnych; raczej zrażam młodych do tych „szopek”. Niech sobie inni egzaminują, którzy to lubią, i mają satysfakcję. Egzaminy też
odstępowałem Klichowi.
Co do Saloniego – to właściwie tylko kilka razy widzieliśmy się, wyłącznie na terenie towarzyskim; dla mnie b[ardzo] uprzejmy, a co najważniejsze, uczynny i troskliwy, szczególniej podczas mej choroby. Mimo że to było po mej z nim polemice64.
Nie odpowiedział mi też, aczkolwiek przysługiwało mu ostatnie słowo. By był zarozumiały, nie zauważyłem. Co do Millera, to skrytykował on mój artykuł o tajemnych
językach (w Encyklop[edii] akademickiej), wracając ze trzy razy. Krytyka była tak
głupawa, że nie kwapiłem się z odpowiedzią. Wyśmiewał termin „tajny”, wcale nie
rozumiejąc itp. Było to z 10–12 lat temu. Do Saloniego to Pan wciąż powraca, ale
o kolegach z Akademii to milczy zaklęcie…
Co do Klicha, pierwszy raz słyszę o czymś podobnym, tj. że podpisał protest
z powodu ławek dla Żydów. Niczego podobnego nie było w Poznaniu, przynajmniej
nie przypominam sobie, by mnie ktoś coś podobnego w Poznaniu proponował. Podobne protesty podpisywałem, ale dla Warszawy, i były drukowane.
Artykuł Saloniego nie jest według mnie gołosłowny, bo skoro przytacza przykłady, stara się to i owo z procesów językowych objaśnić – to nie jest gołosłowny. Że to
mało warte, że to chybione – to sprawa innego rodzaju. Przecież i z mego artykułu
nawet widać, że sam na siebie kije nosił (dzięki fałszywej interpolacji pewn[ych]
zjawisk).
Niestety nie pamiętam Pańskiego artykułu ortograficznego w „J[ęzyku] P[ol
skim]” XXI [–]65. Przecież było to 10 lat temu, a tu nigdzie nie mogę znaleźć roczników „J[ęzyka] P[olskiego]”.

63

64
65

Leszek Ossowski był przed wojną studentem slawistyki Uniwersytetu Poznańskiego (wtedy był
słuchaczem H. Ułaszyna), natomiast magisterium i doktorat robił na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Habilitacja Ossowskiego odbyła się w lipcu 1945 r.
H. Uł a sz y n, Jeszcze w sprawie pisowni, „Głos Ludu” 1945, nr 131.
K. N i t s c h, Najtrudniejsza sprawa ortograficzna, „Język Polski” XXI, 1936.
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Nb. Kozierowski niczego się nie nauczył. Dalsze tomy po krytyce Rozwadowskiego różnią się tym od poprzednich, że zrezygnował z wywodów etymologicznych.
Wiarogodność jego odczytywań nie bez zarzutu, sam stwierdziłem parę błędów
w odczytaniu. Ponieważ powstały i dalsze u mnie wątpliwości, zachęciłem któregoś
z członków mego seminarium (zdaje się L[eona] Kaczmarka) do porównania z aktami w Archiwum Poznań[skim]. Pokazywał mi zeszyty ze swej pracy – sporo było
poprawek. Otóż wtedy dowiedziałem się, że w Arch[iwum] Poznań[skim] jest cały
zeszyt błędnie odczytanych wyrazów (nazw m[iejscowych]). Podobno zestawienie
to zrobił ówczesny nasz docent, potem prof[esor] lubelski, a podówczas zdaje się
dyrektor Archiwum – Białkowski66. Kozierowski to też członek krakowskiej Akademii Um[iejętności]! Rozwadowski w sprawach Akademii nie był taki tajemniczy jak
Pan. Zresztą może to i dobrze.
Ściskam serdecznie Pańską dłoń
H. Ułaszyn

1946
66. (L)

Łódź, 29 III 1946

Szanowny Panie Kolego!
Jeszcze nie odpisałem na list Pański poprzedni (tylko częściowo w sprawach
TMJP), a właśnie otrzymałem nowy. Niestety i teraz pominę na razie rzeczy prywatne. Potem napiszę obszerniej67. Teraz tylko to, co „gwałtowne”. A więc b[ardzo]
proszę o możliwie szybkie nadesłanie statutu TMJP. Jeśli ma być odpis, to musi być
poświadczony. Domagają się tego urzędy. Nie mogę się też od nikogo dowiedzieć,
jak tu w Łodzi było: delegatura czy oddział i od kiedy. Każdy mówi co innego.
Sprawozdanie za rok ubiegły Pan już otrzymał. W tym roku było już 2 odczyty (mój,
potem Stiebera), a za 10 dni znów mój. I sporo ludzi chodzi.
Myli się Pan, że jestem zdrów: przed tygodniem wróciłem ze szpitala; z wykładu
zaniesiono mnie do ambulatorium, a że lekarze znaleźli stan niebezpieczny, zawieźli
mnie do szpitala. I tak w kółko co 2–3 tygodnie. Ludzie podziwiają, że i wykładam,
i odczytuję, i nastrój ode mnie wieje raczej optymistyczny.
W szpitalu napisałem odpowiedź na Pańskie uwagi o moim artykule o załabskich
Słowianach: [–] Pan moje wywody, a zajął się obroną Widajewicza pozbawionego metody naukowej. Właśnie kiedy Panu winszowałem w Akademii kolegów nowych, jego przede wszystkim miałem na względzie. U naszych historyków w Poznaniu uchodził za słabiznę. Ja jedną jego pracę całkowicie obaliłem na odczycie
66

67

Nieścisłe: w latach 1919–1921 Leon Białkowski był kustoszem Archiwum Państwowego
w Poznaniu.
Zaznaczenie K. Nitscha i dopisek: nie napisał 24/9 46.
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w Towarz[ystwie] Historycznym. W dyskusji przyznał mi rację – wycofał się. Dla
księgi Kutrzeby po tym eksperymencie napisał artykuł, który dał mi do oceny; wykazałem mu, że to nie ma żadnej naukowej wartości, więc napisał inny dla Kutrzeby.
Potem rozebrałem jego pracę o Grodach Czerwień[skich], wykazałem również, że się
w zupełności myli. Chciałem mieć odczyt o tym w Tow[arzystwie] Histor[ycznym].
Prosił, żebym tam nie miał. Wówczas chciałem wygłosić w Tow[arzystwie]
Przyj[aciół] N[auk] Pozn[ańskim]. Znów prosił, że to przecie ci sami ludzie. Więc
sam go przepytałem, gdzie mam drukować, bo na „Kwart[alnik] Histor[yczny]” też
się nie godził. Odpowiedziałem mu, że aczkolwiek praca polega na analizowaniu
materiału językowego (toponomastyka), jednakowoż dla językoznawców przedstawia mało interesu. I tak, nie chcąc mu nowej przykrości robić, doczekałem się wojny, rękopism przepadł, ale w obozie68 zrekonstruowałem, a w Warszawie już tylko
przy pomocy Słown[ika] geogr[aficznego] zaopatrzyłem w przykłady. Mam więc
i pewnie gdzieś wydrukuję, o ile nieco luk uda mi się wypełnić, a tu książek nie ma.
Też wiem od słuchaczów w Poznaniu, że bawi się w głupie wywody lingwistyczne.
Ponieważ mitologię słowiańską słuchano u mnie, więc byli i tacy, co się w tych sprawach orientowali, on bowiem też podobny wykład był ogłosił.
Dziwne: Pan broni Widajewicza przeciwko mnie, a ja w mej pracy bronię Pana
przeciwko Widajewiczowi: zrobił on [–] Panu w przypisku (o Grodach Czerwieńskich) niesłuszny zarzut, dając dowód zupełnej nieorientacji w najbliższych historii
naukach.
Muszę dużo leżeć, więc mi brak czasu na przepisanie, ale sądzę, że za kilka dni
nadeszlę Panu odpowiedź na Pański artykuł.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS Bardzo byłbym wdzięczen za nadesłanie mi ostatniego „Rocznika” Akademii – no i jeśli jest,
katalogu dokładnego wydawnictw. Zapłacę oczywiście.

68

Mowa o obozie w Głownie pod Poznaniem, gdzie Niemcy czasowo przetrzymywali wysiedlonych
z Poznania.
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1951
67. (L)

Łódź, 20 IX 1951
Małachowskiego 4

Szanowna Redakcjo69!
Załączam odpowiedź prof. Urbańczykowi. Proszę o wydrukowanie [w] możliwie
najbliższym numerze „J[ęzyka] P[olskiego]”. Byłbym wdzięczen za korektę.
Proszę też o 60–70 nadbitek, oczywiście na mój koszt.
Może rękopis nieco niewyraźny, ale piszę w łóżku.
Łączę wyrazy szacunku
H. Ułaszyn
68. (L)

Łódź, 2 X 1951
Małachowskiego 4

Szanowny Panie Kolego!
Ze względu na końcowe części Pańskiego listu piszę po dawnemu. Niechaj bude,
jak buwało… Tym bardziej dziś…
Wprawdzie nie przystawił mi Pan „pistoletu do głowy”, ale zamachnął się we
mnie „bombą atomową”; „pistolet” byłby: albo skrócić – albo zwrócić (rękop[is]),
a tu „bomba atomowa”: mój „seniorat” z przypomnieniem dla innych o nieprzekraczaniu zasad… A ja z „przywilejami” całe życie walczyłem i zawsze starałem się podporządkowywać wymogom wiążącym innych. Do uczynienia wyjątku
mógłby służyć tylko argument ważkości wywodów, ale co do tego, zrozumiałe, nie
zabieram głosu.
A więc skracamy: proszę „oszczędnie” oznaczyć na rękopisie (np. klamrami [ ]),
co daje się skrócić, opuścić. Postaram się dostosować się. Chyba dojdziemy do ładu.
Nie pierwszy to raz.
Otrzymam zatem 40 wycinków (?), jak inni. Ale czy nie można by ponadto nadbić 20 arkuszy owego z moją odpowiedzią? Nie chodzi ani o odbitkę, ani nadbitkę,
tylko wprost nadbity odpowiedni arkusz. Za to bym dopłacił.
69

Ten nieoczekiwany zwrot adresatywny zamiast zwyczajowego Szanowny Panie Kolego świadczy,
jak się zdaje, o nadzwyczajnym rozdrażnieniu Ułaszyna (zob. też pierwsze zdanie następnego lis
tu). Sam list wiąże się z polemiczną recenzją broszury Ułaszyna Znaczenie nazw Wielkopolska –
Małopolska (Łódź 1950) pióra Stanisława Urbańczyka, zamieszczoną w zeszycie 1 „Języka Pol
skiego” z 1951 r. Być może Ułaszyn już wcześniej korespondował w tej sprawie z Nitschem, ale
listy się nie zachowały. Tak czy inaczej, w zeszycie 5 tego samego rocznika ukazała się replika
Ułaszyna na recenzję Urbańczyka, dosyć obszerna, oraz duplika recenzenta. Zob. Polemika w sprawie Wielkopolski i Małopolski. Odpowiedź prof. Stanisławowi Urbańczykowi (s. 140–143). Styl
obu tekstów wskazuje na pewne emocjonalne napięcie polemistów.
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Stało się jakieś nieporozumienie: w tym roku nie otrzymuję „J[ęzyka] P[olskiego]”.
Numer z recenzją wpadł mi przypadkowo i zaraz odpowiedź napisałem. Nie mogłem
wysłać zaraz, gdyż chorowałem i życie moje teraz jest bardzo ciężkie na tej łódzkiej
pustyni – zresztą dobrze się stało, bo doczekałem się artykułu Kuryłowicza z bardzo
ważną paralelą dla mej konstrukcji semantycznej. A nie można by umieścić w drukującym się numerze, że moja odpowiedź będzie w następnym?
Ten „seniorat” przypomina mi fakt nieidentyczny i zewnętrznie tylko podobny
z moich młodych lat krakowskich. Chodziłem na wykłady i odczyty Piekosińskiego, który mnie obdarzał swą sympatią i chciał na swój przedmiot przyciągnąć, co
najmniej na systematyczne go studiowanie („żaden Polak nie może nie znać historii
polskiego prawa, to jest podstawa polskości” – mawiał); kiedyś tak argumentował:
„Toż ja 20 lat w tym siedzę, to muszę to znać” (z powodu „run”).
Czekam więc rękopisu.
Z dawnym i nowym koleżeńskim pozdrowieniem
H. Ułaszyn
69. (L)

Łódź, 14 X 1951
Małachowskiego 4

Szanowny Panie Kolego!
Szczęśliwie się stało, że w sobotę otrzymałem rękopis, gdyż w poniedziałek muszę jechać do Warszawy, naturalnie o ile zdrowie pozwoli, bo wczoraj miałem 38,4o.
Wszystkie ustępy do skreślenia przez Pana zaznaczone w liście i rękopisie – skreśliłem; poza tym sporo przeprowadziłem skróceń stylistycznych itp. Dopisku z powodu Kuryłowicza chyba nie należy wliczać do rozmiarów całości, bo coś extra; proszę
to łaskawszym oceniać wzrokiem.
Zrobiłem dopisek dotyczący Redakcji „J[ęzyka] P[olskiego]”, sądzę, że nic nie
ma Redakcja i Redaktor przeciwko temu. Zresztą może to ulec innej redakcji.
Oczywiście się zgodzę na 40 nadbitek recte wycinków. W najbliższym czasie
sprawę prenumeraty ureguluję. Najwidoczniej Koło Ł[ódzkie] zaniedbało moją
sprawę wobec nowych przepisów abonamentowych. Dezorganizacja powszechna,
nikt nie chce robić z poczucia obowiązku lub zadowolenia moralnego. Zbrzydzono pracę przez jej przymus nakazowy, doktrynalny i skojarzenie z jedynym celem
„brzusznym” jako ostatecznym.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
H. Ułaszyn
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70. (L)

Poznań, 20 XII 1951
Kolejowa 55A–II

Szanowny Panie Kolego!
Stała się wielka dla mnie przykrość – owo opóźnienie w Krakowie – alem nie
winien… Od 2 miesięcy leżę w Poznaniu ciężko chory… Nie mam w Łodzi nikogo,
przecież z rana i wieczorem sam muszę gotować strawę – czasami dopiero późno
w nocy, gdy leżę trawiony 39-stopniową gorączką… Nie mam żadnej opieki, więc
korekta doszła mnie dopiero dziś! Na gwałt poprawiam i odsyłam. Proszę wybaczyć.
Ja już miałem w połowie listopada wrócić do Łodzi, alem się tu zaziębił – grypa zdaje się pozostawiła ślady na sercu – już miano mnie odwozić, bilety były kupione, gdy
dostałem ataku sercowego. Uratowano życie zastrzykami z kamfory, ale ciśnienie
i tętno minimalne jeszcze i leżę bez końca… Za parę dni dopiero popróbuję wstać.
To, co mnie tu przypadkowo doszło (owa korekta i pewna korespondencja), było
rozpakowane i nie wiem, ani kto mi przysłał, ani gdzie, u kogo to leżało, nim mnie
tu doszło. W Łodzi, i w mieście, i w mieszkaniu, jestem sam jak palec… Odsyłam
doprawdy odwrotną pocztą…
Przepraszam raz jeszcze.
Łączę serdeczne koleżeńskie pozdrowienia
Henr[yk] Ułaszyn
PS Polecam się łaskawej pamięci co do nadbitek.

71. (K)

Poznań, 25 XII 1951

Szanowny Panie Kolego!
Właśnie otrzymałem Pańską kartkę z 18 XII. Ucieszyła mnie wielce, gdyż nie
z mej winy zapóźnioną korektę wysłałem 20 XII. Więc jest już na pewno w rękach
Pańskich i przed terminem 24 XII. Zapóźnienie i chaos w odesłaniu z Łodzi korekty
do Poznania stało się na skutek tego, że osoba, która opiekowała się moim mieszkaniem etc., zachorowała na serce i wyprawiono ją do Krynicy. O tym wszystkim
mnie nie zawiadomiono zawczasu. Przypadek zdarzył, że i takim tylko opóźnieniem
otrzymałem korektę.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn
PS 28 XII wracam do Łodzi. Odwiozą mnie, dopiero od 2 dni wstaję.
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1952
72. (L)

Łódź, 12 IV 1952
Małachowskiego 4

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję serdecznie za otrzymaną w styczniu jeszcze kartę (o opóźnieniu nadbitek) oraz za nadbitki.
Replika Urb[ańczyka], moim zdaniem, jest „wykrętem”. Istotę rzeczy pomija
(„trzeba sprawdzić”), tj. moje semantyczne uogólnienie („formuła”) i zgodę z Kuryłowiczem – oraz zastosowanie tej formuły do tłumaczenia danego. Natomiast podkreśla to, co ja już zaznaczyłem, tak jakbym [ja] ani nikt o tym nie wiedział, np.
o stanowisku Zajączkowskiego, który podczas dyskusji powiedział, że i dla niego
jest niezrozumiałym, jak ta „wielka” ma oznaczać kraj mniejszy. O tym zaś, że argumentację Urb[ańczyka] na rzecz dawnej hipotezy (wielki ołtarz etc.) obaliłem – zmilcza. Co do starszeństwa kulturalnego (a nie politycznego, państw[owego]) mówi, że
dopiero o tym dowiedział się z mej repliki, a przecież ja o tym pisałem w mej pracy!
Przed kilku miesiącami czytałem Pańskie „pogrzebowe” przemówienie (w sprawie PAU). Niektóre ustępy zdziwiły mnie – wiem bowiem, jak Pan był do tej instytucji przywiązany (przypominam Pańską „pretensję” do mnie za moje stanowisko,
gdyśmy jeszcze profesorowali we Lwowie razem). Mnie ogarnia wielki smutek.
Żałuję, żem kiedy przed kilku laty drukował mój artykuł o językach klasycznych
(contra Przychockiemu), skreśliłem ustęp wypowiadający się, że właściwie naukami w pełni są humanistyczne, a nie przyrodnicze nauki; te ostatnie w 99% swych
przedstawicieli nie interesują się wcale środkami poznawczymi.
Mnie tu wyizolowano zupełnie (rezultat mego memoriału czy opinii o reformie
studiów – sprzed 3 lat); zresztą są poprawni w stosunku do mnie. Ze zdrowiem jest
lepiej. I Pan się podobno miewa dobrze; tak mi mówiono. Właściwie jest dobrze,
kiedy dobiegamy 80 i pracujemy bez przerwy właściwie. U mnie tylko dużo trudności z powodu kompletnego braku w Łodzi najelementarniejszych książek.
Serdeczne pozdrowienia
H. Ułaszyn

VI
Listy
Kazimierza Nitscha
do

Henryka Ułaszyna
(1905–1955)

1905
1. (K)

Kraków, 22 IX 1905

Szanowny Panie!
List Pański otrzymałem dopiero przed kilku dniami, gdy wróciłem ze swej wędrówki wakacyjnej, co nastąpiło dopiero w połowie b[ieżącego] m[iesiąca]. Odpowiadam, idąc porządkiem zapytań.
Wykładów jeszcze nie ma, jeszcze nawet nie ogłosiłem ich, bo zatwierdzenie mej
habilitacji jeszcze z Wiednia nie przyszło. Ale na to czas.
Pracy Pańskiej dotąd nie przeczytałem i nie może się Pan temu dziwić1; gdy Pan
był u mnie, czytałem ją, bo ją właśnie dostałem, ale zaraz potem wpadłem w taki wir
zajęć habilitacyjnych, a w szkole zwykłych pod koniec roku, że nie miałem chwili
czasu; po habilitacji na drugi dzień wyjechałem, by wrócić przed tygodniem.
Zdanie przychylne wypowiedziałem Panu w Krakowie po przeczytaniu ⅓ części
pracy, resztę doniosę przy sposobności po przestudiowaniu. Nehring istotnie napisał
b[ardzo] pochlebną recenzję.
Na posiedzeniu Komisji nie uchwalono nic [–] bardzo ciekawego. Zeszyt 1. i 2.
tomu III ukazał się w tzw. „międzyczasie”. Przypuszczam, że go Pan dostanie, bo na
posiedzeniu Komisji postanowiliśmy przedstawić Pana na współpracownika2. Potrzeba tylko jeszcze zatwierdzenia Wydziału, co prawdopodobnie w październiku
nastąpi. Odbitki Panu nie posyłam ze swojej pracy, bo książki posyłane do państwa
rosyjskiego przeważnie nie dochodzą, nawet najcenzuralniejsze. Równocześnie posyłam drobnostki na próbę1): czy też dojdzie?
Program Encyklopedii dotąd niewydrukowany, zdaje się wskutek przerwy wakacyjnej.
Zresztą istotnie, że nie mam wiele do doniesienia, bo po wakacjach z nikim się
nie widziałem. Co do mych wędrówek zaś, to ułożyło się prawie jak w roku zeszłym.
Przeszedłem Chełmińską, Lubawską (pogranicze Mazurów), Malborską i kraj zanotecki. Rezultat średni, ale mimo to chyba cenny, bo pierwszy, jaki dotąd istnieje.
Kiedy Pan się zjawi w Krakowie?
Adres Steina: Kraków, Mały Rynek 8.
Serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
1)

Dwie etymologie i Uwagi o wymowie nosówek.

1

Mowa o pracy doktorskiej Ułaszyna.
Komisji Językowej Akademii Umiejętności.

2
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1907
2. (K)

Kraków, 13 I 1907

Szanowny Panie!
Z kartki Pańskiej wnoszę, że nie ma Pan ani kawałka z 3 zeszytu t. III „Ma
t[eriałów] i Pr[ac]”, wysyłam więc 2. część Dialektów zachodniopomorskich, dołączając dawniejszy popularny artykulik, za tydzień poślę Panu swoje Dialekty Prus
Wschodnich, kończące III tom. Z tomu II wyszedł dopiero zeszyt 2, a 3 teraz się
zacznie drukować. Przyczyną kawałkowania jest brak [–] [w?] Komisji: na cały tom
trzeba by [–] lata, lepiej więc wydać zeszyt. Był [–] w jednych tomach dawać opracowania i rozprawy, w drugich materiał, ale się [nie] dało przeprowadzić. Ja siedzę
cały ten rok w Krakowie. Przystępuję do opracowania [–] swych zbiorów śląskich
(pruskich i austriackich), potem przyjdzie kolej na W[ielko]polskę. Zabór pruski
znam już cały, z Galicji tylko części.
[A] co u Pana? Co z Pańskim odpalatalizowaniem? Kiedy część dalsza3?
Serdeczne pozdrow[ienia]
K. Nitsch
3. (L)

Kraków, 2 VII 1907

Szanowny Panie!
Komisja językowa postanowiła pomieszczać w „Mat[eriałach] i Pr[acach]” co jakiś czas szereg recenzji, dających obraz całego stanu wiedzy i prac około języka polskiego i kwestii bezpośrednio z nim się łączących. Idzie o systematyczny przegląd
prac, bo tego właśnie nigdzie znaleźć nie można, wszędzie w sprawozdaniach panuje w doborze tematów zupełna przypadkowość. Włączamy też artykuły z czasopism,
charakterystykę wydawnictw, a także oceny posługiwania się faktami językowymi
dla celów np. historycznych czy archeologicznych. Recenzje mają być oczywiście
gruntowne, ale nie drobiazgowe. Zacząć chcemy druk w jesieni, w październiku,
i zapraszamy Pana do współpracownictwa. Tematu nie narzucamy, ale prosimy o zawiadomienie naprzód, co Pan zamierza omówić, bo może te rzeczy objął już kto
inny. Może by Pan wziął następujące, np.:
1. Leciej[ewski] Runy4 – oczywiście tylko pod względem językowym. Myślę, że
nawet nie trzeba by wszystkich przykładów omawiać, wystarczyłoby wskazać jego
„metodę” i wiedzę na kilku okazach.
2. Mokłowski: Sztuka ludowa, w ten sam sposób.
3

4

Badania, które złożyły się na rozprawę doktorską Ułaszyna o depalatalizacji, miały być kontynuowane i ogłoszone w następnej pracy, do czego jednak nigdy nie doszło.
J. L e c i e j e wsk i, Runy i runiczne pomniki słowiańskie, Lwów 1906.
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3. Fryz: O przyimkach. Nie szkodzi, że 2. raz, można trochę inaczej5.
4. Estreicher: Gwara złoczyńców6.
5. Karłowicz: Słownik wyrazów obcych, [wyjść?] ma ostatni zeszyt7.
Jagić: Geheimsprachen8, o ile odnosi się do języka polskiego.
6. Gramat[yka] Kryńskiego, wyd 4.
7. Może „Poradnik Językowy” i „Orędownik” ks. Górala9.
To propozycje, kt[ór]e nie chcą Pana ograniczać, prosimy tylko nie sięgać dalej w przeszłość jak po r[ok] 1901 ani przekraczać zakresu polszczyzny i napisać
najpierw, co Pan bierze, bym mógł odpisać ze zgodą. Jeżeli Pan odpisze zaraz, proszę adresować do Portofino, Riviera di Levante, poste restante, gdzie będę od 8 do
15 lipca, później zaś proszę pisać do Krakowa.
Przepraszam za chaotyczne pisanie, ale jestem na wyjezdnym i spieszę się.
Dodaję, że wydawnictwa Akademii nie wchodzą w zakres oceny, toteż np. z moich prac można omawiać tylko pomieszczone w „Roczniku Toruńskim”, a więc
Charakt[erystykę] dial[ektów] zach[odnio]pomorskich, przy czym oczywiście można zahaczać o tamto jako podstawę, to dla przykładu.
Oczekując odpowiedzi przychylnej, przesyłam serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
Honorarium 40 k[oron] od arkusza.

4. (L)

Portofino, 13 VII 1907

Szanowny Panie!
Przystępuję od razu do szczegółów i niektórych wyjaśnień dotyczących Pańskiego listu.
1) Mokłowski: Proszę pamiętać, że idzie wyłącznie o stronę językową i że w pracy, która się językiem do innych celów posługuje tylko, wystarczy wykazać na kilku
przykładach metodę i wiedzę autora. Słownikowe omawianie wszystkiego byłoby
zbyteczne. Że zresztą autor już nie żyje, nie będzie to dla niego przestrogą. Poza tym
uważam recenzję za zamówioną.
5

6
7

8

9

Recenzję pracy F. Fryza, O przyimku w języku polskim (Stryj 1906) Ułaszyn opublikował widocznie już wcześniej – w „Muzeum” (krótko pisał o tym także w „Książce” VII, 1906). Do „MPKJ”
jednak nie napisał, brak bowiem odnośnej pozycji w jego bibliografii.
Pomyłka Nitscha; tytuł właściwy to Szwargot więzienny, Kraków 1903.
Ostatni, trzeci zeszyt Słownika wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia J. Karłowicza (wydawanego od roku 1894) jest datowany na rok 1905.
V. Ja g i ć, Die Geheimsprachen bei den Slaven, „Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“, Bd. 133, V. Abhandlung, Wien 1896.
Czasopismo wydawane w latach 1905–1909 przez ks. Bolesława Górala. Pełny tytuł: „Orędownik
Językowy dla Wychodźstwa Polskiego w Ameryce. Miesięcznik Poświęcony Poprawności i Czystości Języka Polskiego oraz Literaturze Polskiej”. Ułaszyn pisał o nim w „Dzienniku Kijowskim”
1906, nr 236, i w „Przeglądzie Polskim” z marca 1907 r.
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2) Fryz. Recenzji z „Muzeum” dotąd nie otrzymałem, a więc na razie o tym nie
piszę.
3) Estreicher i Kurka10 (także Jagić). Czekam bliższych Pańskich uwag, z góry
się chyba godząc.
4) Kryński. O dokładną ocenę proszę. Czy nie dałoby się z tym złączyć (do pewnego stopnia) omówienie dopiero co wydanej książki Steina–Zawilińskiego, jako
w niektórych częściach najbardziej może z nowych zbliżonej poziomem. Zwracam
uwagę, że ze spisu mylnie można by sądzić, że system koniugacji opracował Zawiliński (przynajmniej nie jest to napisane wyraźnie), tymczasem opracował go Stein.
O części Zawilińskiego nie chcę tu wydawać sądu, co do Steina jednak, to moim
zdaniem jego części nie zasługują na żaden poważniejszy zarzut. Nadto wszystko
jest u niego opracowane zupełnie samodzielnie, także koniugacja. Co zaś do fonetyki i budowy wyrazów (gdzie zastosowanie Rozwadowskiego Wortbildung) – to sądzę, że w żadnej książce szkolnej dotąd nie były one opracowane tak dobrze. Właśnie wskutek tego może aprobata książki przez Wys[oką] ck Radę Szkolną Krajową
jest wątpliwa! Przecież Małecki jeszcze żyje i wydaje nowe wydania!
Co do Kryńskiego, mówię oczywiście o ostatnim wydaniu, zdaje mi się, 4.
5) Co do mojej pracy, to przypominam, że choć rzeczy drukowane w Akademii
wyłączyliśmy z recenzji, to przecież przy sposobności Charakterystyki z „Rocznika”
może się Pan nieco na nie powoływać i jeździć. Dwie inne moje notatki w „Roczniku” są zbyt drobne, nie warto chyba o nich pisać. Natomiast może jeszcze w tym
roku umieszczę tam charakterystykę dialektów Prus Wschodnich, podobną poprzedniej; w takim razie warto by połączyć, zwłaszcza że do września muszę napisać11.
6) O Słowniku wyrazów obcych Karłowicza trzeba jednak coś napisać i jakkolwiek go scharakteryzować. Sam nie porównywałem bliżej 3 zeszytu z poprzednimi
i nie wiem, czy jest między nimi różnica. Właściwie można by napisać nawet obszerniej, byle się recenzja nie zamieniła w drugi słownik.
7) Bardzo byśmy prosili o Leciejewskiego. Z recenzji Berneker oddał nam sprawiedliwość, może nawet za małą, Jagić jednak ubrał jeżdżenie w taką formę, że nie
ma się wrażenia, iż to wprost płód psychopatyczny. Oczywiście, że idzie tu też przede wszystkim o stronę językową, osobne szersze wdawanie się w archeologię (którą
np. wyłącznie zajmuje się we wcale pochlebnej ocenie tej książki w „Kwart[alniku]
Hist[orycznym]” Brückner) byłoby zbyteczne. Prosimy o tę recenzję, dlatego że
ani ja, ani Rozwadowski, ani Łoś pisać nie możemy, uważano by to bowiem we
Lwowie za zemstę za pominięcie mnie do katedry. (Może nie wiadomo Panu, że
we Lwowie komisja wybrana przez Wydz[iał] Filoz[oficzny] postanowiła w styczniu br. mnie jednomyślnie i unico loco, Wydział jednak rzecz odroczył, po czym ta
10
11

A. K u r k a, Słownik mowy złodziejskiej, Lwów 1907.
Ostatecznie recenzja H. Ułaszyna dotyczyła dwóch prac K. Nitscha: Charakterystyka porównawcza dialektów zachodniopruskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu” XIII, 1906, oraz
Charakterystyka dialektów w Prusiech Wschodnich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu” XIV, 1907.
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sama Komisja, prócz jednego członka, który z niej ustąpił, w maju zaproponowała
unico loco Kryńskiego na dwa lata! Są tam i zwolennicy Leciejewskiego, a także
tacy, którzy uważają nową pracę Krčka za gienialną, chcą trochę na niego poczekać.
W „Słowie Polskim” była wprost wstrętna reklama jego dzieła o tarcie i ci(e)rzcie,
choć innego rodzaju niż te, które robiono Kryńskiemu, rzekomo bez jego wiedzy, po
różnych warszawskich gazetach i tygodnikach jeszcze przed nominacją).
Nadto było o Leciej[ewskim] po firmach niefachowych kilka opinii pochlebnych,
np. Smoleńskiego lub Goyskiego (w „Książce”), trzeba więc koniecznie napisać.
8) „Poradnika Jęz[ykowego]” nie bronię wcale, jak w ogóle niczego jakimikolwiek względami osobistymi; krytyka winna być czysto obiektywna. Że jednak trzeba by omawiać [–] razem z „Poradnikiem” dla równowagi, przeto na razie za tę
recenzję dziękuję, poszukam kogo innego.
A jak stoi sprawa z bibliografią za lata 1901–1907? Czy nie miałby Pan do niej
zebranego większego materiału? Można by też wydrukować.
Z serdeczn[ym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
Zostaję jeszcze tydzień, ale nie więcej, jeżeli by więc Pan pisał później, to najlepiej do Krakowa,
gdzie stanę około 1 sierpnia.

5. (K)

Kraków, 8 VIII 1907

Szanowny Panie!
Wróciwszy przedwczoraj do Krakowa, zobaczyłem się w Rudawie z Rozwadowskim i omówiłem jeszcze niektóre kwestie zamierzonego przeglądu, który powinien
dobrze wypaść. Bardzo chętnie przyjął współpracownictwo Baudouin (choć trudniej
będzie może u niego z wykonaniem), nast[ępnie] Kulbakin i Torbiörnsson (był zeszłego roku w Krakowie kilka miesięcy).
Co do Pana, ograniczam się na razie do słów kilku. Co do Fryza mianowicie,
można by rzecz mniej więcej przedrukować, opuściwszy trochę wykrzykników itp.,
naturalnych w „Muzeum”, mniej w piśmie fachowym, opuściwszy koniec o „[–]
naukowym”, a że nawet okolice skróciwszy (lub dla odmiany dodawszy) kilka innych przykładów poziomu wiedzy autora, by w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji]
J[ęzykowej]” nie był [–] Mokłowski.
Estreicher, Kurka i Kryński są już u Pana zamówieni, jak i chyba Karłowicz,
Słownik wyr[azów] obcych, który mógłby Pan omówić cały, nie tylko ów dodatek.
Pamiętam, że Pan gdzieś, omawiając książkę pamiątkową Karłowicza, czy nie
w „Kwart[alniku] Histor[ycznym]”, określał jego znaczenie jako językoznawcy;
może przy tej sposobności dałoby się też coś o tym powiedzieć. Co to ostatni raz
prawie że się o nim pisze. O „Poradniku” i „Orędowniku” jeszcze napiszę. A jak się
ma sprawa bibliografii? Na razie zostaję w Krakowie.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
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Kraków, 15 VIII 1907

Szanowny Panie!
Odpowiadam systematycznie na zapytania i sprawy zawarte w liście Pańskim.
Torbiörnsson był w Krakowie przynajmniej 3 miesiące i przez ten czas głównie
starał się o praktyczne zaznajomienie się z językiem. Bruździła mu trochę czeszczyzna, bo przedtem bezpośrednio siedział blisko pół roku w Pradze. Ciekawa była jego
obserwacja, że te dwa języki są sobie znacznie dalsze, niż to myślał, znając je tylko teoretycznie; znacznie łatwiej wzajemnie zrozumiałe mają być nawet szwedzki
i duński, najdalsze sobie ze skandynawskich. T[orbiörnsson] sprawia wrażenie może
trochę ciężkiego, ale bardzo solidnego męża.
Jeżeli Pan nie ma ochoty pisać o Słowniku wyrazów obcych Karłowicza, to oczywiście nie możemy na Pana nastawać, cieszę się zresztą, że Pan ma zamiar sam zająć
się potem wyrazami obcymi; i dla tych prac łamy „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji]
J[ęzykowej]” stoją oczywiście otworem. Z nawiasowej uwagi wnoszę, że natomiast
chętnie napisałby Pan o słowniku warszawskim i gwarowym. Drugi z nich, jako
wydany w Akademii, nie podlega bezpośredniej krytyce, o warszawskim zaś ma
napisać Łoś. Na razie nie ma go w Krakowie, ponieważ jednak zdaje mi się, że się
znów tak bardzo do tej recenzji nie palił, przeto, jeśli sobie Pan życzy, mogę go po
powrocie (za jakie 2–3 tygodnie) zapytać, czy mu na tym zależy.
Prosimy zatem także o oceny „Poradnika” i „Orędownika”, zwracając jednak
uwagę, że nie chcielibyśmy, by uwagi o nich wybujały w swej objętości ponad inne
recenzje; dla rzeczy czysto naukowych nie możemy oczywiście robić żadnych ograniczeń co do rozmiarów, nieraz przecież trafia się, że recenzja więcej warta od pracy
samej – inna rzecz jednak z wydawnictwami praktycznymi; tu zdaje się idzie o poziom naukowy, o wartość ewentualną [?] jakich okolnych przyczynków i oczywiście
o stronę metodyczną, ale pouczeń samych nikt nie będzie szukał w „M[ateriałach i]
P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]”, co do których nie chcemy, by strona naukowa
wyglądała [–] niż dydaktyczna (dlatego też o podręcznikach szkolnych – z wyjątkiem ważniejszych chyba, o trudniejszym poziomie – nie piszemy).
Co do bibliografii, nie dawałem bliższych szczegółów, bo chciałem właśnie wiedzieć, co Pan o tym myśli, a przypuszczałem, że Pan ma do niej materiał lepszy niż
ktokolwiek inny (nie wyłączając Krčka, który, nawiasem mówiąc, jedyny na zaproszenie do współpracownictwa w recenzjach ani słowem nie odpowiedział). Oczywiście, że im bibliografia pełniejsza, tym lepsza i tym chętniej ją pomieścimy, nie
rozumiem jednak dobrze, co Pan nazywa „aparatem krytycznym”: czy spis recenzji
o każdej pracy, czy uwagi krytyczne? Na pierwszy oczywiście zgoda. Co do odłożenia do roku przyszłego rzecz o tyle trudna, że „Przegląd Krytyczny” co roku się
pojawiać nie będzie. Za mało się niestety pisze o języku polskim, by warto to robić,
a rozbijać go na drobne porcyjki też może niepraktycznie. Z drugiej strony drukować
rzecz niepełną, gdy później Pan da pełną, też nie warto. Ale co do określenia tego
„przyszłego roku”: mimo starania wątpię, by udało się ukończyć druk „Przeglądu
Krytycznego” przed wiosną, bibliografię zaś rozumiałem tak, by zamykała ten prze-
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gląd i była poniekąd indeksem. Może więc taki termin byłby dla Pana możliwy?
Odbitki z recenzji byłyby wcześniej, a całość przedsięwzięcia, jeśli będzie poważna,
może się o dwa–trzy miesiące spóźnić.
Uwagi o Kulbakinowskim „spirancie w” wydrukujemy12. Nie myślałem o tym
wcale, bo zdawało mi się, że to, co tam najciekawsze, odnosi się do prasłowiańskiego.
Tyle jest spraw krytycznych. Bardzo się dobrze złożyło, że mamy takiego jak Pan
współpracownika. Czekam jeszcze wiadomości co do Run Leciejewskiego.
O mojej sprawie lwowskiej już nie piszę, bo zresztą i mało miejsca, a potem: nie
warto. O Pańskiej kandydaturze i ja niegdyś coś słyszałem, ale bardzo mało i bardzo
pośrednio. Mogę o tym napisać w liście następnym, tymczasem kończę serdecznym
uściskiem dłoni
K. Nitsch
O nadbitkę [–] Pańskiej pracy krytycznej bardzo proszę.

7. (L)

Kraków, 26 VIII 1907

Szanowny Panie!
Z ostatniego planu nauki języka polskiego z r[oku] 1905 wypisuję ogólny rozkład
materiału gramatycznego:
Kl. I. Powtórzenie znanych już uczniom ze szkoły ludowej wiadomości z zakresu odmiany imienia i czasownika; nauka o zdaniu pojedynczym ze składnią zgody;
poznanie ważniejszych znaków pisarskich; pisownia spółgłosek, samogłosek i wielkich liter.
Kl. II. Nauka o odmianie imienia; składnia rządu; nauka o przysłówkach i przyimkach.
Kl. III. Nauka o odmianie czasownika; składnia w obrębie czasownika.
Kl. IV. Nauka o zdaniach złożonych i okresach; etymologia i głosownia w zarysie, z uwzględnieniem historycznego rozwoju języka. Przygodna nauka o wierszu
polskim.
Jak Pan z tego widzi, uczy się gramatyki wyłącznie w klasach niższych i wskutek
tego nie ma mowy o podaniu uczniom jakiego takiego pojęcia o istocie języka i jego
praw. (O tym mam zamiar napisać wkrótce osobny artykuł do „Muzeum”). Stąd np.
po raz pierwszy porządnie ujęta etymologia i głosownia Steina zmarnują się w klasie
IV. Co do książki całej ogólna moja opinia, że części Steina (do których należy też
koniugacja, w spisie niejasno to zaznaczono) są w zasadzie dobrze napisane, przeważnie zupełnie samodzielnie przemyślane i stanowią nieraz [?] nowość w naszych
podręcznikach tego stopnia. Najgorsza jest składnia Zawilińskiego, przypadająca
niestety na klasę I; jest na nią oczywiście za trudna (nie mówiąc o innych jej wadach), ale też moim zdaniem w kl. I można uczyć gramatyki bez tej książki.
12

Chodzi o pracę S.M. Kulbakina Спирант „v“ в словянских языках, Харков 1905.
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O książce tej chcielibyśmy też mieć recenzję w „M[ateriałach i] P[racach]
K[omisji] J[ęzykowej]”, choć to sprawa trochę trudna, bo zresztą podręczniki szkolne wyłączamy. Ten jest oczywiście zbyt samodzielny i nowy, by z nim tak postąpić,
a znów nie chcielibyśmy zabagniać „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”
kwestiami dydaktycznymi. Stąd pewna trudność w wyborze materiału i w sposobie
napisania o nim recenzji. Jak Pan myśli, może by to zaproponować Benniemu?
Spotkałem kiedyś Janika. Twierdził, że książka Steina i Zawilińskiego jest niżej
krytyki, że Małeckiego 10 wydanie jest znakomite itd. Nadto ze spraw naukowych
wygłaszał np. takie zdania, że nie pojmuje, jak akcent w jakimś języku może stać
na zgłosce tematowej (!), dalej, że zgadza się z Brücknerem co do klasyczności i [–]
polszczyzny, że inne języki słowiańskie wobec polskiego robią wrażenie gwar itd.
Zdumiony byłem, toć pamiętam go jako dobrego ucznia Baudouina. Co to Lwów
z człowieka nie zrobi! (Co do tego Lwowa, to może w grudniu mówił mi Tretiak, że
słyszał, iż mają postawić tam: N[itscha], Lec[iejewskiego], Uł[aszyna]; w styczniu
postawiono unico loco mnie, dalsze losy wiadome. Zresztą jedno drugiemu nie przeczy, a ja nic więcej o tym nie wiem).
Na bibliografię w pojęciu Pańskim godzimy się oczywiście i chętnie ją umieścimy, gdy będzie gotowa. Przypuszczam, że będzie to za rok. Na razie przy przeglądzie krytycznym bez niej się musi obejść, ale potem niech Pan nie zwleka.
Co do Brücknera, to historyjka z Pańską recenzją jest typowa. My też chcielibyśmy z nim się raz załatwić i w tym celu zaproponowaliśmy recenzję o Dziejach języka polskiego Baudouinowi, bo on jest jedyną prócz Brücknera dla ogółu humanistów
powagą, chcieliśmy więc nie chybić. Dotąd jednak odpowiedzi Baudouina nie mam,
rzecz więc trochę w zawieszeniu.
O Łosiu mogę tylko powiedzieć, że z początku bronił tej książki wobec moich
zarzutów, potem jednak zgodził się, że nie wiadomo dla kogo napisana i że trudno
z niej coś skorzystać. Moim zdaniem zwłaszcza 1. połowa jest fatalna, druga – więcej stylistyczno-literacka – dość ciekawa.
Potkańskiego szkoda ogromna; nierychło znajdzie się drugi człowiek z taką nauką, takim charakterem i taką niezwykłą kulturą intelektualną i estetyczną. Widziałem go tydzień przed śmiercią; było bardzo źle, ale wszyscy myśleli, że się jeszcze
na jakiś czas podniesie.
Na razie kończę, przesyłając serdeczne pozdrowienia
Kazimierz Nitsch
[U góry s. 2–3 dopisek:] gram[atyka] Steina–Zawil[ińskiego] dotąd dla szkół nieaprobowana.
Po części to może wpływy i powaga Małeckiego, po części obawa nowości. Jakkolwiek bądź
skandal.
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Kraków, 29 IX 1907

Szanowny Panie!
Odpisuję w 10 dni po dacie Pańskiego listu, dlatego że o robotach Kulbakina
akcentowych i dialektologicznych13 sam chcę napisać, zaś jego Woprosów14 jakoś
dotąd nie przeczytałem, nie wiedziałem więc, w jakim stoją stosunku do tamtych
kwestii. Przejrzałem Woprosy dopiero teraz i widzę, że związek jest luźny, że więc
kolizji nie ma. Wobec tego prosimy o recenzję o tych uwagach, oczywiście o wszystkich trzech rozdziałach, nie tylko o pierwszym, bo w takim razie mógłby kto sądzić,
że to nie recenzja, lecz polemika.
Zostaję w Krakowie jeszcze do 10 października, po czym najpierw na dość krótko do Wiednia. Zresztą jeszcze napiszę.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
9. (K)

Kraków, 8 X 1907

Szanowny Panie!
Jutro jadę do Wiednia, skąd panu adres swój poślę.
Na propozycję Pańską co do recenzji o Brücknerze godzimy się, ale z tą kondycją, którą sam Pan poddał, że ma być koniecznie także recenzja Baudouina. Jaka, to
niech on sam rozstrzygnie. Za dni kilka do Baudouina będę pisał obszerniej, tymczasem niech Pan mu pośle swój rękopis z wyjaśnieniem.
Lwów istotnie jest skandaliczny; braterstwo „Kwartalnika” z „Muzeum” dowodzi, że wielkim Panem Bogiem jest tam Brückner, a mniejszym, lokalnym, Krček.
Do rychłego bliższego porozumienia się
K. Nitsch
10. (K)

Wien, VIII
Schlösselgasse 11, 3. Stiege, Tür 44
[Wiedeń, 14 X 1907]15

Szanowny Panie!
Piszę tylko słów kilka, bo właśnie napisałem obszerny list do Baudouina i jestem
listowo wyczerpany. Zawiadomiłem B[audouina] o Pańskiej propozycji i o warunku,
13

14
15

Mowa o pracach S.M. K u l b a k i n a К исторіи и діалектологіи польского н языка, „Сборник
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук” LXXIII, 1903,
oraz Морфологія сважендзкаго говора, „Известия Отделения русского языка и словесности
Императорской Академии наук” IX, 1904.
Вопросы исторической фонетики польскаго языка, I–III, Sankt Petersburg 1906.
Data stempla pocztowego.
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by on też napisał. Powinien się chyba zgodzić. Druk zaczniemy dopiero przy końcu
listopada, gdy się trochę więcej zbierze. Na ten czas i ja wrócę do Krakowa na dni
kilka, by [–] urządzić.
Miesiąc na pewno zostanę w Wiedniu, siedząc nad dialektami śląskimi.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
11. (L)

[Wien,] VIII
Schlösselgasse 11, 3. Stiege, Tür 44
Wiedeń, 27 X 1907

Szanowny Panie!
Odpisuję zaraz. Zdziwiła mnie wiadomość, że miał Pan od Baudouina z Paryża – nie wiedziałem, że tam jest czy był, a że ja na obszerny list nie mam jeszcze
odpowiedzi, to rzecz u niego zwykła.
Kulbakina nie chciałem tak bardzo zjeździć, bynajmniej, gorzej wyjdzie sąd
o jego robocie dialektologicznej, gdy do tego dojdę. Tak np. z fonetyki nieprawdą
jest [–] ō → u, ē → i/y, są to dźwięki odrębne; nieprawda, żeby się mówiło dobryj,
małyj, a mylą, czyli mówi się tam myrnyj, rybyj, a nawet myj – wyj, ryj – byj – nie jest
to więc wcale zachowana tradycyjnie właściwość morfologiczna, ale dzisiejsze powszechne prawo głosowe. Zresztą co do mej recenzji, to widzi Pan, kiedy była pisana. Przed laty 4 Kryński na zapytanie obiecał wydrukować ją w ciągu dwu miesięcy.
Wskutek tego musiałem teraz zrobić tylko dopisek, bo gdybym chciał zmieniać coś
większego w druku, to skończyłby się za drugie 4 lata i byłby jeszcze skandaliczniej
skorygowany i jeszcze więcej musiałbym opuścić prawdopodobnie ze zmniejszonych i tak wymagań czcionkowych. Dziś inaczej trochę rzecz bym napisał. Bardzom
ciekaw Pańskiej recenzji.
Fakt, że i runologiczna część pracy Leciejewskiego jest skandaliczna, istotnie
zdziwił mnie, ale nie bardzo. Można się było w gruncie i tego spodziewać i bardzo
dobrze będzie, że właśnie po polsku napisze Pan, że ta jedyna polska książka o runach nie może służyć za dzieło informacyjne. Że wezwano go do Sofii, słyszałem
wprost z ust Bachmietiewa, Rosjanina, prof[esora] uniw[ersytetu] w Sofii, który
z polecenia rządu bułgarskiego angażował różnych i był też tutaj u mnie. Naturalnie
odmówiłem z wielu względów. Pokazywał mi też p. B[achmietiew] list Leciejewskiego, prawie godzący się. Zapytałem go, dlaczego do mnie przyjechał, jeśli już ma
slawistę; odpowiedział, że wolałby młodsze[go] [–]. Ani słowem go co do wartości
L[eciejewskiego] nie [–] mi do tego, miał sposobność we Lwowie, Krakowie dowiadywać się i od Łosia prawdopodobnie się dowiedziawszy, przyjechał ponownie.
Sprawa Pańskiego współpracownictwa w Kom[isji] Jęz[ykowej] przecież się
skończyła. Rozwadowski i ja postawiliśmy już na Komisji rzecz ostro, Tretiaczek
trochę z różnych posiedzeń nie był zadowolony, ale nic a nic nie [–]. Zaproponowaliśmy nadto: Benniego, Kulbakina, Tornbiörnssona i Meilleta. Nie wiem zresztą,
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co się z tym dalej stało. Natomiast chcielibyśmy wypuścić ze spisu współpracowników kilku innych, nie wiadomo po co tam figurujących, jest bowiem regulamin,
że mianuje się tylko na lat 5. Tretiak był niekontent, bo to się nie dzieje w żadnej
komisji, ale ja mu na to odrzekłem, że my chcemy być lepsi i istotnie stosować się
do regulaminu, zwłaszcza do jego mądrych punktów. I z tym nie wiem, co się stało.
O jakimkolwiek dziękowaniu za wybór nic nie wiem, sądzę zaś, że to właściwie
niepotrzebne. Do kogóż będzie Pan pisał: do Tretiaka? Wątpię, by to było Panu
przyjemne. Czy przysłano Panu też z wydawnictw Komisji? Za miesiąc będę w Krakowie, to się o wszystkim dowiem.
Pisał mi Rozwadowski miłą dla mnie rzecz; oto Brückner na posiedzeniu wydziału zrobił straszną awanturę, że ja dostałem całą nagrodę Lindego, gdy on proponował podzielić ją między mnie a Babiaczyka. Twierdził, że stała się Babiaczykowi
wielka krzywda i że rzecz całą zupełnie „po krakowsku” załatwiono. On widocznie
woli załatwianie lwowskie i we Lwowie zdaje się będą się teraz mogli powoływać
na „fachowy” głos przeciw mnie. Nie wiem tylko, czy ktoś z wydziału odpowiedział
Brücknerowi, że propozycja jednego z 5 referentów nie jest jeszcze dla Wydziału
obowiązującą wyrocznią. Będą jednak oczywiście niektórzy sądzić, że mnie się specjalnie popiera, gdy w istocie trudno znaleźć między ludźmi pozostającymi w bliższych stosunkach z Akademią kogoś, co by ją mniej wyzyskiwał pieniężnie. Tak
i teraz nie dostałem oczywiście żadnego z licznych stypendiów.
Ponieważ papier się wyczerpał, przeto na razie kończę, kiedyś znów jeszcze co
napiszę.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
12. (K)

[Wien,] IX
Währingerstr. 26, 2. Stiege, Tür 9
Wiedeń, 4 XI 1907

Szanowny Panie!
Donoszę tylko o zmianie adresu, zresztą wszystko po staremu. Zostaję tu do końca listopada.
Pozdrowienia
K. Nitsch

Aha! Kulbakin podziękował mi, żem go nie zjeździł16. Pisze, że ja tylko podniosłem i dobre strony
jego pracy.

16

Chodzi zapewne o recenzję Nitscha wydrukowaną w tym czasie w „Pracach Filologicznych” VI,
1907.
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13. (K)

Wiedeń, 15 XI 1907

Szanowny Panie!
W tej chwili dostałem od Baudouina list godzący się na napisanie drugiej recenzji
o Brücknerze i obiecujący ją na koniec grudnia. Dobrze, że się zgodził, ale rzecz
się znowu przewleka, bo myślę, że recenzje te o książce popularnej, ale jedynej
syntetycznej w tym stopniu, winny być na początku. W każdym razie w styczniu
druk rozpoczniemy. Będzie się nim musiał zająć Rozwadowski, bo ja wtedy będę
już w Serbii.
Boję się, czy nie poradziłem Panu źle co do Komisji Językowej. Rozwadowski
pisał mi, że Benni, Kulbakin i Meillet podziękowali za „nominację”. Mimo to sądzę,
że to zupełnie wszystko jedno i że absolutnie nikt o tym nie będzie ani pamiętał, ani
myślał.
Jeżeli Pan ma jakie recenzje gotowe, niech Pan przyśle. Chętnie zobaczyłbym je
przed wyjazdem na południe.
Zostaję tu do końca miesiąca, od 1 zaś do 7 może grudnia będę w Krakowie.
Serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
Piszę do „Muzeum” recenzję o Steinie–Zawilińskim, zestawiałem oczywiście z Małeckim i musiałem oczywiście kilka słów prawdy napisać. Będę miał na pewno nowych „przyjaciół”.
[u góry karty:] Baudouin napisze recenzję o Krčku do „Archivu”.

14. (L)

Wiedeń, 18 XI 1907

Szanowny Panie!
Dobrze Pan zrobił, posyłając Dzieje Brücknera Baudouinowi, kto wie jednak,
czy nie za dobrze, bo on mnie o to prosił, a ja, nie mając ich oczywiście z sobą, pisałem do Rozwadowskiego, by to uczynił. Chciałem w ten sposób przyspieszyć druk
„przeglądu prac”, bo Baudouin pisze, że przed drugą połową grudnia nie przyśle.
Druku wcale nie chcemy odkładać, owszem, przyspieszać, ale idzie dość opornie.
Zaczynamy od recenzji Mikkoli o dziele Vondráka17, jedyna to rzecz przekraczająca
zakres polszczyzny. Pisał mi, że prawie ma gotową, ale sądzę, że będę musiał ja lub
Rozwadowski dodać coś o polszczyźnie w książce Vondráka, bo wątpię, by Mikkola
te braki dobrze wyzyskał. To powinno się wydrukować do połowy grudnia, po czym
zaraz przyjdzie na honorowym miejscu Brückner, oczywiście, jeżeli się Baudouin
nie spóźni. W dalszym ciągu będzie się drukować bez specjalnego porządku, jak
materiał nadpłynie, a chciałbym, by do wiosny wszystko było gotowe, choć właściwie będzie to zależało od Rozwadowskiego. W każdym razie, co Pan ma gotowego,
17

Mowa o książce V. Vondráka, Vergleichende slavische Grammatik…
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niech Pan zaraz przepisuje i przysyła, o ile możności w listopadzie do Wiednia;
będzie to zawsze dla mnie ciekawe urozmaicenie nudnego pobytu.
Co do Komisji Językowej jeszcze, to nic nie wiem, jak Tretiak działał, wiem tylko tyle, że skoro poprzednim razem proponowaliśmy jednomyślnie, a Wydział nie
zatwierdził, to przewodniczący prawdopodobnie niezbyt przychylnie rzecz przedstawił. Że my wszyscy trzej (ja, Rozw[adowski], Łoś) byliśmy wtedy oburzeni,
to jasne. Jakkolwiek bądź, mnie się żadna specjalna podzięka nie należy, choć co
prawda Tretiaka i jemu podobnych nie zaskarbiłem sobie kilku ostrymi słowami
na posiedzeniu. Słowa Pańskie są mi jednak bardzo miłe, zwłaszcza że zwykle zyskuję tylko wciąż nowych nieprzyjaciół, jak teraz całą gromadę we Lwowie, gdzie
zresztą przyczyny są ogólniejsze, panuje tam mianowicie bardzo zasadnicza i ogólna krakowofobia.
Odbitki mojej recenzji o Steinie–Zawilińskim posłać Panu nie mogę z tej prostej
przyczyny, że nie przyszło mi na myśl zastrzec sobie ich kilka, nic więc nie dostałem. Była ona w zeszycie październikowym razem z recenzją Wojciechowskiego,
dość pochlebną, a bądź co bądź nie tak głupią i z góry źle uprzedzoną jak Reitera
(dr Marian Reiter jest przydzielony do Rady Szkolnej, co do fachu zaś historyk literatury, pisywał dość dużo, zdaje mi się też o Krasińskim).
Pośrednio dowiedziałem się, że Krček ma „zlać” tę książkę, też w „Muzeum”.
Może jeszcze i Brückner tam napisze, bo Rada Szkolna prosiła o recenzję Reitera,
Wojciechowskiego, Krčka i Brücknera, troskliwie oczywiście pomijając Kraków,
z góry widać przekonana, że każdy krakowianin krakowianina tylko pochwalić
może. Moja recenzja była niezamówiona. Bardzom ciekaw Pańskiego sądu o tych
wszystkich opiniach. Jeżeli Pan nie może dostać „Muzeum” w Lipsku, to proszę mi
napisać, a poślę Panu odpowiednie arkusze mojego egzemplarza, oczywiście tylko
sposobem pożyczki.
Na zapytanie Pańskie co do napisania o Steinie–Zawilińskim do „M[ateriałów i]
P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” muszę się wstrzymać z odpowiedzią, bo nie jestem
poinformowany, czy przypadkiem Łoś nie ma o tym napisać. Ofertę Pańską jednak
na wypadek rezerwujemy sobie.
Czy Leciejewski istotnie do Sofii pojechał lub pojedzie, nie wiem. Z Polaków
na pewno jest tam Skórski, emerytowany profesor filozofii ze Lwowa. Zdaje się,
że skończyło się tylko na reklamie, jaką sobie z tego powodu urządzili Leciejewski
i Franko, tak jak to czynili poprzednio po gazetach Kryński i Krček. Aha! O Krčka
epokowym dziele napisze do „Archivu” Baudouin.
Przeciw krótkim notatkom w „Książce” nic nie mam ja przynajmniej, przypuszczam, że i Rozwadowski, a to już wszyscy. Co do Komitetu Lindego, stałego nie
ma, wyznaczają za każdym razem. O co Panu tu idzie? Mógłbym o tym coś napisać
i o Brücknerze, ale już brak miejsca. Co do Meilleta, to rzecz wyłoniła się dopiero
na posiedzeniu, nie pamiętam już, kto ją podniósł.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
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Kraków, 26 XI 1907

Szanowny Panie!
W tej chwili dostałem list od Rozwadowskiego, między innymi w sprawach recenzji. Pokazało się, że Łoś bardzo się z nimi ociąga i nie ma czasu, a o Steinie–Zawilińskim stanowczo nie napisze. „Niech zatem Ułaszyn pisze, byle tylko nie właził
w szczególiki i ocenił właściwą treść [–] i postęp książki” – umyślnie cytuję te słowa
z listu Rozwadowskiego, by scharakteryzować nasze o tym przedsięwzięciu pojęcia.
Oczywiście i tak trudno będzie o jednolitość. Tak np. Torbiörnsson przysłał recenzję
Pańskiej Entpalatalisierung b[ardzo] sympatyczną i pochwalną, ale nadto sprawozdawczą i suchą.
Serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
16. (K)

Kraków, 3 XII 1907

Szanowny Panie!
A jednak „Muzeum” przysłało mi do Krakowa 5 odbitek, jedną więc Panu posyłam. Dla wyjaśnienia dodaję, że recenzja ta wcale nie oznacza, bym książce nie mógł
poczynić więcej zarzutów. Napisałem tak dlatego, że z różnych objawów widoczna
była tendencja nieaprobowania tej książki przez Radę Szkolną. Wobec tego zdecydowałem się napisać i wykazać, że jakakolwiek jest książka Steina–Zawilińskiego,
jest ona o całe niebo lepsza od Małeckiego, tj. zaznaczyć, że skoro wreszcie pojawiła
się gramatyka możliwa, należy wprost skandaliczną Małeckiego od razu usunąć.
Dlatego przytoczyłem kilka skandali z Małeckiego. Mimo to wątpię, czy zaaprobują, bo we Lwowie kult dla Małeckiego i krakowofobia są nadzwyczaj wielkie.
Mógłbym o tym niejedno jeszcze powiedzieć.
Przytoczone przeze mnie zdanie Rozwadowskiego wcale nie znaczy, byśmy
chcieli Panu dawać jakiekolwiek wskazówki co do kierunku oceny St[eina]–
Zaw[ilińskiego], może Pan książkę nawet zjeździć. Szło tylko o to, że skoro to jest
książka podręczna, a nie naukowa, przeto główną jest rzeczą, co ona przynosi nowego do naszych dotychczasowych podręczników szkolnych – wszak o innych podręcznikach [–] w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” pisać przecież
nie będziemy! Szło nam o to, by nie stała się jej recenzja wyliczaniem usterek, bo to
dobre mogłoby być dla „Muzeum” celem zwrócenia uwagi uczących, ale nie byłoby odpowiednie w wydawnictwie naukowym, którego czytelnicy na elementarnych
rzeczach znać się powinni. Tyle na razie. Zostanę tu na pewno do 12 bm.
Serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
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Kraków, 20 XII 1907

Szanowny Panie!
Istotnie zapóźniłem się w Krakowie, ale nieodwołalnie wyjeżdżam stąd 26 bm.
Obszerniej odpiszę później. Na razie donoszę, że o ile Pan nie wyśle tak, bym
mógł tu dostać 24. po południu, to lepiej posłać wszystko Rozwadowskiemu. Zacząć druk recenzji o Brücknerze można by za 10 dni, ale dotąd nie mamy nic od
Baudouina, bez tego zaś będziemy najpierw drukować inne, bo dwie o tym samym
dziele muszą być razem. Czy Panu Baudouin nie pisał, kiedy przyśle?
Recenzje Pańskie wszystkie otrzymałem, dziękuję za nie. Kilka uwag napiszę
później, zwłaszcza że np. o Bennim jeszcze nie czytałem18. Recenzja o Tennerze
w „Przeglądzie Polskim” jest, zwrócił mi na nią uwagę Tretiak19.
Łoś, jak Pan wie, lubi spokój, toteż w ogóle nie podobał mu się ostatni zeszyt
„Archivu”, gdzie Porzeziński jeździ Vondráka, Brückner Schradera, a Pan Brücknera, [–] ja Koblischke.
Chcę, by kartka dziś poszła.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch

1908
18. (L)

Zagreb, Frankapanska ul.
hotel Imperial
soba 21
Zagrzeb, 4 I 1908

Szanowny Panie!
Przed wyjazdem z Krakowa nie mogłem już napisać, a tu kilka pierwszych dni
zeszło na czym innym, teraz więc dopiero kilka słów przesyłam.
Rękopisy Pańskie wręczyłem Rozwadowskiemu, ledwo mając czas tu i ówdzie
do nich zajrzeć. Z drukiem run będzie pewien kłopot, ale ja to już z karku zrzuciłem.
Co do recenzji o Brücknerze, to będzie ona czekać, aż przyśle Baudouin, który
obiecał tak coś na 10 stycznia. Zresztą druk pójdzie już tak jednym ciągiem, proszę
więc inne rzeczy pisać i Rozwadowskiemu posyłać.
Pańskie recenzje o Kulbakinie i Bennim uważam za zupełnie słuszne, ale –
zwłaszcza pierwszą – za zbyt obszerną. Gdym zobaczył tyle kartek o pracy dotyczącej polskiego iloczasu, myślałem, że dowiem się z niej Bóg wie co nowego
18

19

Rec.: T. B e n n i, Z dziedziny akomodacji międzywyrazowej i o samogłoskach nosowych w wyrazach
obcych, „Muzeum” 1904, „Książka” IV, 1904.
Rec.: J. Te n n e r, Estetyka żywego słowa, Lwów 1904, „Przegląd Polski”, grudzień 1907.
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o tej kwestii, a dowiedziałem się tylko, że Kulbakin jest bardzo niedbały, bardziej
niż sądziłem, co jednak mojej opinii o wartości całej jego pracy nie zmienia.
Z wielką korzyścią moglibyście się Panowie podzielić właściwościami: Pan by
mu odstąpił trochę dokładności i sumienności, a on Panu nie wiedzy (wcale nie),
ale przedsiębiorczości w podejmowaniu i dokonywaniu prac [–]. Zdumiony byłem cierpliwością Pana w wyliczaniu… błędów drukarskich, a choćby i dowodów niestarannego przygotowania rękopisu. Ze szczegółów na dwa lub trzy nie
zgodziłem się, ale ich już nie pamiętam. Aha! coś Pan mówił o niekonsekwencji
Kulb[akina] przy omawianiu [–] przedrostków, wskazując na: Zawada, norok –
ale zapalać, nawozić (to tylko przykłady). [– ] Także twierdzi Pan, że się mówi
sójka; to chyba na obecnie rusko-polskim, zresztą zawsze sojka. Z rzeczy ważniejszych pamiętam tylko, że nie rozumiałem, dlaczego Pan uważa prawo Baudouina o wzdłużeniu w końcowych cząstkach zamkniętych za zbyteczne już dziś,
nie rozumiałem też, jak Pan objaśnia różnicę między ród a pot. A szkoda, bo mnie
ta sprawa specjalnie interesuje. Tyle kartek poświęcił Pan wytykaniu takich błędów, z których połowę każdy czytelnik sam sobie poprawi, a kwestię tak ważną,
gdzie Pan ma jakieś odrębne zapatrywanie, zbywa Pan na niecałej stronicy, może
nawet na jej połówce!!
Ja zabawię tutaj do końca stycznia pod wskazanym adresem, po czym przeniosę
się do Belgradu. Jeszcze tu nikogo nie poznałem, bo chciałem się trochę wprawić
w język, zanim pójdę do „wielkich” ludzi. Mimo to zacznę może jutro od Szurmina. Na razie przeważnie czytam. Przez 5 dni doszedłem już do zupełnie dostatecznej perfekcji w rozumieniu, a nadto uświadomiłem sobie znacznie lepiej niż dotąd
szereg faktów chorwackich. Następnie postudiuję trochę historię języka i dialekty.
O jakiejś pracy z zakresu serbszczyzny na razie nie myślę, zwłaszcza że chciałbym
tu skończyć swoje gwary śląskie, których w Wiedniu niestety opracowałem nie
więcej jak ⅔.
Nie wziąłem tu z sobą ostatnich listów Pańskich i nie wiem już, o co Pan pytał.
Ostatniego dnia w Krakowie spotkałem Miklaszewskiego, dowiedziałem się
więc jego adresu: Krowoderska 53.
Na tym na razie kończę i przesyłam serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
19. (K)

Belgrad, хотел Москва, 26 II 1908

Szanowny Panie!
Półtora miesiąca nie odpisywałem na list Pański z przyczyny niewystarczającej
zapewne towarzysko, ale zrozumiałej psychicznie: nie było w tym interesu. Dziś
o treści jego piszę tylko tyle, że po wyjaśnieniu rozumiem cel takiej krytyki Kulbakina i uznaję ją za słuszną, szkoda tylko wielka, że w druku musiało się to opuścić.
Inne odparcia moich zarzutów przyjmuję, prócz różnicy między ród a pot, o czym
jednak nie mam na razie ochoty szerzej pisać, a krótko się nie da.
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Dziś dostałem odbite 2 pierwsze arkusze naszych recenzji. Wolno to idzie, przypuszczam jednak, że Pańska o Brücknerze już się składa. Widzę z tego, że gdy przy
końcu czerwca wrócę do Krakowa, będę się zajmował drukiem końca tego dzieła.
Tutaj zostanę na pewno cały marzec. Miasto jest barbarzyńskie a drogie, z ludźmi jednak wchodzi się w bliższy kontakt niż w Zagrzebiu. Tam Maretić – to czysty
filolog i osobiście nieciekawy, Szurmin – więcej literat, a najwięcej polityk, choć
osobiście sympatyczny, jedynie Boranić (docent) mógłby stać się ciekawym przy
bliższej znajomości, do czego jednak nie przyszło. Tutaj Belić jest bez kwestii z nich
wszystkich najbardziej interesujący; bądź co bądź jest to nowożytny językoznawca.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
20. (L)

Belgrad, 27 III 1908

Szanowny Panie!
Za kartę z Pańską fizjognomią bardzo dziękuję, na list odpisuję zaraz, by tamto
spóźnienie naprawić.
O zmianach w „Przeglądzie Krytycznym”, obecnie „Roczniku Slawistycznym”,
wie Pan już oczywiście od Rozwadowskiego lub Łosia, który został drugim redaktorem. Dlatego proszę nadal nie zwracać się z tymi sprawami do mnie (oczywiście
„urzędownie”, bo prywatnie, to całkiem co innego). Z tegoż powodu i o Jagicia Geheimsprachach nie mogę już udzielić informacji, sądzę jednak, że są niepotrzebne.
„Rocznik” jest ograniczony terminem i objętością, „Przegląd” nie był związany żadną z tych rzeczy. Jest to oczywiście pewien postęp, ale w każdym razie Pan będzie
musiał bywać zwięźlejszym. Korzyść jest i taka, że jako wydawnictwo Akademii nie
mogliśmy pisać o jej własnych „dzieciach”, teraz zaś sądzę, że związanie to zupełnie
odpada. Rzecz to jednak redaktorów.
Rzecz O wpływie zmian głosowych na typy odmian była istotnie w którymś
„Roczniku Toruńskim”, ale dlatego, że ks. Kujot prosił koniecznie o coś, nie dlatego,
bym miał tak bardzo co napisać. Jest to drobnostka, oparta na przykładach z gwar
tamtejszych, popularna, wątpię jednak, czy ją tam 3 ludzi przeczytało tak, żeby się
nad tymi faktami zastanowili. Mniejsza o to. Nie posłałem Panu odbitki właściwie
dlatego, że to głupstwo, ale skoro Pana interesuje, to gdy wrócę do Krakowa za trzy
miesiące, nie omieszkam to uczynić. A może się w Krakowie zobaczymy? Nie ma
Pan zupełnie zamiaru opuścić przed śmiercią Lipska?
Ja ostatecznie kończę ten przeklęty Śląsk, od którego mnie tyle razy różne rzeczy, naukowe i nienaukowe, odrywały. Za tydzień może iść do druku, tj. mógłby, ale
pewnie nie będzie wolnego zecera. W każdym razie w r[oku] b[ieżącym] wyjdzie,
chciałbym, by nie później jak we wrześniu. Myślę, że będzie ze 12 arkuszy; niestety,
wszystko fragmentaryczne, ale moja wina w tym mniejsza niż warunków. Co potem, to nie wiem, w żadnym razie przed latem do opracowania materiału wielkopolskiego się nie zabiorę. A i to wątpliwe, bo chciałbym w lecie przepędzić z miesiąc
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w Królestwie (nic bliższego sam jeszcze nie wiem), nadto zaś mam dużo innych planów, co prawda przeważnie nieokreślonych jeszcze, ale takich, którymi chciałbym
dialektologię trochę przerwać. Już i tak uważają różni wielcy ludzie (oczywiście nie
krakowscy), że nic innego nie potrafię jak tylko tę najłatwiejszą rzecz. Ale mniejsza
z tym. Co Pan porabia? Bardzo bym rad wiedzieć, czy jest Pan w toku jakiej, niekoniecznie większej, ale określonej, zamkniętej w sobie pracy?
Tutaj jest mi dość dobrze. Belić przede wszystkim jest bardzo zajęty nauką, więc
tylko o tym ciągle mówimy. A mówimy często, bo on tu nikogo nie mając, kontent jest, że kogoś dostał. Gada się i o kwestiach zasadniczych, choć teraz trochę
mniej, i o dialektach serbskich – o tym głównie. Co do zasad, to choć się trochę
irytuje, gdy się mówi o szkole rosyjskiej, to jednak przykłady Kawałków Fortunatowa zupełnie uznaje, nie przeczy przesadnie stawianiu przez nich bardzo sztucznych
i koniecznie z bardzo dawnych epok pochodzących prawideł. Że ja zresztą wcale
na Fort[unatowa], Szachmatowa etc. nie patrzę z punktu widzenia filologicznego
à la Jagić, więc tu są tylko drobne różnice. Co do dialektologii serbskiej – która
dotąd miała tu dziwne a niezasłużone szczęście, że wszyscy interesowali się i byli
obowiązani znać nie tylko takie ważne dla wszystkich rzeczy jak akcent, ale i takie
właściwie tylko dla serbistów ciekawe, jak np. ƀ, pomimo że o innych dialektach
słowiańskich nie mieli zielonego pojęcia i uważali to za zupełnie niepotrzebne –
(a to ładne zdanie nawiasowe) – to przestudiowałem o niej niemal wszystko, kiedyś
nawet wraz z Beliciem notowałem szczegóły od kilku bośniackich egzemplarzy, ale
tylko dla siebie. Tutejszą dialektologią żywą nie będę się zajmował, mało mając
ucha i czasu, a bojąc się i nie chcąc napisać czegoś takiego jak Hirt o ikawcach
w Serbii albo Kulbakin o [–]. Za to, zwaliwszy z karku Śląsk, myślę trochę poczytać
starych rzeczy serbskich.
A skąd Pan przyszedł do korespondencji z ks. Kujotem?
Złożywszy zatem sprawozdanie, napisawszy cały list, kończę serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
[dopisek u góry 1. strony listu:] Koszutić w języku nic nie robi, Stojanović wydaje tylko korespondencję Vuka [Karadžicia], Novaković (interesujący) zajmuje się tylko kwestiami „kultury”,
antropogieografii, polityki, publicystyki, wydawaniem tekstów… ale nie właściwym językiem.

21. (K)

Sofia, hotel Royal, 12 IV 1908

Szanowny Panie!
Wyprowadziłem się zatem z Brudnogrodu i od 3 dni jestem w bez porównania
czyściejszej Sofii. Wprawdzie stosunki z ludźmi miałem tam b[ardzo] dobre, aleć
i tu może będą niezłe mimo gruntu, jaki mi przygotowali Leciejewski i inni. Nie
ma już z nich ani jednego, odjechali, wziąwszy odczepnego po kilkanaście tysięcy
franków. Natomiast siedzi tu orientalista Grzegorzewski, ale go jeszcze nie pozna-
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łem. Byłem dotąd u Coneva: sympatyczny i bezceremonialny, ale z rodzaju jego
prac, tj. właściwie ze sprawozdania o czynności „Słowiańskiej Biesiady”, widzę,
że ma trochę nienaukowych tendencji. O polskim języku nie ma pojęcia, jeszcze go
ortografia straszy! Ale to może tylko pierwsze wrażenie. Mileticia jeszcze nie ma,
siedzi w Gienewie.
Przez kilka dni będę się uczył czytać lepiej i mówić trochę, po czym jadę jeszcze
na kilka dni do Stambułu, wracam tu i myślę napisać co polsko-bułgarskiego, oczywiście jeśli mi się uda.
Czy czytał Pan recenzję Brücknera gramatyki Steina–Zaw[ilińskiego] w „Mu
zeum”? Osądził ją jako zupełnie bezwartościową, nie przyznał ani jednej zalety! Co
prawda, to i nie zrozumiał celu i punktu widzenia lepszych części Steina. Sposób
pisania oczywiście chaotyczny, z wtrącaniem różnych przygodnych uwag. Te jego
zapatrywania na gramatykę szkolną są paradne! Gramatyka oczywiście zabita, panowanie Małeckiego zapewnione na długo – bardzo smutny objaw.
Czy Pańskie rzeczy już się drukują? Wskutek przejazdu straciłem na razie kontakt z Rozwadowskim.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
Kazim[ierz] Nitsch
22. (K)

Sofia, 30 V 1908

Szanowny Panie!
Równocześnie posyłam odbitki, o których słów kilka. Co do chorwackiego „Priloga”, to oczywiście powstał on zupełnie przypadkowo, a Panu posyłam go jedynie z powodu Pańskich zamiłowań bibliograficznych. Ale czy Pan wie, że Krček
w „Muzeum” pisze taką ortografią: „Nastawni wjesnik. Prinosi k ełementarnoj teorji
[–]koga zrcała i teće. Kniżewne obzname. Szkołske bileszke” itd.
Co do Olzy, to gdym ją pisał na prośbę Farnika, nie wiedziałem, że na wstępie
[–] przytoczy różnych Wieluchów i Janików. Zawiliński przynajmniej chciał dać
wyjaśnienie.
Na uwagi Pańskie co do Mareticia nie godzę się, ale napiszę Panu o tym osobno
z argumentami – z Krakowa za dwa tygodnie. Tu zostaję jeszcze ze 6 dni tylko, ale
wracać będę rzemiennym nieco dyszlem. Jutro, zdaje się, pojadę na małą ekskursję
(nie dialektologiczną) przez Kazanłyk20, Szypkę, Tyrnowo na jakie 4 dni. Zresztą już
tu za gorąco.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

20

Obecnie Kazanlak (Казанлък).
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Kraków, 26 VI 1908

Szanowny Panie!
Jestem zatem w Krakowie i zostanę jeszcze ze dwa tygodnie. Objąłem na razie
rząd „Rocznika” i dziwię się, że taka urodzona dokładność jak Pan nie jest dokładna
w korekcie. Ponieważ Pan miał już dużo korekt swych recenzji, przeto nie posłałem
już trzeciej, bo błędy były tylko formalne. Gdy Pan ujrzy cały „Rocznik”, przekona się Pan chyba, że Pański rodzaj cytowania jest gorszy, bo dłuższy i trudniejszy
w druku; po co pisać np.: Jagić w „Arch f. sl. Ph.”, t. XVIII, str. 392 – jeżeli znacznie
prościej: Jagić ArchfslPh. XVIII 392?! A także inny szczegół mnie uderzył, natury
też nienaukowej. Oto pisze Pan: „polemika z Wasiliewym” – czy byłby Pan też zwolennikiem formy: Ułaszynym? Przypomina to kwestię Jagicia, Mareticia, na którą też
odpowiadam. Mickjević mógłby uchodzić za [–], gdyby tak samo nie transkrybowano najpospolitszych nazwisk, skoro zaś piszą także np. o pośle Pauluszkiwiću, to argument chyba odpada. Jedynym więc Pańskim pozostaje, że konsekwentnie musielibyśmy [–] po ros.: Красински i że wtedy już niemożliwy gen[erała] Красинскаго.
Otóż ja pisałbym nawet Красиньски, tak jak stale piszę Sobolewskij itp. po polsku,
a sądzę, że to genetiwowi nic nie szkodzi: itd. Sobolewskij może być zupełnie dobrze
-wskiego, każdy zrozumie ten związek, z wyjątkiem może takich jak Gorkij, którego
jednak przecież większość nieznająca rosyjskiego pisze: Gorkij – Gorkiego (Gorkija
wyjątkowo tylko). Ale w danym razie wolę sfałszowanie odmiany niż sfałszowanie
nazwiska. Pierwsze nie da się czasem uniknąć, np. Tołstoja nikogo już nie razi, a na
Tołsty też by się chyba mało kto zdecydował, bo wtedy znów okazałoby się dążenie
do nazywania go Tłustym. Itd., itd.
Jedynym z tego chaosu wyjściem – dokładna transkrypcja. Jeżeli ona niemożliwa
często przy różnym alfabecie, zwłaszcza przy transkrypcji na cyrylicę, to trzymajmy się bezwzględnie ściśle przynajmniej tych nazwisk, które się pisze alfabetem
łacińskim i które można doskonale wyrazić alfabetem polskim. Pisze Pan jeszcze, że
ć serb[skie] nie równa się pol[skiemu] ć. Otóż w niektórych dialektach bodaj że się
równa, a nawet w powszechnej wymowie różnica jest tak minimalna, że nie może
tu wchodzić w rachubę. W takim razie nie moglibyśmy transkrybować francuskiego
s naszym [–], bardzo często też r, albo np. niemieckich o (niektórych) o polskim.
Chyba za daleko byśmy zaszli.
Belić pisywał się po rosyjsku Беличъ i Бƀличъ, dziwię się, że nie Бэличъ (że
już pominę -чъ). Nie pojmuję też, dlaczego w środku nazwiska mają przy transkrypcji obowiązywać inne zasady niż w jego zakończeniu. Ale dość już tego
„poradnika”. I tak muszę jeszcze napisać o uwagach Pańskich co do owego mego
artykułu. Zgadzam się z nimi, przynajmniej co do Kuru. Umieściłem zaś Kur jako
przenośnię dlatego, że u tegoż Mareticia znalazłem w tymże znaczeniu czes[kie]
dial[ektyczne] Kuřata. Jeżeli więc nawet etymologia jest inna, to dziś tak się
nieraz ten wyraz pojmuje (oczywiście mówię o poczuciu językowym ogółu). Coś
podobnego ze „strzelaniem bąka”, jeżeli to nawet substytucja niemieckiego Bock.
Swoją drogą, jak się Pan łatwo domyśli, nie bardzo mi się chciało tak bardzo
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siedzieć nad tym popularnym artykułem, ale nie mogę czasem Zawilińskiemu
odmówić.
Zawiliński i Stein mają kłopot z gramatyką. Dotąd nieaprobowana i bodaj czy
będzie. Brückner umieścił w „Muzeum” recenzję (w marcu), z której by wynikało,
że tak nędznej i bezwartościowej książki jeszcze nigdy nie było. Od porównania
z Małeckim oczywiście się wstrzymuje. Mam mocne podejrzenie, że recenzja ta
była we Lwowie do pewnego stopnia „zamówiona”. Znana jest zasadnicza niechęć
Brücknera do wszystkiego, co pochodzi z Krakowa, znana i [–] lwowskich nauczycieli przeciw krakowskim.
Koniec Pańskiej recenzji o Mokłowskim sprawił zdaje się w niektórych sferach
efekt, oczywiście różnego nastroju21.
Jeszcze co do siebie: niepotrzebnie Pan w swojej recenzji o moich Charakterystykach22 dał wzmiankę o „cennej” Gwarze luzińskiej23, bo ta Gwara luzińska jest naprawdę bardzo a bardzo słaba. Myślę to opuścić w 3 korekcie, bo i tak już będzie opinia, że zakłada się towarzystwo wzajemnej adoracji, a gromienia wszystkich innych.
Grzegorzewskiego poznałem. Nie jest on jednak szkodliwym, jak może Pan myśli. Przeciwnie, ma bardzo dużo stron sympatycznych, przy których bledną nieścisłe
etymologie w rodzaju Hanzy; nie ogłasza ich zresztą w pismach naukowych i nie
decyduje o wszystkim w rodzaju Brücknera i Krčka.
Pańska recenzja o Estreicherze zostaje do przyszłego „Rocznika”, bo już nie ma
miejsca.
Czy nie będzie Pan przecież kiedy w Krakowie? Nie sądzę przecież, by Pana do
Lipska wygnało jakieś czarodziejskie zaklęcie! Niejedną rzecz lepiej się załatwia
ustnie. Ja czasem nawet miewam wstręt do pisania.
Za kilka dni prześlę Panu kilka maleńkich odbitek.
Na razie serdeczne pozdrowienia
Kazimierz Nitsch
24. (K)

Kraków, 9 VII 1908

Szanowny Panie!
Redakcja zgodziła się na drukowanie recenzji o Kurce i Estreicherze w I „Roczniku”, ale poleciła mi recenzję tę (trochę) skrócić i uprościć. Niestety, tylko w małej
części mogłem się do tego zastosować, nie chcąc nic zmieniać, a tylko opuszczać.
Zobaczy Pan sam, gdy Pan wkrótce dostanie korektę. Co do cytowania, to Rozwadowski twierdzi, że zupełnie wyraźnie Panu o tym pisał.
21

22

23

Chodzi o recenzję książki K. Mokłowskiego Sztuka ludowa w Polsce (zob. list nr 3), przeznaczoną
początkowo do „Przeglądu Krytycznego”, a po zmianie koncepcji i zakresu czasopisma ostatecznie
opublikowaną w „Przeglądzie Polskim” z czerwca 1908 r.
Recenzja prac K. Nitscha Charakterystyka porównawcza dialektów zachodniopruskich… i Charakterystyka dialektów w Prusiech Wschodnich… ukazała się w „Roczniku Slawistycznym” I, 1908.
K. Nitsch, Studia kaszubskie. Gwara luzińska, Kraków 1904.
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Nadbitki drugiej porcji Pańskich recenzji (o mnie i Kulbakinie24) nie mogły dotąd dojść do Pana, bo dopiero za jakie 2 dni odbiją ten arkusz, na którym jest ich
koniec.
Zostaję w Krakowie jeszcze do 14, po czym do Królestwa na miesiąc. To też
„[–]” swoje od 15 VII [–]. [Do] 15 VII proszę przedstawiać Rozwadowskiemu.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
25. (K)

Kraków, 15 VII 1908

Szanowny Panie!
Dajmy już spokój ortografii, zapewne ma Pan rację. Co do druku, to odbitek nie
można jeszcze posłać, bo arkusz niegotowy (za to poprawiłem Wasiljewym na Wasiljewem), korektę zaś powinien Pan dostać w tych dniach. Zrozumie Pan chyba, że
zupełnie uznaję prawo autora do aprobowania lub odrzucenia poczynionych przez
redakcję zmian, jako też, że nie z chęcią podjąłem się obcięcia. Ale czasu już nie
było (rozjeżdżamy się), a Pan dawniej kilka razy zaznaczał gotowość do ustępstw
w razie przydługości Pańskich recenzji.
W „Mat[eriałach] i Pracach” drukuje się mój Śląsk25; odbito 6 arkuszy, że jednak
całość wyniesie z 13, przeto przed połową września nie ma mowy o skończeniu. Do
tego czasu może Pan jeszcze co przyśle. Czy wydamy naraz zeszyt 1. i 2., czy też
cały tom w pół roku później, to jeszcze niepewne.
Równocześnie posłałem Panu (jako zbieraczowi-bibliografowi) jeden z dwu egzemplarzy recenzji przysłanej mi przez Buchholza z Prus Wschodnich.
Pojutrze jadę w Mławskie, potem w Sieradzkie, wreszcie w Kutnowskie. 20 sierpnia będę w Krakowie. Życzę pomyślnej kuracji. Do 20 VIII proszę pisać do Rozwadowskiego, po 20 VIII lepiej do mnie. We wrześniu na pewno będę w Krakowie.
Z serdecznym pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
26. (L)

Kraków, 19 IX 1908

Szanowny Panie!
Proszę przyjąć wyrazy współczucia z powodu choroby; ja, który mimo niekoniecznie całkiem dobrego zdrowia nie leżałem jednak w łóżku od lat 15, pojmuję
Pańskie usposobienie w tej chwili. U nas szkarlatyna prawie że nie istnieje, a przecież ma ją córeczka Rozwadowskiego, przez co on po wspólnym ze mną dwutygo24

25

Chodzi o recenzje prac S.M. Kulbakina: Вопросы исторической фонетики… i Спирант v в словянских языках…
K. N i t s c h, Dialekty polskie Śląska, MPKJ IV, 1909.
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dniowym pobycie w Zakopanym [sic] pozostał już w Krakowie, nigdzie zresztą całe
lato nie wyjeżdżając. Na szczęście choroba ta już mija.
Co do moich oN, oł, aj, to wcale nie twierdzę, bym odkrył całkiem pewne i powszechne prawa, jako też, by te fakty gwarowe można bez zastrzeżeń przenieść do
języka literackiego, napisałem przecie artykulik stylem ostrożnym. Mimo to sądzę,
że fakty te są wystarczająco ciekawe, by je uwzględnić. Irytuje mnie też zawsze ta
zupełna nieznajomość mowy ludowej u wszystkich prawie obcych piszących o języku polskim. Dialektologię serbską jest się obowiązanym znać aż do szczegółów,
ruską już mniej, polskiej wcale nie. To już raz powinno ustać.
Korekty recenzji o Estr[eicherze]–Kurce już Pan nie dostanie, ponieważ nie było
najmniejszej wątpliwości, przeto zrobiłem drugą sam i rzecz już jest odbita, tj. odbita 1. połowa na [–] ark. 13, druga zaś odbija się w tych dniach, po czym prześlemy
Panu nadbitki do Wiednia. Mogę Panu zaręczyć, że nie zrobiłem gorzej od Pana;
zawsze w Pańskiej wyławiam jeszcze kilka błędów w zwykłym polskim tekście, np.
wydanie pierwszo, skomplikowania zam. -et-, pog zam. pod itp. „Rocznik” byłby
się już ukazał, gdyby zależał ode mnie; ja swoje dawno zrobiłem, ale Rozwadowski
przez miesiąc pobytu mego w Królestwie palcem koło niego nie ruszył (oczywiście
zrobił, ale co innego) i teraz dopiero kończy swój dział bibliografii. Na połowę października jednak wszystko na pewno będzie zupełnie gotowe.
Mojego Śląska odbito 11 arkuszy, zostaje jeszcze z 5, a zatem też przed połową
października się nie skończy. Jestem ja winien, bo nie napisałem pewnego ustępu
przed [–] i wszystko czekało.
W lecie byłem trochę w Królestwie, poznałem okolice Mławy, Podlasie koło
Łukowa, Międzyrzecza, Parczewa i 2 wsi koło Łęczycy. Wyeksploatowałem też
trochę osobnika spod Gór Świętokrzyskich. Najciekawsze to, że granica północnej
polszczyzny (y = i, p’ → px’, v’ → γ’) na wschodzie sięga daleko ku południowi,
gdy na zachodzie Łęczyckie, bardzo bliskie Kujawom językowo, wraz z nimi ma tu
cechy typowo małopolskie. W ogóle jestem z wycieczki dość kontent, ale to tylko
wycieczka informująca mnie, o której nie będę nic drukował, dopóki nie przejdę
pewnych części Królestwa systematycznie. Najpierw zabiorę się do niemazurzących
części zachodnich, na które dwa miesiące winny wystarczyć. Kiedy jednak będą
te 2 miesiące, nie mam pojęcia, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa ten
rok będę siedział w Krakowie. Uczę już w szkole. Nadto trzeba będzie pomyśleć
o wykładzie, do którego jeszcze nic nie przygotowałem, nie podałem nawet tytułu.
Z powodu tych dwu czynności wątpię, bym dużo tego roku zrobił, co najwyżej jakie
dwie, trzy drobnostki. Że Wielkopolski przed rokiem nie zacznę drukować, choć
mnie to samego trapi, wiem zupełnie na pewno.
Co będzie z Pańską kobietą26? Przypuszczam, że za miesiąc lub półtora będzie
gotowa? Prawdopodobnie wydamy cały tom 4 razem na początku 1909, niech więc
Pan po powstaniu z łoża tę rzecz załatwi najpierw, by się w tym tomie zmieściła.
A może ujrzymy Pana w Krakowie? Co właściwie zagnało Pana do Wiednia?
26

Mowa o artykule Ułaszyna Uwagi krytyczne z powodu nowych etymologii kobiety.
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Życzę prędkiego powrotu do zdrowia i proszę o wiadomość z epoki, gdy osłabienie Pańskie się zmniejszy, ściskam dłoń Pańską
K. Nitsch
W Zakopanym [sic] w sierpniu byli: Kryński, Krček, Łoś, Baudouin (1 dzień), tych jednak nie widziałem, spotykając się za to z Rozwadowskim, Bennim, Steinem.

27. (L)

Kraków, 21 XII 1908

Szanowny Panie!
Nie wiem nawet, kto z nas ostatni pisał, bo wyjechawszy do Królestwa, odciąłem się prawie zupełnie od wszelkiej korespondencji. Wie Pan, jak tam funkcjonują
poczty, a może Pan sobie wyobrazić, jak miłe były moje tam wakacje w listopadzie
i grudniu. Wrócę tam jeszcze na wiosnę i w lecie; na razie przewędrowałem mniej
więcej zachodni obszar niemazurzący, nie znajdując nowych ciekawych cech, raczej
tylko określając rozciągłość już mi znanych.
„Rocznik Slaw[istyczny]” zatem nareszcie wyszedł, ciekawym teraz, jak będzie przyjęty przez obcych i swoich. Ciekawym oczywiście, czy się Brückner nie
wścieknie.
My zaś gotujemy się do drugiego tomu, zamawiamy recenzje i zbieramy bibliografię. Chcielibyśmy też wiedzieć Pańskie plany. Zdaje mi się, że z dawnych
pozostałaby do omówienia Gramatyka Kryńskiego; jeżeli się zmieści na jednym
arkuszu, to byśmy recenzję chętnie przyjęli, ale z miejscem będziemy się musieli
liczyć skrupulatniej niż w roku przeszłym, bo budżet mocno przekroczony, a na
tym samym nawet obszarze papieru chcemy mniej miejsca poświęcić polszczyźnie.
Inne rzeczy, o których mówiliśmy dla niedoszłego „Przeglądu Krytycznego Prac
o Języku Polskim”, jak np. o „Poradniku Językowym”, oczywiście dla „R[ocznika]
S[lawistycznego]” się nie nadają. Jeżeli jednak ma Pan ochotę napisać o czymś ściśle naukowym, to radzi byśmy wiedzieć.
Rozwadowski wróci z Ostrowca na pewno dopiero na 3 Króli i pewnie się już
tu z nim przed wyjazdem do Petersburga nie zobaczę. Łoś chce się podjąć tego
roku więcej koło „R[ocznika] S[lawistycznego]” pracy, na rok przyszły zaś, gdy
wrócę z ostatniej swej dłuższej podróży, przyjdzie prawdopodobnie na mnie. Jeśliby Pan jednak zechciał w sprawie „Rocznika” odpowiedzieć zaraz, to chętnie bym
czytał jakie od Pana wiadomości jeszcze w Krakowie, gdzie zostanę do 2 stycznia
włącznie.
Co słychać u Pana prywatnie; jak ze zdrowiem i Brücknerem? Czy jego oświadczenie w „Archivie” Panu wystarcza, czy też sprawa sądowa przecież się odbędzie?
Czy czytał Pan jego i Krčka „odpowiedzi” na replikę Steina–Zawilińskiego? Przechodzi pojęcie, jak trudno u nas coś zrobić dla usunięcia Małeckiego. Mimo wezwania, by się oświadczyli, która z tych książek lepsza, oni oczywiście sprawę tę
zasadniczą zupełnie pominęli milczeniem!
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Kończę serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
Honorarium z „R[ocznika] S[lawistycznego]” dostanie Pan z początkiem stycznia.

28. (K)

Kraków, 30 XII 1908

Szanowny Panie!
„R[ocznik] S[lawistyczny]” jest od 3 tygodni do nabycia u Harrassowitza za
8 k[oron]. Jeżeliby Pan chciał go nabyć za 4 k[orony] bezpośrednio u nas, proszę mi
napisać odwrotną pocztą (bo 3. wieczorem chcę wyjechać), a poślę go Panu, koszta
zaś (4 k[orony] + przesyłka) odciągnie się od tych 117,84 k[oron], które ma Pan dostać w styczniu za recenzje w „R[oczniku] S[lawistycznym]”; wypadło 125,84, ale
8 k[oron] odciąga się za nadbitki nadetatowe. Z tymi nadetatowymi nadbitkami mieliśmy tyle kłopotu, że na przyszłość absolutnie nikomu nie dajemy więcej nad 25.
Co się tyczy recenzji do „R[ocznika] S[lawistycznego]” II, to prosimy tylko
o Kryńskiego (ale maximum arkusz), boć inne zamówione były nie dla „R[ocznika]
S[lawistycznego]”, ale dla „Przeglądu Krytycznego” w „M[ateriałach i] P[racach]
K[omisji] J[ęzykowej]”, który nie doszedł do skutku, jak Pan przecież wie. Inna
rzecz, jeżeli Pan ma zamiar o czym napisać – w takim razie proszę się z nami
porozumieć.
A teraz prosimy bardzo o pomoc w bibliografii, ściśle według planu w „R[oczniku]
S[lawistycznym]”, a mianowicie o wynotowanie nam wszystkiego, co by Pan spotkał
przypadkiem poza pracami wydanymi w „R[oczniku] S[lawistycznym]” I, bo te już
będziemy sami uwzględniać. Także prosimy o zwrócenie uwagi na nieuwzględnione
w „R[oczniku] S[lawistycznym]” I czasopisma. Gdyby Pan chciał nadto zrobić specjalną bibliografię ze streszczeniami z którego czasopisma, prosimy o porozumienie. I za bibliografię (tytuł + streszczenie zwięzłe) płacimy według skali 40 k[oron]
za arkusz. I braki w bibliografii z r[oku] 1907 przyjmiemy z wdzięcznością.
Co do kobiety, to nie zależy ona zupełnie ode mnie, lecz od drukarni. Mój Śląsk
jest już cały złożony, ale na drugą korektę czekam już 2 tygodnie z powodu braku
zecera. Korektę tę dostanę dopiero po niedzieli, a że wtedy już będę poza Krakowem, przeto niepodobna przewidzieć, jak się to pociągnie. Myślę jednak, że koło
10 stycznia zecer zacznie kobietę składać.
A czy Pan wie, że Brückner wydał u Altenberga we Lwowie broszurę Filologia
a lingwistyka, skierowaną przeciw Baudouinowi i Panu? Jeszcze jej nie widziałem,
ale czytałem pochwalną recenzję w… „Dzienniku Polskim”. Jednak on i Krček to
bardzo pokrewne dusze.
Przy N[owym] R[oku] życzę Panu zmiany [?] zdrowia przede wszystkim
K. Nitsch
[dopisek u góry karty:] A gdzie będzie Pańska recenzja o Krčeku [sic]?

230

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

1909
29. (K)

Кирпичный переулок 8
дом Мухина
Petersburg, 10 I 1909

Szanowny Panie!
W liście do Baudouina źle mnie Pan zrozumiał; nie Krček pisał recenzję o broszurze Brücknera w „Dzienniku Polskim”, ale jakiś J.K.; też treść i styl nie Krčków.
Pisząc o bratnich duszach, miałem na myśli raczej ich dążność do popularności, sam
fakt, że o ich „dziełach” przede wszystkim pojawiają się entuzjastyczne recenzje
w codziennych pismach.
Z Baudouinem naprawdę zacznę się widywać dopiero za 2 tygodnie, gdy wróci
z sanatorium; istotnie znać na nim chorobę. Jestem tu trzeci dzień, a że to święta,
przeto nie byłem jeszcze w bibliotece. I pracy systematycznej jeszcze nie zacząłem,
na razie więc więcej nie piszę.
Aha, wątpię, czy Pan na Warszawie dobrze wyjdzie27.
Do widzenia
K. Nitsch
30. (K)

Кирпичный переулок 8
Petersburg, 16 I 1909

Szanowny Panie!
List Pański otrzymałem. Że rzecz o Krčku była tylko Pańskim domysłem, rozumiałem, ale chciałem ten domysł sprostować. Rozumiem dobrze, że Pan chce wytoczyć Brücknerowi proces; tylko niech się Pan przedtem poinformuje o prawach
i zwyczajach austriackich. Ja procesu nie wytoczę, bo co do mnie, to Br[ückner]
na razie daje tylko słowne obelgi, nie jakieś sformułowane zarzuty. Na razie rozprawiam się z nim w „Por[adniku] Jęz[ykowym]”, potem zobaczę. Baudouin, zdaje mi się, nie jest jeszcze zdecydowany. Bądź co bądź występowanie z Kom[isji]
Jęz[ykowej] lub Akad[emii] uważam za przesadne.
Dobrze Pan zrobił, że się Pan cofnął od Warszawy. Bardzo złe wrażenie zrobiłoby przyjęcie tam miejsca, gdy całe niemal społeczeństwo polskie bojkotuje ten
„uniwersytet”, boć nie tylko endecja, ale i pepesowcy, a bojkotuje w zasadzie najzu27

Ułaszyn w tym czasie rozważał możliwości przyjęcia stanowiska lektora języka polskiego na rosyjskim uniwersytecie w Warszawie i radził się w tej sprawie Baudouina (zob. Listy Jana Baudouina
de Courtenay do Henryka Ułaszyna…, listy z 10/23 XI 1908 i 28 XII 1908/10 I 1909). Ten polecił
Ułaszynowi zwrócić się do liczących się w polskim społeczeństwie osób w Warszawie dla zasięgnięcia ich opinii wobec nieprzychylnej atmosfery wokół uczelni. Ostatecznie Ułaszyn zrezygnował, po czym zdecydował się pozostać w Lipsku jako „uczony prywatny”.
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pełniej słusznie (w praktyce mogłyby być co do tego wątpliwości), gdy dalej nawet
porządniejsi Rosjanie usuwają się (Pogodin).
Tu dotąd poznałem tylko Vasmera, Woltera i Būgę, innych z powodu świąt częściowo nie ma. Jutro ma być u Baudouinowej Aleksandrow i Masing.
Właśnie dostałem 2 korektę mego 17-arkuszowego Śląska. Przypuszczam więc,
że Pańska kobieta zaczęła się już składać.
Z poważaniem i pozdrow[ieniami]
K. Nitsch
31. (K)

Kraków, 26 IV 1909

Szanowny Panie!
Broszurę Pańską otrzymałem i zaraz przeczytałem28. Dziękując za nią, donoszę,
że z niej dopiero dowiedziałem się o sposobie postępowania Jagicia. Co do Brücknera, to pyszne jest jego ustępowanie wobec bliskiego terminu rozprawy sądowej,
a nabieranie odwagi wobec odłożenia jej.
Cała broszura jest dobra i niestety potrzebna. Końcowy efekt z nonsensem
Brücknera b[ardzo] dobry, choć ja nie posądzam go o głupstwo, tylko o typowe jego
niedbalstwo wyrażenia. Pisał on sporadische Lautwandel zamiast np. sporadische
Lauterscheinung, Lautphenomenen, przez co mógłby rozumieć równie dobrze zmianę, jak i brak zmiany danego głosu. Ale dobrze mu tak; przecież raz trzeba się nauczyć
ściśle się wyrażać, a nie chlapać, co mu ślina na język przyniesie. Dlatego i ja napisałem mu w „Poradniku”, że dysputować z nim nie można, bo każde zdanie napisane
tak nieściśle, że najpierw trzeba by je ujmować, co za dużo wymaga czasu. Przy takiej
nieścisłości łatwo się oczywiście wykręcać, ale czasem przyjdzie wreszcie koniec.
I pchła dobra, wątpię jednak, czy Brückner tak zupełnie ustąpi29. Ot, np. w „Pamiętniku Liter[ackim]” znów powtarza uparcie, bez żadnych dowodów, że Słownik
Babiaczyka30 jest równie cennym i trwałym nabytkiem nauki polskiej jak Nehringa
słowniczek floriański!
Mnie napadł podobno w „Słowie Polskim”, ale ani ja, ani inni tu nie mogą tego
znaleźć.
Zostaję tu do soboty, potem do Królestwa na jakie 3 miesiące. W ciągu nich zajrzę może jednak do Krakowa.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
28

29

30

Mowa o opublikowanej w Lipsku broszurze Ułaszyna An die Leser des Archivs für slavische Philologie, w której autor wyjaśniał swoją sprawę z Aleksandrem Brücknerem ze szczególnym uwzględnieniem postawy V. Jagicia jako redaktora „Archivu”.
Mowa prawdopodobnie o studiach Ułaszyna nad grupami spółgłoskowymi, w czym mieści się
jego artykuł Z przeszłości wyrazów pchła i płeszka w „Poradniku Językowym” IX, 1909, i później
w „Pracach Filologicznych” VII, 1911.
Mowa o Lexicon zur altpolnischen Bibel 1455 (Sophienbibel Ausgabe von Małecki), bearb. sowie
mit einer Text-Kritischen Einleitung versehen von Adam Babiaczyk, Breslau 1906.
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Kraków, 4 VIII 1909

Szanowny Panie!
Od dwu tygodni osiadłem wreszcie w Krakowie i siedzieć już będę mniej więcej
do śmierci. Tego roku spędzam tu i wakacje, bo 1) dość się nawłóczyłem po wsiach,
bym miał miastowstręt, 2) muszę pilnować druku „R[ocznika] S[lawistycznego]” II.
Rozwadowski wyjechał zapewne na całe lato.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” II będzie lepszy od t. I, tj. będzie nie tak wyłącznie polski i nie będzie się zajmował książkami popularnymi, jak to miało miejsce
z Brücknerem. Materiał do całego t. II już zupełnie gotowy, ledwo go zmieścimy.
Od t. III może wprowadzimy pewne zmiany. Dawniej zamówionej u Pana recenzji
o Kryńskim już oczywiście nie pragniemy, bo ledwie obejmiemy rzeczy nowsze
i trzymane na stopniu zupełnie naukowym. Zresztą zapewne i Pan już przy innych
robotach. Przede wszystkim jednak, co się dzieje z Pańskim zdrowiem? Czy siedzi
Pan w Lipsku i czy nerwy pozwalają na jakąkolwiek spokojną pracę? Czy z Brücknerem będzie jeszcze jaka rozprawa sądowa lub honorowa?
Ja mam oczywiście mnóstwo roboty, ale niestety nie wciągnąłem się jeszcze do
systematycznej pracy na jednym miejscu. Jest we mnie jednak trochę próżniaka.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
33. (K)

Kraków, 21 VIII 1909

Szanowny Panie!
„R[ocznik] S[lawistyczny]” II wyjdzie w listopadzie, a „M[ateriały i] P[race]
K[omisji] J[ęzykowej]” IV zapewne w grudniu.
Co do Pańskiego honorarium, to szkoda, że nie zgłosił się Pan miesiąc wcześniej;
w zasadzie wypłaca się należytości po skończeniu tomu (my i tak jesteśmy lepsi od
innych, że nie zwlekamy z odbitkami), przedtem tylko w razie potrzeby. Nie robi się
z tym żadnych trudności, ale trzeba do tego sekretarza generalnego, że zaś Ulanowski zawsze na ½ sierpnia i wrzesień wyjeżdża, przeto wątpię, czy da się to zrobić
przed początkiem października.
To samo co do trzeciego rozpatrywania sprawy przez Akademię31. Nie wiem, kiedy Pan to wniósł, ale przecież od połowy lipca do początku października żadna chyba
tego rodzaju instytucja nie odbywa posiedzeń. Nie wiem też, o co się Pan po raz
trzeci do niej zwrócił, tj. z jakimi argumentami, ale jestem prawie pewien, że sprawą
się zająć nie zechcą. Ja oczywiście, nie będąc nawet członkiem korespondentem, nic
31

Chodzi o domaganie się przez Ułaszyna od Komisji Językowej Akademii Umiejętności orzeczenia,
który z nich − on czy Brückner − dopuścił się fałszerstwa w kwestiach naukowych, a wobec rozstrzygnięcia przeciw Brücknerowi – usunięcia go z Akademii. Zob. na ten temat korespondencję
z J.M. Rozwadowskim.
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o tym nie wiem i wprost wiedzieć nie będę. Nie sądzę jednak, by Pan miał rację, po
raz trzeci to wnosząc; przecież i Baudouin de C[ourtenay] zadowolił się odpowiedzią
Akademii i o wykreślenie go nadal nie nastawał (zresztą rzecz miała u niego rację wyłącznie jako pewna manifestacja, z której się ostatecznych rezultatów nie wyciąga).
Co do samej Akademii zaś, to sądzę, że rzecz Pańska jest tego rodzaju, że
Akad[emia] mogłaby się nią zająć, ale ani do tego nie jest statutem obowiązana,
ani też praktycznie dla niej precedens taki niekoniecznie byłby korzystny. Dlatego
sądzę, że wytoczenie sprawy z Akad[emią] przed forum publiczne najzupełniej jej
w niczyich oczach zaszkodzić nie może, a robienie z tego przez Pana wielkiej sprawy może robić wrażenie, że wytacza je Pan nie tylko tam, gdzie Pan ma zupełną
rację, jak z Brücknerem, ale i tam, gdzie rzecz jest bardzo mała i gdzie się bez tego
może obejść.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
W Krakowie zostanę już na stałe.

34. (L)

Kraków, 28 VIII 1909

Szanowny Panie!
Kwestię honorarium wziął Pan zbyt zasadniczo. Zasada wypłacania na końcu
tomu i wyjątek dawniejszy co do Benniego bardzo łatwo dadzą się pogodzić. Widocznie ktoś wtedy upomniał się o pieniądze (o ile wiem, to z Ak[ademii] można
je na żądanie zawsze dostać, jeśli druk skończony – tylko niech Pan nie bierze tego
znów za „zasadę”, toć ja za to nie odpowiadam), a gdy wypłacano jednemu, policzono wszystkie do onego czasu artykuły. Niepotrzebnie więc Pan pisze: „zastosuję się
zatem do »zasady«”, bo nie „zasada” przeszkadza Panu dostać teraz pieniądze, tylko
czas wakacyjny, co wyraźnie napisałem, przywodząc „zasadę” tylko dla zrozumienia, dlaczego Pan nie dostał bez upomnienia się.
Kiedy Pańską sprawę będą rozpatrywać na Zarządzie, nie wiem. Prawdopodobnie na początku października. Przypuszczam, że terminu nikt nie może na pewno
podać, boć na całym świecie poza ściśle urzędowo-rządowymi stosunkami nikogo
nie można zmusić do zrobienia referatu na jakiś termin.
Co do Baudouina sprawy, to nie godzę się na to, że te sprawy (jego i Pańską)
niesłusznie powiązałem. Wcale przecież nie dawałem przykładu z Baudouina co do
faktu, że on jako członek Ak[ademii] mógł się zwrócić wprost, a Pan musiał najpierw
zacząć od Komisji. Szło mi o to, że Baudouin po odpowiedzi nadal nie nastawał.
Pyta się Pan, „jak można nastawać w podobnych wypadkach”? Mnie się zdaje, że
można, choćby publikowaniem. A że sądziłem, iż Baudouin nie będzie publikował
odpowiedzi, to wniosek ten wyciągnąłem z jego usposobienia i słów po otrzymaniu
tego pisma. Słów oczywiście nie pamiętam, zostało tylko wrażenie. Jeśli teraz znów
chce publikować, to widocznie znów bierze w nim górę dawna ogólnokrakowska
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uraza. Publikowaniu zaś dziwiłbym się, jak się dziwiłem jego pismu do Akademii
(nie tylko ja, ale i bliscy mu ludzie), bo dlaczegoż nie wystosował takiegoż pisma
np. do Ak[ademii] Petersb[urskiej] lub do innych instytucji, w których na równi
z Brücknerem jest członkiem korespondentem; takie się z pewnością znajdą32.
Nie chcę zupełnie przeczyć, że odpowiedź Akad[emii] była „wykrętem”, nie
znam na to wystarczająco całego przebiegu sprawy, nie godzę się jednak na to, że
„ludzie, co w niej decydują, po prostu przez niechęć zrażenia sobie Brücknera, tego,
który jest omal bezbronny, lekceważą” – to wiem na pewno, że w oczach wielu
z nich Brückner swoją broszurą mocno się obniżył; sądzę też, że przynajmniej niektórym z nich idzie nie o siebie, lecz o Akademię.
Pisałem, że cały szereg niemieckich i nieniemieckich uczonych znajduje postępowanie Pańskie jedynym odpowiednim. Ale kwestia, jakby się na to patrzyli ci
Niemcy, gdyby szło o Niemców i niemieckie akademie. Tu mają pewnego rodzaju
Schadenfreude, usprawiedliwioną poniekąd charakterem Brücknera. Co do akademii zaś w ogóle, to pozwolę sobie na pewne przypomnienie: podobne przekręcania
jak Brücknerowskie zdarzają się na pewno i poza Polską, ale nie słyszałem dotąd,
by jakakolwiek akademia tym się zajmowała. Każda w teorii zająć by się mogła, ale
sądzę, że ogromna ich większość ze względów praktycznych podobne wezwanie
odrzuci: raz [–], nie miałaby końca potem z konstatowaniem, czy i kto przekręcił.
Tj. Akademia miałaby prawo przemienić się w sąd honorowy (bo samym stwierdzeniem wydaje się już wyrok), ale nie ma na świecie tego zwyczaju, bo od tego są
wszędzie sądy honorowe lub sądy państwowe. Dlatego ja uważam, że do sądu ma
Pan słuszność skarżyć Brücknera, a uzasadnionej pretensji do Akademii mieć Pan
nie może (chyba za ewentualne niepodanie przyczyny, ale nie za sam fakt niechcenia
zajmowania się tym).
Grożenie Gegenklagą przez Brücknera jest bardzo dla niego typowe; przypomina
mi niektóre passusy z ubiegłego procesu.
Pańska broszura An die Leser… napisana jest bardzo logicznie i jasno, stanowczo jaśniej niż to jedno długie pismo do Akademii, które czytałem i którego zrozumiałem intencję nie dlatego, lecz pomimo tego, że były w nim pewne sprzeczności
i niejasności, wynikające może po części ze zbytniej długości.
Pańską kobietę mam na razie w arkuszu korektowym, w swoim czasie dostanę ją
w całym tomie. O polemice Pańskiej z Łosiem i Il’inskim może Panu napiszę innym
razem, dziś bowiem nie mam czasu ani ochoty znów ją [sic] czytać.
Przekonany jestem, że sąd wypadnie dla Brücknera bardzo niekorzystnie. Życzę
prędkiego załatwienia go nie dla skandalu, lecz dlatego, żeby Pan odzyskał spokój
do naukowej roboty, czego Panu serdecznie życzę.
K. Nitsch
32

Mowa o piśmie Baudouina z dnia 17 I 1909 r. do Akademii Umiejętności, w którym zgłosił on
swoje wystąpienie z Akademii w proteście przeciwko zachowaniu A. Brücknera w sprawie z Ułaszynem. Treść pisma przytaczamy w przypisie do listu H. Ułaszyna do J. Rozwadowskiego z dnia
21 I 1909 r. (list nr 45).
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35. (K)
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Kraków, 21 IX 1909

Szanowny Panie!
Proszę napisać do Akademii rodzaj listu, w którym Pan prosi, by należne Panu
honoraria za prace Runy i Uwagi o kobiecie, drukowane w „M[ateriałach i] P[racach]
K[omisji] J[ęzykowej]” IV, wypłacono na moje ręce33. Żadnej określonej formy
w takich razach nie ma.
Co to za polski Borek, w którym Pan był?
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
36. (K)

Kraków, 23 XII 1909

Szanowny Panie,
Równocześnie przesyłam Panu 11,46 m[arki] = 15,50 koron[y] jako należytość
za prowadzenie korekty swych artykułów w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji]
J[ęzykowej]”. T. IV ukończony, wyjdzie za dni kilka.
Na ostatnim liście Pańskim znajduję zapytanie, dlaczego do Lipska nie wysłano na jubileusz nikogo z Krakowa ani Lwowa. Nie należę do Wydziału i bezpośrednio przyczyny nie znam, ale się domyślam. Oto na jubileusz uniwers[ytetu]
krakow[skiego] nikt nie przyjechał z Lipska, choć było z Niemiec podobno aż dwu
reprezentantów (Berlin i jakiś drugi uniwersytet). Uniwers[ytet] krakowski posłał
jednak teraz do Lipska pismo z gratulacjami. Pańskie pytanie pochodzi chyba od
samego Pana, ale jestem przekonany, że większość profesorów lipskich jednak tej
[–] nie odczuwa.
U nas nic nowego. Przygotowujemy „R[ocznik] S[lawistyczny]” III i „M[ateriały
i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” V. Charakterystyczne, że o „R[oczniku]
S[lawistycznym]” I i II nie było w żadnym piśmie fachowym niemieckim ani słówka. Ostatnio zresztą i Jagić nas ignoruje w „Arch[ivie]”, ale jakoś to wytrzymamy.
Za to były recenzje francuskie, czeskie, serbskie.
Co Pan porabia? Czy poza procesem także co innego?
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

33

Runy słowiańskie (z powodu książki dr. J. Leciejewskiego) oraz Uwagi krytyczne z powodu nowych
etymologii kobiety. Oba artykuły: „MPKJ” IV, 1909.
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37. (K)

Kraków, 27 XII 1909

Kochany Panie!
Może by Pan był łaskaw napisać nam, czy w jakim niemieckim czasopiśmie nie
było wzmianki o „Roczn[iku] Slawist[ycznym]” I. My tu tego wszystkiego systematycznie nie przeglądamy, ale nie widzieliśmy dotąd żadnej recenzji niemieckiej.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
38. (K)

Kraków, 30 XII 1909

Szanowny Panie!
List Pański i projekt „odpowiedzi” czy „wyjaśnienia” posłałem Rozwadowskiemu, który na kilka dni wyjechał do Zakopanego. Prosiłem go, by Panu odpowiedział, bo zabrał ze sobą „materiały” do repliki Brücknerowi, mianowicie recenzje
Meilleta, Pedersena, Zubatego, Belicia, Romanskiego, Asbótha34 i dość ujemną, ale
względną jakiegoś C. z „Р[усского] Ф[илологического] В[естника]”.
Ja osobiście sądzę, że powoływać się na Zawilińskiego nie można, to za mały atut.
Najciekawsze, że Brückner najwidoczniej napisał „recenzję”, zobaczywszy
„R[ocznik] S[lawistyczny]” II – wyszedł przed 6 tygodniami, jest u Harrassowitza
– i rozwścieczony stanowczą [–] nad tomem I, postanowił go [–] i podkopać mu byt
ustępem o wyrzucaniu pieniędzy. Niech się cieszy zdrów, t. III już się przygotowuje.
Tyle na razie.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
„M[ateriały i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” IV broszuruje się.

1910

39. (K)

Kraków, 23 IV 1910

Szanowny Panie!
Brücknera w Krakowie nie było, pracy jego Z dziejów j[ęzyka] pol[skiego] odczytano tylko króciutkie streszczenie, gdzie zaznacza, że jego sposób przedstawienia
czy pojmowania rzeczy zupełnie się różni od innych autorów. Są tam uwagi z powodu bulli z 1136 [r.], coś o kobiecie, o najstarszym zabytku polszczyzny literackiej itd.
34

Fragmenty niektórych recenzji są cytowane w broszurze J. Łosia, K. Nitscha i J. Rozwadowskiego
W sprawie Rocznika Slawistycznego…
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Pański dodatek do Krčeka [sic]35 ciekawy jest ze względu na umysłowość tej
lwowskiej wielkości; w zgodzie on z innymi faktami. Zarzuty jego przeciw Panu
tym ciekawsze, że odnoszą się do stanowczo jednej z lepszych Pańskich recenzji,
której zarzutu małodusznego pedantyzmu w żaden sposób stawiać nie można.
Co do krtań jestem w kłopocie: nie pamiętam już, [–] tę panię wziąłem, a mimo
starań nie przywołałem sobie w pamięci okoliczności pisania o tym przed pięciu laty.
Kto jest Pankiewicz, o tym nie mam pojęcia.
Oto wszystkie kwestie Pańskie. Więcej nie piszę, bo zrobiłby się chyba z kartki
długi list, do którego nie mam w tej chwili czasu ani ochoty.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
40. (K)

Kraków, 3 VIII 1910

Szanowny Panie!
Wróciwszy dziś z kilkodniowej wycieczki w Sandomierskie, zastałem Pańską
kartkę i zaraz odpisuję. Rozwadowski wyprowadził się, bo dom, gdzie mieszkał,
zburzono, nie wziął jednak na lato żadnego mieszkania, lecz z rodziną wyjechał do
Ostrowca (poczta Winograd36 za Kołomyją). Jeśli go tam nie ma, to jest w Kosowie,
gdzie postanowił spróbować kuracji. Sądzę jednak, że adres ostrowiecki pewniejszy.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
41. (L)

Kraków, 27 VIII 1910

Szanowny Panie!
List Pański przyszedł szczęśliwie przed samym moim powrotem z Tatr, a więc
odpisuję z bardzo małym opóźnieniem.
Przeciw umieszczeniu w dopisku owego ustępu z kartki Brücknera do Jagicia
zasadniczo nic nie mam, bo skoro Jagić w rok lub więcej po fakcie opowiadał to
sam Baudouinowi, to widać nie zamierzał oszczędzać Brücknera i robić z tego tajemnicy37. Ja również tego nie taję i przy sposobności opowiadam ten fakt. Proszę
jednak nie powoływać się na mnie, bo za doskonałość przytoczonego tekstu odpowiedzialności brać nie mogę; nie widziałem go, mówił mi tylko Jagić, który urażony
był (jak z jego tonu wtedy sądziłem) o to, że Br[ückner] uważa go za niezdolnego
35

36

37

Dodatek do recenzji Henryka Ułaszyna o książce p. Krčeka „Grupy dźwiękowe polskie tart
i cir(z)ć…, „Prace Filologiczne” VII, 1911.
Albo Winogród w pow. kołomyjskim, Słownik geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich…, t. XIII, Warszawa 1893.
Mowa o karcie pocztowej, w której A. Brückner ostrzegał V. Jagicia przed K. Nitschem.
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do poznania się na ludziach i potrzebującego ostrzeżeń. Nie wiem, czy Jagić wtedy,
tj. na jesieni r[oku] 1907, zdawał sobie sprawę, o co szło Brücknerowi.
Ja wyobrażam sobie gienezę sprawy tak: Pojechałem wtedy do Wiednia na październik i listopad dlatego, że mając urlop na wyjazd, nie mogłem siedzieć w Krakowie, a chcąc skończyć Dialekty śląskie, nie chciałem z nimi wlec się do Zagrzebia,
dokąd pojechałem dopiero na Nowy Rok. Równocześnie pytał mnie Krček, gdzie
ma mi posłać pieniądze za recenzję w „Muzeum” o gramatyce Steina. Przyszło mi
na myśl, że gdy mu podam adres wiedeński, zaraz pomyśli, że jadę do Wiednia dla
starań w sprawie katedry38 (rzecz nie była jeszcze załatwiona), ale mimo to napisałem mu, że za kilka dni jadę na dłuższy czas do Wiednia. Fakt ten przytaczam dlatego, że, o ile wiem, Krček był jedynym we Lwowie człowiekiem wiedzącym o mym
pobycie w Wiedniu i mogącym to łączyć z własnym interesem, a kartka Brücknera
do Jagicia pisana była ze Lwowa.
Oczywiście te fakty są tylko dla Pana do osobistej wiadomości, bo mimo wszelkiego prawdopodobieństwa nie mogę jednak być pewnym, że rzecz wyszła od Krčka.
Ale wobec tego nie wiem, czy stylizacja Pańskiego ustępu jest zupełnie trafna.
W podanych wyżej warunkach (gdy ja mogłem rzekomo robić przez Jagicia starania
o katedrę1)) wyglądała ona na coś pośredniego między denuncjacją a oszczerstwem,
ale – jak mówię – dowodu bezwzględnego na to nie mam i przypuszczenie to daję
tylko do osobistej Pańskiej wiadomości. Co do stylizacji Pańskiej notatki zwracam
jeszcze uwagę, że z niej mógłby kto sądzić, że wtedy już byłem profesorem. Zresztą
Pan wie tę rzecz od Baudouina, więc ja nie mam tu nic do mówienia. Może by tylko
dodać, że nie pochodzi ode mnie i że Jagić sam ją rozpowiadał.
Ja osobiście ten fakt Brücknera wobec mnie uważam za jedyną wystarczającą
przyczynę, dla której ja osobiście ręki bym mu nie podał. To, co o mnie pisał, pomijam, bo to charakteryzuje więcej jego warsztat naukowy, gdy ten postępek – wprost
jego osobistą uczciwość.
Zresztą, jak Panu już nieraz pisałem, żeby to omówić bez ustawicznych potem
wyjaśnień, trzeba mówić o tym osobiście, a nie pisać. I Pan lepiej by uczynił, gdyby
czasem choć wyjrzał poza Lipsk, choćby do Krakowa. I Brücknerowskich czynów
jedną z przyczyn jest jego odcięcie od świata (polskiego).
Za życzenia dziękuję. Co do Lwowa, to oczywiście nic: kontrakt z Kryńskim [–]
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
1)

38

oczywiście zupełnie z nim tej sprawy nie poruszałem.

Na Uniwersytecie Lwowskim.
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42. (K)
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Kraków, 31 VIII 1910

Szanowny Panie!
Odpisuję na kwestie, z którymi się Pan zwrócił do Rozwadowskiego.
1) Ładne ma Pan pojęcie o „R[oczniku] S[lawistycznym]”! Gdybyśmy o tej
porze nie mieli już całego materiału do tomu, który ma wyjść za miesiąc, to musielibyśmy budę zamknąć. I tak będzie 22 arkusze, więc chyba do „R[ocznika]
S[lawistycznego]” IV.
2) „M[ateriały i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” V zacznie się prawdopodobnie
składać za 3–4 tygodni; wtedy może pójdzie i bez, czy jednak nie warto by w tym
skrócić „historii” Pańskich na to poglądów, a dać tylko rezultaty badań39?
Kiedy Rozwadowski wróci, nie wiem, bo nic o tym nie pisze. Ja za to mam na
głowie cały kram z bibl[io]gr[afią] do „R[ocznika] S[lawistycznego]” III.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
43. (K)

Kraków, 4 IX 1910

Szanowny Panie!
Ostateczną decyzję co do druku obu Pańskich rzeczy poweźmie się po powrocie
do Krakowa Rozwadowskiego i wtedy Panu zaraz napiszę.
Kartki Pańskie bib[lio]gr[aficzne] (w których jest jeden błąd) znajdą [–], o ile się
odnoszą do r[oku] 1908 (jedną z nich już sam zanotowałem: Owoc brzucha40). Do
r[oku] 1907 uzupełnień już nie dajemy, chyba gdyby się coś ważnego i nierecenzyjnego znalazło, boć dla takich drobnostek nie warto wywoływać znów zdań Brücknerów, że dawaliśmy bibliografię niepełną i że w „изв[естиях]” petersb[urskich] robią
to lepiej (!!).
Brücknera odbitkę z „R[ozpraw] W[ydziału] F[ilozoficznego]” kupiłem w Ak[a
demii] dla Pana za ½ ceny, tj. za 50 hal[erzy]. Uważałem, że dla tak małych kosztów
nie warto bawić się w przesyłanie i odsyłanie rzeczy pożyczonych. Ale gdyby to
Panu nie dogadzało, mogę odkupić.
Posyłam to równocześnie, sądząc, że niektóre punkty będą się Panu „podobać”.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

39

40

Mowa o studium Ułaszyna Próba wyjaśnienia form bez, przez, przed. Tekst wszedł w skład jego
Miscellaneów językowych I…
Chodzi o artykuł Ułaszyna Owoc brzucha czy owoc żywota, „Poradnik Językowy” VIII, 1910.
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1911
44. (K)

Kraków, 28 II 1911

Szanowny Panie!
Dziękuję za książkę, którą widziałem przed dwoma może miesiącami w bibliotece, ale którą dopiero teraz dokładnie przeczytałem41. Pyta Pan o wrażenia. Cóż, dla
mnie przecież rzecz była od początku jasna, idzie więc tylko o nielingwistów. Otóż
co do nich sądzę, że kto przeczyta dokładnie, musi przyznać Panu wszędzie rację,
niestety jednak wątpię, czy takich będzie dużo. Ludzie lubią awanturę, ale nie lubią jej dokładnie rozpatrywać, Pańska zaś książka zbyt zajmująco napisana nie jest.
Recenzji napisać zupełnie nie mam ochoty. W „Krytyce” by jej nie przyjęto, skoro
Feldman nie chciał ani słowa napisać o naszej broszurze W sprawie „R[ocznika]
S[lawistycznego]”, do „Poradnika” zaś pisałem o Filol[ogii] i lingw[istyce]42 w swojej obronie, tj. załatwiłem tam swoje rachunki z Brücknerem, tak jak Pan załatwił
swoje w tej książce.
Co do innych, to ludzie sprawą tą bardzo mało się zajmują. Tak np. dziś przypadkiem Ulanowski spytał mnie coś o Brücknera i pokazało się, że Pańskiej książki
nawet nie widział. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że Brückner przez tę
awanturę dużo stracił na opinii.
Myli się Pan, twierdząc, że cały uniwersytet daje zgodę na każdą katedrę, np. na
Zimmermanna, bo w rzeczywistości każdy wydział ma pełną autonomię i nikt się
do niego nie może wtrącać, ale to rzecz zbyt obszerna, by o tym pisać – chyba cały
artykuł.
Czy ma Pan zamiar być w Krakowie?
Łączę uprzejme pozdrowienia
K. N[itsch]
45. (K)

Kraków, 30 III 1911

Szanowny Panie!
Dał mi Rozw[adowski] pracę Pańską Asymilacja…43 dla ewent[ualnego] dania jej
zaraz do druku. Przeczytawszy ją, bardzo się zdziwiłem pewnemu faktowi: Oto stale
uważa Pan sonorne przy bezdźwięcznych za bezdźwięczne, np. Kŗach, napaŗstek,
wiejski itp., mimo że powszechnie uważa się je za dźwięczne, por. choćby „M[ateriały
i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” I 109 (Rozwad[owski]) i 117 (Baud[ouin]), gdzie
41
42
43

Mowa o broszurze Ułaszyna Filologia i lingwistyka prof. Brücknera…
Mowa o broszurze A. Brücknera Filologia i lingwistyka…
H. Uł a sz y n, Asymilacja spółgłosek pod względem dźwięczności. Jeden z pięciu artykułów pod
zbiorowym tytułem Miscellanea językowe I…
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w obu razach uważa się w wiatru za r dźwięczne, a tylko w wiatŗ za bezdźw[ięczne].
Dowodzą tegoż stale gwary, gdzie obok wiatrz, Piotrz, trzfać nigdy nie spotyka się
*trzawa; że nie asymilowały się sonorne już w prapol[skim], jak Pan twierdzi, dowodem brak w polskim czegoś w rodzaju łużyckich pszawy czy tszawa. Itd., itd.
Wolno Panu być innego zdania, ale w takim razie trzeba uzasadnić swój pogląd
różny od tego całego dotychczasowego ogólnego poglądu na to. A tego Pan nie robi.
Ponieważ osobiście na razie sądzę, że na tym punkcie Pan absolutnie nie ma racji,
przeto myślę, że trzeba z pracy Pańskiej wykreślić te przykłady i formuły, które
odnoszą się także do sonornych. Trudno nam bowiem drukować coś wprost sprzecznego z tym, co było poprzednio i z czym Pan wcale nie walczy. Zdaje mi się, że wykreślenie tych części jest łatwe i wyszłoby rzeczy samej tylko na korzyść. W przeciwnym razie musiałaby redakcja chyba dodać odpowiednią uwagę.
Pod pracą pisze Pan: „Lipsk, w maju 1910”, co mi przypomina ustęp w liście
Pana do Rozw[adowskiego], że Pan tak długo już czeka na miejsce w „M[ateriałach
i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]”! Jak kto? Czeka Pan dotąd co najwyżej tydzień,
tj. od chwili przysłania całego rękopisu, bo że go Pan napisał przed 10 miesiącami,
to „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” nic nie obchodzi i sądzę, że tę
datę trzeba pod artykułem skreślić, by nie było niesłusznej opinii, że to redakcja
„M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” tak długo rękopisy przetrzymuje.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
46. (K)

Kraków, 7 IV 1911

Szanowny Panie!
Zgoda, dostanie Pan możność poczynienia pewnych zmian czy dopisku w korekcie. Może być, że z okazji tego artykułu, jako też drukującego się obecnie Rudnic
kiego44 umieszczę też w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” nowy
dodatek do wymowy polskiej.
Druk Rudnickiego winien się skończyć za 2–3 tygodnie, ale nie ręczę, czy drukarnia, o tej porze zawsze przeładowana, nie spóźni się i czy zaraz potem weźmie
się do Pańskiego.
Łączę pozdrowienia
K. Nitsch

44

M. R u d n i c k i, Z zagadnień psycho-fonetycznych (Na tle konkretnych wypadków polskich i słowiańskich), „MPKJ” V, 1912.
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Kraków, 23 V 1911

Szanowny Panie!
Jak przewidywałem, drukarnia do posiedzenia publicznego Akademii tak była
zawalona robotą, że zaledwie zdołałem wydębić ukończenie druku pracy Rudnickiego. Tymczasem zamiast pierwszej Pańskiej korekty dostałem stamtąd zaproszenie
na „konferencję”, pokazało się bowiem, że nie ma całego szeregu czcionek. Mnie
to na myśl nie przyszło, bo jesteśmy w czcionki na ogół dobrze zaopatrzeni, a praca
Pańska sama w sobie, z natury swego materiału tylko polskiego, z góry wydawała
mi się pod tym względem zupełnie łatwą. Stało się przeciwnie z powodu Pańskiej
tendencji do ultradokładności [podpisane pod linią:] wyraźności.
Wiadomo Panu, że z zasady wszystkie przytoczone przykłady i teksty drukujemy kursywą, w kursywie też czcionek mamy moc. Pan tymczasem dla wyraźności
(nie dla niezbędnej potrzeby) części wyrazów, mianowicie omawiane w pracy grupy
spółgłoskowe każe składać antykwą. Dobrze to, o ile idzie o zwykłą antykwę, ale
do tego przystępują: ŗz, ŗ, w̦ , ţ, ļ, b̦, d̦ , m̦ , ȵ̦, ņ, j̦ , ń̦ – i to w ilości bardzo znacznej.
Było tak wprawdzie u Benniego, ale wszystko to było na jednej stronie, kazało się
więc zecerowi urwać przecinek skądinąd i przyczepić go do litery, u Pana jednak
przykładów takich będzie ze 200, a zecer liczy sobie za każdą czcionkę, którą musi
konstruować.
Zamawiać osobnych czcionek antykwowych dla tej jednej pracy nie możemy,
zwłaszcza że i tu niektóre zachodzą tylko po kilka razy ń̦ – 2 razy). Dla kursywy moglibyśmy to prędzej zrobić, ale i tu nie mamy czcionek na ń̦, j̦ , r̦ ’, w̦ ’, m̦ ’ itd., w każdym więc razie trzeba by czekać na odlanie ich, co trwa w praktyce kilka tygodni.
Dlatego proponujemy zastąpić wszystkie czcionki przez czcionki bez ogonka,
tylko odwrócone, a więc nie kw̦ iat, ale kʍiat. W odnośniku do tytułu napisze się:
„głoski, które kombinatorycznie tracą dźwięczność, zaznaczamy czcionką odwróconą” – i sprawa będzie najzupełniej jasna. Mała wątpliwość zachodzić by mogła
co do rz, ze względu że z w obie strony wygląda jednako, może by więc zamiast rz
wstawić wszędzie ř? Proszę o decyzję co do tego ostatniego w ogóle, bo co do całej
zasady, to jest ona tak wyraźna – a o wyraźność Panu chodziło – że nic Pan chyba
przeciw niej mieć nie będzie.
Przy tej sposobności naprawiam zaniedbanie i dziękuję za przysłanie mi interesującej ręki45.
Z pozdr[owieniami] i wyrazami poważania
K. Nitsch

45

H. U ł a s z yn, Zur Semasiologie von slaw. rǫkā, lit. rankà ‘Hand’, „Wörter und Sachen” II, 1910.
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Kraków, 17 VI 1911

Szanowny Panie!
Byłem w drukarni dla popchnięcia Pańskiego druku, ale na razie nic nie wskórałem. Zecer, specjalista językowy, składa „R[ocznik] S[lawistyczny]”, a że druk
jego spóźniony, nie można go ani na chwilę oderwać. Inni zecerzy mają nawał
roboty. Natomiast powiedział mi zarządca, że zaraz w pierwszych dniach lipca
kilka robót stanie lub będzie ulegać przerwom z powodu wyjazdów autorów i że
wtedy drukarnia będzie prosić o materiał do druku. A więc pierwsza połowa lipca – więcej zdziałać nie mogłem. Ale czy nadeśle Pan jeszcze ten 3. artykulik do
Miscellaneów?
Kartki tytułowej w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” się nie
daje. Nie idzie o koszta, tylko o wielkie zamieszanie, jakie sprawia każde odstępstwo od prawidła. Z Bullą Rozwadowskiego było co innego; drukowało się więcej
odbitek do handlu, bo to i niejęzykoznawcy kupią. Co zaś do Mammotrektu Łosia, to Łoś, nieznający się na stronie formalnej, sam sobie kartkę tytułową zaordynował bez mojej wiedzy. Nie rozumiem, po co Panu ta kartka? Tyle innych robót
wychodziło w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]”, nie gorszych od
Miscell[aneów], i bez tego się doskonale obeszły. Ja jeszcze kartki tej ani sam nie
miałem i na myśl mi to nie przyszło.
Sąd Brücknera o Biasowicach i ja, i Rozwad[owski] tak rozumiemy: skoro napisano Biasowice, a więc to nie od biesa! Wątpię, by inaczej zrozumieć się to dało.
Łączę wyrazy poważania
K. Nitsch
49. (L)

Jabłonowskich 24II
Kraków, 8 VII 1911

Szanowny Panie!
Zaraz pierwszej prośby Pańskiej nie mogę uwzględnić, mianowicie dostarczenia
75 nadbitek zam[iast] 50. Nie idzie tu wcale o pieniądze, ale o stały przepis, którego
się każde wydawnictwo musi trzymać. Te 50 nadbitek są [sic] do prywatnego użytku
i według regulaminu Akademii, zgodnego z regulaminami ogromnie przeważającej
liczby tego rodzaju instytucji i wydawnictw, nie wolno autorowi dawać ich do handlu księgarskiego. Rzecz prosta: im więcej nadbitek autorskich (nawet bez dawania
ich do handlu), tym mniej się egzemplarzy sprzedaje całego tomu.
Co do okładki, to ani jeden z Pańskich argumentów nie wytrzymuje – moim
zdaniem – krytyki. Że robienie kart tytułowych z „Rozpraw” nie czyni zamieszania, a w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” czyni, to nic dziwnego;
drukarnia ma do każdego wydawnictwa podane raz na zawsze informacje, a odstępowanie od nich dla jednego wypadku musi być specjalnie przypilnowane. Zupełnie
też nie ma Pan racji, pisząc: „Ależ sądzę, że to obojętne, co będzie z odbitkami: czy
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pójdą do handlu, czy zostaną rozdarowane przez autora, czy też spalone. Tak dobrze,
jak zapłacił Rozw[adowski] za swą »kartę«, tak samo zapłacić mogę i ja”.
Otóż wcale nie: Bullę uchwaliła Komisja odbić w większej ilości egzemplarzy
i dać ich trochę osobno do handlu, bo można było liczyć na pokup, np. przez historyków, tu więc mogła Komisja polecić sekretarzowi dopilnowania w drukarni odstępstw od zwyczaju, bo liczyła z tego na zysk! A Rozwadowski nic nie dopłacał.
Dalej, ponumerowane Pańskie uzasadnienia „Karty” tytułowej:
1) Wzgląd estetyczny. Z tego punktu widzenia równie dobrze mógłby nam Pan
proponować zmiany koloru okładki na „M[ateriały i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]”,
zmiany kroju liter itp.
2) Oszczędność czasu przy szukaniu w paczce odbitek z „M[ateriałów i] P[rac]
K[omisji] J[ęzykowej]”. To, co jest oszczędnością czasu dla Pana przy szukaniu, jest
stratą czasu w drukarni, a także dla mnie przy pilnowaniu jej.
3) Rozsyłanie do pism fachowych obcych, gdzie zam[iast] tytułu rozprawy dają
tytuł wydawnictwa. Ależ taką samą jak my okładkę dają np. „I[ndogermanische]
F[orschungen]” i inne pisma, a zamieszanie nie powstaje (odnosi się to i do punktu
2). Cóż my temu winni, że jakaś redakcja podaje spis prac nadesłanych w sposób
bezmyślny?
4) Robienie kart tytułowych przy odbitkach jest dość rozpowszechnione, a odnośne drukarnie robią je bardzo chętnie. O ile ja wiem, jest to bardzo mało rozpowszechnione (nie biorę pod uwagę wydawnictw Akademii Petersburskiej, która drukuje na koszt państwa, a na dochód ze sprzedaży też nie liczy, bo ten wraca do kasy
państwowej – ona znajduje się w zupełnie odrębnych warunkach, a nadto w Rosji
dużo czasu tracą na rzeczy niepotrzebne), a co do chętności, to niech Pan spróbuje
zażądać tego od „I[ndogermanische] F[orschungen]”, [–] czy [–]?, a przekona się
Pan. Ale wątpię, czy zwróciłby się Pan do nich z tym żądaniem albo też z żądaniem
większej ilości odbitek, bo na pewno by Pan ich nie dostał. Podobnie pozwalam sobie wątpić, czy np. zwracałby Pan uwagę redakcji „Wörter u[nd] Sachen” na ewentualną nieestetyczność ich wydawnictwa.
5) Do handlu księgarskiego odbitek dawać nie wolno.
Co do zdania mojego z rzekomym „żądłem” przeciw Panu (o innych robotach
z „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” nie gorszych od Pańskiej), to
w tym jednym razie przyznaję Panu rację, jeśli Panu ma to sprawić przyjemność.
Ale przyznam się, że gdy kogo zasypują (stało się, napisałem już to słowo „zasypują”, a Pan pewnie się go czepi, przetrząśnie dawne listy i zażąda wyjaśnień, kiedy
Pan „zasypywał” itd. bez końca) dalszymi żądaniami – a jest Pan ze wszystkich dotychczasowych współpracowników „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”
absolutnie jedynym, który nie tylko żądał dla siebie wyjątku, ale i wyjaśnień szczegółowych, dlaczego się tego wyjątku zrobić nie chce – to wreszcie straci człowiek
cierpliwość i napisze coś, dajmy na to, złośliwego. Dlaczego zaś mogło mi przyjść
takie właśnie wnioskowanie? Oto, bo wiem, że u niektórych autorów drukujących w „Изв[естиях]” (które najchętniej dają karty tytułowe etc.), to właśnie jest
powodem.
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Co do skreśleń też nie mogę Panu przyznać racji.
Pisząc od siebie, niejednokrotnie już dość chyba wyraźnie i bezceremonialnie
wystąpiłem przeciw Brücknerowi, by mnie można podejrzewać o jakieś względy dla
jego osoby. Inaczej jest, jeżeli jestem redaktorem wydawnictwa. Z tego stanowiska
musiałem uznać, że:
1) słowa o Kryńskim „zasugiestionowany rzekomą wszechuczonością i nietykalnością p. Brücknera” nie są obiektywne. Ja godzę się na to osobiście, że prawdopodobnie tak było, ale nie mam na to żadnego dowodu. Że tego zwrotu użył jeden
z najznakomitszych lingwistów, to tu nic a nic nie ma do rzeczy, bo tu nie idzie
o rzecz fachową, ale o przypuszczenie natury osobisto-psychologicznej. Cóż mnie
obchodzi, skąd ten zwrot pochodzi, jeśli Pan tego w danym miejscu nie pisze, nie
wyjaśnia? Przy sposobności spytałem Baudouina (w Krakowie), czy to nie on użył
tego zwrotu. Odpowiedział, że nie pamięta, że być może, ale że nie widzi powodu
do umieszczania tego w druku; że w ogóle godzi się na to, iż Pan z listami cudzymi
zbyt bezceremonialnie postępował, że w mówieniu i w listach każdy musi mieć pewną swobodę i nie być narażonym na to, że będą się czepiać każdego jego słowa, do
czego ma się prawo tylko przy rzeczach publikowanych.
2) Wykreśliłem „niewytrzymujące krytyki” (wywody Brücknera), bo w danym
miejscu tych słów Pan nie udowadniał, były więc subiektywne; przecież czytelnik
albo sam ten wniosek wyciągnie (jeśli się argumenty podaje), albo nie powinien dostawać go sformułowanym bez dowodów. Jeżeli jednak Pan zastrzega się przeciwko
dalszym skreślaniom tego właśnie rodzaju – to ja nic przeciw temu nie mam. Mogę
materiał [potraktować] ściśle urzędowo, tj. każdą rzecz nadesłaną dać do opinii
dwóm referentom, ale wątpię, czy Pan na tym lepiej wyjdzie. Może Pan też przesłać
do „Rozpraw” zamiast do „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”; w „Rozprawach” wprawdzie zapłaci Pan za każdą najmniejszą korektę dodatkową i będzie
Pan miał cenzurę Tretiaka czy czyją tam (może Rozwadowskiego?), ale dostanie Pan
większe honorarium i kartkę tytułową.
Wypisuję to wszystko tak szczegółowo, bo tydzień już noszę list Pański i nie
mogę się zebrać na odpowiedź. Nie mogę, bo bez przymusu nie mogę tracić przeszło
godziny na tłumaczenie i usprawiedliwianie z rzeczy tak drobnostkowych (przynajmniej pierwsze, dotyczące karty tytułowej, są bardzo drobnostkowe). Pan widocznie
lubi z niesłychaną dokładnością rozbierać każde słowo, ale ja pozwalam sobie na
taką stratę czasu tylko przy rzeczach ważnych.
Oczywiście Pan i tutaj nazwie może nawet sprawę karty tytułowej ważną, ale
wobec tego mógłbym tylko z ubolewaniem stwierdzić, że niestety poglądy nasze
na to się różnią. Dla mnie cały Pański list jest przykrą oznaką jakiejś manii, w jaką
Pan wpada. Daruje Pan, że piszę tak otwarcie moje wrażenie, ale chcę z tym raz
skończyć. Otóż zdaje mi się, że Pan, tak niesłusznie pokrzywdzony przez Brücknera, dostał pewnego rodzaju manii prześladowczej; mnóstwo razy w listach Pańskich
stwierdzałem, że Pan podsuwa myśl szkodzenia Panu takim ludziom, którym to nawet przez głowę nie przeszło. Ja tymczasem miałem niejednokrotnie wrażenie, że
jeżeli niektórzy ludzie wyrażali się o Panu niechętnie, to bynajmniej nie dlatego, by
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brali stronę Brücknera, ale że ich zniecierpliwiło i znudziło to ustawiczne roztrząsanie przez Pana każdego słówka, to dociekanie, co w tym mogło tkwić (Panu nieprzychylnego). Typowym tego przykładem jest ostatni list Pański do mnie. Sprawia
on wrażenie, jakobym ja specjalnie Panu robił różne trudności, skreślenia itp., gdy
właśnie ja zawsze byłem pod tym względem dla Pana życzliwie usposobiony1) i nic
sobie nie mam do wyrzucenia (chyba może zbytnią otwartość).
Chciałbym bardzo choć w części Pana przekonać, ale doprawdy wątpię w możność tego. Pan gotów znów analizować każde słowo listu tego i obdarzyć mnie
odpowiedzią na 4 arkusze, na co ja znów musiałbym odpowiedzieć 8 itd. bez końca.
Że Pan się dopatrzy w tym liście mnóstwa „żądeł” przeciw sobie, tego się domyślam, ale na to niestety nic poradzić nie mogę. Jeżeli po tylu latach nie wierzy Pan,
że cenię Pański charakter i Pańską wiedzę, jeżeli Pan chce, bym oprócz tego godził
się na każdą Pańską pretensję, to jest nad moje siły. Po raz ostatni stwierdzam, że
przy wysokim szacunku dla Pańskiego charakteru i wiedzy, uważam za nieszczęście Pańskie: 1) małostkową drobiazgowość, 2) podejrzliwość przeciw bodaj czy
nie całemu światu. Pan jest na to psychicznie chory i jak bardzo często tego rodzaju
chorzy, nie chce się Pan z tego wyleczyć. Nie chce się Pan np. wyrzec tych ciągłych
artykulików prostujących i korygujących rzeczy przeważnie drugorzędne, choć to
przeszkadza Panu w dokonaniu jakiej większej syntetycznej, konstrukcyjnej pracy,
która w oczach całego świata naukowego postawiłaby Pana wyżej niż 100 recenzji
czy artykulików à propos czegoś tam.
Nie chce Pan rozmówić się ustnie; pisałem w swoim czasie, że gdyby Pan wstąpił
do Krakowa, wracając z Ukrainy, to pozbyłby się Pan wielu uprzedzeń, które się
u Pana do Krakowa wciąż między wierszami czyta. Pan oczywiście napisał mi, że
droga przez Warszawę była wygodniejsza. Nie przeczę, ale to moim zdaniem był
powód zupełnie drugorzędny, niestojący w żadnej proporcji do samej rzeczy. Ani
chwili nie wątpię, że podał go Pan zupełnie szczerze, ale twierdzę, że Pan sam siebie
oszukuje i mimo woli poszukuje przyczyn, które mogły Pana uwolnić od nie dopuściły do rozwiązania, rozpoznania niektórych bolących Pana (słusznie, temu nie
przeczę) punktów. Zamiast dążyć do uleczenia, sam Pan się w tym utrwala. Znam te
stany i sam je przechodziłem, tylko że na szczęście zdołałem się z tym jakoś uporać.
Może źle robię, zwłaszcza dla siebie, że ten list posyłam, ale wszystko to samo
mógłbym przy pierwszej sposobności powiedzieć ustnie, wolę więc raz już z tym
skończyć.
Z wyrazami poważania
K. Nitsch
zostawiłem np. przy bez całą historię rozwoju Pańskich na to zapatrywań, choć to może czytelników nie bardzo obchodzić, im przecież idzie o rezultaty!

1)

[dopisek u góry pierwszej strony:] Korekta Pańska spaźnia się z powodu zjazdu lekarzy i [–], który
wziął w posiadanie cały Kraków.
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Kraków, Zwierzyniec, „na Salwatorze”, 11 VIII 1911

Szanowny Panie!
Przesyłając Panu mój nowy i zapewne już ostatni adres, zapytuję, czy nie mógł
by Pan zrobić dla „R[ocznika] S[lawistycznego]” IV bibliografii rozumowanej
z „Götting[ische] Gelehr[te] Anz[eiger]”, t. 172 za rok 1910. Roboty przy tym dużo
nie będzie, a nie chcielibyśmy, by bibliografia w t. IV uwzględniała mniej czasopism niż w t. III. Tymczasem nie wiem, dlaczego pismo to przestano przysyłać do
Akademii i tego roku już za późno się o nie upominać. Nie wiem, jakie zwyczaje
w Lipsku, czy biblioteki w sierpniu jeszcze otwarte, ale gdyby Pan mógł to zrobić
choćby w pierwszych dniach września, to wobec opóźnienia się druku „R[ocznika]
S[lawistycznego]” nie będzie jeszcze za późno. Prosimy więc bardzo o odpowiedź,
tę czy inną. Honorarium płacimy w skali 50 kor[on] od arkusza.
Z prawdziwym poważ[aniem] i serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
51. (K)

Kraków, 27 IX 1911

Szanowny Panie!
Przypominam sobie, że nie dałem Panu wyjaśnienia co do skreślenia drugiego
Pańskiego przypisku w kontrartykuliku o Józwie46. Otóż osądziliśmy (ja i Rozwadowski), że przypisek ten nie stoi w żadnym istotnym związku z treścią artykuliku,
jest więc do jego zrozumienia zupełnie niepotrzebny i robi tylko wrażenie napisania
czegoś o Brücknerze, w odpowiednim czy nieodpowiednim miejscu.
Że w rzeczy samej może Pan mieć słuszność, to inna sprawa, ale tę można by
podawać (tj. prostować mylny sąd Rudnickiego) albo w liście do niego samego,
albo w „Poradniku Językowym”. „M[ateriały i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]”
mogą przyjąć artykuł nieprzyjęty przez „Por[adnik] J[ęzykowy]”, jeżeli ten artykuł
ma naukową wartość, ale nie mogą przyczepiać do niego polemiki o jedno zdanie
z „Por[adnika] J[ęzykowego]”.
Zdaje mi się, że dostał Pan już wszystkie korekty. List Pański do drukarni nic nie
pomógł, tylko luka w składaniu.
Z wyrazami poważania
K. Nitsch

46

Polskie gwarowe Józwa [w:] Miscellanea językowe I…
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Kraków, 16 XI 1911

Szanowny Panie,
Dziś dopiero odpowiadam na list z 26 IX, bo przedtem wobec zahamowania druku nie było do tego potrzeby.
Ponieważ wtedy pisma nasze się minęły (moja karta z 27 IX), przeto właściwie
wie już Pan, dlaczego opuściliśmy Pański dopisek. List Pański nie zmienił mojej
opinii co do przypisku na str. 307, który nadal zostaje zupełnie luźnym, nie łączy się
bynajmniej z treścią, a służy tylko do załatwienia Pańskich rachunków z Brücknerem czy Rudnickim. Przez skreślenie go nie stawiamy Pana wcale w przykrą pozycję,
bo jeżeli pisze Pan, że drukuje go Pan „takim, jakim był zwrócony z »Por[adnika]
J[ęzykowego]«, a tymczasem brak w nim jednego ustępu”, to na to prosta rada:
niech Pan na str. 306 w przypisku opuści czy zmieni ostatnie dwa wiersze i
[–]47
co teraz już wkrótce nastąpi.
Równocześnie posyłam korektę i łączę wyrazy prawdziwego poważania
K. Nitsch
PS A niech Pan zrobi jakiś porządek z ortografią: zostawiamy autorom do woli, jak chcą pisać,
ale taki chaos, jaki panuje u Pana – nie po raz pierwszy – co do -ym, -im, -em, -emi nie może być
popierany [?].

53. (L)

Kraków, 20 XII 1911

Szanowny Panie!
Ponieważ rozprawa następująca w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzy
kowej]” po Pańskiej drukuje się i arkusz odbijają, przeto polecę dziś drukarni, by
sporządziła Panu odbitki i myślę, że do tygodnia je Pan dostanie.
Honorarium za 3 ark. i 3 str. wynosi 125,50 koron, od czego odbierze się koszta
dodatkowej korekty w kwocie 14 koron.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” IV posłaliśmy Panu za ½ ceny, tj. za 4 kor[ony] plus
porto, nie pamiętam, 20 czy 30 hal[erzy]. Tych dwu rachunków połączyć nie można,
bo tamto prześlą Panu z Akademii, a to nasze.
A teraz prośba. Kiedyś pisał Rozwadowski do Leskiena o współpracownictwo
w „R[oczniku] S[lawistycznym]” i dostał odpowiedź bardzo grzeczną, ale na razie
wymawiającą się. Pan się z nim styka; czy nie mógłby Pan w naszym imieniu poprosić go o napisanie do „R[ocznika] S[lawistycznego]” V recenzji o podręcznikach
cer[kiewno]-słowiańskich Kulbakina, Vondráka (chrestomatia), Pastrnka? Bardzo
bylibyśmy Panu za pośrednictwo wdzięczni.

47

Brak jednej strony listu.
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By uniknąć opóźnienia, proszę już teraz o przepatrzenie opuszczonego tomu
„G[öttingische] G[elehrte] A[nzeiger]” z r[oku] 1910 i o całą bibliografię językowo-słowiańską całego rocznika „G[öttingische] G[elehrte] A[nzeiger]” z r[oku] 1911.
Może poprosimy jeszcze o co więcej.
Z prawdziwym poważaniem
K. Nitsch

1912
54. (K)

Kraków, 21 I 1912

Szanowny Panie!
1. Odbitki chyba Pan już otrzymał.
2. Autorem książki o Spiżu–Spiszu jest ksiądz tutejszy, którego nazwiska zapomniałem. Rzecz zupełnie dyletancka; w historii zna podobno porządnie materiał, ale
nic więcej, w lingwistyce zupełna ignorancja i nonsensy.
3. Pchłę dostałem, pieniądze też.
4. Czy Pan mówił z Leskienem?
5. Pokazywał mi Rozw[adowski] odpowiedź Pańską Matusiakowi. Zdumiała
mnie; pisze Pan tam mniej więcej: „jak mógł się podobny idiotyzm ukazać w »Poradniku«”, czyli wymyśla Pan nie tylko autora, ale i redaktora, a potem się Pan
dziwi, że Panu redaktor nie chce w tej formie umieścić!! Ciekawym, gdzie na kuli
ziemskiej znajdzie Pan takiego redaktora!
Z poważaniem
K. Nitsch
55. (L)

Kraków, 26 II 1912

Szanowny Panie!
Jeżeli mnie list Pański nie bardzo zdziwił, to tylko dlatego, że przyzwyczajony
jestem do niewspółmierności naszych zapatrywań.
Rzecz ma się tak: obaj Panowie rozrządzili się „Materiałami i Pracami” bez
uprzedniego zapytania redakcji; Rudnicki bez pytania posłał Panu, Pan bez pytania
mnie nadesłał. O rzeczy tej dowiedziałem się od Rudnickiego, gdy już artykuł jego
był u Pana, i powiedziałem mu, że wcale nie ręczę, czy rzecz wydrukujemy, bo:
1) szkoda tyle miejsca na rzecz tak drobną i niezupełnie pewną (inna sprawa,
gdyby forma, o którą idzie, dała się przy dzisiejszym stanie wiedzy bezspornie rozstrzygnąć, czego jednak żaden z Panów nie zrobił);
2) „M[ateriały i] P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” nie są „czasopismem”, gdzie
by można pomieszczać polemiki wchodzące w osobiste pojmowanie spraw, jeżeli
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czytelnik nie ma z tego pozytywnie czegoś nowego. Nadto powiedziałem, że nie
możemy dopuścić, by któryś z autorów miał zamkniętą w „M[ateriałach i] P[racach]
K[omisji] J[ęzykowej]” drogę do odpowiedzi i miał o to pretensję. Ponieważ zaś,
gdyby on odpowiadał na Pańskie uwagi, a Pan znów na jego itp., rzecz absolutnie
nie miałaby końca, przeto powiedziałem mu tak mniej więcej: „Gdy Ułaszyn odeśle,
Pan musi od razu przejrzeć i albo – jeśli Pan rzecz uzna – cofnąć swój zarzut, albo
od razu odpowiedzieć, co jednak ewentualnie jeszcze pójdzie przed drukiem do Ułaszyna, by znów on ewentualnie albo coś opuścił, albo sprostował czy odpowiedział”.
Rzecz musi być obopólnie skończona przed drukiem, by potem nie było z tego sporów, musi zaś być obcięta co do tego, w czym uznacie, że jesteście przekonani przez
przeciwnika, bo przecież w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” nie
możemy dawać kilku arkuszy dla prywatnej polemiki o drobnostkę. Co obchodzi
czytelnika, jakimi drogami przekonywaliście się? Jego obchodzi tylko to, na czym
ostatecznie stoicie, w czym sobie ostatecznie ustąpić nie możecie. Że ta wasza pisanina i posyłanie rękopisów może się przeciągnąć poza koniec druku tomu V (skończy się najdalej za dni 10, tj. ok. 7 marca), to redakcja temu niewinna.
Panu tego pisać nie miałem potrzeby, bo nie Pan się z tym do mnie zwracał.
Zresztą uważałem i dotąd uważam za rzecz zupełnie naturalną, że rękopis z Pańskimi uwagami dałem Rudnickiemu. Uważam też, że zupełnie słusznie cofnął swoje
zarzuty, co do których uznał, że Pan ma słuszność, a i Pan chyba powinien być z tego
kontent: przecież przekonał go Pan, a skoro nie idzie Panu o pokazanie swojej wiedzy, a tylko o to, by sprawa była naukowo rozstrzygnięta, to nic Panu nie powinno
zależeć na drukowaniu tego. Przecież nie drukuje się dysput, jakie fachowcy wiodą
między sobą ustnie czy listownie; co to kogo obchodzi, czy p. C. przekonał pana
S. ustnie czy listownie, w drodze prywatnej, zanim ten swoją pracę wydrukował!
Zresztą jeżeli Rudnicki sam dobrowolnie posłał Panu swój rękopis i w ten sposób
dał Panu sposobność odpowiedzenia w tym samym tomie (w przeciwnym razie dowiedziałby się Pan o jego artykuliku, dopiero dostawszy t. V), to eo ipso należy mu
się, aby równą miarką i on znał przed drukiem Pańskie zarzuty i ewentualnie swoje
cofnął lub zmienił. Uważałem to tym bardziej za ważne, że raczej on mógłby mieć
do redakcji „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” pretensję, że drukowała
odpowiedź na jego artykulik z „Poradnika”. Teraz bardzo żałuję, żeśmy ten ustęp
z Pańskich Miscellaneów drukowali; cóż nas to obchodzi, że Zawiliński drukować
Panu nie chciał? Zrobiliśmy Panu ustępstwo i za tę grzeczność teraz pokutujemy.
Zaglądam jeszcze do Pańskiego listu i dodaję: Owszem, sądzę, że każdy się zgodzi, że przysługuje redaktorowi prawo wręczania takiego rękopisu autorowi pierwszemu, skoro ten pierwszy autor sam swój rękopis przed drukiem drugiemu posłał,
bo w przeciwnym razie ten drugi byłby uprzywilejowany. (Nie może więc Pan np.
porównywać tego z Zawilińskim, który pozwolił Matusiakowi „sprostować” błędy
swego artykułu na podstawie Pańskiej o nim recenzji, choć tej recenzji nie drukował).
À propos: 13 II pisze Pan: „przekona się Pan też o »obiektywności« Zawilińskiego”, tak jak gdybym ja kiedykolwiek jego „obiektywności” bronił? Ja pisałem tylko
poprzednio, że psychologicznie nie można się dziwić redaktorowi, gdy nie chce dru-
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kować artykuliku wykazującego nie tylko nieuctwo współpracownika (Matusiaka),
ale w sposób dosadny też samego redaktora. Sądzę, że każdy ma prawo cofnąć swoje
twierdzenie, jak to uczynił Rudnicki, skoro uznaje się pokonanym, a i dla czytelnika
tylko korzyść z tego, że nie potrzebuje czytać zbytecznej polemiki.
Jeżeli Rudnicki napisał tonem „niegrzecznym”, to nie moja wina, zwracam jednak uwagę, że mógł też stracić cierpliwość, skoro przeczytał w jednym punkcie
walkę z użytym przez siebie wyrazem cudowny, gdy z całego toku jego pisma jest
zupełnie jasne, że przez słowo to nie rozumiał czegoś nadprzyrodzonego, ale coś
podziwu godnego.
O ile sądzę, że w całej polemice o Józwę raczej Pan ma rację, o tyle twierdzę,
że ta Pańska uwaga jest typowym tzw. „czepianiem się”. Pan się takim czepianiem
się sam zabija, bo mało kto zechce przebić się przez podobne ustępy, a odrzuciwszy
je, zauważyć tylko to, co istotnie ważne. Raz już w tym duchu do Pana pisałem ów
obszerny list o Panu, a potem bardzo żałowałem, że skusiło mnie do owej uwagi
o sprawie Pańskiej z Matusiakiem i Zawilińskim, bo Pan – jak zwykle – doszukał się
w tych moich ówczesnych kilku słowach myśli, których nie miałem. Tym razem muszę niestety to wszystko pisać jako współredaktor „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji]
J[ęzykowej]”.
Przed wysłaniem listu przeczytam go jeszcze Rozwadowskiemu, ale wątpię, by
się na co nie zgodził, bo odkąd się znamy, nie było jeszcze między nami żadnego
zasadniczego nieporozumienia, a sprawę tę już przedtem z nim omawiałem i razem
rękopis daliśmy Rudnickiemu.
List mój jest może chaotyczny, ale naprawdę nie mogę już spokojnie odpisywać
na te ustawiczne pretensje. Rudnickiemu będę radził, by na Pański artykuł zupełnie
nic nie odpowiadał, bo 1) raczej on nie ma racji, 2) tam, gdzie ją ma, nie warto dla
takiego drobiazgu tracić tyle czasu i papieru, gdy się może przez ten czas zrobić coś
wartościowszego.
Z poważaniem
K. Nitsch
56. (K)

Kraków, 30 VIII 1912

Szanowny Panie!
Dziękuję za pamięć, choć rzecz tylko z powodu wiecznego naszego guzdralstwa
z „R[ocznikiem] S[lawistycznym]” niespóźniona. Wobec tego proszę jeszcze o jedno: o bibl[io]gr[afię] z „Le Monde oriental” za lata 1910 i 1911, bo ja ostatni widziałem 1. zeszyt III tomu, na pewno istnieje już i t. V. Gdzieś czytałem mi wpadło
przygodnie, że są tam np. etymologie – jeżeli nie słow[iańskie], to odnoszące się do
słow[iańszczyzny] – Lidéna; w 1911 jakiś artykuł Wiklunda.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” V wyjdzie ok. połowy października. Są w nim 2 artykuły Rozwadowskiego: o stosunku [języków] bałt[yckich] do słow[iańskich] i o pol.
tart // trot, w recenzjach z nowych pisze Kalima i Hujer.
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Pańską broszurę W obronie nauki48 dostałem. Rzecz Pańska z Matusiakiem słuszna, ale zanadto mechanicznie wprowadzona w jeszcze [–] ogólną; lepiej było rzecz
poszerzyć i na inne nauki, a tylko jako przykład wsadzić Matusiaka, by rzecz ogólna
nie robiła wrażenia wstępiku do szczegółu.
Dlaczego Akad[emia] nie brała udziału w zjeździe petersburskim, dokładnie
nie wiem, wiem tylko, że i czeska tam miała nie być; czy była tam oficjalnie, czy
też zmieniono zdanie? Słyszałem [–], że według projektu rosyjskiego miało mieć
jeden głos każde stowarzyszenie naukowe, rzecz więc tak była ułożona, by same
rosyjskie, skrzętnie pozbierane, przeważyły bezwzględnie nad wszystkimi innymi
stow[arzyszeniami], które delegatów niemal nie przysłały.
Ciszewski ustąpił właściwie z powodów subiektywnych; jest to zdeklarowany
neurastenik. Słyszałem to pośrednio od bezstronnego chyba Kryńskiego. Jego list
otwarty ma w każdym razie momenty nieszczęśliwe (finansowe, a przecież za 5000
koron kawaler we Lwowie wyżyć może; zresztą wszyscy tak płatni).
Dlaczego się Pan tak dziwi, że drukuje się tom II Encykl[opedii]? Przecież tak
samo robi np. rosyjska Enc[yklopedia] i sądzę, że właśnie gdyby się czekało porządku, to żadna nigdy by nic nie czytała [sic]. Zresztą i I tom już wydrukowany.
Tom V „R[ocznika] S[lawistycznego]” prześlę Panu, gdy się tylko ukaże.
Łączę pozdrowienia i wyrazy poważania
K. Nitsch
57. (K)

Kraków, 1 X 1912

Szanowny Panie,
Jeżeli można, to proszę o przygotowanie dla „R[ocznika] S[lawistycznego]” jak
najszybciej:
1) dat ukazania się zeszytów „Le Monde oriental”, począwszy od III t.,
2) o wiadomość, czy w zeszytach tych nie było czego slawistycznego poza Lidéna
Balt.-slav. [–] z V (1911) 197–204, co znam z odbitki? Jeżeli tak, to proszę o krótkie
streszczenie, ale przypuszczam, że nie ma nic.
„R[ocznika] S[lawistycznego]” złożono arkuszy 17, za miesiąc więc przyślę
Panu egzemplarz.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

48

Opublikowane w „Brzasku” II, odb. Poznań 1912.
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58. (K)

Kraków, 9 XI 1912

Szanowny Panie!
Honorarium za Pański ustęp w bibl[io]gr[afii] wynosi 1,79 k[orony], „Rocznik”
(½ ceny) 4 kor[ony], poczta 0,30, winien nam Pan więc 2,5 korony.
Recenzje Trautmanna o Bernekerze z „G[öttingische] G[elehrte] A[nzeiger]”
podałem w „R[oczniku] S[lawistycznym]” w swoim streszczeniu, dokonanym
przed przysłaniem Pańskiego w czerwcu w Poznaniu, bo uwzględniało też rzeczy
przez Pana pominięte. Na przyszłość prosimy o bibl[io]gr[afię] z „G[öttingische]
G[elehrte] A[nzeiger]”, „[Le] M[onde] or[iental]” (może jeszcze i z czego więcej),
ale wcześniej (do maja), by uniknąć podwójnej roboty.
Przed kilku dniami posłałem też Panu swoje Rymy (!)49.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” V równocześnie posyłam i łączę uprzejme pozdrowienia
K. N[itsch]
59. (K)

Kraków, 17 XI 1912

Szanowny Panie!
Zamykając rachunki za „R[ocznik] S[lawistyczny]” IV, znajdujemy notatkę, że
dostał Pan ten tom i że ma Pan zapłacić. Nie insynuujemy Panu bynajmniej, że Pan
potem nie zapłacił, prosimy tylko o wyjaśnienie (o ile Pan jeszcze sprawę pamięta),
kto Panu posyłał: ja czy Rozwadowski i czy odesłał Pan należytość osobno, czy
może z jakimi innymi rachunkami.
Łączę uprzejme pozdrowienia, dziękując imieniem „R[ocznika] S[lawistycznego]”
za pochlebną o nim opinię,
K. Nitsch
[adnotacja Ułaszyna:] Wysłałem 3 Janua[r] [19]12 Postanweisung N 73; Postamt N 5.

60. (K)

Kraków, 10 XII 1912

Szanowny Panie!
Po co te dowody? Trzeba było napisać: „zapłaciłem” i koniec.
Pańską broszurkę dostałem, mniej więcej przeczytałem i… dziwiłem się, że się
Panu chciało tyle o tym pisać i że Pan ma czy miał o gazetach tak wysokie pojęcie50.

49
50

K. N i t s c h, Z historii polskich rymów. Studium językowe, Warszawa 1912.
W bibliografii Ułaszyna brak informacji na temat owej „broszurki”.
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Zmiany w „Poradniku” dokonały się pod wpływem rad sprzed dwu jeszcze lat.
Zaproszenie „wszystkich” trzeba brać oczywiście z zastrzeżeniem: nie może przecież redaktor zapraszać tych, z którymi się pokłócił.
Od Benniego dostałem dziś rękopis do „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzy
kowej]”. Może by Pan był łaskaw powiedzieć mu, że ma prawo pierwszeństwa do
druku, gdy tylko będzie miejsce, tj. gdzieś koło 1 lutego.
Równocześnie posyłam dla Pana i dla niego 2 egzemplarze drobiazgu o Gostycynie i Cekcynie51.
Z wyrazami prawdz[iwego] poważ[ania]
K. N[itsch]

1913
61. (K)

Kraków, 15 II 1913

Szanowny Panie!
1. część Przyczynków leksykalnych52 otrzymałem. Mogą pójść do druku za tydzień, ale na razie składać się będą w przerwach tygodniowych, wskutek czego
ukończenia druku spodziewać się można dopiero za miesiąc lub półtora (względy
czcionkowo-typograficzne, których tu wykładać nie warto).
Dziwi mnie, że Pan nie włączył od razu i wyrazów szulerskich. Przecież skoro
Pan nie daje etymologii, to opracowanie, tj. zestawienie ich, nie zajmie Panu więcej
jak tydzień czasu. A po cóż wypuszczać osobno arkusz druku, osobno broszurować
itp. Wobec tego może by Pan jednak zechciał to zrobić; będzie można dodać, choćby
się to zaczęło składać. Bo obecnie dajemy (od tego tomu) odbitki z kartką tytułową
osobno, ale właśnie dlatego przeciwni jesteśmy drobieniu na kawałki rzeczy do siebie należących.
Niech Pan to rozważy, bo gdyby np. szulerskie obejmowały potem tylko ½ arkusza, to nie wiadomo, jak by to drukować!
Encyklopedią nie rządzę, nie potrafię też odpowiedzieć Panu na pytanie co do
odbitek z niej.
Z prawdziwym poważaniem
K. Nitsch

51
52

K. N i t s c h, Gostycyn i Cekcyn, „Roczniki Towarzystwa Naukowego” XIX, 1912 (Toruń).
H. Uł a sz y n, Przyczynki leksykalne. 1. Gwara złodziejska z około roku 1840, „MPKJ” VI, także
odb. Kraków 1913.

VI. Listy Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna…

62. (K)

255

[Kraków,] 1 III 1913

Szanowny Panie!
Nie otrzymałem odpowiedzi na kartkę z 16 lutego, w której zapytywałem o przyczynę niewłączenia do rękopisu także słownika szulerskiego. Słowniczek złodziejski zacznie się drukować w przyszłym tygodniu, ale jeśli sam szulerski będzie potem
za mały, to trudno go będzie ogłosić osobno.
Z uprzejmym pozdrowieniem
K. Nitsch
63. (K)

Kraków, 9 III 1913

Szanowny Panie,
Widzi Pan, jak tego mało wypadło, nawet nie arkusz. Coraz bardziej widzę, jak
nie warto drukować osobno takich drobnych rzeczy, co nie są pilne, a których potem
będzie część druga i trzecia. Tylko z tym kłopot: w drukarni, z odbitkami, z przekazywaniem, z bibliografią.
W korekcie stron jeszcze wstawiać nie można, bo jeszcze się nie wie, od której
strony się Pański Słownik rozpocznie. Musi się skończyć druk Rudnickiego i odbić
złożony artykuł Benniego, co razem potrwa ze 3 tygodnie. Ale pierwszą korektę
może Pan odesłać.
Łączę pozdrowienia
K. Nitsch
64. (K)

Kraków, 25 IV 1913

Szanowny Panie,
Nie wie Pan, co się dzieje z Bennim? Jaki jego adres? Pisałem do niego do Warszawy na Wilczą 32/18, ale kartka wróciła z dopiskiem poczty z 8 st[arego] st[ylu],
że wyjechał za granicę. A mam dla niego korektę.
Jeżeli pisanie do drukarni sprawia Panu ulgę, to niech Pan pisze. Ale pozytywnej
korzyści Pan nie odniesie, bo przecież nic stamtąd nie wyjdzie bez mego zarządzenia
i porządku druku nie zmienia. A dziwię się, że Pan mnie nie wierzy. Druk Pańskiej
pracy i tak możliwie przyspieszyłem, choć rozprawa Rudnickiego (poprzedzająca)
dopiero w tym tygodniu się kończy.
Pańską złożono w przerwie, ale odbitki to oczywiście nie przyspieszy.
Łączę wyrazy poważania
K. Nitsch
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65. (K)

Kraków, 28 VI 1913

Szanowny Panie!
Pan pewno wie, czy jeszcze wychodzi „Orędownik Językowy” ks. Górala,
ewent[ualnie], kiedy wychodzić przestał. Za tę drugą wiadomość (wraz z datą rozpoczęcia) byłbym bardzo wdzięczny.
Z prawdziwym poważaniem
K. Nitsch

1914
66. (K)

Kraków, 17 I 1914

Szanowny Panie!
Przypadkiem, z kartki Benniego, dowiedziałem się, że Pan jest chory. Chociaż
przypuszczam, że to wszystko nie poważne przypadki, niemniej jednak pospieszam
z wyrazami żalu, że wstrzymuje to Pana zapewne w pracy nad gramatyką polską53.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” VI wyszedł i zapewne go Pan już posiada, wraz
ze swymi notatkami bibl[io]gr[aficznymi]. Gdyby Pan nie miał, proszę napisać,
a prześlę.
Także „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” [tom] VI wyszedł i za kilka
dni Pana dojdzie. Na razie strajk drukarzy, a równocześnie mała przerwa w pracach.
Encyklopedii jeden tom językowy zapewne będzie na wiosnę. Ale fata nad nim ciążą.
Zresztą nic. Benni odkłada i odkłada swój przyjazd na habilitację, doktoryzował
się Lehr, w trakcie jest Kryński54 i inni, cała gieneracja, po której znów przerwa.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
67. (K)

Kraków, 1 III 1914

Szanowny Panie!
Adresu Lehra nie mogłem był podać, bo wyjechał do Wiednia i dopiero teraz mi
napisał. Mieszka: Wien XIX, Biedergasse 5, drzwi 22.
53

54

Ułaszyn przygotowywał gramatykę języka polskiego. Rękopis przepadł wraz z biblioteką Ułaszyna
w pożarze rodzinnego dworu w Kopiowatej. Pisał o tym w swoich wspomnieniach: „Na wiosnę
1914 r., kiedy w powrotnej drodze ze spędzonej na Korsyce zimy bawiłem w Nizzy, doszła mnie
wieść o spaleniu się dworu kopiowackiego, a z nim połowy mej biblioteki i zbiorów (m.in. etnograficznych, numizmatycznych itp.) oraz m.in. mojej gramatyki omal wykończonej dla firmy
heidelberskiej […]” (H. Uł a s z y n, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie…, s. 469).
Mirosław Zbigniew Kryński, syn A.A. Kryńskiego.
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„R[ocznik] S[lawistyczny]” VI posłałem kiedyś do Turyngii, ale teraz piszę do
Lipska, myśląc, że to pewniej.
Benniego pewnie Pan widział w jego przejeździe do Hamburga. Bardzo mnie
cieszy, że się tam wybrał.
Doktoryzujących się nie ma tu znów takiej mocy: w trakcie są Kryński, Saski,
z dawniejszych Zborowski, a przybędą może jeszcze w tym roku kalendarzowym
Chomiński i Kopeć, po czym będzie stagnacja, bo po grupie współczesnych sobie
lingwistów zrobiło się jakoś między dzisiejszymi studentami pusto. Ale to chyba
normalne falowanie.
Słyszał Pan, że Baudouin ma proces o broszurę o autonomii narodowej?
Pan się już na pewno trochę podniósł z choroby, ale życzę oczywiście całkowitego powrotu do zdrowia.
My zaczynamy „R[ocznik] S[lawistyczny]” VII, ale spóźniwszy się z t. VI, musieliśmy trochę odpocząć.
Z serd[ecznymi] pozdr[owieniami]
K. Nitsch
68. (K)

Kraków, 5 III 1914

Szanowny Panie!
Indeks do „R[ocznika] S[lawistycznego]” VI w ostatniej chwili się spóźnił, gdy
na karku już był strajk drukarski, musieliśmy go więc odłożyć do t. VII.
Pańska notatka o Etymologiach Lidéna odpadła, bo 1. i 3. odnosiło się tylko do
j[ęzyków] bałt[yckich], a 2. było już w „R[oczniku] S[lawistycznym]” V, 256.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” VI kosztował dla Pana 4 k[orony] + 0,3 k[orony]
przesyłka, ale że coś tam należy się Panu za notatki bibl[io]gr[a]ficzne, [–] lepiej
poczekać.
O Lwowie dochodzą mnie tylko pośrednie słuchy; to ze Lwowa, że tam idę, to od
Pana, żem odmówił. Bezpośrednio nikt się do mnie nie zwracał. Jeśli to nie tajemnica, to proszę o doniesienie mi, jaką drogą dostał Pan tę wiadomość. Gdyby to była
umyślnie puszczona plotka, w co mi się nie chce wierzyć, byłoby to bardzo smutne
świadectwo dla Lwowa. Nawet gdyby z osobistych względów nie chcieli ani mnie,
ani Pana, to jeszcze kwestia, czy Dobrzycki przyniósłby więcej pożytku niż szkody.
Życzę jak najlepszej kuracji na południu
K. Nitsch
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1915
69. (K)

[Kraków,] 12 III 1915

Szanowny Panie!
Co się z Panem dzieje; czy Pan w Lipsku i jak ze zdrowiem?
Wyszły 2 tomy językowe Encyklopedii, kosztujące dla członków Komisji 12 k[o
ron]. Odbitki powinien Pan w tych dniach dostać.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” VII, z bibl[io]gr[afią] za 1913 i 1914, mamy zamiar
wydać w lecie.
Proszę o znak życia.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

1920
70. (L)

[Lwów,] niedziela, 18 IV 1920

Szanowny Panie!
W piątek wyjeżdżam55, we czwartek więc najostatniejszy termin porozumienia
się co do licznych spraw związanych z seminarium. Ale że zajmie to na pewno przynajmniej 2 godziny, przeto lepiej by było zrobić to we środę lub we czwartek nawet
we wtorek. Proszę więc Pana zaraz o wiadomość i oznaczenie godziny: dla mnie
obojętna.
Do widz[enia]
K. Nitsch
71. (L)

Lwów, 23 IV 1920

Kochany Panie!
Zaczął się kurs, skończył się urlop Pański, a Pana nie ma. Mnie nic do tego,
podnoszę to tylko dla usprawiedliwienia się, że dłużej czekać nie mogę, załatwiam
rzecz listownie. Klucze zostawiam u dziekana, papiery seminaryjne w środkowej
szufladzie biurka.
Na czas od 1 VII [19]19 do 31 III [19]20 dostałem dotacji 600 k[oron]. Od tego
odciągam
55

List ten i następny odnoszą się do zakończenia przez K. Nitscha pracy na Uniwersytecie Lwowskim
i powrotu do Krakowa.
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8,25 k[orony] przekroczenie za r[ok] 1918/9
500 k[oron] pożyczone Panu, a zatem
––––––
zostaje 91,75 k[orony], które tu załączam. (Gubrynowiczowi zapłaci Pan, kiedy
Pan zechce).
Nadto dołączam
52,– k[orony] za przepisanie 5 egzemplarz[y] statutu Towarz[ystwa] Miłośników
J[ęzyka] Pol[skiego].
razem _________
143,75 k[orony], czyli 101 marek polskich
Statuty odebrać trzeba w biurze przepisywania na placu Akademickim nr 1, piętro I (zdaje mi się, zwie się ono „Unia”). Miały być gotowe na dziś, ale już odebrać
nie mogę. Miały być przepisane strony 1, 2, 3 i 5, 4 zaś miała zostać. Zgodziłem za
52 koron [sic]. Trzeba oczywiście skolacjonować. Nie mówiłem, że przyjdę nie ja,
ale przepisująca pani wyda Panu bez trudu.
Statuty te (5 egz.) trzeba zanieść do namiestnictwa, do p. radcy Węclewskiego na
2 piętrze, osobiście, nie przez protokół podawczy, bo on to z grzeczności dla Kasprowicza wydał dla poczynienia poprawek. On to ma potem już na kolanie załatwić,
a zresztą, gdy upłynie miesiąc od wniesienia przez Pana, rzecz staje się ważną.
W seminarium w każdym razie winny Panu pomóc Lewicka i Wójcikówna, które
dostały stypendia. Ale zasadniczo niech się Pan postara o asystentkę lub [–], o czym
Pana dziekan poinformuje.
No, tyle, do widzenia, chyba niedługo. Niech się Panu jak najlepiej powodzi
K. Nitsch
72. (L)

[Lwów,] 23 IV 1920

Szanowny Panie!
Ważny i pilny list do Pana w sprawie seminarium i Towarz[ystwa] Miłośników
J[ęzyka] Polskiego ma służący seminaryjny Buczek (Długosza 27, a raczej wejście
od ulicy Jakóba Strzemię); po południu [–] on w [–].
Aha, niech Pan jeszcze spróbuje podstemplować statuty, po 1 k[oronie] egzemplarz. O tym bliżej w liście tamtym
K. Nitsch
73. (K)

Kraków, 5 V 1920

Szanowny Panie!
Co słychać? Czy wszystko, o czym Panu udzieliłem wiadomości w pozostawionych dla Pana listach, objął Pan bez kłopotów? Bardzo żałowałem, żem tego nie
mógł załatwić ustnie.
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Szczególnie idzie mi oczywiście o losy statutu Tow[arzystwa] Miłośników
J[ęzyka] Pol[skiego]. Ściśle biorąc, skoro już upłynął miesiąc od wniesienia [–] go
do namiestnictwa, stał się on już tym samym prawomocny. Ale wolałbym wiedzieć
coś pozytywnego i czy Pan zaniósł te nowo przepisane statuty do p. Węclewskiego,
i czy Pan już ma formalne zatwierdzenie?
Bardzo bym prosił o słów kilka.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
74. (K)

Kraków, 13 V 1920

Szanowny Panie!
Właśnie dostałem list Pański z 9 bm. (długo idą). Bardzo Panu współczuję, ale
mam nadzieję, że się Pan przez lato porządnie wyleczy i na przyszły rok szkolny
będzie już zdrów jak tur. Lwów ma trochę pecha do lingwistów, ale to w znacznej
mierze z własnej winy. Spodziewam się, że wskutek przejść ze mną będzie Pana
lepiej szanować, że też będzie Pan od razu pytać przy egzaminach; w tych dniach
winien Pan mieć rygorozum z Mękarskim, który ze strachu przede mną zwlekał, aż
się doczekał mego wyjazdu.
Gawroński na poniedziałek 17 bm. ma być we Lwowie, będzie więc przez 6 tygodni wykładał. Załatwią też Panowie sprawę Tow[arzystwa] Miłośników Języka,
o czym jeszcze z Gawrońskim tutaj pomówię.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
75. (K)

Kraków, 27 V 1920

Kochany Panie!
Dziękuję za list. Podziwiam Pański spokój nerwowy, objawiający się w możności porządnego napisania 4 stron, co dla mnie niemal nie do wykonania.
Gdy tylko dostanie Pan statuty, bardzo proszę o przesłanie mi jednego egzemplarza, bo nie mam go z tymi nowymi zmianami. Teraz już niestety nic zmieniać
nie można, sądzę jednak, że obawy Pańskie co do brzmienia punktów niektórych są
przesadne. Pisze Pan, że Pan zapłacił 37 marek, ale ja nie pamiętam, ile Panu zostawiłem; ale że to na pewno nie mniej niż połowa tego była, [–] w najgorszym razie
ponosimy ten („ideowy”) koszt na spółkę.
Świadectwa z seminarium zobaczy Pan przy uwolnieniach od czesnego, może
też Pan kazać je sobie pokazać przez studentów. Ale Pan może pisać i wystawiać
je inaczej. Za kilka dni przyślę Panu nasz tutejszy nowy statut seminarium. Co do
elementarności wykładu, toć ja mogłem tylko powtórzyć, co mi któraś ze studentek
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powiedziała. Ale to: 1) Pańska rzecz, 2) jeżeli Pan za dużo więcej ode mnie wymaga,
to się z tego tylko cieszę, sam to uważam za konieczne.
Na razie tyle.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
76. (L)

Kraków, 1 VI 1920

Szanowny Panie!
Posyłam statut, któryśmy tu z Łosiem przyjęli dla seminarium. Oczywiście Pan
może sobie zrobić inny, bo to rzecz każdego dyrektora osobno, ale lepiej, gdy się je
wzajemnie zna.
Co słychać ze statutami Tow[arzystwa] Miłośn[ików] Jęz[yka] Polskiego? Bardzo proszę o przysłanie mi jednego egzemplarza autentycznego.
Termin miesięczny albo w Krakowie obowiązuje, a jest zmieniony tylko dla
wschodnich części państwa, albo też w Krakowie różne towarzystwa odbywają nawet walne zgromadzenia bez formalnego zatwierdzenia. Toteż ukonstytuowaliśmy
się i wyznaczyliśmy pierwszy zarząd koła okręgowego lwowskiego z 3 osób: Gawroński, Ułaszyn, Witkowski. Macie Panowie prawo kooptować sobie inne 3 osoby
do zarządu, ale tak, by ⅔ było członków czynnych. My tu w każdym razie przed
wakacjami, tj. w czerwcu, coś urządzimy.
Jeszcze co do seminarium. Nie wiem, czym napisał, że Stef[ania] Wójcikówna
i Maria Lewicka, które dostały z ministerstwa stypendia po 2500 marek, są obowiązane do pomożenia Panu w administracji. Zobowiązanie to jest niestety tylko moralne, ale przypuszczam, że żadna z nich się nie będzie od tego usuwać.
Na razie tyle.
Serd[eczne] pozdrow[ienia]
K. Nitsch
77. (K)

[Kraków,] 7 VI 1920

Kochany Panie!
Statut ma każde seminarium dla siebie jako rzecz wewnętrznouniwersytecką;
passus o dialektologii odnosił się oczywiście do stosunków krakowskich; to zupełnie jasne.
Ja jestem profesorem językoznawstwa słowiańskiego, Łoś i Pan „języka polskiego”, Szober „filologii polskiej”, a moja poprzednia [–] „filologii słowiańskiej”.
Statut Tow[arzystwa] Miłośn[ików] J[ęzyka] Pol[skiego] chcemy wydrukować
zaraz w 3 numerze „Języka Polskiego” i dlatego jest nam autentyczny tekst pilnie
potrzebny, bardzo pilnie, bo przed końcem czerwca wyjeżdżam w kursy na Pomorze, a przedtem chcemy zrobić w Krakowie publiczne zebranie Towarzystwa!!
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Semin[arium] filol[ogii] słow[iańskiej] powinno dostać minimalnie 2 pokoje,
boć we Lwowie każdy profesor ma pokój dla siebie. Jeżeli Panu dali tylko salę X bez
sąsiedniej, to miał Pan prawo nie przyjąć. I mnie to obchodzi, bo nie po to walczyłem tyle z lwowską niechęcią do językoznawstwa, by mój następca mógł mi potem
wyrzucać, że nawet nie ma pokoiku dla siebie.
Gramatykę st[aro]-cerk[iewno]-słowiańską ma w ukończeniu Łoś. Nie wynika
z tego, by druga była zbyteczna, ale trzeba by się porozumieć.
Na razie tyle, bo chcę dziś odpisać, a bardzo się spieszę.
Do widzenia
K. Nitsch
[dopisek na odwrocie kartki:] Niechże Pan nie zmienia adresu mego, który przecież wyraźnie podaję.

78. (L)

Kraków, 20 VI 1920
(niedziela)

Szanowny Panie!
Dostałem dziś pańską kartkę i jestem przerażony. Boję się, że wszystko w łeb
weźmie, a przecie, wyjeżdżając 2 miesiące temu ze Lwowa, sądziłem niemal, że
rzecz jest gotowa.
Ponieważ ja za tydzień wyjeżdżam na Pomorze, a w tym tygodniu chcę koniecznie odbyć tu to pierwsze zebranie, przeto proszę o wysłanie mi zaraz express statutu.
Oddawca tego listu, p. Ehrenkreutz, wraca jutro po południu (pod wieczór) do Krakowa, ale bardzo wątpię, by mu się udało właśnie się z Panem spotkać i wziąć statut
osobiście.
Trudno, co będzie, to będzie. Do widzenia.
Serdeczne pozdr[owienia]
K. Nitsch
Radca w Namiestnictwie nie nazywa się Węcławski, ale Węclewski.

79. (K)

[Kraków,] 18 X 1920

Kochany Panie Henryku!
Gawroński w tych dniach będzie już zapewne we Lwowie, a więc i Pańska sprawa mieszkaniowa się wyjaśni. Klucz miał mieć służący uniwersytecki.
Co do Towarzystwa M[iłośników] J[ęzyka] P[olskiego], to głównie trzeba liczyć
na nauczycieli gimnazjalnych, tak przynajmniej jest w Krakowie i Poznaniu; znacznie mniej na młodzież. Podobno po wydobyciu się z wojska ma przyjść do Ossolineum Piekarski, doskonała pomoc dla Towarzystwa.
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Stypendia były o tyle przeze mnie, że przypadkiem, znając się trochę z p. St[a
nisławem] Michalskim, uzyskałem je prywatnie, ale wypłacono je już urzędownie.
Nie były wcale dane specjalnie dla języka polskiego; takie samo uzyskał jedno Porębowicz [?] i jeszcze ktoś jedno. Było to wszystko trochę brevi manu, ale teraz
nie wiem, czy już tak brevi manu będzie można. Dla Wójcikówny chętnie bym się
i teraz wystarał, ale z pewnego powodu nie chcę o to pisać; czekam, czy Michalski nie będzie w Krakowie. Czy ona nie ma teraz żadnego stypendium? I jak stoi
w ogóle sprawa stypendyjna we Lwowie. O tym powinni wiedzieć dziekan i referent
stypendyjny.
Co do p. L[ewickiej], to była z jej strony rzecz trochę niedżentelmeńska, ale nic
więcej; nie studiuje ona literatury kosztem „finansów językowych”, bo zastrzeżenia
żadnego nie było.
Tyle na razie, bo akurat tyle jest miejsca.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. N[itsch]
Do którego uniwersytetu adresować: na Mikołaja czy do Sejmu?

80. (L)

Kraków, 27 XI 1920

Szanowny Panie Kolego!
1) Załączam żądane poświadczenie.
2) Nie radzimy brać Torbiörnssona ani Kulbakina. Pierwszy z nich praktycznie
bardzo słabo włada polskim i wątpię, by chciał przyjść, chyba za jakieś bajońskie,
tj. szwedzkie, pieniądze; Kulbakin byłby o wiele lepszy, nawet dobry, ale Rosjanina
brać do Lwowa nawet ja bym się nie zgodził, cóż dopiero wydział lwowski; czy Pan
wie, że na mapie przy jego szkolnym podręczniku rosyjskiego Lublin leży na obszarze ruskim? Sprawa ta jest istotnie ciężka, bo młodzi zawodzą, tj. zawiedli Klich,
Piekarski, Chomiński, każdy w inny sposób; nie ma rady, na razie trzeba czekać.
3) Bernacki [?] mówił mi o Il’inskim, ale go jeszcze wolę za zgodą Pańską zostawić.
4) „J[ęzyk] P[olski]” przechodzi na TMJP od N[owego] R[oku]. „Komisja Języka Polskiego”, istniejąca najwyżej 3 lata, pozostanie jako instancja w sprawach
terminologicznych i ortograficznych, a może i jakich innych własnej inicjatywy.
5) Z TMJP o tyle kłopot, że numeru 1 V z 1920 „J[ęzyka] Pol[skiego]” jest już
tylko 30 egz., a nawet nru 3 tylko 90 egz., czyli nie wystarczy nawet na zgłoszonych
świeżo z Warszawy i innych miejsc 150 członków. Kto się pospieszył, ten dostanie. TMJP nie ponosi tu żadnej winy, bo przejęto „J[ęzyk] P[olski]” od Akademii
w czerwcu, nie od niego więc zależały zapasy. Proszę to w danym razie członkom
tłumaczyć. Natomiast jest jeszcze 350 egz. kompletu IV z r[oku] 1919, mogą więc
członkowie zamiast całego V dostać cały IV + V4 i V5, no i oczywiście „Biblioteczkę”, nr 1 i 2 (w druku). Ale kto nie chce, niech się zapisze od r[oku] 1921, a wkładkę
tegoroczną policzy się mu a conto wkładki za r[ok] 1921.
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To już, zdaje mi się, na razie wszystko. Życzę więc przede wszystkim zdrowia,
ściskam dłoń Pańską
K. Nitsch
[wstawka na sąsiedniej stronie listu:] Pożądana byłaby wiadomość, ilu, ewent[ualnie] którzy
członkowie lwowscy godzą się na ten proceder.
Kto nie dostanie już nru 4 (choć jest go jeszcze 140 egz.), ten dostanie statut osobno, ewent[ualnie]
za jakie 2–3 marek; ale to cura posterior.
I jeszcze jedno: z powodu odkładania przez mojego poprzednika w redakcji (Ł[osia]) rzeczy koniecznej o miesiąc, załączono tytuł i spis t. IV do nru 1 t. V. Wskutek tego na 350 egz. t. IV jest
tylko 35 tytułów. Proszę więc zaapelować na jakim zebraniu do tych posiadaczy t. V, którzy tomu
IV nie nabywają, by oddali, złożyli tę niepotrzebną im kartę tytułową, a w ten sposób pewna ilość
lwowskich nabywców t. IV uzupełni sobie ten tom.
PS 1 Oczywiście, tego roku karta tytułowo-spisowa wyjdzie przy numerze 5, oczywiście też od
N[owego] R[oku] będziemy drukować „Język Pol[ski]” nie 1000, ale 2000 egz.
PS 2 Mieliśmy wiadomości od Vasmera, który jeździł do Rosji, a teraz posłany został do Lipska
po Murce. Brandt zmarł, Sobolewski żyje.
PS 3 Mam prośbę: tu nie ma ostatnich „L[inguistische] F[orschungen]”, są natomiast w Seminarium lwowskim, proszę więc o maleńki wypis. Mianowicie w t. 44 (1917) pisze Hujer o glybokъ
(25–30); na str. 27 jest tam mowa o łuż. dlybok. Proszę więc o wypisanie ustępu odnoszącego się
do d-, wszystkiego, co się do d- odnosi w jakimkolwiek języku, i nic więcej; przypuszczam, że
tego będzie kilka wierszy wszystkiego, razem cytatów i objaśnienia. Mogłaby to dla mnie przepisać p. Wójcikówna, a Pan by skontrolował; ale jeśli to jakieś 3–4 wiersze, to Pan i sam zapewne
zrobi, prawda? Z góry serdecznie dziękuję.
K.N.

81. (L)

Kraków, 10 XII 1920

Kochany Panie Henryku!
Przede wszystkim dziękuję za informacje o dłymok [sic] itd. Rzecz w tym, że
poza d[olno]łuż[yckimi] d- jest jeszcze w p[ołu]d[niowo]-zach[odnich] dialektach
połabsk[ich].
Faddiej Francewicz wyjechał z Warszawy w przeddzień podchodzenia pod nią
bolszewików, zatęskniwszy za Rosją; tak przynajmniej mówiła na początku sierpnia
br. jego żona p. Ehrenkreutzowej. Urzędownie wyjechał za paszportem, podobno
nawet nie do Rosji, ale przecie rzecz jest jasna. Niechże sobie nadal wykłada po
Petersburgach i Moskwach56.
O Il’inskim pierwszy raz słyszę, że jest w Mandżurii. Napisałem zaraz do Belicia,
którego już przed 2 miesiącami prosiłem o pełnomocnictwo pośrednictwo do Kulbakina, ale od którego od dawna nie mam wiadomości.
56

Mowa o profesorze Tadeuszu Zielińskim.
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Księga BdeC nie skończy się przed końcem stycznia57. Dotąd wydrukowało się
autorów: Meillet, Wijk, Vondrák, Otrębski, Jagić, Mładenow, Weingart, Ojansuu,
Kalima, Benni, Ramouš, Lorentz, Pedersen, Ivšić; nadesłali nadto: Zubatý, Vasmer,
Jernstedt, Rosenberg, Jokl, Murko, Szober, Lehr, Rudnicki; obiecało jeszcze prócz
nich z dziesięciu. Musimy szturmować do ministerstwa o drugą subwencję, bo ta
nam nie wystarczy; a jak na złość przeważna część autorów nadesłała pełne maximum, ½ arkusza, tylko najmądrzejsi, jak Meillet i Pedersen, po 3 strony!
Zarządy lokalne w TMJP są: Warszawa: prz[ewodniczący] BdeC, sekr[etarz]
Szober; Poznań: prz[ewodniczący] Stein, sekr[etarz] Lehr.
Że się wydawnictwo Akademii wyczerpało, za to TMJP odpowiadać nie może.
Ale jeśli nawet kto dostanie tegoroczne zeszyty 3–5 i „Bibl[ioteczkę]” 1, 2, to nie
przepłaci, bo w księgarni zapłaciłby za to, bez % księgarskiego, minimum 54 marek.
Niech Pan dzieli, jak Pan może, ewent[ualnie] przekłada wkładki na rachunek r[oku]
1921. Dla członków, którzy nie dostaną zeszytu 4, posyłam osobno 25 statutów,
a dalsze po odbiciu jeszcze poślę. Po otrzymaniu przesyłki proszę o dokładne liczbowe zestawienie, ile czego koło lwowskie dostało, bo nie mam rachunku. Poufnie dodaję, że gdyby Pan chciał jednego tegorocznego kompletu dla któregoś z solidnych
członków, to go Panu poślę, bom kilka schował. Poczta dziś odchodzi.
Piekarski ma jeszcze w grudniu objąć posadę w Ossolineum. Może się Panu naprawdę przydać. kto wie Czy nie dałoby się zrobić wtedy siedziby lokalnej, tj. adresu Tow[arzystwa] u niego jako u sekretarza w Ossolineum?
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
82. (K)

Kraków, 12 XII 1920

Kochany Panie Henryku,
1) Piekarski podobno jutro jedzie do Lwowa, do Ossolineum. Dobrze by było,
gdyby się Panowie porozumieli (przypuszczam, że on to zrobi) i donieśli mi, jaki dać
adres lwowski dla nowych członków; powinno to być już w zeszycie 5 i numerze 2,
które za tydzień pójdą pod prasę.
2) Zaraz potem, tj. za tydzień, proszę o wiadomość, ile egz[emplarzy] zeszytu 5
i numeru 2 posłać do Lwowa.
3) Zapewne Pan już dostał przesyłkę i już donosi, czy Pan jeszcze chce i ile
tomu IV.
4) Za egzemplarze dla Seminarium należy się – poza rachunkiem – po 27 marek
za tom V (⅔ ceny) i po 9 m[arek] za „Bibl[iotekę]” 1.
5) Wkładkę na r[ok] 1921 ustalił Zarząd Gł[ówny] na 70 m[arek] dla zwyczajnych, a o 50% więcej dla czynnych, z dodatkiem, że gdyby który czynny nie mógł
tego zapłacić, to może zapłacić wkładkę zwyczajnego.
57

Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay…
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Właśnie Piekarski był u mnie. Będzie u Pana.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

1921
83. (L)

Kraków, 9 I 1921

Kochany Panie Henryku!
Dziękuję za wykaz członków, co do których mam następujące uwagi:
Gawroński zapłacił w Krakowie.
Czy Gubrynowicz, profesor warszawski, jest członkiem lwowskim?
Dyrekcja Szkoły, jako instytucja, według statutu nie może uchodzić za członka,
tylko za prenumeratora, nie należy jej się więc „Biblioteka”, a tylko „Język Polski”.
To samo odnosi się do seminariów uniwersyteckich; skoro Pan wziął dla nich zeszyty „Języka Polskiego” czy numery „Biblioteki”, to proszę za nie osobno zapłacić.
Gawroński pokazywał mi na swym spisie jakiegoś członka z Przemyśla, ale go
nie pamiętam.
Pp. Janu[–], Niemczewska i Rostkowa [?] obejmują centralną wysyłkę, wyślemy im już stąd V5 i B258, ale za to prosimy, by Koło lwowskie zajęło się doręczeniem V5 i B2 tym 8 członkom lwowskim, którzy się tu zapisali, a których nazwiska
i adresy podaję niżej osobno. Idzie przy tym nie o oszczędność roboty u nas, ale
[o] pewność doręczenia, bo niepolecone przesyłki często giną, a trudno każdy zeszyt
rekomendować. Koszta rozsyłki proszę sobie policzyć i wstawić do rachunków za
r[ok] 1920, o które bardzo prosimy.
O podanie wysokości wkładki p. Kozickiego [?], [–] i [–] prosimy.
Ponieważ wykazanych jest członków 70 + (zarząd bez Passend[orfera] 5, a tu
w Krakowie wpisanych jest 8, przeto razem winniśmy doręczyć egzemplarzy V5
i B2 (odliczywszy 3 osoby zamiejscowe) 80 bo Piekarski już sobie wziął. Pan tymczasem powinien był odebrać posłane stąd 60, jutro więc każę wysłać jeszcze 25*).
Jeżeli by co zostało, to może Pan sprzedawać nowym członkom „Bibl[iotekę]” 1 po
9 m[arek], a „Bibl[iotekę]” 2 po 12 m[arek].
Jeżeli Panu brakło „Bibl[ioteki]” 1 dla członków z r[oku] 1920, to proszę mi zaraz napisać, a zaraz je przyślę.
Dlatego zaraz, że „Bibl[ioteka]” 1 jest na wyczerpaniu. Gdyby Pan chciał czytać
na proseminarium z „Bibl[ioteki]” 2, to też zaraz na żądanie poślę; będzie prędzej
niż przez księgarnię i odrobinę taniej.
Między członkami lwowskimi uderza brak studentów; może dlatego, że poloniści
kupowali sobie pierwsze zeszyty „J[ęzyka] P[olskiego]”.
58

Drugi tom „Biblioteczki TMJP”.
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Propozycję Pańską co do drukowania wszystkich członków gruntownie rozważymy, ale to będzie ogromny koszt!
Zeszyt 1 na rok 1921 już jest w druku. Zawiera: Gawrońskiego o roli uczucia
w języku, Kutrzebiny59 słowniczek 1½ rocznej dziewczynki, moje uwagi do mego
wydania Kochanowskiego. Będzie na pewno z końcem stycznia, a do tego czasu
będzie i kwitariusz, i czeki. Ale gdy się trafi członek, to można od niego wkładkę
odebrać.
Zeszytu 1. przyślę Panu w każdym razie 100 egz., o ile Pan nie zażąda więcej.
W lutym ma tu być konferencja szkolno-gramatyczna. Na pewno przyjedzie Szober, a pewnie i kto więcej z Warszawy. Może by Pan przyjechał? Urządzimy wtedy
też Walne Zgromadzenie TMJP i dużo rzeczy omówimy w sposób najlepszy, tj. walnie. Bliższy termin ma trochę naprzód wiedzieć Szober.
Statutu też poślę jutro ze 100 egz. Należeć się będzie każdemu, co nie dostał
IV4 (gdzie był wydrukowany), ale przez oszczędność może się z tym nie narzucać,
a tylko dawać na żądanie.
Aha, jeszcze: Czy te 3 osoby zamiejscowe dostały „Bibl[iotekę]” 1? To ważne,
byśmy im nie wyrządzili krzywdy.
Co słychać w uniwersytecie? Czy dużo studentów? Co robi Wójcikówna? Kiedy
się Pan przenosi z seminarium?
Co słychać z artykułem dla Baudouina60? Składa się nr 20, a gotowych jest jeszcze 9 tylko, trzeba się więc trochę spieszyć.
To już może u mnie wszystko.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
10 I. Znowu kłopot, ale już bezwzględnie ostatni, to od [–].
*)

cf. niżej.

84. (L)

[Kraków,] 8 II 1921

Kochany Panie Henryku!
Dziękuję za list z tylu wiadomościami. Swoją drogą, przyznam się, że zamiast
odbitki z odpowiedzią „Słowu Polskiemu” wolałbym odbitkę z odpowiedzią Weybergowi61. Polityczną odpowiedź odsyłam bez żalu p. Lipkowskiemu.
59
60

61

Mowa o Jadwidze z Domaszewskich Kutrzebowej (tak jest podpisany ów artykuł).
Mowa o artykule Ułaszyna Do fonetyki grup wyrazowych, przeznaczonym do przygotowywanych
Prac lingwistycznych ofiarowanych Janowi Baudouinowi de Courtenay…
Mowa o artykułach Ułaszyna z roku 1920: Sprostowanie „autentycznych” informacyj „Słowa Polskiego”, „Gazeta Poranna” (Lwów) nr 5052, oraz Na marginesie odczytu prof. Weyberga, „Gazeta
Wieczorna” (Lwów) 1920, nry 5595, 5597, 5599, 5601, 5603.
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Od Piekarskiego dotąd ani słowa. Proszę na gwałt, express, o sprawozdanie [–]
i [–], bo za 12 dni będzie Walne Zgromadzenie, 20 bm., więc choć tydzień przedtem
musimy mieć sprawozdanie!!
Równocześnie proszę o odpowiedź na różne inne kwestie podnoszone w listach.
Nie powtarzam ich, skoro je już raz wypisałem; na razie ich niektórych może i nie
pamiętam, ale wypłyną przy ogólnym sprawozdaniu, więc je mieć muszę.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
85. (L)

Kraków, 20 III 1921

Kochany Panie Henryku,
jest napięty interes, którym może by Pan mógł pokryć część złocenia swych zębów. Rzecz na razie poufna. Mianowicie:
Ponieważ nie ma mowy o 2 wyd[aniu] językowych tomów Encyklopedii, a potrzeba jest wielka, przeto zaproponowałem 2–3 wydawcom, by wydali przedruk następujących artykułów: 1. Rozw[adowski], Fon[etyka] hist[oryczna]; 2. Uł[aszyn],
Słowotw[órstwo]; 3. Łoś, Użycie form; 4. Ł[oś], Składnia; 5. N[itsch] Dialektologia – razem tom o 28 arkuszach. Wszystko inne się pominie, bo albo nie jest niezbędne, albo można się tego nauczyć skądinąd, albo jest zbyt rozbieżne. Nasza powaga naukowa będzie zachowana, jeżeli się napisze, że z powodu palącej potrzeby
jest to przedruk z 1. wydania, z zupełnie drobnymi tylko zmianami (poprawkami
błędów, uzupełnieniem literatury etc.). W tym tygodniu, tj. jeszcze przed świętami,
ma coś odpowiedzieć krakowska spółka nakładcza, która zdaje się mieć dość znaczną ochotę. Gdy się [–], mam jej dać warunki i zawrzeć kontrakt, o zasadach: 1) ja
występuję w imieniu innych, których mam mieć pełnomocnictwo; 2) druk ma się
rozpocząć zaraz; 3) płacą nam wszystko z góry gotówką, nie godząc się (tj. oni się
nie godzą) na żaden procent.
Wobec tego proszę: 1) o zdecydowanie się, czy Pan z nami do tego interesu przystępuje (gdyby się Pan nie zgodził, my zawrzemy ewent[ualnie] układ bez Pana*));
2) o przysłanie mi pełnomocnictwa, a przynajmniej o przygotowanie się do wystawienia mi go w razie potrzeby bezzwłocznie; 3) o porobienie poprawek w Pańskiej
pracy, tylko najniezbędniejszych, by móc zaraz drukować, naprawdę zaraz.
Co do honorarium, waham się, by nie powiedzieć za dużo ani za mało. Myślę
o 300 000 m[arek] p[olskich] za całość, gotówką. My podzielimy się według ilości
stron. Pan jako nieobecny jest w tym trudnym położeniu, że się Pan musi zgodzić lub
nie zgodzić na niewidziane. Ale: 1) osobno Panu Pańskiego artykułu nikt nie wyda;
2) wobec śpieszności druku (by rzecz była na jesień w księgarniach) nie ma czasu na
listowne rozmowy; 3) nasz interes jest taki sam jak Pański.
Tyle krótko i węzłowato. Proszę o jak najprędszy odpis.
Z innych spraw: Proszę o pieniądze za „J[ęzyk] Pol[ski]” dla seminariów, by
z tym raz skończyć i nie myśleć już o takiej drobnostce.
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Zapytuję, czy ostatecznie da Pan artykuł do księgi Baudouinowskiej.
„J[ęzyk] Pol[ski]” VI 2 drukuje się.
Spieszę się, więc kończę, łącząc serdeczny uścisk dłoni
K. Nitsch
*)

tj. bez Pańskiego artykułu…

86. (L)

Kraków, 26 III 1921

Kochany Panie Henryku!
Czy się sprawa tak uda, jak się spodziewamy, tego jeszcze nie wiem, bo o warunkach będzie mowa finansowych dopiero po świętach. Moją zasadą jest nie być
optymistą. Tymczasem proszę o:
1. Bezzwłoczne przysłanie mi notarialnego pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Pańskim układu o 2 wydanie Słowotwórstwa w oznaczonej ilości egzemplarzy;
to bardzo pilne, a
2. Zaraz potem o przysłanie tekstu do druku, bo druk ma się zacząć zaraz, a składać się będzie równocześnie Głosownia i Słowotwórstwo. Wydawca prawdopodobnie będzie żądał w układzie dostarczenia tekstu do 2 tygodni najdalej. Przypuszczam,
że Pan ma jeszcze odbitki, najlepiej więc jedną z nich przejrzeć, na marginesach
poprawić błędy, dodać bibliografię i – przysłać.
O kole lubelskim dotąd nic niepokojącego nie wiem. Gaertner miał tu być na
święta, ale zachorował. Omawianie rzeczy szkolnych nie wykracza poza ramy statutu i cele Towarzystwa. Ale oczywiście rad bym wiedzieć coś o tych szczegółach, co
mianowicie było w tej jakiejś notatce czy recenzji o 1. numerze „Biblioteki”, że to
Pana tak poruszyło. Może by mi Pan to przysłał? Odeślę.
Nie rozumiem związku między odczytem we Lwowie, w Towarz[ystwie]
Nauk[owym], a przysłaniem rękopisu do BdeC do druku; czy idzie o jaki priorytet?
Rzecz pilna, bo zecer ma już tylko na niecały arkusz składania, a trudno długo czekać na tych 3–4 autorów, co nie zdołali przysłać. Ale oczywiście druku się jeszcze
nie zamyka, idzie tylko o nieodwlekanie wręczenia, które chcemy urządzić gdzieś
w 2 połowie maja, oczywiście z jakąś małą uroczystością.
Proszę mi też napisać, jak się ma Gawroński. Bardzo się nim martwię, ale niech
mu Pan [–].
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
[Dopisek u góry drugiej strony:] Także o warszawskiej zmianie statutu nic realnego nie wiem, tj. nic
się tam pozytywnego nie stało. Za dużo Pan czyta gazet.
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[Kraków,] 10 IV [19]21

Kochany Panie Henryku!
Obie części artykułu Pańskiego dostałem. Ale Pan wie oczywiście, że za jeden
wiersz nawet wykraczający poza ½ arkusza wielkości „R[ocznika] S[lawistycznego]”
zapłaci Pan koszta druku; to było wydrukowane w zaproszeniu, które Pan sam podpisał; tamże jest o 10 odbitkach bezpłatnych.
„J[ęzyk] Pol[ski]” VI 2 dziś wyszedł; w tym tygodniu odejdzie przesyłka do
Lwowa, 200 egz.
Pozdrow[ienia]
[K.] Nitsch
Sprawa przedruku mocno się chwieje.

88. (L)

Kraków, 17 IV 1921

Kochany Panie Henryku,
Tylko dla dokładności posyłam Panu egzemplarz zaproszenia do udziału w księdze Baudouinowskiej, by Pan zobaczył, że warunek był zupełnie jasno postawiony;
myślę bowiem, że się artykuł pewnie na 8 stronach zmieści. Takie rzeczy musi się
traktować ściśle, raz zasadniczo, a po wtóre dlatego, że nie mamy pieniędzy; liczyliśmy na opędzenie kosztów druku tylko w nadziei, że przeważna część artykułów
będzie mniejsza niż maximum; kto wie i tak, czy nie dopłacimy. Osobiste rady Gawrońskiego nie mogą wchodzić w rachubę, choć wiem, że on w razie swej winy
zaraz pokryje koszta.
Korektę dostanie Pan wkrótce.
Dowcip o podaniu do Ministerstwa o zapomogę na wydrukowanie pracy ponad
8 stron jest zupełnie w typie Baudouinowskim tak dalece, że to pewnie udział w tej
księdze Panu go podsunął. Boć niech Pan tylko przyśle coś większego nad 1 arkusz,
a wydrukuje się w „Pracach Kom[isji] Jęz[ykowej]” i jeszcze się tam jakieś małe
honorarium zapłaci; no i Lwowskie Towarzystwo Naukowe winno zacząć drukować
rzeczy językoznawcze – wdzięczne to dla Pana pole działania.
Co do Pańskiej sytuacji finansowej, to bardzo nad nią boleję, tym bardziej że
mnie sama pensja 20 000 zupełnie wystarcza na utrzymanie 2 osób, nawet z ubraniem. Winna u Pana jest oczywiście drożyzna pensjonatowa, nie ogólna; rada zaś
na to chyba porzucenie kawalerstwa, do czego zresztą w zasadzie na pewno się Pan
skłania. Jeżeli na 80 osób dających cerkiewne ćwiczenia jest 50 kobiet, to ręczę, że
ze 20 z nich wolałoby zająć się Pańską kuchnią i bielizną niż tymi ćwiczeniami. Ale
kończę z tym żartem, w którym jest na pewno połowa prawdy.
Sprawa przedruku rozchwiała się z głównym amatorem zupełnie; mam jeszcze
niewielkie nadzieje na drugiego. Żałuję, żem Pana naraził na koszta materialne, ale
sprawa wyglądała zupełnie solidnie, a obaliła ją dyrektorowi spółki rada nadzorcza.
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Przypominam jeszcze należytość za 2 egzemplarze „Języka Polskiego” z r[oku]
1920 wzięte dla seminariów.
Na razie tyle. Niech Pan do mnie nie ma urazy.
Ściskam dłoń Pańską
K. Nitsch
89. (L)

Kraków, 26 IV 1921

Kochany Panie Henryku,
Mam następujące sprawy:
1. Vasmer chce dla Lipska Pańskiej Грамматики польского яз[ыка]62. Jeśli Pan
posiada, to proszę mi przysłać z podaniem ceny, ewent[ualnie] wskazać, skąd ją
można wziąć.
2. Czyby Pan nie pojechał na kurs dla uzupełniających [sic] nauczycieli gimnazjalnych na 3 lub więcej tygodni? Pytano mnie o to. Będą one gdzieś w zaborze
pruskim (ja jadę do Wejherowa) w lecie. Idzie o wykład j[ęzyka] pol[skiego] na niższym i wyższym stopniu – [–] uniwersytetu. Zapłacą Panu kolej, dadzą mieszkanie,
a za jedzenie zapłaci Pan po cenach miejscowych z honorarium, które wynosić ma
500 m[arek] p[olskich] od godziny, godzin zaś może Pan mieć dziennie dwie. W ten
sposób mógłby sobie Pan zaoszczędzić miesięczną pensję. Gdyby Pan sam się nie
chciał zwracać, ja zapośredniczę.
3. Przesyłki „J[ęzyka] Pol[skiego]” kieruję na uniwersytet do Pana, rozumując,
że w uniwersytecie zostawia Pan od razu (u portiera czy jak tam) egzemplarze dla
tych profesorów, co się tam koncentrują, jako też dla studentów, a resztę dopiero
posyła Pan do Piekarskiego. Gdyby było wygodniej posyłać wprost do Ossolineum,
proszę napisać.
4. O uczczeniu Baudouina Zarząd Gł[ówny] TMJP myślał. Na razie będzie artykuł w „J[ęzyku] Pol[skim]” i udział przy wręczeniu Księgi.
5. Przedruk naszych artykułów mimo [–] chęci wydawców, zdaje się, upadł.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
90. (K)

[Kraków,] 18 V 1921

K[ochany] P[anie] H[enryku]!
W arkuszu 13 Księgi Baudouinowskiej strona druku kosztowała 613 marek
polskich, w 14/15 prawdopodobnie będzie coś więcej, ale tego jeszcze nie wiem.

62

Mowa o podręczniku Ułaszyna Польский язык. Краткий практический учебник польского языка для самообучения, Киев 1917.
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Bezpłatnie dostaje Pan 10 odbitek; gdyby Pan chciał więcej, proszę napisać w 2 korekcie, którą Panu jutro wyślę.
Do Szobera napisaliśmy, że chcemy być w Warszawie dla wręczenia księgi
± 12 VI. Bliższe szczegóły on już określi i interesowanych pozawiadamia. Pan zapewne też będzie w Warszawie?
Do widzenia
K. N[itsch]
91. (K)

Kraków, 30 V 1921

Kochany Panie Henryku!
1) Wręczenie 18 lub 19 VI, tam więc pogadamy.
2) My tu urządzimy odczyt na Kole o Baudouinie, czyżby temu, tj. odczytowi
w TMJP, był ktoś we Lwowie przeciwny?
3) Sprawę udziału w Związku Lwow[skich] Towarzystw Naukowych rozpatrzymy na posiedzeniu Zarządu Gł[ównego].
4) Co by Pan powiedział na kandydaturę Lehra na katedrę lwowską? Moim zdaniem warto by się o to energicznie postarać. Między innymi będzie Pan miał wtedy
więcej czasu.
Do widzenia w Warszawie
K. Nitsch
PS Normalnie jest zastrzeżenie, że odbitek nie wolno dawać do handlu, tak np. było ze Zbornikiem Jagicia, mimo że tam każdy płacił za druk całego swego artykułu. Normalnie też nie dają
w takich razach osobnego tytułu. Ale do nas, którzyśmy urządzili druk za darmo, wciąż ludzie
mają pretensje.

92. (L)

Kraków, 8 VI 1921

Kochany Panie Henryku!
Istotnie, Gawroński mówił mi tylko, że się sprzeciwiał mianowaniu Baudouina
członkiem honorowym TMJP63, nic więcej; z tym się najzupełniej zgadzam, bo wte63

W swych wspomnieniach Ułaszyn tak pisze o sprawie honorowego członkostwa w TMJP dla
Baudouina: „Przypadła też na ten czas krótki prezesowania mego we Lwowie wielka dla mnie
przykrość. Mianowicie w roku 1921, na który przypadał jubileusz najwybitniejszego naszego językoznawcy, jakiego Polska wydała, Baudouina de Courtenay, i na cześć którego w roku 1921 urządzono w Warszawie uroczysty obchód, z wręczeniem mu księgi […]. Otóż w roku 1921 na jednym
z posiedzeń Zarządu zaprojektowałem urządzenie uroczystego obchodu w naszym Towarzystwie
ku czci tego uczonego […]. Projekt mój spotkał się z ostrą opozycją Andrzeja Gawrońskiego,
zażartego endeka i ukrainofoba, Baudouin de Courtenay zaś słynął z przeciwstawiania się szowinizmowi narodowemu i wytrwale propagował zgodę i pokojowe współżycie między narodami.
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dy trzeba by i innych mianować i weszłoby się w różne kolizje, bez żadnego pożytku
ani dla nauki samej, ani dla Towarzystwa*). My tu w niedzielę najbliższą urządzamy
posiedzenie Koła z odczytem o Baudouinie.
Pańskie uwagi o Lehrze byłyby zupełnie słuszne, gdyby nie to, że są oparte na
zupełnie fałszywych podstawach. Jądrem rzeczy jest nie to, jak się ktoś zapatruje
na zamianę Poznania na Lwów, ale jak się na to patrzy interesowany. A że – według
dość pewnych danych – Lehr to z chęcią uczyni, przeto wszelkie inne rozważania są
bezcelowe. (Zresztą i poza nim nie są one zgodne z rzeczywistością; rzucili Poznań
dla Krakowa Gawroński, Wędkiewicz, chętnie zrobiliby to Bystroń, Grabowski, na
pewno i inni, mimo że tu drożej; widocznie nie samym chlebem człowiek żyje.)
Wreszcie Lehr wcale nie jest dyrektorem Instytutu do badania zach[odniej] Słowiańszczyzny – jest nim Rudnicki64.
I co do Kulbakina nie widzę, niestety, ścisłego związku między tematem powodu
do Pańskich wniosków o Polakach. Ja bardzo chętnie zaprosiłbym Kulbakina do
Krakowa czy Poznania, mimo że jest on nacjonalistą**) (na mapie narzeczy ruskich
umieścił Lublin, tak, Lublin, leżący nawet na mazurzącym obszarze, na terytorium
małoruskim!), ale nie do Lwowa. Gdyby Lehr przeszedł do Lwowa, można by właściwie wtedy o wiele łatwiej ściągnąć Kulbakina do Polski, mianowicie do Poznania.
A więc do widzenia w Warszawie 18 bm.
K. Nitsch
*) Korzyść odniosłaby tylko krzykliwa prasa, tzw. „radykalna”, równie mi niesympatyczna jak
endecka.
**)

w sposób nie bardzo godzący się z nauką…

93. (L)

[Kraków,] 21 VI 1921

Kochany Panie Henryku!
Żałowałem, żem nie mógł zostać jeszcze na poniedziałek, bom nie wszystko
ogadał.
Pański rachunek: naddruk
86
okładka odbitek 30		
78
druk		
„		
68
honorarium			
18
egzemplarz Księgi		
440

64

Gawroński następnie zdołał mnie nawet okłamać i w ten sposób nie doszło we Lwowie do urządzenia obchodu ku czci Baudouina de Courtenay. Rozgoryczony, po pewnym czasie zrzekłem się
prezesury w TMJP” (Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie…, s. 427).
Mowa o utworzonym w Poznaniu Instytucie Zachodniosłowiańskim.
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korespondentka 		
2
				
––
				
1467 m[arek] p[olskich]
Artykuł o „J[ęzyku] Pol[skim]” jest dobry, ale daję Panu cenę 70 m[arek]
p[olskich] wbrew ogłoszeniu na końcu nru 2; wskutek tego już mi tu ktoś ze Lwowa
przysłał 70 m[arek] p[olskich] zamiast 90 m[arek] p[olskich]. I szkoda, że „Gazety
Wieczornej” nie będą czytać ani w Poznaniu, ani w Łodzi.
Zapomniałem nawet spytać Pana, co Pan robi przez wakacje.
Do widzenia
K. Nitsch
94. (L)

[Kraków,] 29 VI 1921

Kochany Panie Henryku!
„J[ęzyk] Pol[ski]” VI 3 wysłano stąd do Lwowa 21 bm. pod Pańskim adresem.
Jeśli jeszcze nie nadszedł, to proszę zaraz o wiadomość, a zareklamujemy.
2 egzemplarze Księgi poślę jutro. Kosztują po 500 m[arek] p[olskich] + 9 przesyłka*). Proszę o przesłanie pieniędzy razem z tamtymi.
Nadbitki dostanie Pan dopiero za jaki tydzień, bo to drobiazgowa robota.
Niechże Pan przez wakacje napisze jaki drobiazg choćby do „J[ęzyka]
Pol[skiego]”, najlepiej z historii wyrazów polskich.
Na razie tyle. Kiedy Pan będzie w Warszawie czy Poznaniu?
Do widzenia
K. N[itsch]
*) + koszta doręczenia pieniędzy.

95. (K)

[Kraków,] 6 VII 1921

Kochany Panie Henryku!
Co do córki, prosimy o nieprzeciąganie struny, tj. o powstrzymanie się od
zbytnich irytacji, bo dość często twierdzą czytelnicy, że jesteśmy pismem „fachowym”.
O BdeC odczyt w Krakowie miałem ja. Napisałem też o obchodzie artykuł do
„Naprzodu”, co Pan – jako prenumerator rzeczy lingwistycznych w gazetach – oczywiście posiada. À propos: proszę mi podać adres tej instytucji wycinkowej i cenę,
bo chcemy zaabonować dział lingwistyczny dla „J[ęzyka] Pol[skiego]”, by móc być
wobec czytelników au courant tego, co do społeczeństwa o języku przenika; dla
siebie uważam to za zbytni ciężar, to zajmowanie się takimi drobiazgami.
BdeC jest maniak po trosze. Zachwyca się, a co najmniej bardzo cieszy tymi
owacjami, jakie mu wciąż robią w Warszawie niby to ex re jego jubileuszu naukowe-
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go różni politycy czy społecznicy, dbający przecie o lingwistykę i o naukę w ogóle
przeważnie jak pies o piątą nogę. Po prostu podnoszą swoje partyjne interesy tym,
że do nich ± należy jakiś znakomity uczony, ale niech no inny znakomity uczony
będzie endekiem, no…! Dla mnie to antypatyczne, bo to – według słów BdeC kiedy
indziej stosowanych – najtypowsze prostytuowanie nauki. W ogóle czysto polityczna odpowiedź BdeC na moje czysto naukowe przemówienie przy wręczaniu Księgi
b[ardzo] mi się nie podobała.
Teraz znów żałuje on, że różni ludzie, których liczy na setki (tak!), nie mogą kupić Księgi jubileuszowej – ja zaś cieszę się, że jej nie dostaną różni głupcy i snoby.
Gdyby we Lwowie chciał jej kto z zajmujących się lingwistyką, mogę mu posłać za
gotówkę 510 m[arek] p[olskich].
K. Nitsch
[dopisek między akapitami:] Do 19 bm. jestem w Krakowie.

96. (L)

Kraków, 28 VIII 1921

Kochany Panie Henryku!
Posyłam kwit, na ćwiartce, bo i wszędy piszą dziś na tym formacie. Gdyby trzeba
było stempla, proszę go sobie nakleić.
Kiedy musi być Słowotwórstwo gotowe? Sam nie wiem, bom jeszcze ostatecznego układu nie zawarł. Ale zmian może Pan nie robić, jeśli Pan nie chce. Idzie tylko
o poprawę drobiazgów; myślałem tylko, że część o tworzeniu czasowników sam Pan
zechce odrobinę rozszerzyć, ale to Pańska rzecz. Napiszę jeszcze o tym.
Czy Pan ma nakładcę na Gramatykę st[aro]cerkiewną? I czy on ma czcionki?
Nad Pańskim położeniem ubolewam, naprawdę.
P. Poźniakowi kiedyś odpisałem. Poczta zełgała, bo pieniądze doręczyła tu 11, ale
VII, nie VI! Niech już tam dopłaci te 20 m[arek] p[olskich] i tam wszystko odbiera.
Z rachunkami TMJP za r[ok] b[ieżący] jeszcze czas. Zresztą nie będziemy formalizować, niech Pan sobie tylko [–] jaką lwowską [–], która by w grudniu zestawienie
załatwiła.
Przedruk artykułów Rozwadowskiego O zjawiskach i rozwoju języka już się zaczął. Na koniec października chyba będzie. Oczywiście jako przedruku z dawniejszych roczników członkowie tego darmo nie dostaną, ale by mieli ten surogat poprzednich tomów*), można będzie dać do Lwowa pewną ilość, by członkowie wolni
byli od księgarskich 20%. Tak samo z „Bibl[ioteką] TMJP” nr 1, który wyszedł
w 2 wydaniu za 30 m[arek] p[olskich] (w IX 1920 – 9 m[arek] p[olskich], w VI 1921
– 30 m[arek] p[olskich]!!), większy o 4 strony.
Czy przysłać trochę do rozprzedaży przez lwowskie Koło? Przy tej sposobności
proszę mi donieść – ogólnie – czy jest tam co egzemplarzy tej „Bibl[ioteki] TMJP”
1 i 2?
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Zeszyt 4 „Jęz[yka] Pol[skiego]” dałem do druku, będzie więc na pewno we
wrześniu.
Gdzie Pan jedzie na odpoczynek? Czy gdzie na wieś prywatnie? Życzę przyjemnego pobytu i serdecznie dłoń Pańską ściskam
K. Nitsch
*) proponowany jeszcze drugi taki surogat: wybór artykułów z poprzednich roczników, musi
jeszcze poczekać.

97. (L)

Kraków, 19 IX 1921

Kochany Panie Henryku!
Bardzo mnie przejął list Pański – ale, naprawdę, pisze Pan tajemniczo o tym
wyjeździe!?
Co do TMJP, to: 1) mimo wszystko mam pewne wątpliwości, czy Gawroński tak
Pana „nabrał”, czy też to mimo wszystko pewne nieporozumienie; 2) ja radziłem
wciąż, od początku – ale i Gawroński, nie wiem dlaczego, nie chciał – by wybrać do
zarządu także kogoś ze zwyczajnych, np. studenta czy studentkę (Wójcikównę czy
kogo innego), co by pełnił funkcję sekretarza i administratora wydawnictw; 3) zeszyt VI 4 będzie gotów najdalej za 10 dni.
Bardzo bym pragnął bliższych wiadomości. Rozwadowski dziś–jutro zatrzymuje
się we Lwowie, ale tylko dzień (najwyżej), więc pewnie Pana nie zobaczy.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]. Do widzenia
K. Nitsch
98. (L)

Kraków, 23 XII 1921

Szanowny Panie Kolego!
Trochę spóźniony ten mój list z odpowiedzią na Pański z 30 XI. Ale – po prostu
mówiąc – to dlatego, że współczując szczerze z Pańskimi nerwami, najzupełniej się
z Panem nie zgadzam w sprawie lwowskiej i nie widzę jakichkolwiek obiektywnych
przyczyn Pańskiego kroku. Ale ostatecznie napisać to czy powiedzieć musiałem65.
Pieniądze TMJP przesłane przez Pana odebrałem. Wszystko w porządku, choć
zdziwiłem się, że Pan każdy zeszyt „J[ęzyka] Pol[skiego]”, rozsyłany po Lwowie,
rekomendował, wskutek czego rekomendacja pięciu zeszytów (= 75 m[arek]) pochłonęłaby całą wkładkę członka; sama rekomendacja! Ale że zarząd lwowski pokrył całą administrację lwowską z osobistych funduszów, przeto rachunek roczny
jest bardzo uproszczony.

65

Prawdopodobnie mowa o decyzji Ułaszyna o odejściu z Uniwersytetu Lwowskiego.
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Co do koła lubelskiego TMJP, to działalność jego jest na ogół stanowczo pożyteczna: przyzwyczaja szerokie koła do lektury językowej, urządza językoznawcze
wykłady etc.; a że się przy nich skupiają także literaci, to szkody żadnej nie przynosi.
Gorzej z Warszawą, ściśle biorąc, z Kryńskim. Ale nie byłem na żadnym jego odczycie, nie mogłem więc przeciw jego kierunkowi działania wystąpić, jak to czynili
Baudouin, Szober i oczywiście Pan, skoro Pan tam był.
Dlaczego Śmieszka ma być szkoda dla Poznania? Czy Pan jest zdania, że uniwersytet tamtejszy trzeba zniszczyć? Ja się tam właśnie wybieram na 3 tygodnie.
Przedruk, poprawny, Encyklopedii mimo wszystko przyjdzie chyba do skutku,
skoro po krakowskiej i warszawskiej firmie zainteresowała się tym Kasa Mianowskiego. W każdym razie w styczniu się rzecz rozstrzygnie. Wtedy napiszę do Pana,
choć nie wiem, gdzie Pan wtedy będzie.
Łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch

1922
99. (L)

Kraków, 2 I 1922

Szanowny Panie Kolego!
Recepisy na polecone przesyłki „J[ęzyka] Pol[skiego]” widziałem we Lwowie
i – nie pamiętam już dlaczego – sądziłem, że są z Pańskiej epoki. Przepraszam. Co
prawda, nie bardzo to rozumiem, bo tak z przesyłek późniejszych Piekarskiego, jak
i Pańskich nie widać kosztów w administracji. (Ale osobistego roznoszenia zeszytów bynajmniej nie aprobuję).
Szczegóły o Lublinie i Warszawie ujęły mnie i owszem, tylko że w działalności
lubelskiej nie widziałem nic tak złego, a co do warszawskich bredni sądziłem, że
Pan, jako świadek, przeciw nim wystąpił, czego ja zrobić nie mogłem.
O sprawie lwowskiej byłem informowany przez Pana samego, nb. i listownie,
i ustnie (w Warszawie) skarżył się Pan na swą nędzę, jakiej w życiu nie przechodził.
A że wiem, iż wielu profesorów żyje z rodzinami za tę samą pensję, że ja z żoną nie
przekraczam pensji, a nie uważam, bym żył nędznie, przeto nic dziwnego, że te Pańskie lamenty uważałem i uważam nie za rezultat stosunków obiektywnych, ale subiektywnych, „nerwowych”. Ale że Pańskie postąpienie było „szczere, otwarte”, o tym
nigdy nie wątpiłem i nie rozumiem, skąd Pan wysnuł wniosek, jakobym sądził inaczej.
Z zamiaru wykładania w III trymestrze w Lublinie widzę, że Pan trwa przy rezygnacji w postanowieniu mimo wielkich awansów poczynionych Panu przez Lwów
(mam na myśli ofiarowanie Panu urlopu na 2 trymestry! Ale Lwów był zawsze taki:
gdy kto nim gardził, to mu dawano awanse, gdy mu służył, kopano go). Życzę Panu
z pewnością jak najlepszej pomyślności i możności powrotu do naukowej pracy, bo
tylko to może Pana postawić. Ale z tego nie wynika, bym wbrew przekonaniu uzna-
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wał Pańskie motywy rzucenia Lwowa za obiektywne. Nawet gdybym sam jeden tak
myślał, nic bym na to nie poradził, podobnie jak niemal ogólny zgodny z moim sąd
o Pańskiej sprawie nie zmienia, jak widać, Pańskiego. Cóż robić!
Łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
100. (L)

Kraków, 25 I 1922

Szanowny Panie Kolego!
Dostałem list Pański z 19., ale nie o tym chcę pisać, tylko o przedmiocie mej kartki z 15., adresowanej do Sędzin, którą Pan zapewne dostał. Donoszę mianowicie, co
następuje.
Mając upoważnienia wszystkich zainteresowanych, między innymi Pańskie,
zawarłem, poradziwszy się z Rozwadowskim i Łosiem, układ z Akademią o nowy
druk naszych prac z Encyklopedii, przerobiony czy nie przerobiony według woli autorów. Dostaniemy 15% od dwukrotnej ceny kosztów papieru i druku 5000 egz., co
przypuszczalnie wyniesie ± 700 000 za 35 arkuszy. Z tego odtrąca się 10% na koszta
administracji i korekt (prócz autorskiej i mojej rewizji będzie jeszcze jedna fachowa), a 90% dzieli się między autorów w stosunku do ilości stron. Z chwilą oddania
rękopisu wypłaca się autorowi po 10 000 za arkusz tytułem zaliczki, resztę zaś po
dokładnym obliczeniu z chwilą oznaczenia sumy kosztów. Rzecz pójdzie prędko, by
na jesień była w handlu. Artykuł Benniego jest już w drukarni.
Ponieważ Pański następuje po Fonetyce historycznej, przeto będzie go potrzeba
najpóźniej za 2 miesiące, a może i wcześniej. Moim zdaniem, prócz drobnych poprawek przydałoby się małe rozszerzenie partii czasownikowej. Ale to do Pańskiego
uznania. Najlepiej przysłać odbitkę druku ze zmianami.
Życzę Panu jak najpomyślniejszej kuracji
K. Nitsch

1924
101. (L)

Kraków, 22 XI 1924

Szanowny Panie Kolego!
Posyłam Panu projekt statutu Tow[arzystwa] Językoznawczego66, pióra Gawrońskiego. Ułożony jest w myśl naszych obrad wiosennych, wskutek czego wątpliwości
są tylko w szczegółach. Rozważyłem je z Rozwadowskim i Porzezińskim i teraz
posyłamy Panu. Proponujemy następujące odstępstwo:
66

Tzn. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

VI. Listy Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna…

279

§4c) dodać: „jako też ich stosunków z zagranicą”.
§5. „Przyjęcia” zam[iast] „wyboru” – i dalej: „Przyjęcia dokonywa Zarząd
Gł[ówny] bezwzględną większością głosów całego Zarządu”. W ten sposób nie może
być potem zarzutów, gdy tymczasem większość 2/3 obecnych może się równać ⅓
całości + 1.
§6c) „Członków honorowych wybiera walne zgromadzenie”, reszta jak w projekcie.
§7d) „Występować do Zarządu Gł[ównego] z wszelką inicjatywą dotyczącą spraw
Tow[arzystwa]”.
§9. Wystarczy „½ miesiąca wcześniej”.
§10. „Do kompletu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczba obecności
¼ członków Tow[arzystwa]; w drugim terminie, który może być od razu podany do
wiadomości, każda ilość stanowi komplet”.
d) „na przeciąg 2 lat”.
f) „Mianuje członków honorowych”.
§11. Zam[iast] „20 członków” ma być „¼ ogólnej liczby członków”; „do dwóch
miesięcy, nie licząc wakacyj”.
§12. „Zarząd składa się z 9 członków”.
Tak myśleliśmy w Krakowie na Wielkanoc, wychodząc z założenia, że:
1. nie będzie to za dużo wobec co najmniej 50 członków Tow[arzystwa].
2. Łatwiej będzie zebrać się Zarządowi, bo będzie można wybrać kilku z jednego
miejsca, nie licząc np. po jednym z Kr[akowa], Lw[owa], Pozn[ania], Wilna – a jeszcze zostanie 5 na Warszawę.
Ilość podzielną przez 3 utrzymujemy ze względu na ustępowanie co rok jednej
trzeciej. Walna zmiana §12:
„Pierwsze losowanie odbędzie się w rok po pierwszym Walnym Zgromadzeniu,
drugie pośród 6 dawniejszych członków – we dwa lata”.
§14. „raz na 3 miesiące, prócz wakacyj”.
„powiadamiać do tygodnia”.
§18. „Rozwiązać Towarzystwo może tylko Walne Zgromadzenie na zapowiedziany w ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia wniosek zarządu gł[ównego] lub
grupy 9 członków większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Tow[arzystwa]. W razie dwukrotnej niemożności zebrania się takiej ilości
członków można rozwiązać Towarzystwo za pisemną zgodą absolutnej większości
członków Towarzystwa”.
Ze względu na trudność zebrania się razem w jednym miejscu wszystkich
członków delegowanych do statutu (Gawr[oński], Rozw[adowski], Porzez[iński],
Uł[aszyn], Nitsch), proponuję, by się Pan nie upierał przy ewentualnych dalszych
odmiennych swych zapatrywaniach, a ograniczył się do rzeczy istotnych, bo inaczej
trudno by było wnieść projekt do władz, co by trzeba zrobić jeszcze w tym roku
kalendarzowym.
Oczywiście proszę o zwrot załączonego projektu, bo to jedyny egzemplarz.
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Wiadomość o ustąpieniu z Zarządu Poznańskiego Koła p. Krzyżanowskiej67
przyjmujemy do wiadomości z przykrością, ale też z przekonaniem, że p. Helena
Górska dobrym jest nabytkiem. Przynajmniej na mnie w Poznaniu zrobiła solidne
wrażenie.
„J[ęzyk] Pol[ski]” IX 5 złożony, „B[iblioteka]” 5 też, za tydzień więc będzie się
rozsyłać. Jaki jest ostatecznie adres Koła Poznańskiego: Seminarium Słowiańskie
czy Slawistyczne, czy Języka Polskiego, i czy jest w b[yłym] zamku?
Wkładka na r[ok] 1925 – 3 złote, ale „J[ęzyk] Pol[ski]” będzie wychodził 6 razy
rocznie.
Jeśli Państwo mają nadetatowe zeszyty IX 1, to prosimy o natychmiastowy zwrot,
bo nam się ten zeszyt zupełnie wyczerpuje.
Na razie tyle spraw.
Z serd[ecznym] pozdrowieniem
K. Nitsch

1925
102. (L)

Kraków, 2 V 1925

Szanowny Panie Kolego!
Zdaje się, że Panowie tam za gorąco biorą sprawę zjazdu „naukowego”. Nie idzie
przecie przy nim o żadną paradę ani też nikt nie jest obowiązany do zgłoszenia referatu – dlaczego więc nie ma być też tej [–] walnego zgromadzenia.
Co do Arndta, rzecz jest w Pańskich rękach. Dlatego pewnie – między innymi –
posłało się druki na Pańskie ręce, by Pan rozdał, komu Pan uważa. Zresztą przyjęcia
dokonuje Zarząd. Sam Arndt napisał kiedyś do mnie list o mojej o nim recenzji,
bardzo grzeczny, tłumaczący przyczyny np. błędów itd., już bez tej pewności siebie,
co brzmiało z pierwszego listu.
O recenzję o Pniewskim proszę. Tu nikt nie ma ochoty do pisania o tej „pracy”68.
„J[ęzyk] Pol[ski]” X 3 dziś odchodzi.
Myślę więc, że się zobaczymy we Lwowie.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

67
68

Doktor Michalina Krzyżanowska była sekretarzem Zarządu Koła Poznańskiego TMJP.
Recenzja pracy Władysława Pniewskiego Spóźniać się – spaźniać się…, która ukazała się w „Języku Polskim” X, 1925, wywołała dalszą dyskusję obu autorów w następnym roczniku czasopisma.
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Cieszyn, 13 VII 1925

Szanowny Panie Kolego,
Bawię tu na kursie polonistycznym do 19 bm., po czym do końca lipca w Krakowie, a przez sierpień zdaje się w Zakopanem.
Polemikę Pańską dostałem i w najbliższym zeszycie „Jęz[yka] Pol[skiego]”
umieszczę. Co do ks. Szeffsa, to się zastanawiam, czy warto z nim wchodzić w dyskusję: za wiele zaszczytu dla tak pomylonego człowieka, chyba dla pouczenia czytelników. Ale czyż go kto bierze na serio?
Studium Słowiańskie zacznie się stopniowo. Od października będzie katedra
sztuki bizantyńsko-słowiańskiej (zakontraktowany na rok prof. Molè – Lublana),
od stycznia etnografia słowiańska (zast[ępca] prof[esora] K[azimierz] Moszyński)
i może języki ruskie (zast[ępca] prof[esora] J[an] Ziłynski), nadto zaś z zagranicy
literatury słowiańskie przez jeden drugi trymestr. Są pieniądze na książki, będzie
asystent, najgorzej w ciasnym Krakowie z lokalem. Czy Pan nie wie o jakim kandydacie na którą z katedr? Głównie na literatury słowiańskie?
Od października wprowadzamy nowe podniesienie wymagań dla polonistów:
1) Do proseminarium warunek wstępny fonetyka opisowa, w trakcie np. I trymestru I roku nie jest dla studentów I roku; w Kr[akowie] i Lw[owie] to już się praktykuje, w W[arszawie] wprowadza to teraz Szober (który tu jest z Lehrem i Jaworkiem
na tychże co ja kursach).
2. Do seminarium języka polskiego prócz fon[etyki] opis[owej], gram[atyki]
st[aro]cerk[iewnej] i greki będzie wymagany zarys gramatyki historycznej polskiej
(fon[etyki] i fleksji), w którym to celu Łoś wprowadza od października obok seminarium też proseminarium.
3. Do semin[arium] języków słowiańskich prócz fon[etyki] opis[owej], greki
i st[aro]cerk[iewnej] już od roku wymagam jakiej takiej znajomości jednego z języków słowiańskich. Ponieważ drugiego punktu zażądał Łoś, a Lehr i Szober się na
to zgodzili, przeto w jaki rok zacznie się już chyba naprawdę poprawa stosunków
w tym zakresie.
Łączę wyrazy poważania i pozdrowienia
K. Nitsch
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1926
104. (L)

Kraków, 18 V 1926

Szanowny Panie Kolego!
Serdecznie dziękuję za uprzejmy list. Niestety, jak Pan już oczywiście wie, zjazd
się na Zielone Święta nie odbędzie69; liczę jednak, że będzie on 5–6 czerwca; wtedy,
o ile będzie, na pewno przyjadę i sprawy omówimy. W szczególności sądzę, że poza
zjazdem naukowym koniecznie trzeba znaleźć czas (ze dwie godziny) na ciaśniejsze
zebranie tych profesorów, co będą pytać przy egzaminach magisterskich, a to dla
utrzymania nadal jedności poglądów. Uwagi Pańskie też wtedy odniosę, podając
teraz – stosownie do Pańskiego życzenia – opinię ogólną. A więc:
Sprawę nazwy „filologia polska” czy „j[ęzyk] i lit[eratura] polska” uważam za
tak niesłychanie drobną, że szkoda na nią nawet tych kilku słów. Nazwa „gramatyka
opisowo-psychologiczna” jest oczywiście nieszczęśliwa, ale nie bardziej od wielu
innych używanych. Także „podstawy” czy „zasady” gramatyki historycznej. Właściwie to ani podstawy, ani zasady, ale „najważniejsze fakty” z tego zakresu. Kwestię
ilości możemy właśnie omówić na zebraniu w czasie zjazdu. „Świadectwa czynnego
udziału”, moim zdaniem, bliżej określić się nie da, bo choćby Pan nawet określił, to
wykonanie tego samego może być bardzo różne. Podobnie ze starogreckim. Łatwiej
już z greką; choć w praktyce już się to utarło, możemy też postanowić.
Natomiast co do różnych punktów jest Pan widocznie zupełnie chyba bardzo
mylnie poinformowany. Każdy kandydat na magistra filologii polskiej, także ten,
co zdaje głównie z literatury, obowiązany jest mieć egzamin z tzw. (nieszczęśliwie)
„Podstaw historycznej gramatyki j[ęzyka] pol[skiego]”, do tego zaś egzaminu nie
może być dopuszczony bez greki i bez rocznego czynnego udziału (co do którego
[–] decyduje wyłącznie profesor gramatyki) w seminarium języka polskiego, przed
którym znów musi zdać egzamin ze starocerkiewnego. Przynajmniej tak jest u Łosia – nie wiem, jaki Pan ma egzemplarz.
Spodziewam się więc, że się bez trudu porozumiemy. Chociaż czy ja wiem? Ja
przecie byłem może pierwszym walczącym o te magisteria, składającym ich plany itd. Przypadkiem w czasie ich uchwalania byłem poza Polską, mimo to – poza
jednym szczegółem, o którym pomówimy, ale który się prywatną zgodą dobrze da
naprawić (odnosi się do slawistyki, a [–] tam Lehr) – uważam, że rzecz zrobiona jest
nieźle. Panu zaś zawsze jest coś – jak czasem mówią w Krakowie – nie recht.
Za zaproszenie do siebie bardzo dziękuję i chyba skorzystam, o ile mnie siostra mej
żony nie będzie zbyt zobowiązywała. O przyjeździe w każdym razie doniosę z góry.
Na Zielone Święta przyjechałbym na 3 dni, kiedy indziej będę zapewne tylko dwa.
69

Planowany na 23 V 1926 r. drugi zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego przesunięto
ze względu na sytuację polityczną na 31 V 1926 r. Ostatecznie odbył się on dopiero rok później
w Poznaniu.
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A więc serdeczne pozdrowienia i do widzenia
K. N[itsch]
Aha! Co Pan zrobi ze swoim łódzkim odczytem o Żeromskim70? Może go Pan da do „Języka
Polskiego”?

105. (L)

Kraków, 3 VI 1926

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za list. Tymczasem wyszło już rozporządzenie o magisteriach, więc
mimo jego pewnych niedokładności można je wprowadzać w życie. Jedyny istotny
brak, luka, [–]71 czy jakieś inne.
Posyłam Panu 2 pierwsze edykty wczoraj ogłoszone, uwzględniające oba rodzaje, stary i nowy. System egzaminowania przyjęliśmy, Łoś i ja, ten, że każdy z nas
egzaminuje połowę kandydatów tak 1. jak i 2. egzaminu, bo nic gorszego jak jeden
wyłączny egzaminator i uczenie się nie przedmiotu, ale jego wymagań przez tego,
a nie innego profesora. Co do 3. egzaminu, jeszcześmy się nie zdecydowali; dalszych przed wakacjami nie będzie.
Wielka szkoda, że zjazd odroczony, a boję się, że na po wakacjach; chybaby na
27–29 czerwca? Ale to rzecz zarządu, do którego nie należę. Szkoda też ze względu
na możność porozumienia się co do techniki magisteriów. U nas rzecz prosta, bo
między Łosiem a mną sporów nie będzie, też we Lwowie nie. W Poznaniu rozumiem, że jest aż czterech kandydatów do tych egzaminów, ale i to w najgorszym
razie egzaminuje Pan ¼ zdających; no a świadectwo czynnego udziału w seminarium należy wyłącznie do Pańskiego uznania (inna rzecz, że na zjeździe moglibyśmy
dobrowolnie tę rzecz mniej więcej ustalić).
Co Pan robi przez wakacje? Ja między 12 a 17 lipca będę prawdopodobnie wykładał na kursie w Wejherowie, czyli jadąc tam lub z powrotem, mógłbym wstąpić
do Poznania.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
Polska zwariowała; w Warszawie i Krakowie urządzają z tego samego powodu strajk socjaliści (na
szczęście nie na uniwersytetach) co monarchiści w Poznaniu!

70

71

Odczyt ten, Żeromski a język polski, Ułaszyn ogłosił w „Przeglądzie Współczesnym” z czerwca
1926 r., odb. Warszawa 1926.
Nieczytelne dwie linijki.
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Kraków, 9 X 1926

Szanowny Panie Kolego,
Nie bronię w całości programu, który ostatecznie ustalili Lehr, Łoś i Szober, ale
Pan naprawdę widzi niebezpieczeństwa tam, gdzie ich nie ma.
„Opis[owa] gr[amatyka] j[ęzyka] st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiego]”. Cóż
z tego, że nie ma napisanego obowiązku proseminarium? Przecież to jasne, że kto
nie będzie chodził, ten sam sobie szkodzi, bo padnie. Egzamin nie przewiduje tekstu?
Ależ określenie wymagań zależy wyłącznie od profesora i my wszyscy (Kr[aków],
Warsz[awa] Lw[ów], Wilno) wymagamy 5 stron tekstu; ja go wymagam tak, że
w niemożności objaśnienia na tych 5 stronach, które student wskaże jako przerobione, palę, choćby umiał gramatykę. Żadna komisja nie ma prawa sprzeciwić się daniu
tekstu podczas egzaminu, bo sposób egzaminowania zależy w całości od profesora.
Tym bardziej egzamin ze st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiego] dla polonisty językoznawcy sam przez się wymaga seminarium. Nie wierzę, by go kto sam chciał
zdawać bez seminarium. Zresztą jest w przepisach czarno na białym, że uniwersytety mają prawo zaostrzania, ale nie łagodzenia.
U nas (nie tylko u nas) warunki przyjęcia są:
1) do proseminarium j[ęzyka] pol[skiego]: colloq[u]ium z fonetyki opisowej.
2) Do egzaminu z gr[amatyki] st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiego] opisowej:
st[aro]cerkiewny + minimum greka (cała).
3) Do ćwiczeń element st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańskiego]: st[aro]cerkiewny +
1 trymestr greki (colloq[u]ium).
4) Do semin[arium] niższego j[ęzyka] pol[skiego]: 2 egzaminy (pol[ski] i cer
k[iewny]) + oczywiście colloq[u]ium z 3 trymestrów greki.
5) do semin[arium] wyższego j[ęzyka] pol[skiego]: egzamin z „podstaw historycznej gramatyki i dialektologii j[ęzyka] pol[skiego]”.
Jakżeby mogła istnieć „gram[atyka] opis[owa] j[ęzyka] pol[skiego]” niewłączająca fonetyki opisowej? Przecież to się rozumie samo przez się. Ale u nas fonetyka
opisowa wymagana jeszcze przed proseminarium j[ęzyka] pol[skiego].
Co do greki: matura albo pełny kurs gramatyki u lektora, tj. – u nas – colloq[u]ium z 3 trymestrów; bo o lekturę nam nie idzie.
Co do profesorów: prof[esor] j[ęzyka] pol[skiego] może mieć 2 godz. semin[arium]
wyższego i 2 godz. semin[arium] niższego (+ 4 godz. wykładów), a do proseminarium jest asystent. Jeżeli gdzie 2 profesorów razem (polonista i slawista) nie mają
asystenta, to tylko ich wina, że się oderwali od siebie, bo w programie te działy
wcale nie są oderwane. Jeżeli polonista językoznawca nigdy nie będzie w seminarium slawistycznym – jak Pan pisze – to ma 100% prawdopodobieństwa, że nie zda
egzaminu ani z wyższej gram[atyki] cerkiewnej, ani porówn[awczej] słowiań[skiej].
Przecież to uniwersytet, a nie szkoła powszechna, i o tym trzeba pouczać.
Do zarządu Tow[arzystwa] Język[oznawczego] w tym roku nie należę, o jego
sprawach więc poinformuje Pana Kleczkowski.
Pozdrowienia dla Pana i dla pieseczka
K. Nitsch
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107. (L)

Seminarium Języka Polskiego
i Języków Słowiańskich
Uniwersytetu Jagiell.
Kraków, 25 X 1926

Szanowny Panie Kolego,
1) Fonetyki opisowej my tu wymagamy jako warunku dopuszczenia do proseminarium języka polskiego, ewent[ualnie] i do ćwiczeń st[aro]cerk[iewnych]. Wymagania nasze, Panu podane, dadzą się przerobić w I trymestrze, przynajmniej znaczna
część studentów w tym terminie to robi. Warunki dopuszczenia ustanawia każdy
profesor, a więc żaden inny (w tym wypadku historyk literatury) nie ma się prawa
do tego mieszać. Fonetyki u nas pytają asystenci; w zasadzie asystent gramatyki
porównawczej; dawniej pytałem sam.
2) Literaturę obcą nowoczesną pojmujemy jako angielską, francuską, niemiecką
lub włoską (wymagania z francuskiej mogę Panu posłać), bo – choć tego niestety wyraźnie nie napisano (ja w tym, jako wtedy nieobecny w Polsce, nie jestem winien) –
jest to jedynie słuszne; idzie przecie o związek bezpośredni z kulturą Zachodu.
3) Nie rozumiem, jak mógł ktoś „ustalić”, że egzamin z opisowej gramatyki
(nie pisze Pan której), „student zdaje w końcu I roku”; wszelkie określanie lat jest
sprzeczne i z duchem, i z literą rozporządzenia. Inna rzecz, że faktycznie wszyscy
studenci zdolniejsi i pilniejsi egzaminy te po I roku zdać mogą. Myli się Pan jednak, przypisując nam opinię, jakoby przed uczęszczaniem na elementarne ćwiczenia cerk[iewno]sł[owiańskie] student musiał mieć trymestr proseminarium języka
polskiego; proseminarium j[ęzyka] pol[skiego] i ćwiczenia ze st[aro]cerk[iewnego]
może brać równocześnie; do obu potrzebuje colloq[u]ium z fonetyki opisowej, a do
drugich z nich colloq[u]ium przynajmniej z jednego trymestru greki (do egzaminu
ze st[aro]cerk[iewnego] – z trzech trymestrów).
Nie rozumiem też sprawy „tracenia roku” i „poprawek”. Tracić całego roku nie
można, bo i według najwyraźniejszego brzmienia rozporządzenia egzaminy muszą
być przynajmniej 2 razy w roku, czego oczywiście nie można interpretować, jakoby to było w czerwcu i w październiku, bo to byłby ze stanowiska roku szkolnego
1. termin, a tylko podzielony. Przecież całe rozporządzenie wyraźnie się sprzeciwia
jakimś podziałom na lata. Gdy tu byli w przejeździe poloniści ze Lwowa, Warszawy
i Wilna (Lehr, Szober, Otrębski), wszyscy się zgodzili, że tym drugim terminem ma
być albo przerwa między I a II, albo przerwa między II a III trymestrem, według
wyboru fakultetu. Stąd też nie istnieją „poprawki”, niedopuszczalne też w rozporządzeniu; kto dostanie niedostatecznie, ten zdaje powtórnie w następnym terminie.
U nas terminy są: ostatni tydzień (nawet ostatnie 10 dni) I i III trymestru.
Tracenia roku nie pojmuję też dlatego, że student może 20 VI. zdać gram[atykę]
opis[ową] pol[skiego], 22 (np.) gram[atykę] opis[ową] st[aro]cerk[iewnego], a jeśli
je zda, to np. 25 tegoż miesiąca może zdawać gramatykę historyczną. (pomyliłem
się: wziąłem wyjątkowe wypadki tych, co teraz są na dalszych latach, a którym wolno przyznawać ulgi personalne).
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Na I trymestrze wyjątkowo przyjmujemy do proseminarium j[ęzyka] pol[skiego]
tych pierwszoroczniaków, co mają grekę z gimnazjum, ale z zastrzeżeniem, że o ile
z końcem trymestru nie zdadzą kolokwium z fonetyki opisowej, to nie dostaną
testy z proseminarium.
Oesterreicher jest asystentem wspólnym polonistyki, ale ze względu na zbytni
nawał pracy ma siłę pomocniczą, która pod jego kierunkiem kataloguje książki lite
rackie. Sam zaś asystent, skoro jest wspólny, to może być mianowany tylko za zgodą
tak językoznawców, jak i literatów; że literat często z językiem sobie rady nie da,
każdy zaś przyzwoity językoznawca da sobie radę z literaturą, przeto nie tylko z natury rzeczy asystentem jest językoznawca, ale nawet siłą pomocniczą był przeszłego
roku literat, który jednak przeszedł seminaria Łosia i moje, a tego roku językoznawca, który jednak ma też doskonałą markę u literatów. Siłą faktu językoznawca może
dać kandydata, który by zadowolił literatów, literat zaś rzadko tylko kandydata znającego się na lingwistyce.
Na książki sem[inarium] j[ęzyka] pol[skiego] i sem[inarium] j[ęzyków] sło
w[iańskich] wypada u nas równa suma, ale ponieważ mamy wspólny inwentarz,
przeto nie ma z tym trudności. Panu radzę dążyć do tego, byście z Klichem do
stali dwa pokoje do siebie przylegające, a wtedy możecie mieć dwa inwentarze, ale
wspólny katalog. A nie, to niech Panu Klich coś dobrowolnie ustąpi.
No, zdaje mi się, żem spokojnie odpowiedział na wszystkie Pańskie pytania.
U nas ostatecznie przed i po wakacjach (po wakacjach był termin wyjątkowo
tego roku) zdawało opisową polską i cerkiewną ± po 40 osób, z czego ± po 5 dostało
n[ie]d[ostatecznie], ± po 20 d[os]t[atecznie], ± po 10 d[o]b[rze], ± po 5 b[ardzo]
d[obrze]. Historyczną polską zdało 5 osób. Cerkiewną wyższą i porównawczą słowiańską 1 (Małecki, z którego będą ludzie).
Łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
108. (L)

Kraków, 29 X 1926

Szanowny Panie Kolego!
Przyszło mi jeszcze na myśl co do tych dziwnych „poprawek”.
Poprawki mają jaki taki sens tylko tam, gdzie się w jakimś terminie zdaje kilka
przedmiotów koniecznie naraz i gdy kandydat dostanie np. z 3 dostatecznie, a z 1
nie odpowie. Ale gdzie każdy egzamin stanowi osobną całość i gdzie nie ma noty
„słabo”, ale tylko „dost[atecznie]” lub „niedost[atecznie]”, tam poprawka jest zasadniczo sprzeczna z zasadą. Jest tylko „powtórny egzamin”, wyraźnie przewidziany
w rozporządzeniu, w następnym terminie. Co do terminów zaś, to np. we Lwowie
sądzili niektórzy, że mogą być dwa: czerwcowy i październikowy, ale gdym Lehrowi powiedział, że to z punktu widzenia roku szkolnego 1. termin i że to byłyby egzaminy kursowe (roczne) sprzeczne z rozporządzeniem, zupełnie się ze mną zgodził,
że musi być 2. termin, na Boże Narodzenie lub na Wielkanoc.
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U nas był też jeden profesor, co był za czerwcem i październikiem, ale został odosobniony zupełnie; otóż on dopuszczał termin Bożego Narodzenia dla powtórnych
egzaminów (nie „poprawek”) tych kandydatów, co jakiegoś egzaminu w lecie nie
zdali. Warszawa też ma jeden termin w środku roku.
Załączam dla informacji też wymagania, które na razie mamy; bo nie wszystkie
grupy odbywały już magisteria.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch

1927
109. (K)

[Kraków,] 26 VII 1927

Szanowny Panie Kolego!
Przypominam artykuł do księgi Rozwadowskiego72. Ma Pan wprawdzie jeszcze na niego czas do początku września, ale że wyjeżdżam do Zakopanego na czas
15 VIII – 15 IX, przeto rad bym przedtem dowiedzieć się coś o stanie rzeczy, zwłaszcza że artykułów z historii języka polskiego będzie jakoś niewiele, co mnie trapi.
Jeśli Pan jest w Poznaniu, to poślę Panu 1. zeszyt „Biuletynu Pol[skiego] To
w[arzystwa] Językozn[awczego]”, jeśli nie, to może lepiej poczekać Pańskiego
powrotu.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
110. (L)

Kraków, 3 VIII 1927

Szanowny Panie Kolego!
Cieszę się, że Pańskie kłopoty rodzinne przynajmniej w pewnej mierze się skończyły73, tj. że następne będą o wiele przyjemniejsze, czego szczerze życzę.
Rękopis proszę tu przysłać, bo do 15 VIII nie wyjeżdżam, od 16 zaś będę w „Wojciechowie” na Kozińcu (poczta: Zakopane 2).
Erdman wcale nie jest członkiem korespondentem Akademii, co najwyżej współpracownikiem Komisji Językowej, czego jednak w tej chwili sprawdzić nie mogę
(w przeszłorocznym „Roczniku” jeszcze go nie ma). Takie samozwańcze nominacje
trafiają się co jakiś czas, przy czym nie zawsze są podejmowane w złej wierze*).
Osobiście go nie znam, a z prac mam wrażenie, że to jest człowiek naprawdę i inteligentny, i wykształcony. Ale na jakiej podstawie chce się habilitować? Jego praca
72
73

Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski…
Mowa o narodzinach córki Ułaszyna, Izabeli.
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o ideografice, bardzo godna uwagi, nie mówi przecie jeszcze dostatecznie o jego
kwalifikacjach do „ogólnego językoznawstwa”74. Ale oczywiście przy Pańskiej absencji zdecydują o tym inni.
Na mój punkt widzenia co do ruskiego–ukraińskiego zgodził się Baudouin (artykulik jest już złożony), a także Tomasziwski, b[yły] docent historii Uniw[ersytetu]
Lwow[skiego], obecnie habilitujący się w Krakowie, nie zgodził się zaś jakiś inny,
drugorzędny historyk w „Dile”. Kolessa75 też się zgodził, chciał tylko, by Polacy
z „dobrawoli” wprowadzili Ukrainę. Ja jeszcze raz na końcu zabiorę głos, bo moim
zdaniem za Ukrainą przemawiają, jak dziś, jedynie i wyłącznie polityczne argumenty; jeśli Pana nie razi, że koło Włodawy czy Baligrodu jest Ukraina, że chłop spod
Białej Podlaskiej jest Ukraińcem, to przyjmuję to do wiadomości jako wrażenie indywidualne, ale dla ogółu Polaków dziś ukraiński itd. to zupełnie co innego.
A więc między 10 a 20 sierpnia jest Pan w Poznaniu.
Serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
*)

niektórzy sądzą widać, że kto w Akademii drukował, jest eo ipso jej korespondentem.

111. (L)

Kraków, 25 IX 1927

Szanowny Panie Kolego!
Stosownie do Pańskiego listu, że mianowicie godzi się Pan na dalsze skreślenia
(prócz str. 12–17), ale po porozumieniu się, odsyłam rękopis z uwagami76. Uwagi te
są dwojakie:
1. dotyczą takich skreśleń, które nic całości nie szkodzą, np. na str. 2 lub 11 (nic
dziwnego, że przy takich dygresjach i za obszernych cytatach rzeczy Pańskie są
dla pism za długie – przy swojej dokładności powinien Pan pisywać tylko grube
książki),
2. dotyczą rzeczy, na które ja się nie godzę, które – wierzę, że nieraz Pan uzna –
wypowiada Pan w sposób zbyt kategoryczny. Otóż od 2., ponieważ nie chcę polemik
w druku, porobiłem te uwagi – wszystkie są miękkim ołówkiem, tak że je bardzo
łatwo usunąć – by Pan, o ile Pan uzna, zmienił te rzeczy już teraz, aby potem nie
zajmować czytelników bez końca się w takich razach wlokącymi prostowaniami
i wyjaśnieniami. Najważniejszym brakiem jest u Pana to, że Pan operuje wyłącznie
dwoma znaczeniami Ukraińca: ‘Ukr[ainiec]-Polak’ i ‘Ukr[ainiec]-Rusin, a zupełnie
Pan pomija podstawowe ‘człowiek z Ukrainy, Rusin czy Polak’, do dziś dnia nieraz
74

75
76

Wspomniana praca to Zasady powszechnej ideografiki analitycznej. Prinzipien der allgemeinen
analytischen Ideographie, Kraków 1925 (wyd. PAU).
Zapewne Filaret M. Kolessa, ukraiński muzykolog, etnograf, kompozytor mieszkający we Lwowie.
Mowa o artykule Ułaszyna Rusini czy Ukraińcy (Z powodu artykułu prof. K. Nitscha)…, opublikowanym w „Języku Polskim”.
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żywe; toż milczy Pan o ukraińskim typie fizycznym, stepie itp. W całości Pan jest
pod działaniem b[ardzo] poważnym kompleksu politycznego, który u Pana przygłusza inne strony, podobnie jak Baudouin.
Całość (po opuszczeniach) zajmie około 10 stron! Mniejsza o to, wydrukuję,
ale chcę koniecznie zrobić to zaraz, bo i tak się pokazało, że już do tego numeru
(wrz[esień]−paźdz[iernik]) wejdzie tylko Pański artykuł, a moja replika na różne humorystyczne zarzuty Rusinów i ewent[ualnie] Pana będzie dopiero w list[opadzie]−
grudniu. Że zaś poza ten rok nie chcę tego przeciągać, przeto proszę o jak najszybsze
[–]77 przekreślić, to dla drukarni wystarczy. Oczywiście cały rękopis i po wydrukowaniu go mogę zwrócić.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

1928
112. (L)

Redakcja
Języka Polskiego
Kraków, 18 V 1928

Szanowny Panie Kolego!
Pańską obronę fonemy78 umieszczę w zeszycie za maj–czerwiec, ale trochę skróconą. Niech się Pan nie uraża, ale pisze Pan bardzo rozwlekle. Tak np. cała 1. strona
jest zupełnie zbyteczna i zamiast odsyłanej Panu tu 1. części piszę w nawiasie: „(por.
»Jęz[yk] Pol[ski]« XIII 18–22)”. Odsyłam też środek strony 5, bo po kilkakrotnym
go przeczytaniu ani rusz nie mogę zrozumieć, jaka różnica zachodzi między Pańskim i moim twierdzeniem: skoro Baudouin wziął fonemę od Kruszewskiego (który przecie pisał wyłącznie po rosyjsku! a więc z rosyjskiego), a Kr[uszewski] od
Saussure’a, no to Baudouin wziął ją pośrednio z francuskiego (bezpośrednio z rosyjskiego). W najlepszym zatem razie jest tu jakaś dla mnie niezrozumiała subtelność,
na którą naprawdę szkoda czasu, a przynajmniej miejsca w „Jęz[yku] Pol[skim]”.
Co do całości ma Pan trochę racji, ale bynajmniej nie całą. Zrobię swój krótki dopisek. Jeśli tylko będzie można, to Panu poślę korektę.
Do widzenia 29 czerwca w Warszawie79.
Ściskam dłoń Pańską
K. Nitsch

77
78
79

Nieczytelne dwie linijki.
H. Uł a sz y n, Jeszcze o morfemie i spolszczaniu greckich rzeczowników na -ma…, s. 71–74.
Tj. na III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
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[Kraków,] 18 VIII 1928

Szanowny Panie Kolego!
Proszę jeszcze raz o krótkie francuskie streszczenie (najwyżej na stronę druku,
raczej krótsze) artykułu Pańskiego do Symbolae Rozw[adowskiego]. Przypomniałem to kartką maszynową 13 VII, ale bez skutku. Chciałbym to w każdym razie mieć
w 1. połowie września.
Pozdrowienia
K. Nitsch
114. (K)

[Zakopane,] 25 VIII 1928

Szanowny Panie Kolego,
Streszczenie istotnie dostałem: zawieruszyło się było przy moich przejazdach
między Krakowem a Zakopanem. Listu o Klichu niestety przeważnie nie zrozumiałem, bo suponował on znajomość przeze mnie różnych małostkowych sporów
i fakcików poznańskich; ale mniejsza o to.
Co do kropek po liczebnikach ma Pan złe informacje, niektóre: nie było nigdy
zasady: 12. (= dwunasty), ale w 12-ym, ale albo 12-ty i w 12-tym (tak zwykle w Królestwie), albo: 12. artykuł i 12. września, w 12. artykule (tak urzędownie obowiązywało w Galicji); uważam więc, że [–] ma słuszność.
A co do Kraków 10, to nie trzeba z góry sądzić, że ten [–] to już jest tak zupełnie
niesystematyczny i bezładny; można czasem przypuścić, że skoro stale, latami tak
pisze, to przecież może ma jakiś powód. Ja nawet nie „zwykle” jak Pan, ale zawsze
oznaczam dzielnice miast cyframi rzymskimi, tylko że tu wcale nie idzie o dzielnicę Krakowa, ale o numer urzędu pocztowego; do urzędu Kraków 10 należą m.i[n.]
dzielnice XII i XIII (moja), gdy dzielnica X należy do innego urzędu pocztowego.
Tak samo Zakopane 3.
Gdzie mam posłać korektę? Do Ustronia? Czy Pan tam będzie przez cały
wrzesień?
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
115. (L)

Kraków, 3 XI 1928

Szanowny Panie Kolego,
Posyłam korektę. Spodziewam się, że t. II, z indeksem do obu, będzie w połowie
grudnia. Na listy naprawdę nie mam czasu, mając takie mnóstwo zajęć, od których
Pan jest wolny.
Za Gr[amatykę] st[aro-]c[erkiewno-]sł[owiańską] dziękuję. Metodycznie jest doskonała, aż za dobra. Piszę to serio, bo wiem z doświadczenia, że studenci łatwiej
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się uczą rzeczy więcej pamięciowych niż takich, gdzie z każdego słowa i z każdej
litery trzeba sobie zdać uzasadniającą sprawę. Dużo rzeczy ja już od lat tak samo
prowadzę, np. żywe oboczności, ujęcie, że żadna samogłoska nie miękczy poprzedzającej itd.
Różnice: ja transliteruję, boć nie zawsze ь znaczy to samo; a fonetycznie czy nie
słuszniej by było transkrybować jьdǫ itp.?
Rezultaty zobaczymy wkrótce, zwłaszcza że z powodu choroby Łosia nie mamy
proseminarium cerkiewnego: Taszycki za niego prowadzi jeden oddział seminarium
niższego z języka polskiego. A że oczywiście nie ma i wykładu cerkiewnego, bo tak
już i wykładającemu zbrzydło, przeto mając tyle podręczników do wyboru, niech
się uczą sami. A osły niech przepadają, u nas czasem nawet przy trzecim egzaminie
z tego samego przedmiotu, tak lepiej.
Z Łosiem źle; nogi opuchnięte mimo dwukrotnego wypuszczania z jamy brzusznej wody. Na pewno już nie wróci do zdrowia, chociaż subiektywnie jest dobrej
myśli, rozmawia o sprawach językowych itd.
Co do Kraków 10, wiedziałem z góry, że Pana nie przekonam.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch

1929
116. (L)

Studium Słowiańskie
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 4 II 1929

Szanowny Panie Kolego!
Czyby się Pan jednak nie podjął tego referatu na zjazd praski o znaczeniu Dobrovskiego w Polsce? Komitet zjazdu wciąż o to szturmuje, a prócz Pana chyba
nikt się historią slawistyki w Polsce nie zajmował*). Klinger mówił o tym z Panem
i z Wierczyńskim, bo była myśl, by to podzielić na część lingwistyczną i historyczno-literacką. Wiercz[yński] pisze mi, że właściwie wszystko powiedział Francew, że
on nie ma nic do dodania; ale my tu (Roz[wadowski] i ja) jesteśmy innego zdania:
Francew zebrał materiał, czyli bardzo ułatwił innym powiedzenie czegoś syntetycznego, co właśnie Pan może bez wielkiego zachodu zrobić, a od siebie nadto dodać
ten pogląd lingwistyczny, którego oczywiście Francew nie dał. A czasu do 1 V przecie jeszcze dość na napisanie předvàřky.
Bardzo proszę o przychylną odpowiedź i łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
*)

chyba Brückner?
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[Kraków,] 13 II 1929

Szanowny Panie Kolego!
Szkoda, że Pan nie może się podjąć Dobrovskiego, bo gotowiśmy być jedyni, co
o tym nic nie damy, ale trudno! Ja osobiście nigdy się tym nie zajmowałem.
Także w części hist[oryczno]-literackiej Wierczyński się cofnął, jako że nic nie
ma poza Francewem, gdy pewnie właśnie istnienie materiałów Francewa ułatwiłoby
napisanie ogólniejszego wykładu.
Czy Pan na zjazd praski co przygotowuje? Ja oczywiście coś o geografii wyrazów.
Dziękuję za odbitkę „pojedynkową”: doskonale napisane80.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
118. (K)

[Kraków,] 8 III 1929

Szanowny Panie Kolego!
Symbolae II ukażą się za jakie 2 tygodnie na pewno; indeks 5-arkuszowy złożony, tj. indeks wyrazowy, zostaje indeks osób, spis corrigenda etc.
Z Prezydium ma Pan, zdaje się, słuszność faktyczną, ale w statucie istotnie nic
o tym nie ma. Walne zgromadzenie już było, więc zmiana tego roku nie da się przeprowadzić. Ale zwyczaj faktyczny taki jest: w Kr[akowie] od dawna mówią tylko członkowie czynni, ale gdzie indziej także zwyczajni. Ostatecznie zależy to od
uchwały Zarządu Koła, który może się powołać na zwyczaj (że nie bezwyjątkowy, to
od tego jest zwyczaj). Ja się więc z Panem solidaryzuję, ale na Zarządzie Gł[ównym]
będzie to dopiero za jakie 2 tygodnie.
Rudnicki przysyłał swoje pomysły. Trochę mu wyjaśniałem, bez skutku; odesłałem go do zarządu poznańskiego, czyli do Pana, ale mi napisał, że on zna nasze
poglądy, więc ich powtórzenia nie jest ciekaw.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
119. (L)

Kr[aków], 30 III 1929

Szanowny Panie Kolego!
Posyłam korekty z prośbą o bezzwłoczny zwrot. Pół zdania wykreśliłem, bo
nie zawiera w sobie nic ważnego, jest tylko drażniącym [–] tego, co jest określone
w 2 części tegoż zdania. Gdyby Pan widział, ile ja jemu skreśliłem (przynajmniej
¼ artykułu), to by i Pan jeszcze obciął. Ja na miejscu Pana skróciłbym ustępy 2, 3
80

Mowa o artykule Ułaszyna Z dziedziny kazuistyki pojedynkowej, „Dziennik Poznański” nr 21–23,
odb. Poznań 1929.
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i 4, bo je i tak bardzo, bardzo mało kto zechce zestawić z poprzednimi artykułami
(to stracona praca, podobnie jak Pańskie dziennikarskie artykuliki o Ukraińcach),
a za to rozwinąłbym jeszcze ważny fakt, przez Pana zaledwie dotknięty, że to ([–]
Schrammowe i jego) znaczenie maci jest bardzo wielu nawet rolnikom nieznane81.
Że Pan napisał artykuł o pojedynkach, to uznaję zupełnie, natomiast nie mogę
pojąć, jak można tyle czasu marnotrawić na drobiazgowe polemiki z Rudnickim
i Strońskim.
Że oni kręcą, to zupełnie jasne, ale Pańskich artykulików 1) nie czytają czytelnicy tych panów i innych pism, 2) gdyby przeczytali, toby może i tak nie uwierzyli,
boć tu rozstrzyga uczucie. I potem Pan jeszcze narzeka, że Pan nie ma czasu na napisanie artykułu naukowego, że Pan jest zajęty itp. No, oczywiście, bardzo Pan mało
ceni swój czas, skoro Pan uważa, że go nie szkoda na takie bezcelowe spory. Chyba,
że Panu idzie o własną obronę na sądzie ostatecznym.
Wysunął się projekt, by na katedrę po Porzezińskim powrócił Szober. Ja to aprobuję, bo indoeuropeistów nie mamy, a slawiści i poloniści zawsze się znajdą.
7 kwietnia będzie tu mały zjaździk ex re przyjazdu Lehra i Kuryłowicza na 8.
z referatami do Akademii. Będzie też Szober, może Benni, a piszę jeszcze o tym do
Kleczkowskiego i Rudnickiego. Omówimy różne sprawy lingwistyczne. Może by
i Pan przyjechał?
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
120. (L, mszps)

Studium Słowiańskie
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 23 IV 1929

Szanowny Panie Kolego!
Z papierów przekazanych mi po śp. Porzezińskim, jako wiceprezesowi Pol[skiego]
Tow[arzystwa] Językoznaw[czego], dowiedziałem się, że Pan zamierza na październikowym zjeździe slawistycznym w Pradze82 wygłosić referat pod tytułem:
[wpisane ręcznie:] 1) O filol[ogii] słowiań[skiej], 2) Złodziej[skie] gwary
słowiań[skie]
Ubocznie dowiedziałem się, że do bardzo niedawna zgłosili w Pradze referaty
tylko pp. Kuryłowicz, Lehr-Spławiński i Małecki.
Ponieważ komitet zjazdu pragnie mieć „zwięzłe résumés” referatów do 1 V, przeto przypominam to Szanownemu Panu Koledze i proponuję, co następuje: Niech Pan
będzie łaskaw zaraz posłać do Pragi (adres: 1. Sjezd slovanských filologů, Praha V.,
Břehová č. 5. (Slovanský seminář)) tytuł swego referatu i jego krótkie streszczenie,
oczywiście po polsku, następnie zaś zawiadomić mnie, że to Pan zrobił. Wiadomość
81
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H. Uł a sz y n, Jaka mać – taka nać, „Język Polski” XIV, 1929.
Mowa o I Międzynarodowym Kongresie Slawistów w 1929 r.
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o tym jest nie tylko pożądana ze względu na zdanie sobie sprawy z zakresu polskiego uczestnictwa w tym zjeździe, ale także jest potrzebna dla zbiorowego wystarania
się w Ministerstwie o zasiłek dla wyjeżdżających do Pragi z referatami. W myśl
uchwały Zarządu Towarzystwa, wywołanej wnioskami kilku członków, mam się
bowiem w najbliższym czasie zwrócić o to do Ministerstwa, przedtem zaś muszę
wiedzieć, dla ilu osób ma się tego zasiłku żądać.
Tak więc i w interesie nauki polskiej, i w interesie materialnym bardzo proszę
o łaskawe rychłe poinformowanie mnie o tym, co Pan zrobił.
Łączę wyrazy poważania
K. Nitsch
PS Sądzę, że gdyby nawet nie był Pan jeszcze zdecydowany co do samej jazdy do Pragi, to jednak
może Pan krótkie streszczenie swego referatu posłać, łatwiej się bowiem potem cofnąć, niż zbyt
późno zgłaszać.

121. (L, mszps)

Kraków, 8 V 1929

Szanowny Panie Kolego!
Nie rozumiem, dlaczego odbitka nadeszła za późno; niedawno ją Pan zamówił
i zaraz ją kazałem sporządzić, a że właśnie tymczasem wyszedł numer, to trudno.
Odezwa w sprawie zjazdu praskiego była oczywiście schematyczna; ładnie bym
wyszedł, gdybym miał do każdego pisać osobny list; nie miałbym na nic czasu,
równie jak wtedy, gdybym odpowiadał na każde przekręcenie mojego zdania przez
jakiego gazeciarza.
Jakiż ja jestem kontent, żem w „Języku Polskim” napisał, iż dyskusję zamykam;
inaczej do końca świata musiałbym polemizować ze złą wiarą czy to endeków, czy
też „Ukraińców”, którzy oczywiście w dalszym ciągu nazywają w „Dile” Rosjan
Moskalami.
Zarząd PTJ uchwalił starać się o zasiłki i paszporty dla tych, co jadą do Pragi
z referatami, ale czy Panu przyjmie komitet referat bez résumé, tego nie wiem.
A teraz główna sprawa. Na wszelki wypadek chcę Panu donieść, półpoufnie, tj.
nie w tajemnicy, ale też nie do rozgłaszania bez potrzeby, że myśmy w Krakowie
byli zdania, iż przesunięcie Szobera na katedrę po Porzezińskim jest pożyteczne, że
natomiast branie do Warszawy Doroszewskiego83 jest z różnych względów niewłaściwe. Otwarcie mówię, że chociaż mamy co do Pańskiego usposobienia, najbardziej
szkodliwego dla samego Pana, sporo zastrzeżeń, to jednak uważaliśmy Pana za naj
odpowiedniejszego kandydata na warszawską katedrę języka polskiego. Na pytanie
Szobera, który sam nas pytał o zdanie i nieproszony oświadczał, że się do niego
zastosuje, postawiliśmy, oczywiście prywatnie, Pańską kandydaturę. Piszę to na wypadek, gdyby do Pańskich uszu dochodziło, że warszawskie przesunięcia odbyły się
83

Na katedrę po S. Szoberze.
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zgodnie z naszą opinią. Tak nie było. Ja m.i[n]. napisałem Szoberowi wyraźnie, że
gdyby była niemożliwa kombinacja: Szober – Ułaszyn, to trzeba wrócić do kombinacji: Otrębski – Szober, ale nie do innej.
W czasie wakacyj będę prawdopodobnie w Poznaniu na wystawie, ale nie wiem
jeszcze kiedy.
Tymczasem więc łączę tylko wyrazy poważania i serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
122. (K)

Kraków, 14 VII 1929

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za odbitkę -iszcza84.
Rozwadowski też się dziwił, że Pana o jego doktoracie nawet nie zawiadomiono.
Ja siedzę jeszcze do 22 bm. w Krakowie, bo mam bez liku spraw na głowie, jak
zwykle nie własnych, ale wydawniczo-redakcyjnych. 23 jadę na Polesie, którego
jestem bardzo ciekaw, a na sierpień – do Zakopanego. We wrześniu wpadnę może
na wystawę do Poznania, ale znów przed Pragą będzie mnóstwo spraw administracyjnych do załatwienia.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
123. (K)

Poznań, 10 IX 1929

Szanowny Panie Kolego!
Jestem tu i będę do pojutrza czwartku wieczór. Jeśli Pan jest w Poznaniu, chętnie
się z Panem zobaczę, m.i[n]. w sprawie Pragi.
Mieszkam u p. Krzyżanowskiej, Śniadeckich 32 A, II.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
124. (L)

Kraków, 17 IX 1929

Szanowny Panie Kolego!
Nie wiem, czy Panu przesyłają z Poznania pocztę, a adresu pozapoznańskiego
mógłbym się tylko domyślać, więc zaryzykuję.
Idzie mi o Pragę. Muszę wiedzieć jak najprędzej, czy Pan jedzie, bo muszę
rozdzielić pieniądze otrzymane z Ministerstwa przez PTJ. Mogę Panu z nich dać

84

H. Uł a sz y n, Sufiks -iszcze w języku polskim, „Slavia” VII, 1929.
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400–445 zł[otych], co Panu oszczędzi 50 Kč, bo TMJP zapłaci za swego delegata
wkładkę 200 Kč (ale więcej to towarzystwo dać nie może).
A więc: ten list powinien Pan dostać najpóźniej 20 bm., czyli 23 mogę mieć Pańską odpowiedź; dłużej czekać nie mogę. Proszę więc o odpowiedź:
Czy Pan jedzie? W takim razie odwrotną pocztą poślę Panu na razie 400 zł[otych].
Równocześnie proszę napisać, czy Pan się godzi być delegatem TMJP. A w takim
razie zawiadomię o tym Pragę i poślę jej wpisowe za delegata, a Praga prześle Panu
kartę uczestnictwa i czeską zniżkę kolejową.
Tyle.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
125. (K)

[Kraków,] 31 X 1929

Szanowny Panie Kolego!
Klich doręczył Panu (a przynajmniej miał doręczyć) katalog książek po Łosiu.
Jest on już przetrzebiony przez Kraków, Wilno, Poznań, Lwów (w tym porządku),
a jeśli z rzeczy nieprzekreślonych chce Pan co wziąć do swego seminarium, to proszę to wypisać, a bezpłatnie Panu prześlę. Warunki są:
1) Zapłacić koszta przesyłki (i to bez skrzyń).
2) Przysłać w ciągu listopada spis, z numerem inwentarza przy każdej książce na
dowód, że do niego wpisano, i z podpisem Pańskim (to mam odesłać Funduszowi
Kultury Narodowej).
3) Odesłać zaraz doręczony Panu katalog. Czy Pan z niego co wybierze, czy nie,
proszę koniecznie o jego zwrot do 10 listopada.
Łączę wyrazy poważania i serdeczne pozdr[owienia]
K. Nitsch
126. (K)

[Kraków,] 9 XI 1929

Szanowny Panie Kolego!
Proszę o zwrot katalogu książek po Łosiu, wszystko jedno, czy Pan miał tam co
do wybrania i wybrał co, czy nie. Jeśli Pan wybrał co z tych resztek, to Panu zaraz
poślę, ale jeśli nie, to nie mogę już czekać, bo i tak mnóstwo czasu tracę na tę bezinteresowną przysługę.
Łączę pozdrowienia
K. Nitsch
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[Kraków,] 13 XI [19]29

Szanowny Panie Kolego!
Klich wysłał katalog*) 12 bm., dostałem go więc dzisiaj razem z Pańskim listem
z 11 bm.
Ów list o „machinacjach” dostałem. Cóż, nie zdziwił mnie. Perskie oko85 będzie
w ostatnim zeszycie tegorocznym.
Zainteresowało mnie, że Kryński zakłada Towarzystwo Popierania „Poradnika
Językowego”. Proszę o słówko: gdzie? I jaki jego tytuł?
Rydla już w Akademii nie ma. Trzeba było pisać do Akademii. Ale jutro się o to
spytam i gdyby dotąd nie wysłano, to polecę te 20 egz. z małą zniżką posłać do Pańskiego seminarium.
Z serdeczn[ym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
PS Kartkę uzupełniającą odebrałem.
O BdeC będzie następny nr „J[ęzyka] P[olskiego]”.
Brednie [– kleks] warsz[awskie] były wyjątkowe. Ale nie jest prawdą, by Gawroński [– częściowo
zamazane] Baudouina „nie znosił”. Wreszcie nieznoszenie a nieuznawanie to dwie różne rzeczy.
Dla miłej Panu ścisłości dodaję, że pozostało w nim trochę więcej „niż 20–25 książek”, bo 25 zostało na głównym katalogu W–Z i na 3 dodatkach, czyli że na 1380 numerów przed [–] było jeszcze
prawdopodobnie kilka nie ujętych. A że był przetrzebiony, to wiem. Sprzedawać ani dawać osobiście
mi nie wolno.
*)

1930

128. (L)

Kraków, 25 I 1930

Szanowny Panie Kolego!
Artykuł o paserze zamieścimy w 1. nrze „J[ęzyka] P[olskiego]”. Co do artykułu
nieprzyjętego przez „Przyjaciela Szkoły”, rzecz jest trudniejsza:
1) jakże zamieszczać we własnym piśmie własną pochwałę?
2) Dla kogo? Czytelnicy „J[ęzyka] Pol[skiego]” znają jego wartość, a tu szło
przecie o naszych odbiorców.
Postępowanie redaktora „Prz[yjaciela] Szk[oły]” jest zdumiewające, ale może
by tak spróbować? Dać mu artykulik o „J[ęzyku] P[olskim]”, zupełnie tak, jak dał
Kryń[ski] o „Por[adniku] Jęz[ykowym]”, bez wzmianki o drugim piśmie; gdyby
i tego odmówił, wtedy by się z nim pogadało w druku. Jak Pan myśli? Artykuł chyba
Panu odeślę.
85

H. Uł a sz y n, Dokoła perskiego oka, „Język Polski” XV, 1930.
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A teraz inna sprawa. Wznawiamy „R[ocznik] S[lawistyczny]”, tym razem naprawdę. Bibliografia obejmie rzeczy drukowane w Polsce w myśl układu, że tak
samo postąpią: Belić dla Jugosławii, Hujer dla Czechosłowacji. Ale prócz tego
chcemy oczywiście też wznowić recenzje. Na 1. ogień chcemy dać niewiele i tylko
o rzeczach ważniejszych, jak Mładenowa Gr[amatyka] hist[oryczna] bułg[arska],
Kulbakina Gr[amatyka] cerkiewna, Vaillanta86 Zlatarić itp. Z polskich chcielibyśmy recenzje o Doroszewskiego Monografiach słowotwórczych, boć to ostatecznie
pierwsza próba historycznego słowotwórstwa polskiego. A że znów zdaje się tylko Pan bliżej się tym działem zajmował, przeto chcąc mieć recenzję nie referującą, ale przynoszącą coś nowego, tak jakżeśmy to zwykli miewać w „R[oczniku]
S[lawistycznym]”, zwracamy się do Pana. Bardzo prosimy.
Stanowczo za dużo mam na głowie różnych wydawnictw, wszystko jedno, czy
jestem ich oficjalnym redaktorem, czy nie.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
129. (L)

Redakcja
Języka Polskiego
Kraków, 6 II 1930

Szanowny Panie Kolego!
Korektę pasera dostanie Pan w najbliższych dniach.
Co do perskiego oka, muszę być konsekwentnym. Na str. 178 „zamknąłem dyskusję”, nie mogę więc pomieścić uwag powtarzających rzeczy już przez Pana samego poprzednio podane. Nowym jest tu wyłącznie doniesienie p. Wizego, to więc
mogę wydrukować, ale tylko to.
Po rozwadze i naradzie doszedłem do wniosku, że do „Poradnika Językowego”
muszę się zabrać w „Jęz[yku] Pol[skim]”, pisząc po prostu systematycznie recenzje
z jego numerów; mówią mi, że to obowiązek „Języka”.
Zacznę sam, chyba już w drukującym się zeszycie za styczeń–luty; potem poproszę i Pana. Ale reklamy dla siebie samego „Język Polski” drukować nie może;
zresztą Pański artykuł jest dla tych, co „Języka” nie znają, nie dla jego czytelników.
Oczywiście bardzo chętnie przeczytałbym, tj. zobaczyłbym go w jakimkolwiek innym piśmie87.
Odsyłam więc obydwa.
Łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch

86
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Mowa o jego pracy La langue de Domenko Zlataric, Paris 1928.
Artykułu brak w bibliografii Ułaszyna.
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Kr[aków], 7 III 1930

Szanowny Panie Kolego!
Chcę dać do druku Pańską kometę i planetę, ale że jednego ustępu nie rozumiem,
przeto proponuję opuszczenie. Bo skoro ja nie rozumiem, to przypuszczam, że i niejeden z czytelników, a sprawa jest zbyt błaha, by jeszcze dodawać jakie zdanie wyjaśniające. A co do zdania o wpływie ruskim, to – choć je rozumiem – też bym je
opuścił, bo 1) to tylko Pańskie „wrażenie”, 2) i poza kresami jest silne naturalne
poczucie żeńskości, np. było zawsze u mnie.
W ogóle zbyt Pan ostro bierze i Birkenmajera, i Weintrauba. Cóż? B[irkenmajer]
po prostu streścił „obraz” Słowackiego i mówi tylko, że to „mogło ośmielić”, czemu
trudno zaprzeczyć. W[eintraub] zaś stwierdza – a może się tylko źle wyraził – że do
używania męskiego komety trzeba było być „uczonym”, ale wcale nie twierdzi, by
„uczeni” musieli używać r[odzaju] męskiego.
Inna rzecz, że się im przyda; nie wyrywaj się zaraz z jakimś zauważonym szczegółem, ale zbadaj całość, w tym wypadku w[iek] XVI i planetę; żaden z nich nie
powiedział nic mądrego, tylko dali za mało. Proszę zaraz o zwrot.
W drukarni przypomniałem pasera. Ale że Pan jest jedynym, który żąda odbitek,
przeto lepiej by było, gdyby Pan sam to przypominał drukarni. Ja oczywiście napisałem na ostatniej korekcie: „x odbitek pasera na koszt autora” i nadal to na żądanie
będę robił, ale przypilnowywanie po rozesłaniu numeru to już bym wolał zostawić
Panu, bo to tylko podwójna robota.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
131. (K)

[Kraków,] 12 IV 1930

Szanowny Panie Kolego!
Nie tak to łatwo, jak się Panu zdaje: do każdego nru „J[ęzyka] P[olskiego]” jest
tyle materiału, że się nie mieści. Tak i do nru 2 musi być jakiś ogólniejszy artykuł
wstępny (tu Otrębski o skrótach, do czego musiałem dodać swoje uwagi, a b[ardzo]
się boję, że o tym przedmiocie za dużo posypie), potem ten dr J. Lange raz wreszcie
napisał coś z sensem (bo pamiętam, jak chciał [ró]wieśnicę – wieśnicę wyrobić od
wiosny!), więc trzeba było pomieścić (bo już dawniej czekał), potem Pańskie komety
(a Pan zawsze zaznacza, że Pan chce pomieszczenia w najbliższym nrze), potem
Tomaszewskiego uwagi o wykładach wymowy na poznańskim kursie (co jako aktualne nie mogło czekać), nekrolog Appla, wreszcie sprawozdanie roczne i z walnego
zgromadzenia.
Zeszyt pęka: recenzja o „Poradniku” już się nie zmieściła, musi zostać do numeru maj−czerwiec, który zaraz po świętach pójdzie do druku, by był na Zielone
Święta na zjazd polonistów gimnazjalnych. Aha, pewnie Pan przyjedzie na zjazdy:
Kochanowskiego, polonistów i językoznawczy; wszystkie zielonoświąteczne. Wo-
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bec tego już teraz zapraszam Pana do siebie; mam osobny pokój mansardowy, z wygodami, obecnie niezajęty, w którym może Pan siedzieć choćby tydzień. Wracając
do „J[ęzyka] P[olskiego]”, odpadły teraz: artykuł Morawskiego o pryku (z uwagą
słuszną, ale niezupełnie [–]), uzupełnienia do nowych [?] spieszczeń, recenzje, bibliografia i – co najgorsze – odpowiedzi redakcji, które zawsze obiecuję sobie dać
w obfitości, i to wielkiej, a które jakoś często ograniczają się (wynika to oczywiście
z typu pisma, bo „Poradnik” wszystko inne by wyrzucił, a dawał to, co najgłupsze,
ale cóż robić?). O tym wszystkim będzie można ustnie lepiej pomówić.
A korektę proszę zaraz odesłać.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
132. (K)

[Kraków,] 22 V 1930

Szanowny Panie Kolego!
Donoszę, że pokój jest wolny i że może go Pan zająć choćby na 10 dni. Zjazd88
sam zredukuje się prawdopodobnie do soboty, 7 VI, bo 8 i 9 zanadto są przeciążone
Kochanowskim.
Birkenmajer przysłał dość długą replikę. Według obowiązujących zasad powinienem ją wydrukować, na tym dyskusję zamknąć, ale wolałem odłożyć do nru 4, by ją
przedtem Panu tutaj pokazać i ewent[ualnie] skłonić B[irkenmajer]-a do opuszczenia niektórych rzeczy, w których przesadził. Bo w niektórych szczegółach na pewno
ma słuszność, a przedłużać dyskusji nierzeczowej nie chcę.
Proszę o wiadomość co do chwili przyjazdu na 24 godziny z góry.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
133. (K)

Kraków, 28 V 1930

Szanowny Panie Kolego!
Najpraktyczniejszy sposób dostania się z dworca na Salwator jest ten sam co
w całej Europie, o ile jest t[o] dalej niż 5 minut: taksówka, tramwaj dochodzi tylko
do dołu, trzeba więc dźwigać walizkę osobiście na górę, dorożkarski koń rzekomo
niechętnie jedzie pod górę, a taniej jest od taksówki o 0,50 zł.
Nru „Głosu Nauczyciela” nie dostałem.
Kiedy się Pana spodziewać?
K. Nitsch
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Kraków, 11 X 1930

Szanowny Panie Kolego!
Rękopis otrzymałem, ale już do zeszytu za wrzes[ień]–paźdz[iernik] nie pójdzie,
bo zeszyt prawie gotów: zmieściłyby się w nim jeszcze uwagi na 2 strony, nie na 12.
Szkoda, że tak późno, bo czytelnicy bardzo nie lubią, gdy się coś tak wlecze – wolą
rzeczy nowe niż czwarte już uwagi autora o tym samym, i to po przerwie; źle też,
że wypadnie to na ostatni zeszyt rocznika, który powinien zawierać raczej rzeczy
nowe i krótsze, a nadto ma o 4 strony mniej. Ale cóż robić? Wydrukuję w zeszycie
za list[opad]–grudz[ień].
Sama rzecz udowadnia oczywiście nonsens „żydowskiego” pomysłu Otrębskiego, więc jest pożyteczna, ale są w niej różne drobne usterki. Tak np., czy Pan świadomie na wstępie pomija milczeniem uwagi Doroszewskiego? W kilku miejscach
pisze Pan o skrótach wyłącznie pisanych, które nie wiadomo, czy się kiedy w sposób
skrócony mówiły, np. skróty na listach do Ameryki: FLA, Pa; skoro się tak tylko
pisało, ale nie mówiło, to one tu nie należą89.
Wierzę, że Pan przywiązuje znaczenie do wstępów o charakterze personalnym,
ale tu idzie o co innego; czy one mają jakiekolwiek znaczenie realne dla przedmiotu
i dla czytelników? Ładnie by wyglądała literatura naukowa, gdyby każdy uczony
chciał ogłaszać, kiedy się zaczął jakim zagadnieniem interesować, ile razy zaczął
coś pisać lub nawet napisał, co jednak z przyczyn zewnętrznych nie zostało opublikowane itp. Przecież każdemu się to trafiało, ale co to obchodzi publiczność?
Moim zdaniem obiektywne w całej notce wstępnej jest tylko to: „streszczenie
ważniejszych ustępów odczytu, wygłoszonego w Poznaniu w maju 1930 z powodu
artykułu prof. Otrębskiego”. Są i szczegóły: np. Pan się nigdy nie spotkał z Wropem,
ale to znany i urzędowo uznany skrót telegraficzny.
Co do magisteriów, to niestety wiem, że jednolitość zgodnie ustalona rozchwiewa się. Powtórzę może te niegdyś przyjęte zasady i roześlę. Ale i Klich miał boleść; twierdził, że cerkiewnej opisowej pyta wyłącznie Pan, ale polskiej opisowej
nie tylko on, ale i Pan; u nas pytamy obaj na równi obu przedmiotów, bo inaczej ja
musiałbym pytać wyłącznie polskiego, a Lehr wyłącznie cerkiewnego, co by było
i strasznie nudne, i dla studentów szkodliwe, jak zawsze szkodliwe jest, jeśli sądzą,
że jakiegoś przedmiotu na pewno pyta ten jeden profesor.
U mnie zresztą niewiele, tj. mnóstwo robót redakcyjnych. Żona wciąż ma stan
podgorączkowy.
Aha, czyby mi Pan nie mógł dostarczyć spisu magisteriów polonistycznych
w Poznaniu za lata 1926–30, o ile możności według planu ustalonego przeze mnie
do Krakowa? Gdybym to mógł mieć zwięźle ze wszystkich uniwersytetów, to by
się potem mogło co roku ogłaszać uzupełnienia. Byłby i przegląd ludzi mających
pojęcie o języku, i dla nich by to było przyjemne.
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Pańską polemikę z Morawskim wydrukowaliśmy lepiej, niż ją Pan sam napisał,
tj. poprawiwszy kilka błędów, jakie Pan popełnił w przepisywaniu ze Słownika akademickiego; a i tak jeszcze pozostała niezgodność kolejności jego wydania i daty.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch

1931
135. (K)

[Kraków,] 30 IV 1931

Kochany Panie Kolego!
W przejeździe do Torunia zatrzymam się w Poznaniu w sobotę od rana do 1.
w południe. Będę u Kleczkowskiego w dziekanacie.
Może byśmy się choć chwilę zobaczyli, ale nie wiem, czy będę miał czas wpaść
do Pana do domu, bo tego dnia mam wizytę inną, a na więcej niż na jedną może
zabraknąć czasu.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
136. (K)

[Kraków,] 1 VI 1931

Szanowny Panie Kolego,
Przypominam obietnicę wykazu magisteriów i doktoratów (polskich i słowiańskich); a może i niemieckich językowych, odnoszących się do obszaru polskiego? za
lata 1926–1930. Koniecznie je chcę teraz ogłosić, by móc potem robić to systematycznie. Bardzo proszę o niezwlekanie.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
137. (K)

[Kraków,] 15 VI 1931

Szanowny Panie Kolego!
Nie zna Pan Klicha; z tego, że prawie podał, nie należało wnosić, że się już stało.
Dziś dostałem nawet Pańską kartkę z 13, donoszącą, że on już „podał”, ale jego listu
z tym podaniem jeszcze nie mam. Ale może jeszcze nadejdzie, chyba że zwlekał
parę dni, to w takim razie, dostawszy zeszyt z kwietnia–maja, gotów pomyśleć, że
to jeszcze niepilne. A naprawdę chciałbym wiedzieć, czy poza niegotowymi jeszcze
Zabrockim i Ignarem byli jacy.
Serd[eczne] pozdr[owienia]
K. Nitsch
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[Kraków,] 8 VIII 1931

Szanowny Panie Kolego!
Odpisuję na wyjezdnym. Bardzo się dziwię, że Pan pisał do Rozwadowskiego90,
przecie Pan wie, że prezesem T[o]w[arzystw]a jest Szober, a sekretarzem Doroszewski, a Minist[erstwo] odpowiedziało Panu szablonowo, bo gdy się podawało, prezesem był Rozw[adowski]. Tym razem więc nawet ja nie mam wpływu na rozdawnic
two, jak mi to zarzucano. Niech Pan napisze do Szob[era] i Dor[oszewskiego], ale
do końca lipca nie dano podobno (wiem pośrednio od Lehra, bo nie jestem w zarządzie) nic, a jeśli teraz dano, to najpierw mieli dostać ci, co od razu zgłosili referaty,
tj. Kuryłowicz i Doroszewski.
Ja może pojadę, a jeżeli, to za własne pieniądze.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
139. (K)

[Kraków,] 12 IX 1931

Szanowny Panie Kolego!
Otrzymawszy od Klicha wykaz 3 magisteriów językowych z r[oku] 1930: Ignar,
Musiał, Zabrocki, proszę o doniesienie, czy poza tym były jakie magisteria u Pana?
A który to Pański kandydat dostał na rok przyszły stypendium czeskie? (pokonawszy Lehrowego Kuraszkiewicza).
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch

1932
140. (K)

[Kraków,] 6 I 1932

Szanowny Panie Kolego!
Na posiedzeniu właściwieśmy nic nie uchwalili, tylko się sprawie przyjrzeli.
O połączeniu się towarzystw nigdy nie było mowy ani nawet próby, z żadnej strony.
Mnie pan Rzewnicki prosił o artykuł do 1. nowego „Poradnika”. Chce przyjaznego
stosunku i wymiany pism. Ta wymiana to, zdaje się, jedyny punkt, na który się można zgodzić. Trzeba wyczekać, aż wyjdzie 1. nr, choć oczywiście nie można się po
nim wiele spodziewać.
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Jak Pan złapie tę „Hygienę języka”, to proszę o wysłanie mi, by ją ewentualnie
omówić razem z nowym „Poradnikiem”.
Przypominam prośbę o opinię co do kandydata na katedrę języków ruskich.
Chcemy Ziłynskiego jak najprędzej przedstawić, skoro już 5 lat jest zastępcą.
Drukarnia Uniwersytetu na razie stoi i nie wiadomo, kiedy pójdzie, mamy więc
chwilowy odpoczynek w druku. Ale to chyba nie potrwa.
Prosimy też bardzo o sprawozdanie Koła Poznańskiego za r[ok] 1931 i o resztę
pieniędzy na ten rok. Nie chcemy wyciągać z Rady reszty pieniędzy dla drukarni,
mając należności u kół, które nieraz bardzo się opóźniają z przesyłką.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
141. (L)

Kr[aków], 12 I 1932

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za list, ale przecie w tej formie nie mogę go załączyć do wniosku. Proszę o napisanie osobnego listu, mniej więcej takiego:
Szanowny Panie Kolego (lepiej, że w samym liście nie będzie, do kogo: do dziekana czy profesora slawistyki), na pytanie co do obsady katedry języków ruskich
donoszę, że za najlepszego kandydata uważam …………”.
Rzecz pilna.
Przyznam się, że ja widziałem naród jeszcze bardziej od polskiego chorujący na
poprawność, i to jeszcze bardziej dyletancko, mianowicie czeski. Ale mnie oczywiście dość jest i polskiego maniactwa.
W Krakowie przy magisteriach z kultury polskiej egzaminują historycy, na przemian. Ponieważ to egzamin z „historii politycznej, ustrojowej i kulturalnej”, przeto
uważamy historyków za najodpowiedniejszych, a już ograniczanie wyłącznie do historyków literatury jest niczym nieuzasadnione. Jeśli mają pytać historycy literatury,
to na równi winni pytać także i historycy języka; nie są oni mniej historykami kultury od tamtych.
Projekt, by student [nadpisane: polonista] miał do wyboru historię lub etnografię,
wysunąłem ze 2 lata temu, wysłałem coś dwie opinie, na pewno pamiętam ze Lwowa, i posłałem dodatkowo do Ministerstwa. Ale tam wszystko stale leży i nie można
się doprosić żadnego załatwienia.
Gdzieś w połowie lutego będę pewnie w Warszawie, w połowie maja będę na
zjeździe lingwistycznym w Wilnie – to zdaje się będą moje jedyne tego roku jazdy.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
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Kościelisko, 10 IX 1932
na odjezdnym

Szanowny Panie Kolego!
Proszę o taki jak w roku zeszłym dla „Jęz[yka] Pol[skiego]” wykaz dokonanych
w Uniw[ersytecie] Pozn[ańskim] od 1 X 31 do 30 VI 32 magisteriów językowych
(z j[ęzyka] polskiego, z językozn[awstwa] słowiańskiego, ewent[ualnie] i innych,
np. germ[ańskiego], jeśli dotykają polszczyzny), tj. o imiona, nazwiska i tytuły prac.
Ew[entualnie] też o doktoraty starego czy nowego typu, jeśli także były.
U nas były 3 magist[eria] z j[ęzyka] pol[skiego] i 1 z jęz[ykoznawstwa] sło
w[iańskiego], gdy rok przedtem było tylko 1. W Wilnie w tym roku nie było nic,
z Warszawy i Lwowa jeszcze nie mam.
Co zresztą słychać u Pana?
W tym roku wyczerpie się Gramatyka zbiorowa91, ale czy będą pieniądze na
nowe wydanie, oczywiście, że inne? M.i[n]. słowotwórstwo musiałoby być potraktowane historycznie.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch

Równocześnie piszę i do p. Klicha, by było wszystko razem i żebyście Panowie załatwili to przez
asystenta, p. Tom[aszewskiego].

143. (K)

Kraków, 20 IX 1932

Szanowny Panie Kolego!
Widocznie nie ma Pana jeszcze w Poznaniu, skoro mi Pan nie odpisał na kartkę z prośbą o zeszłoroczne magisteria z języków słowiańskich, Klich zaś odpisał.
Ale Klich podał tylko jedno: Wünche: Tetmajer – Orkan, Pan zaś miał przecie chociaż jedno, mianowicie tego Pana, co dostał stypendium czeskie bez magisterium,
ale miał je zdać do Bożego Narodzenia. A że chcę jak najprędzej dać te magisteria w „Jęz[yku] Pol[skim]”, jak w latach poprzednich, przeto bardzo proszę o tę
informację.
Co zresztą słychać?
Serd[eczności]
K. Nitsch

91
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144. (K)

Kraków, 29 IX 1932

Szanowny Panie Kolego!
Historyczne słowotwórstwo rozumiem tak, że dany będzie ogólny historyczny
rozwój, i to nawet z naszych gwar; bo przecie niepodobna oddzielać gramatyki historycznej od geograficznej. Co do opracowań, to w każdym razie Doroszewski dał
ich już trochę, zupełnie więc braku nie ma.
Ale ten plan nowego wydania jest niestety dopiero w łonie matki, bo nie wiadomo, czy będą pieniądze, choćby na pieluchy.
Dialektologia w Gramatyce zbiorowej jest za duża, bo treści tam nie na 5, ale na
10 arkuszy. Ale już co do Mowy ludu polskiego, to jest ona do egzaminu z „Podstawowych wiadomości z gramatyki historycznej i dialektologii” stanowczo za mała;
tam są istotnie „podstawowe wiadomości”, ale dla wykształconego ogółu, nie dla
polonistów.
Byłem r[oku] z[eszłego] na II zjeździe w Toruniu i nie widziałem w nim nic antynaukowego. Dlatego też nie sądzę, by było pożyteczne z góry występować, jak gdyby tę antynaukowość przewidując. Ja może na III zjazd przyjadę. Za antynaukowe
uważałbym dopiero ewent[ualne] niedopuszczenie do głosu ludzi chcących konkretne nienaukowe referaty krytykować. Zresztą to zjazd nie teoretycznie naukowy [–]92.

1933
145. (L, mszps)

Kraków, 28 III 1933

Szanowny Panie Kolego!
Przyszło mi na myśl, że te artykuły w „Wiad[omościach] Liter[ackich]” wychodzą w znacznych przerwach, a lepiej by było prędzej to wszystko zakończyć. A że
i ja chcę jeszcze napisać, chciałbym zaś zrobić to dopiero po Pańskim artykule, proszę więc: jeśli Pan już dostał korektę swego, to może by ją mi Pan przysłał tak, bym
mógł odpisać, oczywiście nie Panu, ale swoje rzeczy, zanim Pański artykuł wyjdzie;
idzie mi o to, by nie powtarzać tego samego, co by się mogło zdarzyć.
Nie wiem, co będzie tego roku ze zjazdem językoznawczym. Zarząd uchwalił
w jesieni, że ma się on odbyć w Krakowie na Zielone Święta, gdzie też odbędzie się
już na pewno zjazd orientalistyczny; ale podobno są jakieś pomysły, aby się odbył
gdzie indziej, np. we Lwowie, a to ze względu na ortograficzne nieporozumienia.
Mnie to obojętne – pojadę i do Lwowa. Piszę zaś dla czego innego, mianowicie
w sprawie wyboru trzech nowych członków Zarządu; ponieważ ustępujący nie może
być w następnym zaraz roku powtórnie wybrany, przeto trzeba będzie wybrać kogo
innego z Poznania zamiast Klicha. Moim zdaniem z różnych powodów dobrze by
92

Obcięty brzeg karty.

VI. Listy Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna…

307

było wybrać Pana, ale że – wszystko jedno z jakich powodów – były między Panem
a innymi członkami Towarzystwa na tym tle pewne, chociaż małe tarcia, przeto wolałbym z góry wiedzieć, czy Pan się na to zgodzi. Wątpię zaś, byśmy się widzieli
przed zjazdem.
Ja 7 kwietnia będę w Warszawie – może i Pan przypadkiem będzie? Bo przecież
Pan czasem bywa.
Łączę wyrazy poważania i serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch

1934
146. (K)

[Kraków,] 6 X 1934

Szanowny Panie Kolego,
Bardzo mi się podoba Pańska książeczka o Baudouinie, ale mimo to prosiłbym
o wyjaśnienie na str. 40, kto „w rękopisie Baudouina de Courtenay poprawiał Baudouinową fonemę na fonem”, czyżby Benni? A może ja? (jeśli zobaczę, to uwierzę,
wcześniej nie).
Trochę mnie też dziwi poruszanie w małej książeczce pochodzenia nazwiska
BdeC. Co tu ma nazwisko? BdeC miał w najlepszym razie ¹⁄16 krwi francuskiej,
a nazwisko odziedziczył po jednym z posiadanych 128 swoich pra…pra… dziadków. Baudouin, który tak wyśmiewał manię wielkości mężczyzn: ważny jest tylko
przodek po ojcu – i to powinien był wykpić. Po cóż uwieczniać tę jego słabostkę
i niekonsekwencję?
Ale strona naukowa bardzo dobrze przedstawiona.
Czy w r[oku] szk[olnym] 1933–4 było u Pana jakie magisterium z filologii
słowiańskiej?
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
147. (L, mszps)

Kraków, 19 X 1934

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo Panu dziękuję za życzliwość. Telegram na czas dostałem i to dla mnie
niespodzianie, bo przecież złożył mi Pan życzenia już w Warszawie. Poglądy Pańskie na „moją” księgę najzupełniej podzielam, ale cóż? Darowanemu koniowi nie
zagląda się w zęby [dopisane ręcznie:] choć mnie ten koń drażni.
Za to bardzo mi przykro, ale będę chyba musiał wystąpić w sprawie fonemu.
Stwierdziłem w „Języku Polskim”, żem w artykule Baudouina zostawił jego morfemę1) [i] fonemę, a poza tym nie mogę sobie przypomnieć, gdzie bym miał okazję to
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zrobić. Jeszcze będę szukał – bo nie jestem „nieomylny”. Ale jeżeli nie znajdę, to
napiszę, by kto nie myślał, że to ja.
Bardzo się dziwię, że Pan napisał bez dowodu, choć Pan wiedział, że to ludzie
będą mnie przypisywać. Już raz Baudouin napisał o mnie i Rozwadowskim nieprawdę, drukując, że Redakcja „J[ęzyka] P[olskiego]” odesłała mu rękopis, motywując
„brakiem miejsca”, co było notorycznym fałszem, bośmy mu otwarcie napisali, że
nie możemy drukować, bo dla naszego pisma za trudne.
Oczywiście powiedziałem mu to, czym był oczywiście zmartwiony i przepraszał,
wskutek czego wbrew pierwotnej chęci zostawiłem ten drukowany nieprawdziwy
zarzut bez drukowanej odpowiedzi. Ale drugi raz tego nie puszczę, a że to Pan wywołał, iż się pewna cecha Baudouina wyjawi, to już Pańska sprawa. Nie moja będzie
wina. A że myślałem o Bennim, to dlatego, że przecie on pierwszy zwrócił uwagę na
rosyjskość tej formy2), w czym mu mimo wszystko nadal przyznaję rację. Naprawdę
się ucieszę, jeżeli jeszcze tę „poprawkę” znajdę, ale jeśli nie, to trudno, opiszę tę cechę Baudouina. Pokazuje się, że i Pan ma swojego Boga, któremu bez sprawdzenia
wierzy – ja nie.
Skoro Pan nie ma studentów na seminarium, to i magisteria z językowej polonistyki są niemożliwe, bo od takich magistrów wymaga się przynajmniej roku tego
seminarium przed egzaminami z cerkiewnego i porównawczej słowiańskiej. U nas
było w roku ubiegłym 4 takie magisteria, z czego trzy bardzo podrzędne.
Z serdecznym pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
W t. IV „Jęz[yka] Pol[skiego]” w artykule BdeC jest parę razy (ta) morfema, a więc chyba i fonema, niepoprawiona. Potem już w „J[ęzyku] P[olskim]” nie pisał.

1)

2)

pisze on fonemat, a nie „fonema lub fonemat”, jak Pan twierdzi.

148. (L, mszps)

Kraków, 22 X 1934

Szanowny Panie Kolego!
Dziękuję za przypomnienie, o które – jak Pan zdaje się w swym liście zapominać – sam prosiłem. Ale niezupełnie to tak. Pisze Pan: „ja to w korekcie restytuowałem, więc nie mam z tego powodu do Pana żadnych pretensji”. A Baudouin
nie restytuował, choć mógł, bo wszyscy mieli korektę – nie wiem, czy się kto tyle
namozolił nad jaką księgą pamiątkową jak ja nad tą – i gdyby zażądał, toby mu się
przywróciło, a nie restytuując i nie żądając tego, ma potem pretensję. Naprawdę
redaktor jest od tego, by tracił moc czasu, ale mu nic nie wolno zaproponować do
zmiany, bo nie obstaną przy swoim, nie zrestytuują, a potem będą mieć pretensję,
i to – jak się pokazuje – słuszną!!
Z Pańskiej wzmianki byłem najmocniej przekonany, że ten ewentualny ja zmienił
mu bez jego wiedzy – w „Jęz[yku] Pol[skim]” mogło się trafić bez korekty – a tu

VI. Listy Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna…

309

inaczej: przeciw zmianie nie protestuje, choć może, a potem ma pretensję. Cudowne!! Pan jakkolwiek bądź całe życie pracował naukowo na własny rachunek – ja
bodaj dwie trzecie straciłem na poprawianiu cudzych rzeczy, na niezliczonych poprawkach, usuwaniu [nadpisane ręcznie:] bezinteresownie cudzych błędów, a nawet
ignorancji (oczywiście nie Baudouina), a jeżeli komu zaproponuję z nich ale nie
wolno mi nikomu zwrócić na co uwagi, bo ma prawo – jak się pokazuje – milcząco
się zgodzić, a potem mieć pretensję. Istotnie – różne są „sumienia” (termin nie mój).
I z Bennim niezupełnie tak, ale już nie mam ochoty. A inna rzecz, że mi żal jego
stanu. Swoją drogą wleciał w taki nastrój; przysłał do „J[ęzyka] P[olskiego]” maleńki artykulik przeciw Sztokholmowi, a za Sto-! Sam byłem u niego w Warszawie
i spytałem, czy może propaguje Swecję. Artykulik cofnął, ale zdaje się przy Stokholmie został.
Chciałem o Pańskiej książeczce napisać, oczywiście pochlebnie, ale może i nie
napiszę, bo się będę bał cokolwiek zahaczyć.
No, w każdym razie lepiej z Panem mówić, o wiele lepiej, niż pisywać.
A więc do widzenia
K. Nitsch

1935
149. (K, mszps)

Kraków, 15 I 1935

Szanowny Panie Kolego!
Mam napisać do Polskiego słownika biograficznego kilka wierszy o Babiaczyku,
a tymczasem nie wiem nic. Natomiast wiem, że na jego doktorski[e]j dysertacji muszą być choćby jego daty życia. Tej dysertacji nie ma w Krakowie, ale chyba posiada
ją Pan w swojej bogatej bibliotece. Czy więc Pan nie mógłby mi jej przysłać albo
wypisać z niej dat urodzenia, szkół i samej dysertacji? A może Pan wie, kiedy on
umarł? W każdym razie wkrótce po wydaniu słownika. Wreszcie to był Wielkopolanin, więc przecie jaki jego mniej więcej współcześnik mógłby coś pamiętać, by ten
bądź co bądź dość rzadki przykład tamtejszego bezinteresownego zamiłowania [do]
nauki nie został bez uwzględnienia.
Bardzo proszę o jakąkolwiek odpowiedź bez zwłoki, bo już pilna sprawa.
Z serd[ecznym] pozdrow[ieniem]
K. Nitsch
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Kr[aków], 24 I 1935

Szanowny Panie Kolego!
Bardzo Panu dziękuję za informacje. Nie wiedziałem, że to był nasz rówieśnik,
myślałem, że młodszy, nie wiedziałem też, że był profesorem gimnazjalnym we
Lwowie; myślałem, że wcześniej umarł, bo przez te 7 lat ostatnich z niczym się nie
odezwał.
Jak to się mało wie o ludziach bliskich fachem!
Czytam, że Pan odnosi następne triumfy w drodze do Akademii Niezależnych.
Aż się dziwię wobec ogólnego tonu antyprofesorskiego głosujących, co nie rozumieją, że o wiele łatwiej być „niezależnym” (zresztą wątpliwe słowo) jakiemuś Hulce czy Słonimskiemu niż profesorom.
Z koleżeńskim – jeszcze raz – podziękow[aniem]
K. Nitsch
151. (L, mszps)

Kraków, 3 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
W tej chwili dostałem z Warszawy telefoniczną wiadomość o śmierci Benniego. Choć go w ostatnich latach rzadko widywałem, przejęła mnie ta wiadomość –
zbyt wiele wspomnień historyczno-lingwistycznych się mi z nim łączy. Wiem też,
że w ostatnich latach przechodził ciężkie przykrości z powodu lekceważącego go
stanowiska, zwłaszcza Doroszewskiego, zadowolenie znajdował w poradni dydaktycznej. Pan go pewnie do ostatnich czasów widywał częściej – pamiętam przecie,
jaką życzliwością było przejęte każde o nim odezwanie się. No i znał go Pan przecie
od lat studenckich.
Wobec tego bardzo Pana proszę o napisanie o nim nekrologu do „Języka Polskiego”. Wcale oczywiście nie dlatego, bym sam tego z jakichkolwiek powodów
nie chciał robić – osobiście pisałbym to ze smutkiem, ale z pewnego rodzaju
przyjemnością, jaką daje nawet tego rodzaju obcowanie – ale z bardzo prostej
przyczyny: chcę, by to w „Języku Polskim” uczyniła ręka najbardziej powołana, a równocześnie najżyczliwsza. Zeszyt przygotowuje się, chciałbym go wydać
w listopadzie, ma więc Pan tydzień, nawet dwa tygodnie czasu, nawet więcej, choć
to już trochę by przeszkadzało w składaniu. Napisze Pan, ile Pan chce; ja sobie
wyobrażam jakieś 3–5 stron „Języka”, ale oczywiście nie krępuję. Nie wątpię, że
Pan podniesie jego stronę pedagogiczną, której tak był oddany, a która też tak ważna dla czytelników „Języka”, ważniejsza niż pedantyczne wyliczanie prac, należne
może „Biuletynowi PTJ”.
Gdyby Pan mógł dołączyć, znaleźć jaką jego fotografię zdatną do reprodukcji,
byłoby pożądane. Ja niestety nawet sobie nie przypominam, bym kiedykolwiek widział jego fotografię. Dodaję, że nie uważam, by przy wspomnieniu miała być koniecznie ostatnia, powinno się raczej dawać wizerunek z czasów najlepszych.
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Do prośby skłania mnie pobocznie jeszcze jedna okoliczność poboczna, nawet
dwie: 1) nie chcę, by wszystkie nekrologi w „J[ęzyku] P[olskim]” spod mego wychodziły pióra, i to nie dlatego, że nie chcę być specjalistą od nekrologów (przyzna
Pan może, że staram się je pisać nie według wzoru, jak to robi np. Szober), ale że
przez to staje się człowiek niejako urzędowym oceniaczem; 2) chciałbym wznowić
Pański udział współpracowniczy w „Języku Polskim”.
Bardzo proszę o rychłą, oczywiście przychylającą się odpowiedź.
W tej chwili przypomina mi się, że dziś ma wyjść zeszyt Polskiego słownika
biograficznego, o ile mi wiadomo, obejmujący nazwiska do Be-, ale do końca Be-,
może nawet do początku Bi-. Życiorys Benniego będzie w nim więc czekał do tomów uzupełniających, czyli z 10 lat.
Łączę serdeczne pozdrowienia
K. Nitsch
152. (K, mszps)

Kr[aków], 10 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
8 dni temu wysłałem do Pana dość obszerny list z prośbą o napisanie dla „Języka
Polskiego” wspomnienia o Bennim, które bym chciał umieścić na wstępie zeszytu za
listopad–grudzień. Prosiłem tam o jak najrychlejszą odpowiedź, bo zeszyt wkrótce
pójdzie do druku. Dotychczas nie mając Pańskiej odpowiedzi – a przecie wrócił już
Pan do Poznania – sądzę, że list chyba zaginął, ale go już w całości nie powtarzam,
bo rzecz jest jasna, a tylko jeszcze raz bardzo proszę o życzliwą i możliwie odwrotną
odpowiedź.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
153. (L, mszps)

Redakcja Języka Polskiego
Kraków
Gontyna 12
Kraków, 14 XI [19]35

Szanowny Panie Kolego!
Przyjemna mi była zgoda Pańska, której zresztą byłem pewny, ale nieprzyjemne to podwójne ale. Mniejsza o pierwsze, gdyby się Pańskie wspomnienie ukazało
wcześniej niż „Pr[acach] Fil[ologicznych]”93, ale bardzo ważne drugie: odkładać do
nru styczniowego…? Z różnych względów możliwe to tylko w ostateczności; m.i[n].
odkładać, by pisał ten sam co w innym piśmie, jakby już poza tym najbliższym nikt
o zmarłym nie chciał czy nie mógł napisać? Napisałbym sam z gorzką przyjemnością,
93

Wspomnienie pt. Tytus Benni (1877–1935) ukazało się w „Pracach Filologicznych” XVII, 1937.
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ale napisałem już na prośbę Antoniewicza do „Pionu”, a uważam, że im więcej
różnych osób napisze, zwłaszcza w tym wypadku, będzie lepiej. Argumenty moje
w całej pełni poparli dwaj współredaktorzy, niemalowani, choć ja byłem motorem.
Postanowiliśmy mianowicie bardzo Panu podziękować za gotowość, ale zwrócić się
o napisanie zaraz do p. Dłuskiej: jeśli są trudności z Pańskim artykułem, to niech
napisze ktoś fachowo najbliższy, zwłaszcza [?] że Dłuska miała do zmarłego stały
duży sentyment; no i niech będzie widoczne, że Benni tak samo był ceniony przez
młodych.
Ale bardzo Pana prosimy o fotografię Benniego do reprodukcji, którą Pan uzna
za najlepszą, przy czym nie idzie o ostatnią, ale o najlepszą, z zaznaczeniem tylko
mniej więcej, z jakiego pochodzi czasu; do reprodukcji powinna być błyszcząca.
Oczywiście zwrócimy ją.
Z radością dowiedziałem się, że będzie Pan w Krakowie. Kiedy? Proszę mi zaraz
donieść, bo w tym miesiącu będzie jeszcze posiedzenie Komisji Językowej i bardzo
by nam było miło widzieć na niej Pana; ale musimy wiedzieć parę dni naprzód.
Ciekawym, czy da się co wydobyć z papierów po nieboszczyku.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
154. (K, mszps)

Kr[aków], 20 XI [19]35

Szanowny Panie Kolego!
W tej chwili dostałem ładny artykuł Dłuskiej o śp. Bennim i daję go do druku.
Wobec tego przypominam prośbę o nadającą się do reprodukcji fotografię (którą
zwrócę), bo nie mam żadnej, a nie chciałbym dawać artykułu bez podobizny. Rzecz
pilna, bo sporządzenie kliszy też parę dni zajmie.
Kiedy będzie Pan w Krakowie?
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
155. (K, mszps)

[Kraków], 22 XI [19]35

Szanowny Panie Kolego!
A więc bardzo proszę o odbitkę z fotografii z r[oku] 1909, skoro ją Pan już kazał
zrobić. Uważam, że nie ma sensu dawać koniecznie podobizny zmarłych z ich lat
ostatnich; a lata około 1909 – to przecie najlepsze czasy Benniego; a do tego jest
druk, by zaznaczyć datę fotografii.
Szkoda, że się nie zobaczymy; jakoś się mijamy, jak czasem i nasze listy.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
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156. (L, mszps)

Redakcja Języka Polskiego
Kraków
Gontyna 12
Kraków, 25 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Nie napisałem przecie, że dwie rzeczy tego samego pióra są „szkodliwe” – napisałem, że może i lepiej, jeżeli będą nekrologi różnych piór, a m.i[n]. młodszych,
oczywiście fachowych. A trudno by się chyba bardziej pospieszyć, jak się ja pospieszyłem ze zwróceniem się do Pana; w sobotę rano zatelefonowała mi p. Obrębska
o śmierci, a ja w tej chwili napisałem do Pana, nie przyszło mi tylko na myśl wysłać
exprès. A i tak nie wiadomo, czyby to pomogło. A Pańska charakterystyka i tak będzie w miejscu najtrwalszym.
O Rozwadowskim mieliśmy wspomnienie w krakowskim kole TMJP dopiero
przed tygodniem, z różnych powodów.
Gdybym wiedział, kiedy bywają w Poznaniu posiedzenia koła, toby mi się może
kiedyś udało wpaść tam w związku z jaką jazdą do Warszawy. À propos TMJP, jedna
sprawa poufna: narzekają w Poznaniu na bardzo popsutą organizację sekretarską.
Nie chcę występować przeciw pani G[órskiej], ale się dziwię: proponowaliśmy jej,
by zebrawszy wkładki, przysłała nam adresy członków, a my sami stąd będziemy
rozsyłać zeszyty; nie wiem, dlaczego się na to nie zgodziła, a potem się trafia, że
paczka z zeszytami u niej leży do przyjścia drugiego zeszytu i członkowie dostają
dopiero dwa naraz. Panu to nie dolega, bo Panu wysyłamy osobno, ale innym. Czyby
się tego jednak nie udało poprawić? I wkładki zamiast na początku roku wpływają na
końcu, a dziś i to nieobojętne. Ale proszę z tym nie nastawać, tylko z przekazaniem
nam adresów, byśmy mogli stąd wprost posyłać, co przecie i jej będzie wygodniej.
Ostatni, 3-arkuszowy zeszyt wyjdzie w połowie grudnia, ze spisem artykułów za
20 lat.
A więc biblioteka Benniego dostaje się za darmo temu zakładowi, z którego go
usunięto. Czy przynajmniej zrozumieją jego dżentelmeństwo? Artykuł Dłuskiej
o nim już złożony i posłany jej do korekty; sympatyczny. Jak tylko dostanę fotografię, daję do reprodukcji i łamię pierwszy arkusz zeszytu.
Mnie z „Pionu” pilono, a gdym posłał, oni się tak opóźnili, że będzie dopiero
w tym tygodniu.
Za dużo już człowiek napisał tych nekrologów, ale dotąd – oprócz Gawrońskiego – o starszych; teraz zaczyna się pisać o młodszych. A równoepokowców to właściwie tylko my dwaj, bo Benniego znałem od początku jego publikowania, a Słoński
i Szober, choć jemu latami bliżsi niż my, do innego należeli kręgu.
Z serdecznym pozdrowieniem
K. Nitsch
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Kraków, 27 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Kliszę odebrałem, dobra, przynajmniej wolę tę fotografię od nowej, znanej mi
z pism. Po użyciu oczywiście odeślę.
Kto by przypuścił, że Kraków z Poznaniem w tak częstym kontakcie, iż nawet krakowskie plotki tak prędko docierają. Co do mnie, to odczyt L[ehra]-S[pławińskiego]
był zupełnie dobry, tylko dla ogółu za specjalny.
Z serd[ecznym] pozdr[owieniem]
K. Nitsch
158. (L, mszps)

Kraków, 29 XI 1935

Szanowny Panie Kolego!
Zwrot w mym liście powstał stąd, że Pan napisał: „Nie zdaje mi się, by dwa różne
artykuły w 2 pismach szkodziło”. Ale mniejsza o to.
Piszę ze względu na wspomnienie. Po śmierci Rozw[adowskiego], przeglądając
daty jego życia i listy, no i własne wspomnienia, ustaliłem, żem go poznał najpóźniej w r[oku] 1897. Poznałem go u Baudouina, ale nie pamiętam go tak na pewno
na tych słoweńskich wykładach w domu Baudouina, na których bywałem z paru
innymi (Klichem? – Bystroniem?). Natomiast odbywałem z nim dłuższe spacery,
a po nich czasem wieczór w knajpie w r[oku] 1897. Blisko czasem się wtedy z nami
stowarzyszał Potkański (raz pamiętam, żeśmy się z miłym zdziwieniem spotkali
w „Bodedze”, winnym lokalu w Sukiennicach; tj. ja z Rozwadowskim spotkaliśmy
tam Potkańskiego). Gdym w jesieni 1899 wyjeżdżał do Jarosławia, stosunki były
zupełnie utrwalone.
Benniego poznałem w Krakowie 1903? Najdawniejszy jego list mam z r[oku]
1904, a wszystkich dokładnie 44 (może jeszcze jaki odkryję). Ale my to się już prawie nie widujemy.
Co do TMJP. Panią G[órską] pamiętam z moich wykładów w Poznaniu (seminariów w r[oku] 1921); pozostawiła wspomnienie b[ardzo] solidne i wyjątkowo nie
„poznańskie”. Dlatego przykro mi, że się teraz tak składa, ale cóż? Zaharowana
szkołą, tylko nie wiem, dlaczego nie chciała proponowanej ulgi. Żalił się np. Morawski, że dwukrotnie prosił o Symbolae (jako o premię) nadaremnie. (Po terminie
wyjątkowo mu dostarczyłem).
Niech Pan robi, jak Pan uważa; wiem, że zrobi to Pan delikatnie. Kogo Pan
weźmie na sekretarza, to Pańska rzecz. Co do Zabrockiego, bałbym się, że ma do
„J[ęzyka] P[olskiego]” urazę za moją recenzję, ale jeśli nie, to lepiej. Winę w jego
sprawie ponosi oczywiście przede wszystkim jego mistrz, też zarząd poznańskiej
Komisji Językowej. Ale cóż, rzecz jest po prostu skandaliczna. Nadto naukowo on
bezwzględnie nie dorósł do dawania „genezy dialektu”. Ciekawym, skąd on pochodzi; w tamtej pracy napisane (bez bliższych szczegółów, że z Borów, a w przygoto-
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wanych pieśniach kaszubskich, że z Zaborza). Ale nie rozumiem zdania: „Podobno
z powodu Pańskiej recenzji on najwięcej ucierpiał”.
No to chyba wszystko. Bliżej za widzeniem, którego czekam,
K. Nitsch

1954
159. (K, karta drukowana)
Za wyrazy uznania i za życzenia złożone w dniu osiemdziesięciolecia serdecznie
dziękuję
Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 lutego 1954

1955
160. (L, mszps)

Zabornia, dnia 22 VIII 1955 r.

Szanowny Panie:
1) Bardzo proszę o przysłanie mi fotokopii, ale przede wszystkim fotokopii mojego listu, bo inaczej nie będę wiedział, z którego zwrotu tego listu wywnioskował Pan, jakobym ja Panu groził: „awanturą publiczną”, „że o tej mej wypowiedzi
(w prywatnym liście!) napisze Pan, czyli że zrobi awanturę publiczną”, „groźba Pańska, zdążająca do awantury publicznej”. Chyba fałszywa interpretacja któregoś mojego zwrotu wprawiła Pana w ten „kulturalny” szał wściekłości, widoczny już w liście Pana do Kuryłowicza z wyzwiskami przeciwko mnie, a który to list Kuryłowicz
przy mnie w małym gronie ku jego wielkiej radości odczytał; ten szał widoczny jest
też w niektórych punktach listu z dn. 1 VIII 1955 r. Gdyby było trudno o tę właśnie
fotokopię, może by mi Pan pożyczył mego autentycznego listu, który pod słowem
honoru jak najprędzej Panu odeślę.
2) Pisze Pan (str. 3): „Pan sympatyzował z PPS nie bez »egoizmu« (nadzieje!)
ja – z »altruizmu« (ustępstwa na rzecz »pracujących«)… U Pana z czasem w miarę
wzrostu dobrobytu stosunki te się urwały, hołdować Pan zaczął wręcz odwrotnym
tendencjom, ale ja…”. Jakie to „nadzieje”, w żaden sposób nie mogę zrozumieć,
ale co ważniejsza, twierdzi Pan, że w miarę wzrostu dobrobytu hołdować zacząłem
wręcz odmiennym tendencjom. Żądam konkretnych dowodów, bo przecież Pan wie,
jakimi wyrazami określa się po polsku tak ciężkie, niczym niepoparte zarzuty; są na
takie postępowanie dwa wyrazy polskie i jeden obcy. Oczekując na ten punkt odpowiedzi, wolę jeszcze tych wyrazów nie wymieniać.
To by były dwa zasadnicze punkty.
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3) Triumfuje Pan, wykazując, że przypisałem Panu słowo „nigdy”, jakobym ja
według Pana „nigdy” na jednych i drugich zebraniach nie bywał, gdy tymczasem
stwierdzał Pan tylko fakt, że mnie Pan tam nigdy nie spotykał. Dwa razy zarzuca
mi Pan wskutek tego „nieprawdę”, raz „oczywistą”, drugi raz „bezwzględną”. Rację
ma Pan czysto formalistyczną, bo pisałem ten list jako wrażenie pozostałe po raz
jeden odczytanym mi Pańskim artykule (którego tekstu nigdy w ręku nie miałem
i nie mam)94; a i teraz jestem przekonany, że niejeden czytelnik Pańskiego artykułu takie nieścisłe zachowa wrażenie. Prawdziwą, nie formalistyczną rację miałby
Pan, gdybym ja ten list wydrukował, a nie prywatnie napisał. Przecie nawet Pan
uzna, że drukować to mógłbym, tylko mając przy pisaniu oryginalny Pański tekst.
To się nazywa ścisłość. A zastosowanie tego gruboskórnego „nieprawda” do faktu
sprzed przeszło pół wieku, czy mnie Pan na Plantach czasem widywał, czy mnie tam
właśnie nie widywał, jest po prostu humorystyczne. Oczywiście za fotokopię tego
artykułu będę wdzięczny.
Sądzę, że każdy nieuprzedzony czytelnik przyzna, że wcale nie odpowiedział
Pan na zaproszenie redakcji „J[ęzyka] P[olskiego]” w sprawie „współpracy” Pana ze
mną. Redakcja naukowa chciała mieć obraz naszej „współpracy”, która była bardzo
istotna i dość żywa w czasie, kiedy Pan już mieszkał w Lipsku, a ja z Rozwadowskim kierowałem krakowską Komisją Językową i „Rocznikiem Slawistycznym”.
To, najciekawsze dla naukowców, dla niektórych z nich może jedyne ciekawe,
wbrew prośbie redakcji Pan najzupełniej pominął. Gdyby mnie proszono o takąż
rzecz w stosunku do Pana, napisałbym, że wprawdzie poznałem Pana w r[oku] 1897,
ale z przyczyn mi nieznanych bardzo rzadko Pana widywałem, nie spotykając go ani
u Baudouina, ani u Rozwadowskiego, wiem tylko, że z Baudouinem był Pan w bliższych stosunkach. Nie pisałbym natomiast, u których moich znajomych Pan nie bywał, np. u Karola Potkańskiego.
Najbardziej rażąco występuje tu ciekawa dla lingwistów wiadomość, że Pan bywał u nielingwisty Zdziechowskiego. (Mańkowskiego byłem przynajmniej przez
półtora roku jedynym uczniem po odpadnięciu Janika; siedząc koło siebie w ławce,
tłukliśmy najbezduszniej w świecie podręcznik Bühlera, nie zbliżywszy się towarzysko ani na jotę; sąd ten o nim bynajmniej nie był moim osobistym – trudno o większą
przepaść niż stosunki z Baudouinem95. Po cóż bym się miał pchać do tego bogatego
i kastowego domu96. Przecież po jego śmierci żona jego nawet jego księgozbioru
94
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Mowa o artykule o Kazimierzu Nitschu, który Ułaszyn nadesłał do numeru „Języka Polskiego”
poświęconego Nitschowi z okazji jego jubileuszu w 1954 r. Artykuł ten S. Urbańczyk odesłał autorowi z powodu dwóch miejsc „uznanych za obraźliwe” dla jubilata. Ułaszyn opublikował tekst
w „Poradniku Językowym” z sierpnia 1956 r. (Kartka z historii językoznawstwa polskiego). Replika
Nitscha na ten artykuł ukazała się w „Poradniku Językowym” 1956, przedruk w: K. Nitsch, Ze
wspomnień językoznawcy…, s. 141–145). Epizod ten w skrócie i chyba niezbyt dokładnie (odnosi
się wrażenie, że cała sprawa rozegrała się w roku 1954) opisuje S. Urbańczyk, Z miłości do wiedzy.
Wspomnienia, Kraków 1999, s. 416–418.
Powinno być: z Mańkowskim.
Tu i dalej mowa o prof. Leonie Mańkowskim i jego żonie.
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nie darowała Uniwersytetowi, bo… a nuż by jej mały syn kiedyś się tym zainteresował – słowem, opisał Pan przede wszystkim część swojego życia w Krakowie,
natomiast – powtarzam – życzenie redakcji opowiedzenia o Pańskiej naukowej ze
mną „współpracy” Pan najzupełniej pominął.
Słusznie ocenił Pan dwie moje pierwsze prace; za pierwszą odpowiada oczywiście Malinowski; druga była w założeniu chybiona, ale dlaczego ją Rozwadowski
wydrukował? Sądzę, że z powodu zupełnego braku jakiejś mojej zewnętrznej ambicji chciał mnie przez to jakoś zachęcić. Nikomu odbitek tych swoich prac nie dawałem. Ale i to należy do Pana naukowej ze mną „współpracy”? W jakim celu Pan to
pisał? Z życzliwości, dla pokazania moich słabych początków? Cóż robić; nie każdy
rozpoczynał tak świetnie jak Pan i nie każdy tak daleko doprowadził.
Wynika z listu Pana, że miałem w Panu szczególnie oddanego obrońcę. Nie
wiem, czym zasłużyłem na to oddanie, skoro przecież prawie mnie Pan nie znał,
prawie nie widywał.
Wytrąciła Pana z równowagi plotka o 500 rublach, powtórzona przeze mnie zupełnie nawiasowo za Kuryłowiczem. Ale wysokość sumy jest tu trzeciorzędna. Ja
zwróciłem tylko uwagę, że Pan, mając dostateczną ilość pieniędzy, mógł w Krakowie cały czas poświęcać nauce, gdy ja, przy zabierającej mi czas pracy zarobkowej,
tego czynić nie mogłem. Przedstawiając szczegółowo swoje finanse, dochodzi Pan
nawet wniosku: „miałem wówczas chyba tyleż, a może i mniej niż Pan”. Ciekawe;
w r[oku] 1897 zarabiałem w szkole 58 zł[otych] r[eńskich]97, czyli około 50 rubli
(oczywiście bez ubrania), gdy Pan miał rubli 60, ubranie, no i cały boży dzień wolny. I to się nazywa, że mogłem być od Pana bogatszy. Czy Pan był mniejszym, czy
większym kapitalistą, w to nie wchodzę, dość że zasadniczo miałem rację. Z listu
Pana wynika jasno, że do r[oku] 1917 czyli do 43 roku życia nie potrzebował Pan
na życie zarabiać98.
4) Nie mogę zrozumieć, na jakiej podstawie wytworzyło się u Pana zapatrywanie
o moim „negatywnym stosunku” do Baudouina. Byłem przecież przez dwa lata:
1894/5 (mój ostatni rok uniwersytecki) i dodatkowo pozauniwersytecki 1895/6,
właściwie jedynym Baudouina słuchaczem. (nieraz było nas w sali tylko dwóch:
Baudouin i ja). To wiedzieli wszyscy, skąd więc miała powstać plotka o moim „negatywnym stosunku”? Kto byli ci młodzi zwolennicy Baudouina, koło którego ja
według tego przechodziłem obojętnie. Nieżyczliwy mógł mi być tylko klerykał
i naukowy karierowicz, Dobrzycki (Baudouin miał o nim pojęcie ujemne), inni:
Janik, Klich, Stein, Zathey, nie mieli powodu do złej o mnie opinii. Ale Pan bez
żadnych dowodów twierdzi, że mój stosunek do Baudouina był, powiedzmy, obojętny. To jest, ma Pan argument: żem o nim nie pisał, że mnie więc Baudouinowskie
97
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Polska nazwa austriackiego guldena (florena), waluty będącej w obiegu w Austrii do 1892 r. i zastąpionej koroną, potem używana już tylko zwyczajowo w Galicji.
Ojciec Ułaszyna, nieszczególny gospodarz, wydzierżawił na bardzo korzystnych warunkach ziemie swojego majątku cukrowni. Dochody z dzierżawy w części przypadającej na Ułaszyna były
źródłem jego utrzymania w okresie lipskim.
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uogólnienia nie interesowały. Dziwne; musi się pisać o tym, co człowieka interesuje!
Ale przecież ja wtenczas w ogóle nie pisywałem (byłem na to za skromny i chorobliwie nieśmiały), a że pisywał powierzchowny blagier, Dobrzycki, cóż mnie to
obchodzi. I później miałem za mało entuzjastycznie ocenić Baudouinową Historię
języka polskiego. Nie była to recenzja, ale notatka informująca, co w tej książce jest
nowe (niestety trudno dla publiczności ujęte uogólnienia według wielkich epok),
a zupełny brak szczegółowych faktów. Zresztą już w r[oku] 1903 pisałem o Baudouinie w „Krytyce”; Feldman zaproponował mi napisanie o Brücknerze, który go
olśnił; ja Brücknera zredukowałem do właściwej miary, a ku zdziwieniu Feldmana
wysoko podniosłem ścisłe i uogólniające prace Baudouina.
Jeszcze później przy r[oku] 1921 powtarza Pan jakąś plotkę Gawrońskiego o lekceważącym czy jakimś tam stosunku trzech krakowskich lingwistów do Baudouina.
Robi Pan zastrzeżenie, ale jednak ją Pan powtarza. Czy przeciw tej plotce (Gawrońskiemu trafiały się takie złośliwości) nie świadczy po prostu fakt, że jubileusz ten
urządził nie kto inny jak Rozwadowski ze mną, przy lojalnym jak zawsze przyłączeniu się Łosia i czysto zewnętrznej lokalnej pomocy lingwistów warszawskich.
Przy tej sposobności wypływa rzecz, którą by można nazwać humorystyczną:
wytykanie po latach 34, gdzie się ten jubileusz powinien był odbyć, gdyby to nie był
znakomity dowód Pańskiej imperialistycznej chęci komenderowania; nam nie wolno było mieć innej o tym opinii (że Baudouin pochodził z Warszawy, że był uczniem
Szkoły Głównej, że w r[oku] 1921 był profesorem w Warszawie, że ten jubileusz
właśnie w Warszawie zwracał uwagę naukowców polskich na Baudouina)! Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że Pan ma co do Baudouina monopol.
Podkreśla Pan też wpływ Baudouina na mnie, jak gdybym ja kiedykolwiek temu
przeczył. Przeciwnie, wielekroć mówiłem, że po latach obserwuję u siebie wiele
myślenia Baudouinowskiego (drugim moim „nauczycielem” był Rozwadowski,
który zawsze okazywał mi wiele życzliwości; już za Pana czasów krakowskich byliśmy z sobą blisko, już przez całą wiosnę 1909 r. godzinamiśmy z sobą chodzili,
co dla mnie też było naukową szkołą), tylko inne to były wpływy niż te, o których
Pan mówi: głównie fonologia. Bo te trzy, które Pan wymienił, to się Panu niezbyt
udały. Geograficzne ujmowanie dialektologii, izoglosy – to istniało i poza Baudouinem; schemat opisu dźwięków polskich wziąłem raczej od Rozwadowskiego; a co
do sandhi, trafił Pan po prostu kulą w płot. O sandhim [sic] mówił już Malinowski,
a Baudouin tylko czysto teoretycznie, napisawszy też gdzieś, że nieudźwięcznianie
przed półotwartymi występuje u niektórych Polaków… pod wpływem rosyjskim.
Czy swojego lubelskiego nieudźwięczniania Malinowski nie umiał przeciwstawić
śląsko-krakowskiemu udźwięcznianiu, tego już dziś nie wiem, ale zdumiewa mnie,
że swojej własnej, na wskróś mazowieckiej pod tym względem wymowy nie umiał
sobie uświadomić Baudouin!
Praca Polska fonetyka międzywyrazowa jest pierwszą moją trochę większą na
wskróś samodzielną rozprawą: cały materiał jest mój, całe uogólnienie tak co do Mazowsza, jak i co do typu lubelskiego jest wyłącznie moje. Baudouinowe uogólnienia
zawsze mnie bardzo zajmowały, ale zdawałem sobie sprawę, że to nie jest dziedzina
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mnie właściwa. Kiedy raz Baudouinowi powiedziałem, że jestem słaby w zakresie
ogólnojęzykowym, odpowiedział mniej więcej: „Cóż z tego, że Pan o tym nie pisze,
ale przecie w pracy i i y; spółgłoski podniebienne i niepodniebienne („M[ateriały i]
P[race] K[omisji] J[ęzykowej]” IV) doskonale to Pan stosunkuje”.
5) Gorzej, o wiele gorzej ze wspomnieniami Pana związanymi ze mną z r[oku]
1920. Oczywiście pomija Pan zupełnie moje starania o powołanie Pana do Lwowa,
w których moja rola była chyba większa niż rola Gawrońskiego, choćby dlatego, że
mając zamiar porzucić Lwów, musiałem tam zostawić następcę. W przeciwieństwie
do szeregu innych, którzy w czasie I wojny jak szczury uciekali z tonącego, zdawało
się im, okrętu, oficjalnie na posiedzeniu Wydziału oświadczyłem, że jeżeli się Pan
nie znajdzie (była pogłoska, że Pan umarł w bolszewickim więzieniu), Lwowa nie
opuszczę.
Z powodu „tasiemca recenzji” Pana w liście Gawrońskiego*) stara się Pan o ripostę, pisząc o moich w „J[ęzyku] P[olskim]” dopiskach do innych artykułów. Nie
rozumiem, jak te moje dopiski mają osłabiać zdanie Gawrońskiego o Pańskich recenzjach. Co z tym ma wspólnego fakt, że recenzje i ja u Pana zamawiałem; zamawiałem je nie tylko u Pana, wiedząc, że o recenzje trzeba nieraz u paru osób szturmować, bo naukowcy, zajęci swoimi szerszymi pracami, raczej się nimi zajmować nie
chcą. Ale dla stosunku Pana do mnie i dla całości żądanej od redakcji „współpracy”
nie to najważniejsze. Najważniejsze to to, że Pan skrupulatnie pomija moje naukowe powody chęci przeniesienia się na którykolwiek uniwersytet w rdzennej Polsce
(o których Pan dobrze wiedział, bom je we Lwowie stale podkreślał), a pisze Pan
tylko o rzekomych moich materialnych powodach: że mi w Akademii coś tam „kapnie” i że miałem w Krakowie „willę”.
Wzmianka o tym „kapaniu” z Akademii byłaby znów humorystyczna, gdyby nie
podkreślanie jej w stosunku do mnie; powszechnie wiadomo, że w Akademii było
wiele funkcji bezpłatnych, a jeżeli jako sekretarz Komisji Językowej miałem jakąś
maleńką remunerację, to nie stała ona w żadnym stosunku do wkładanej za nią pracy.
A już ten bezmiar bezpłatnej pracy wkładanej przeze mnie w „Rocznik Slawistyczny”, w którego interesie też powinienem był być raczej w Krakowie niż we Lwowie,
to też interes finansowy? Rozwadowski też wkładał w „R[ocznik] S[lawistyczny]”
wiele bezpłatnej pracy; jeśli ja więcej od niego, to dlatego, żem nie uważał, by tej
miary uczony powinien na to czas marnować. Ale obok nas dwóch nie było w Polsce
żadnego lingwisty, który tyle czasu tracił bezinteresownie dla dobra nauki; robiłem
to oczywiście dla celów „egoistycznych”, gdy wszyscy inni w swoim „idealizmie”
woleli tylko z tego korzystać.
Tu niestety z powodu tak ciągłego interesowania się tym przez Pana muszę coś
o tym domu powiedzieć. Baudouin (którego jakieś zdanie Pan tak skrupulatnie notuje, jakby było jakimś dowodem) był w tych sprawach zupełnie naiwny, ale nie
powinien być takim Pan.
W r[oku] 1910 wojskowość opuściła zupełnie już dla niej bezwartościowe grunty
poforteczne koło kościoła św. Salwatora. Nabyło je Towarzystwo Budowy Tanich
Domów dla Urzędników, uporządkowało je i „uzbroiło” (kanalizacja, doprowadzenie
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gazu, urządzenie ulic itp.) i sprzedawało po 20 koron za l m2. Na coś 27 nabywców
nie wiem, czy było siedmiu, którzy by mieli jakikolwiek na budowę kapitalik, poza
maleńkim na kupienie samego gruntu. Całe moje oszczędności (z pracy!) starczyły
dokładnie na to jedynie naprawdę tanie kupno gruntu; na budowę nie zostawało nic.
Trzeba ją było w całości dokonać za hipoteczną pożyczkę zaciągniętą w którejś z instytucji publicznych; ja dostałem ją z Powiatowej Kasy Oszczędności, ale ona sama
nie wystarczała. Trzeba było i prywatnie dopożyczać.
W tym stanie rzeczy wszyscy „salwatorczycy” znaleźli się w ciężkim położeniu finansowym, niektórzy wprost go nie wytrzymali. Ale niespodzianie umożliwiła
nam utrzymanie się przy tych domach wojna; obniżyła ona znacznie wartość hipotecznych długów, a nowe państwo polskie musiało oczywiście pensje urzędników
inaczej „ukształtować”. Taka była geneza tego, tak przez Pana zazdroszczonego mi
„kapitalizmu”.
I jeszcze jedna drobnostka: używany przez Pana wyraz „willa” może Bóg wie
co nasuwać czytelnikom: że to coś w rodzaju „pałacu” Mańkowskiego w b[yłym]
Ogrodzie Strzeleckim albo w rodzaju prawdziwych will [sic] Kostaneckiego, Nowaka, Wachholza, Kopery… w okolicy ulicy Sienkiewicza czy Wyspiańskiego. W rzeczywistości, jak Pan wie, był to piętrowy „dom” (dla oszczędności ze wspólnym
murem działowym z sąsiadem) o 3 pokojach na parterze i 3 na piętrze, których część
była od razu przeznaczona na wynajem. W r[oku] 1920, wracając do Krakowa, miałem w nim 2 pokoje, nawet bez kuchni.
Otóż może Pan rzecz wykręcać, jak Pan chce. Faktem jest, że w swym przedstawieniu pominął Pan skrupulatnie moje naukowe powody, a fałszywie przedstawił
powody finansowe. (Prawdopodobnie już wtedy nie dawało Panu spać moje „dochrapanie się” tego domu, który mi nigdy nie przynosił finansowych dochodów: nigdy więcej niż 3%, był zatem finansowo ciężarem, na który jednak po uregulowaniu
się w państwie polskim stosunków mogłem sobie pozwolić.)
Wytyka mi Pan, że w liście nie wspominam o drugiej willi na Podgórzu. Ależ ja
nie piszę w liście o najrozmaitszych rzeczach, od jakich roi się w Pańskim liście. Jakiż związek z Pańskim (fałszywym) przedstawieniem sprawy z r[oku] 1920 ma fakt
wybudowania przez moją żonę za honoraria i inne dochody letniego domu w roku…
1938. Kosztował on jakieś 28 tysięcy zł[otych], z których ja wniosłem jakieś najwyżej 20%. Na taki zbytek mógł sobie pozwolić niejeden profesor, jeżeli nie miał dużo
dzieci, jeżeli nie palił, nie tracił na kawiarnie itp.
Dziś stara się Pan osłabić ten obraz; pisał to Pan jakoby „dodatkowo”; „dodatkowo” do czego? Przecież naukowe powody Pan w swoim naukowym artykule po
prostu pominął. Pańskie przedstawienie rzeczy było wyraźnie złośliwe, bo nawet
dodanie przy Krakowie zaimka „swój” równie dobrze mogło wywołać wrażenie mojej ciasnoty, gdy ja gotów byłem pójść np. do Poznania, byle móc mieć materiał do
pracy pod ręką.
Przy tej okoliczności wypłynęła inna cecha Pańskiego do mnie stosunku: po prostu zazdrość, nie tylko co do zewnętrznych czy wewnętrznych osiągnięć naukowych,
ale i finansowych. Po raz pierwszy zauważyłem ją na zjeździe w Hadze, gdzie mi
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Pan powiedział złośliwie mniej więcej: „A Pan to się umie zawsze dobrze urządzić”.
Dotyczyło to, zdaje mi się, zasiłku ministerialnego na ten wyjazd, którego Pan nie
dostał, ale który, jeślim go miał, to na pewno nie ja jeden. Takie różne zasiłki i stypendia na wyjazd za granicę miewała zawsze większość profesorów – ja najzupełniej
wyjątkowo. Tak np. w czasie mojego 15-1etniego nauczania w gimnazjum trzy razy
wyjeżdżałem za granicę, ale tylko raz jeden, ostatni, miałem na to istotnie poważne stypendium im. Osławskiego. Dwa inne wyjazdy finansowałem sam, przy czym
jeszcze musiałem w gimnazjum ponieść koszty na zastępującego mnie nauczyciela.
Tak, zawsze się umiałem urządzić. Zapewne i teraz, gdy mam być persona grata.
Jeśli tak, to na pewno nie ruszyłem w tej sprawie palcem; proszę mi wykazać, jeśli
było inaczej. Ale wszyscy wiedzą, że Pan jest persona grata, czego dowodem sprawa zapłacenia za Pana za długi okres czasu mieszkania w hotelu, fakt, że nie jest Pan
emerytem, ale „urlopnikiem”, o czym wiadomości rozchodziły się z Łodzi99, a też
i przez Kuryłowicza.
W związku z tą epoką jest „lwowska bibka” Gawrońskiego, o której pisał Pan kilka lat temu w którymś tygodniku, bodaj w „Kuźnicy”. Czyżby Pan nie miał w swym
archiwum tego artykuliku? Ja go czytałem, a może i gdzieś go mam, ale w Krakowie; zresztą przy resztkach wzroku niełatwo by mi było go odszukać, nie mogę więc
podać daty i numeru. Przypomnę tylko, że dotyczył on ówczesnego pobytu Pana
we Lwowie i zawierał nieprzyjemną wzmiankę o bibkach czy bibce Gawrońskiego.
6) Rzecz w bardzo słabiutkim związku z artykułem Pana, no ale się Pan o niej
rozpisał. Napisałem, że Pan miał szczęście, zostawszy profesorem (i to zwyczajnym)
bez habilitacji. Jeśli się nie czepiać słów, podtrzymuję. Profesorami bez habilitacji
zostawali naukowcy bardzo, bardzo rzadko, a habilitacja – niezależnie od tego, czy
on dawał do niej inicjatywę, czy też mu ją proponowano – dla większości nie była
jednak aktem przyjemnym. Otóż Pan jej uniknął i został profesorem w sposób bądź
co bądź ułatwiony. Tego faktu nie zmienią wszystkie Pana opowiadania. Ale z nich
wyłoniła się sprawa druga, o której się pierwszy raz dowiaduję.
Nie mam powodu do niewierzenia faktowi, że Kalina proponował Panu habilitację. Natomiast mam poważne powody, a nawet dowody do niewierzenia temu, co
Panu doniósł Zdziarski, jakoby Pan przy obsadzaniu katedry po Kalinie był brany
w rachubę100.
99

100

Po przyjeździe do Łodzi do pracy na uniwersytecie, wobec niemożności otrzymania mieszkania,
Ułaszyn przez długi czas mieszkał w hotelu. Koszty zakwaterowania pokrywało początkowo ministerstwo, które jednak po jakimś czasie wycofało się z zobowiązania. Dyrekcja hotelu eksmitowała
Ułaszyna i dopiero po interwencji władz miejskich i uniwersyteckich pozwolono mu znowu tam
zamieszkać. W Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego zachowały się pisma Ułaszyna w tej sprawie
oraz protokół komisji uczelnianej opisujący fatalne warunki w hotelu. Z kolei urlop, o którym
wspomina Nitsch, został udzielony Ułaszynowi z powodu jego pisma do Ministerstwa Oświaty,
w którym sprzeciwiał się on planowanej reformie studiów uniwersyteckich, opartej na wzorze obowiązującym w ZSRR. Ponieważ Uniwersytetowi Łódzkiemu brakowało profesorów, więc aby nie
uszczuplać stanu kadrowego, posłano go na nieproszony urlop. Nawiasem mówiąc, był Ułaszyn
jedynym profesorem UŁ, który zaprotestował przeciwko tej reformie studiów.
Zob. list J. Łosia do H. Ułaszyna z 7 IV 1907 r. w tym tomie.

322

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

Jakże to? Kalina po swej śmierci mówił Zdziarskiemu, że on proponuje Pana?
Już to samo wystarczy dla oceny relacji Zdziarskiego! Zdziarski przecież nie był
profesorem i bezpośrednio o tym wiedzieć nie mógł, dowiadywał się więc tylko od
nieboszczyka. I Zdziarski była to zupełnie nieciekawa figura, która się w pewnym
czasie dość wysunęła, nie pozostawiwszy po sobie dobrego wspomnienia. Tymczasem ja mam dowód: list Kallenbacha, ówczesnego dziekana Wydziału Filozoficznego, który obala Pańskie przedstawienie rzeczy. W tym urzędowym liście donosi mi
Kallenbach, że na posiedzeniu Komisji postawiono mnie jednomyślnie jako kandydata unico loco, że jednak pełna Rada Wydziału wniosek ten wstrzymała, żądając
poczekania na mającą się odbyć habilitację Krčka. A zatem pominięto mnie wcale
nie dlatego, że mnie uznano za socjalistę, ale z powodów osobisto-partykularnych,
rzecz znamienna dla Lwowa, w którym Krček miał opinię nieledwie że genialnego.
Dalszy ciąg był też znamienny; po ukazaniu się książki Krčka do habilitowania go
zaproszono Łosia, który po tej operacji wrócił do Krakowa bardzo zdegustowany;
według opowiadań tak jego, jak i niektórych profesorów lwowskich Krček zachowywał się na habilitacji bezczelnie; obrażony, że jego, tak nadzwyczajnego człowieka, pytał jakiś Łoś, nieledwie tyłem się do niego obracał i tylko łaskawie rzucał
jakieś odpowiedzi. Rzecz ta tak odwróciła od niego serca, nawet jego przyjaciół, że
choć habilitację przyjęto, kandydatury jego już nikt nie stawiał. Ale że ze mną już
stosunki były zerwane (tu też zdaje się wpływała okoliczność, że nie byłem „ukrainożercą”), przeto zwrócono się do Kryńskiego, zabijając na szereg lat lwowską językową polonistykę i slawistykę.
A lwowska niefachowa Komisja przedstawiła mnie wtedy unico loco, zapytawszy przedtem o opinię Łosia i Rozwadowskiego, którzy zaproponowali wyłącznie
mnie (nie mieli powodu tak mi to zrelacjonować, gdyby przedstawili także Pana;
bodaj zapytywano też Baudouina z tymże wynikiem, ale tego nie jestem już tak pewny). Słowem, mógł Kalina proponować Panu za życia habilitację, ale po jego śmierci
o Pańskiej kandydaturze nie było tam ani wzmianki.
Całą tę rzecz znam dokładnie nie tylko od Kallenbacha i Łosia, ale i od innych,
m.i[n]. od Twardowskiego. Twardowskiemu, który mi osobiście mówił, że ja jestem
brany w rachubę, z powodu jego partykularno-lwowskiego popierania Krčka wypowiedziałem podczas kolacji zjazdu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych
(był długoletnim prezesem) takie verba veritatis, jakich nigdy od nikogo nie słyszał,
a które zniósł, milcząc, aż mu powiedziałem: „Przyzna więc pan, że pańska, wypowiedziana do mnie opinia, iż odkąd pan jest w Wydziale, nigdy nie było żadnego
rozstrzygnięcia z jakichkolwiek powodów innych niż wyłącznie i jedynie naukowych – była dla Wydziału o wiele zbyt pochlebna”. (Tę scenę pamiętam doskonale,
bom ją sobie bezpośrednio potem zapisał. Drugim lwowianinem, który takiego mojego kazania musiał tym razem publicznie wysłuchać, był Balzer; było to w r[oku]
1918 czy 1919 z powodu ortografii.)
Sprawa wypływała jeszcze w r[oku] 1916, gdy obsadzano katedrę po wyjeździe
Kryńskiego, znów to wszystko rozpatrywano, ale nigdy a nigdy nie wypłynęło nazwisko Pana. Oczywiście Panu nic a nic nie ubliża pomijanie Pana, może nawet źle
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świadczy o ówczesnym lwowskim Wydziale. Piszę o tym głównie dlatego, by pokazać, jak podejrzane bywają różne Pańskie wiadomości, którymi Pan tak w ostatnim
liście sypie i którym bezkrytycznie wierzy.
Nie rozumiem, jak Leskien mógł „przyjąć” Pana „nową pracę jako habilitacyjną”. Przecież według listu Pana dopiero się Pan do niej zabierał i nigdy do końca
nie doprowadził. Leskien mógł więc tylko omawiać z Panem tę nową pracę, ale nie
mógł przyjąć rzeczy nieistniejącej.
7) Pozostają rzeczy wychodzące poza ramy tematu, ale ważne.
W którymś liście do Kuryłowicza pisze Pan, że dostał ode mnie niegrzeczny list.
Może, nie zawsze bywałem grzeczny. Ale powetował to sobie Pan dziesięciokrotnie
rzucanymi na mnie w tymże do niego liście po prostu wyzwiskami. No, a już listu
tak brutalnego (jak ten do mnie) tom chyba w życiu nie dostał. Cechą jego są bezzasadne określania mnie jako megalomana, groszoroba i karierowicza.
Z tych moich cech może być słuszna tylko pierwsza; nie mogę przecież sam sądzić swej ewentualnej megalomanii. Może. Ale czyż Pan nie wie, że jako megalomana określają Pana? Parokrotnie, przygodnie rozmawiałem z tym czy owym kolegą
o megalomanii polskich lingwistów. I, o dziwo, normalnie się godzono, że ich jest
czterech, w której to liczbie stale także Pan. Gdyby więc nawet nie nazywano mnie
megalomanem, że trudno to zrobić w oczy, to i tak niewątpliwie byłby Pan jednym
z pięciu polskich lingwistów megalomanów.
Nie wiem, na czym polega moja ewentualna megalomania, ale wiem, w czym
fachowcy widzą Pańską. Wszyscy uznają, że Pan jest doskonałym fachowcem,
zwłaszcza co do metody, że w ciągu półwiecza swymi rozprawkami, artykułami i recenzjami odegrał Pan w historii naszego językoznawstwa rolę poważną. (Te Pańskie
zasługi podniosłem w przemówieniu na Pańskim poznańskim jubileuszu, gdy referat
biednego Klicha był rozpaczliwy.) Chyba wszyscy żałują jednak, że po doskonałym
początku nie spełniły się co do Pana nadzieje: Pański realny wkład do nauki uważa
się powszechnie za niewielki. To sąd chyba ogólny. Pan natomiast do każdej swej
rozprawki, każdej swej recenzji czy notatki przywiązuje niesłychaną, iście megalomańską wagę. Tejże megalomanii objawem jest też chyba tak niezwykle pedantyczne (proszę mi pokazać takiego drugiego) zbieranie każdej, najmniejszej o sobie
wzmianki, tak zaciekłe gromadzenie najmniejszego szczególiku, który by się mógł
do Pana odnosić. Także Pańska praca doktorska (Gawroński nazywał Pana: „pan
Endpalatalizowany”) była bez wątpienia bardzo dobra, ale ostatecznie nie czymś tak
zupełnie wyjątkowym; rewelacji w niej nie było, tylko ścisłe zebranie i uściślenie
znanych w zasadzie faktów i metodyczne ich wyłożenie; oczekiwano jej drugiej
części. Tymczasem Pan – jak i z ostatniego listu wynika – uważa ją za coś niepospolitego. Mam też wrażenie, że – poza Baudouinem i Rozwadowskim – uważa się Pan
za najznakomitszego polskiego lingwistę (że poprzestaniemy na polskich). Owszem,
proszę o określenie i zapytanie innych, na czym polega moja megalomania.
W związku z Pana megalomanią jest cecha, o której dopiero teraz się dowiaduję
w takich rozmiarach: przecież ostatni list Pana jest jednym ciągiem wielkiego samochwalstwa. A dotyczy ono nie tylko nauki, ale też działalności społecznej (m.i[n].
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zupełnie tu nienależący do rzeczy opis Pańskich patriotycznych czynów w Kijowie)
i strony moralnej: jest Pan wyjątkowym altruistą, w ogóle człowiekiem niesłychanie
szlachetnym. Czegoś podobnego nigdy jeszcze nie widziałem.
W związku z moją megalomanią ma być mój imperializm i żądza komenderowania.
Ale dlaczegoż ci, co Panu o tym opowiadali, pozwolili sobą komenderować, widocznie niewielką mieli własną samodzielność. Jaka szkoda, że Pan nie miał tej żądzy
(chociaż pokazałem wyżej, że ona także z Pana wyłazi), może by w takim razie kilkonastoletnia Pańska praca w Poznaniu wydała jakieś plony nie tylko dla Pańskiej
osobistej produkcji naukowej, ale i dla nauki w ogóle. Ja, jeślim komenderował, to
właśnie dlatego, że większość uczonych dba tylko o swoją ściśle indywidualną produkcję. Ja też nie miałem z początku innych ambicji, ale właśnie większość lingwistów swoją w tym kierunku obojętnością parła mnie do organizacji piśmienniczej ku
swojej wygodzie.
Parę razy mówi Pan o mojej ambicji, zdaje się nie ambicji ściśle naukowej, ale
ambicji profesorskiej. Otóż u mnie ta druga była zawsze słaba. Do habilitacji wcale
się nie pchałem, nie dlatego, bym ją uważał (jak zdaje się Pan) za rzecz niewłaściwą
czy ujemną, ale dlatego, żem się nie czuł do niej dostatecznie przygotowany. A kiedym ją osiągnął, to według Pana powinienem nie przyjąć potem katedry, gdy mi ją
ofiarowano? Bo przyjmując, wykazałem ujemną ambicję. Ale Pan, pisząc o tym we
mnie, pisze właściwie o wszystkich, którzy do katedry przychodzą przez habilitację
(m.in. też o Leskienie i Windischu) i do których Pan żywi zasadniczą, ogólną niechęć. Ten ustęp Pana stoi już na pograniczu humorystyki.
Innym przykładem mojej ambicji i chęci komenderowania jest fakt, że kiedy
przyszła moja kolejka wyboru na dziekana (co za okazja do komenderowania), prosiłem kolegów o minięcie mnie, a kiedy w r[oku] 1932 mimo to mnie formalnie wybrano, wyboru nie przyjąłem. A za wybraniem mnie prezesem Akademii dosłownie
palcem nie ruszyłem. Jeśli Pan może się na chwilę wydobyć z tego nastroju „życzliwej” do mnie nienawiści (zazdrości), to niech Pan sobie przypomni, czy wielu było
w ten sposób wybieranych, np. w Poznaniu dziekanów. W takich warunkach Pan
przypisuje mi ujemną ambicję i żądzę komenderowania.
Dwa razy nazywa Pan ironicznie „Język Polski” moim Leiborganem, złośliwie
i bez wszelkiej racji. Zna Pan przecież takie pismo, które do niedawna było organem jednej katedry, w którego każdym numerze była przynajmniej jedna kapliczka
wystawiona przez uczniów dla redaktora profesora. Podniesiono to wprost ze 2 lata
temu na jednym z posiedzeń Komitetu Językoznawczego i od tego czasu się to na
szczęście zmieniło. Nie jest Pan zaś chyba tak zaślepiony (a może i jest?), by coś podobnego przypisywać „J[ęzykowi] P[olskiemu]”, do którego nie tylko przyjmowałem wszystkie przysyłane mi artykuły, ale zawsze się starałem o nowych, niezależnych ode mnie autorów. Trudno chyba w Polsce o drugie pismo naukowe, w którym
by komitet redakcyjny był naprawdę stale czynny; poza w Warszawie mieszkającą
Obrębską i poza Lehrem, który ma zawsze mnóstwo swoich spraw, nie ma numeru
„J[ęzyka] P[olskiego]”, przy którym by czynnie nie współdziałał jeden, dwóch czy
trzech członków jego Komitetu.
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Porównuje mnie Pan z Szoberem i, jak często u Pana, bez najmniejszego argumentu. Szober był niewątpliwie w groszoróbstwie pierwszorzędnym spryciarzem.
Postarał się o to, że jego szkolna gramatyka była przez pewien czas określona przez
ministerstwo jako jedyna polecona; inne, Kryńskich, Klemensiewicza, jeszcze jakaś, były tylko dozwolone. Nic dziwnego, że mógł wybudować nie tylko „willę łez
dziecięcych”, ale zebrać inne dostatki. Ale kiedy zniesiono te kategorie, a zostawiono tylko jedną, „dozwolone”, 3/4 szkół polskich przerzuciło się na Klemensiewicza. Szober pisywał nawet ortograficzne ćwiczenia dla szkół powszechnych. Obok
niego też paru innych lingwistów wydawało szkolne podręczniki; nie zazdroszczę
im, ale ja jestem chyba najbezwzględniejszym oppositum Szobera; mając do pisania szkolnej gramatyki ułatwienie we własnej praktyce szkolnej, nie pisałem takich
podręczników nigdy, odrzucając propozycje, chociaż w niektórych epokach w dość
wielkiej bywałem biedzie. Trudno o większy fałsz i nonsens jak to zestawienie mnie
z Szoberem.
Trzecią Pana o mnie opinię postawiłem w punkcie drugim tego listu i czekam
odpowiedzi.
8) Na zakończenie znów punkt humorystyczny. Jest ich więcej, choćby owo zdanie: „wzmianka moja o willi napędziła – widzę – Panu strachu utraty łask (persona
grata)”; istotnie, koń by się śmiał. Ale nie tym chciałbym zamknąć, lecz Pańskim
oburzeniem, że Pański artykuł nazywam bałakaniem; wziąłem je przecież z motta
Pańskiego artykułu.
Z należnym poważaniem
K. Nitsch
Mam porządnie zebraną całą moją korespondencję z Rozwadowskim, mam cały komplet listów
Gawrońskiego do mnie, też wyosobnione listy Baudouina, a też chyba listy Pana i inne.

*)

161. (K)

Zabornia, 8 IX 1955

Szanowny Panie!
Dopiero za bytnością w Krakowie dotarłem do oryginału Pańskich wspomnień
i po raz pierwszy prze cz ytałem ich motto. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie
ma w nim wyrazu ba ła ka ty. Ale rzecz uderzająca: Kuryłowicz także go pamięta
i nie zdaje sobie sprawy, jak go z tym mottem pogodzić. Moim zdaniem, on sam go
dla określenia zawartości użył. Z naciskiem jednak stwierdza on, że w wyrazie tym
nie ma żadnego odcienia lekceważącego, znaczy on mniej więcej p o g awęd zi ć.
Ode mnie ten wyraz nie wyszedł, bo nie istnieje on w nielicznej kolekcji używanych
przeze mnie wyrazów małoruskich. Z tego wszystkiego wynika, żem go teraz użył
przez jakieś dziwne niepamiętanie, ale też, żem go nie użył dla celów obniżających.
Z poważaniem
K. Nitsch
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1898
1. (L)
Kraków, Loretańska 10

Kraków, 19 II 1898

Szanowny Panie!
Przepraszam najmocniej za długą zwłokę w odpowiedzi na list Pański. Biorąc
rzecz praktycznie, sądzę, że nadawanie sprawie takiej jak prof. BdeC rozgłosu przez
dzienniki i rezolucje młodzieży jest szkodliwe; a to po prostu dlatego, że powstaje
konflikt pomiędzy ministerstwem a młodzieżą, który sprawia, że nadzieje zatrzymania profesora redukują się prawie do zera. Polega to na psychologii zarówno oślej,
jak ludzkiej zacinania się.
Wydział nasz, który – o ile wiem – nie maczał wcale ręki w rozporządzeniu ministerialnym, był do niedawna przeważnie za zatrzymaniem prof. de Courtenay. Po
rozporządzeniu wszyscy „niewyraźni” stali się „wyraźnymi” i są przeciw niemu. Ale
sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Mianowicie:
Ponieważ ministerstwo zażądało normalnego obsadzenia Katedry Gramatyki
Porównawczej od jesieni, więc fakultet zaproponował mnie na to miejsce. I trzeba
przyznać, że trudno mu było zrobić co innego; bo skoro jest docent tego przedmiotu,
a ministerstwo systemizuje katedrę i żąda regularnego obsadzenia – więc cóż innego robić. Moja osoba, zapewniam Pana, nie grała w tym żadnej roli, bo wcale nie
zaliczam się do ulubieńców fakultetu. Interesa moje także nie były zaangażowane,
bo gdyby ministerstwo nie usunęło prof. BdeC, gdyby on rzeczywiście dalej został,
to według wszelkiego prawdopodobieństwa zaproponowano by mnie na slawistykę.
Bo na tę katedrę nie ma porządnego kandydata i tu właśnie nasuwa się możliwość
zatrzymania prof. de Courtenay bez bezpośredniego sprzeciwiania się ministerstwu.
I ja, i kilku innych pragniemy tego bardzo, choćby tylko dla dobra uniwersytetu, bez
żadnego względu na osobę de Courtenay. Bo, jak powiadam, wybitnego slawisty nie
mamy obecnie, który by mógł zająć tę katedrę. Mówiono o tym kiedyś na posiedzeniu, ale postanowiono na razie jeszcze nie rozstrzygać! Tymczasem dowiadujemy
się w Wiedniu o właściwym powodzie [–] i czyby przy pomocy Jagicia i innych
wpływów nie dało się powierzyć prowizorycznie slawistyki prof. de Courtenay.
Czasu jeszcze jest dosyć, bo do końca letniego półrocza slawistykę wykładam ja1.
Co do swego stanowiska, to ma Pan najzupełniejszą rację, że rozstrzygająca jest
tylko działalność naukowa prof. de C[ourtenay]; powoływanie się na „fasje” itp. nie
1

J.M. Rozwadowski od 1897 r. wykładał na UJ jako docent prywatny gramatykę porównawczą, a po
śmierci prof. Lucjana Malinowskiego w styczniu 1898 r. otrzymał stanowisko docenta i zastępcy
kierownika seminarium filologii słowiańskiej.
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ma sensu. Ale powtarzam, jestem najmocniej przekonany, że czynne dalsze wmieszanie się młodzieży w tę sprawę może być praktycznie tylko szkodliwe. Chyba,
że Panom więcej chodzi o zaznaczenie swego stanowiska niż o uniwersytet i osobę
prof. de C[ourtenay].
Szczerze życzliwy
J. R[ozwadowski]

1906
2. (K)

Kraków, 3 I 1906

Kochany Panie Doktorze!
Proszę wybaczyć długie milczenie – za list bardzo dziękuję. Niestety dotąd nie
miałem czasu porządnie przejść Pańskiej pracy2; myślę, że Panu nie zależy na zdawkowym komplimencie, więc na razie nic o tym nie piszę. Chciałbym jak najprędzej
pokończyć rozmaite robótki i wziąć się do słowiańszczyzny, co zresztą muszę choćby ze względu na naszą encykl[opedię]3, wtedy zaraz przestudiuję Pańską pracę.
O Komisji Językowej i wydawnictwach proszę się zwrócić do Nitscha, który jest
teraz sekretarzem, nb. jeżeli Pan dotąd tego nie zrobił. Nad czym Pan teraz siedzi
i co w Lipsku słychać? Od Baudouina de C[ourtenay] żadnej wiadomości; teraz
z powodu, zdaje się 30-letniego jubileuszu prof[esorskiego], wysyłają mu adres;
przysłał go tu Bulicz do Łosia do podpisu. Mamy zamiar, tj. dopiero powstała myśl
wydania księgi zbiorowej dla niego (1868–1908) – lepiej o tym jeszcze nie mówić.
W swoim czasie dostanie Pan naturalnie zaproszenie. Uważam, że Panu doskonale
się dzieje – naprawdę.
Do widzenia, szczerze życzliwy
J. Rozwadowski

1907
3. (L)
Studencka 8

Kraków, 5 VI 1907

Kochany Panie!
Bardzo dziękuję za list i w dowód tego uczucia pospieszam z odpowiedzią.
Nad Brücknerem nie ma się co bardzo znęcać, no bo od dawna on wykreślony – właściwie sam się wykreślił – z listy językoznawców. Ale nic nie szkodzi to
2
3

Über Entpalatalisierung der ursl. e-Laute im Polnischen…
Mowa o Encyklopedii polskiej.
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przy każdej sposobności publicznie powtórzyć. Dlaczego Akademia z takim uznaniem wspomniała o tej książce – nie wiem4. Ja w tym udziału nie mam, jak w ogóle
w sprawach Akademii, bo członek korespondent nie ma innych praw prócz tego, że
dostaje wydawnictwa swego wydziału.
Książkę Krčka znam, bo mi ją przysłał. Materiał w niej nie jest bez wartości, ale
w ogóle teoria, jaką K[rček] w niej rozwija, nie ma sensu i dowodzi tylko, że autorowi jeszcze daleko do tytułu slawisty. Mam zamiar go chlasnąć, ale nie wiem jeszcze gdzie, bo w gruncie rzeczy nie mamy dziś żadnego organu5. Nic nie wiedziałem
o tym, że Krček potępia nasze „Materiały” – rzeczywiście nie rozumię [sic] dlaczego.
Powołanie Kryńskiego do Lwowa na jakiś czas (dwa lata) ma za cel ułatwienie
Krčkowi, a utrudnienie Nitschowi dostania się na katedrę. Tam się nikt na tych rzeczach nie zna, a do tego grają rolę osobiste [–], intrygi itd. Oficjalnie zresztą jeszcze
sprawa niezałatwiona.
Co do Vondráka, no to wiadoma rzecz, że z niego niewielki slawista – językoznawca. Napisał na tym polu sporo już głupstw. Jednakowoż, abstrahując od drobiazgów,
rzeczy podrzędnych, formułowania zjawisk, niedostatecznej znajomości poszczególnych języków słowiańskich itd., to jednak powiem, że jego V[er]gl[eichende slavische] Gr[ammatik] jest, ogółem biorąc, mniej głupia, niż się na pierwszy rzut oka
zdaje. Sapienti sat! Projektujemy z Nitschem wyczerpującą krytykę.
Co tam panowie w Lipsku mówią o Möllerze6? Szwaby znowu trochę w duszy
będą czuć resp[ective] już czują irytację. No, ciekawym, czy Brugmann weźmie się
trochę do semickich języków, czy nie.
Wolnym czasem proszę mi donieść, gdzie jest Benni i co porabia. Bardzo go
żałuję, ale niestety nie mogłem mu pomóc w jego staraniach o stypendium przed
dwoma laty7 – to jest referowałem jak najlepiej, ale trudno; nec Hercules contra
plures, Rozwadowski nic nie znaczy wobec zwartej falangi historyków, prawników
i innych humanistów (lucus a non lucendo! humanista = człowiek najmniej rozumiejący rozwój człowieka).
4
5

6

7

Tj. o Dziejach języka polskiego…
Mowa o rozprawie Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć… Zamiar, o którym wspomina, Rozwadowski zrealizował, drukując ostrą recenzję w pierwszym tomie „Rocznika Slawistycznego”
(1908). O tonie może świadczyć już sam początek krytyki: „Praca ta jest, ogółem biorąc, zupełnie
chybiona. Na szczęście nie znaczy to zarazem, jakoby była zgoła bez wartości; ale pozytywny zysk
z niej dla nauki polega wyłącznie na zebranym materiale etymologicznym, w którym to zakresie
obok całej masy rzeczy naturalnie znanych, a także nieznanych, ale i nieprawdziwych, znajduje
się niejedna uwaga i zestawienie nowe i dobre, chociaż cały materiał, zbyt in crudo wysypany, jest
mało przejrzysty i zawiera wiele balastu – o tym jeszcze później. Natomiast idea książki, założenie
pracy, teza, na poparcie której cały materiał, wypełniający 198 stron, ma służyć, względnie, która
wedle zapatrywania autora z owego materiału ma wynikać, nie wytrzymują wcale krytyki […]”
(1908, s. 211).
Mowa o Hermannie Möllerze, zwolenniku tezy o pokrewieństwie języków indoeuropejskich i semickich, zapewne w związku z wydaniem jego Semitisch und Indogermanisch, Teil 1: Konsonanten, Kopenhagen 1906.
Tytus Benni starał się wówczas (1905) o stypendium Seweryna Gałęzowskiego.
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Niech mi Pan nie weźmie za złe tego pytania, ale czemu Pan traci tyle czasu
na obszerne polemiki z Eljaszem8? Osobiście nic mi do tego, ale naprawdę szkoda
Pańskiego czasu.
Czemu Pan nie przyśle czego do „Materiałów i Prac”?
Teraz kończę, przesyłając Panu serdeczne pozdrowienia i uścisk dłoni.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
4. (L)
Kraków, Studencka 8

Kraków, 10 VII 1907

Kochany Panie!
Mam nadzieję, że list mój, zarazem odpowiedź na Pański z 23 VI, za który
dziękuję, jeszcze Pana zastanie w Lipsku, a w najgorszym razie gdzieś za Panem
powędruje.
Przystępuję od razu do rzeczy najważniejszej, to jest do Pańskiej widocznej goryczy i rozżalenia. Że Pana i B[enniego] zarząd, a raczej wydział, nie zatwierdził
członkami Komisji, mimo że taż Komisja zaproponowała, no – to macie Panowie
do zawdzięczenia przede wszystkim Tretiakowi, który był na tyle nielojalny, że jako
przewodniczący Komisji przedstawił jej wniosek widocznie w takim świetle, że wydział nie zatwierdził. To jest przykre – równie dla Panów jak – jeszcze więcej – dla
nas. Toteż ja i Nitsch dosyć się nairytowaliśmy tym, ale to nie pierwsza i ostatnia
tego rodzaju sprawa. No i ostatecznie dla Panów dosyć podrzędna, bo realnych korzyści prawie żadnych nie daje (1 zeszyt na rok!), a zaszczytem szczególnym nie
jest. Jak się pozbędziemy Tretiaka, to się wniosek ponowi, zresztą nawet gdyby miał
zostać naszym przewodniczącym na rok przyszły, to i tak wniosek tej jesieni ponowimy, mam nadzieję z lepszym skutkiem.
Że u nas językoznawstwo nędznie stoi, że nie ma prawie fachowej krytyki, to
wszystko prawda, ale to tak samo daje się we znaki np. mnie w Krakowie, jak i Panu
w Lipsku. U nas wszystko zawalone teraz literaturą, a jeszcze bardziej historią i prawem. Inne działy, szczególnie zaś językoznawstwo, nie może [sic] ani rusz pozyskać
wydatniejszej pomocy, uznania, postawienia jakiegoś w opinii publicznej itp. Ale
lamenty nie pomogą. Może mi się uda (ale to dopiero prywatna półobietnica) za
jaki rok pchnąć w świat skromne na początek pismo krytyczne (wyłącznie) dla slawistyki i dziedzin pokrewnych. Proszę to na razie zatrzymać dla siebie w życzliwej
dyskrecji. Na razie zaś postanowiliśmy z Nitschem (po porozumieniu się z Łosiem
i Steinem) wprowadzić stały dział krytyczny obejmujący polszczyznę i działy graniczne w naszych „Materiałach i Pracach”. O tym Pan już wie z listu Nitscha.
8

Mowa o polemikach prowadzonych na łamach „Ludu”: H. Ułaszyn, Odpowiedź p. St. Eljasz-Radzikowskiemu, „Lud” XII, 1906, oraz Druga i ostatnia odpowiedź p. Stanisławowi Eljasz-Radzikowskiemu, „Lud” XIII, 1907.
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Więc to będzie już coś.
Żeby było tego „coś” więcej, niechże i Pan się przyczyni. Niech mi Pan wierzy:
ja się prawie nigdy nie bawię w rady, wskazówki, nieproszony zwłaszcza, choćby dlatego, że sam siebie dobrze nie oceniam. Ale niech się Pan porówna z takim
Bennim, to jest pozycję jego i swoją! A potem, czy nasza rozmowa przed kilku laty
i moje wypowiedziane bez ogródek – dowód jego szczerości i prawdziwej życzliwości osobistej dla Pana i abstrakcyjnego interesu dla naszej nauki – zdanie nie
przydało się Panu na nic?
Co Pan ma na ukończeniu, o czym Pan wspominał?
Bardzo bym się cieszył, gdyby Pan puścił w świat – choćby na razie w rękopisie – jakąś robotę, na podstawie której by się Pan mógł habilitować. Gdzie, to
wszystko jedno. Ale oczywiście wolałbym osobiście, żeby tu, u nas.
Tyle na razie. Trudno wszystko zmieścić w liście, boby urósł do wielkich
rozmiarów.
Ja nic nie wiem jeszcze, czy wyjadę i dokąd. Siedzę na razie w Krakowie.
Serdeczne pozdrowienia
[J.] Rozwadowski
Jakie recenzje ma Pan gotowe, bo wspominał Pan, że niektóre Panu redakcje, nie wiem jakich
pism, zwróciły.

5. (K)

Kraków, 9 XII [19]07

Szanowny Panie Doktorze!
Dziękuję za pamięć i przysłane recenzje. Robotę Majewskiego9 znałem jeszcze w r[ę]kopisie, bo mi ją przysłał swego czasu; zadałem sobie dość pracy i napisałem mu obszernie, co i jak trzeba zmienić. Na to mi odpowiedział, że już
nie może wprowadzać zasadniczych zmian! Teraz drukuje ogromną jakąś robotę
filozoficzno-kulturalną.
Recenzjami z „P[rac] F[ilologicznych]” nie byłem zdziwiony, bo już wiedziałem
od młodego Kryńskiego, że VI tom nareszcie wyjdzie. No i Nitsch także dostał swoją recenzję Kulbakina10. Będzie Pan przez Święta siedzieć w Lipsku? Proszę przyjąć
uprzejme ukłony dla Siebie i Waszyńskiego.
Szczerze życzliwy
J. Rozw[adowski]

9

10

E. Ma j e wsk i, Pochodzenie maku i jego nazwisk, Warszawa 1903. Recenzję opublikował Ułaszyn
dwukrotnie: w „Książce” III, 1903, oraz w „Pracach Filologicznych” VI, 1907.
K. Nitsch w VI tomie „Prac Filologicznych” zamieścił dwie: К исторіи и діалектологіи польского языка… oraz Морфологія сважендзкаго говора…
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6. (K)
Studencka 8

Kraków, 20 XII [19]07

Łaskawy Panie Doktorze!
Uprzejmie dziękuję za przesyłkę. Cieszę się także za „Materiały i Prace”, bo
pominąwszy nic niemówiącą wzmiankę Brücknera, pierwszy to raz odezwał się ktoś
(nie interesowany osobiście) o nich z uznaniem11.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
7. (K)

Kraków, 24 XII 1907

Szanowny Panie!
Dziś przed południem dostałem list i kartkę. Odpisuję na razie parę słów.
Nitsch wyjeżdża w drugie święto wieczorem, wskutek tego obecnie ja już obejmuję obowiązki sekretarza aż do letnich wakacji. Rękopisy, o których Pan pisze,
zapewne nadejdą po południu. Bardzo jestem ich ciekawy. Druk naszego przeglądu
rozpoczynamy zaraz*); od Mikkoli rec[enzji] Vondráka Vergl[eichende slavische]
Gr[ammatik] z dodatkiem Nitscha o partii polskiej. Ostatniego nru „Archivu” jeszcze nie widziałem, bo jakoś nigdy nie mogłem się zdobyć na zaprenumerowanie (nie
lubię niekompletnych serii), a w tutejszej bibliotece wszystko nadchodzi znacznie
później. Wiem tylko od Nitscha i Łosia, którzy mieli w rękach egzemplarz seminaryjny, o Pańskiej recenzji12 Sch… Tonart 13. W ogóle nic nie szkodzi, ja także jestem
za nią, gdy tak wypada – byle tylko dowieść swego zdania.
Cały nasz przegląd będzie ostry – ku strapieniu Łosia, który znowu jest usposobiony pojednawczo (biadał nad ostatnim nr[em] „Archiv f[ür] sl[avische] Ph[ilolo
gie]” – nie tyle dlatego, co sam kiedyś napisał o Br[ücknerze], ile w ogóle, że się
ludzie tak jeżdżą). Na razie tyle. Świąt pogodnych serdeczne życzenia załącza szczerze oddany
J. Rozw[adowski]
*)

11
12
13

właściwie to się nawet już zaczął tymi dniami.

W bibliografii Ułaszyna nie ma żadnej wzmianki na ten temat.
Mowa o recenzji Dziejów języka polskiego, „Archiv für slavische Philologie” XXIX, 1907.
Zapis nieczytelny, prócz tego na środku kleks.
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8. (L)
Studencka 8

Kraków, 29 XII 1907

Szanowny Panie Doktorze!
Wprawdzie nie na wszystkie zapytania Pańskiego listu mogę teraz odpowiedzieć,
ale nie chcąc zalegać bardzo z korespondencją, piszę, zostawiając rzeczy, na które
nie mogę zaraz odpowiedzieć, do innej sposobności.
A mianowicie, nie mogę zaspokoić Pańskiej ciekawości co do tego, jak przyjęli
historycy i literaci galicyjscy recenzję o Brücknerze. Z tego tylko powodu, że ja
podobnie jak Pan już od dłuższego czasu siedzę kamieniem w domu i nikogo prawie
nie widuję. Jak się czego dowiem, nie omieszkam Panu napisać. Teraz przez tydzień
świąteczny zamknięta i biblioteka jedna, i druga, dlatego też nie widziałem także
Pańskiej recenzji Tennera w „Przegl[ądzie] Polskim”14.
Śmieszek jest rzeczywiście bardzo zdolny człowiek, dłuższy już czas siedzi
w Paryżu i obecnie przygotowuje się do doktoratu; ma ogromny zapał do językoznawstwa, pilność i wytrwałość, uczy się wszystkiego, co może. Co rzecz dosyć
rzadka między nami, nie jest też bez grosza, tak że jak dotąd stoi o własnych siłach,
nie starając się o pomoc i stypendia. Myślę, że z niego będzie pociecha. Zresztą nie
bardzo go mogę uważać za swego ucznia, bo chodził jeden rok na moje wykłady
i ćwiczenia.
O młodym Kryńskim15 nie mam bardzo jasnego wyobrażenia; chodzi tu już ze
dwa lub trzy lata, ale przeważnie tylko na wykłady, na ćwiczeniach trzyma się cicho,
twierdząc, że jeszcze b[ardzo] mało umie. Słyszałem od Rudnickiego, który jest także ein angehender językoznawca, dosyć pochlebne o nim zdania. Kryński wybiera
się niedługo w świat; radziłem mu, żeby spróbował pojechać do Kopenhagi; podobno rzeczywiście się tam wybiera.
Nitsch pojechał w drugie święto wieczorem i przedtem wręczył mi między innymi także Pańskie rec[enzje] o Brücknerze i Leciejewskim16. Przejrzałem obie i mogę
powiedzieć, że obie są bardzo dobre. Pozwoli tylko Pan, że tu i ówdzie – za zgodą Pańską – zmienimy wyrażenie, np. trudno w rec[enzji] poważnej i w dodatku
w wydawnictwie akad[emickim] mówić o czyichś „bykach” itp. Prawda? W ogóle
musimy się trzymać zasady, że przy najostrzejszym nawet sądzie nie będziemy robić
osobistych wycieczek.
Co do rec[enzji] Brücknera, to miałbym tylko jeden postulat. Mianowicie, cała
waga główna jego pracy leży w nakreśleniu historii języka pol[skiego] literackiego,
prawda? Otóż szkoda, że Pan to zupełnie pominął. Trzeba być sprawiedliwym. Pańska recenzja wydaje mi się dlatego niekompletną. Cieszyłbym się, gdyby Pan coś
dodał – przy czym zaznaczam, że mi wcale nie chodzi o pochwałę dla B[rücknera].

14
15
16

Estetyka żywego słowa…
Tzn. o Mirosławie Zbigniewie Kryńskim.
Runy i runiczne pomniki słowiańskie…

336

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

To mi jest zupełnie obojętne, tym więcej że dla językoznawstwa naszego jest to
człowiek wprost szkodliwy.
Ale wie Pan nowinę? Brückner ofiarował nam recenzję o Pańskiej dyspalatalizacji. Naturalnie w myśl naszej zasady, że może i dwu pisać o jednej rzeczy, jeżeli
się patrzą na nią inaczej, przyjęliśmy – zwróciłem mu tylko uwagę na charakter, jaki
pragniemy, aby wszelkie oceny w naszym przeglądzie miały. Drukować się będzie
oczywiście razem z Torbiörnssona recenzją.
W tych dniach przyjedzie tu Porzeziński. Obiecał nam recenzję o Rosta połabszczyźnie.
Tyle na dziś. Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem, a przede wszystkim
dobrej otuchy życiowej i fantazji
życzy Panu szczerze oddany
J. Rozwadowski

1908
9. (L)
Studencka 8

Kraków, 3 I [19]08

Łaskawy Panie Doktorze!
Bardzo a bardzo dziękuję za odbitki z „A[rchiv] f[ür] sl[avische] Ph[ilologie]”
i „Przegl[ądu] Pol[skiego]”; zwłaszcza za pierwszą, bo zapewne autor nie dostaje
więcej jak kilkanaście.
Co do Brücknera to zdaje mi się jest między nami małe nieporozumienie. Nie
chodziło mi o ogólnikową pochwałę, uważam nawet, że ten wstęp, który Pan w liś
cie załączył, jest zanadto pochwalny, zwłaszcza wobec tego, co następuje, a co jest
wyłącznie ujemną krytyką. Chodziło mi o to, że Pan w swej recenzji ograniczył
się wyłącznie do językoznawczych szczegółów pierwszych dwóch resp[ective]
trzech rozdziałów, nie wspominając słowem o reszcie książki, o tej czysto filologicznej części, która jest zarazem rozmiarami największą. Jak się sam autor wywiązał ze
swego zadania, jak nakreślił obraz rozwoju języka „literackiego” itp.
Postanowiliśmy już dawniej bez Pańskiej rady (dowód to tylko, że wszyscy trzej,
tj. Pan, Nitsch i ja, myślimy jednakowo rozsądnie) drukować recenzje mniej więcej
w porządku chronologicznym r[ę]kopisów, a na końcu dodać spis alfabetyczny książek omówionych (spis autorów recenzji będzie tak czy owak w ogólnym spisie rzeczy całego tomu). Zatem na Pana wypada miejsce po Mikkoli (z dodatkiem Nitscha)
i Kulbakinie17; właściwie także po Torbiörnssonie, bo ten jeszcze dawniej przysłał
swą rec[enzję], ale ponieważ lepiej drukować ją razem z rec[enzją] Brücknera, więc
może przyjdzie Pan przedtem.
17

Mowa o recenzji S.M. Kulbakina, Szachmatowa prace dotyczące polszczyzny, „Rocznik Slawistyczny” I, 1908.
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Brücknera rec[enzji] o Pańskiej pracy nie mam w rękach i nie dlatego też „upominałem” go, jak Pan pisze, tylko na wszelki wypadek. On mię zapytał, czy przyjmiemy rec[enzję] o Pańskiej Entpalatalisierung, boby ją chętnie napisał, żeby zbić
Pańskie wywody. I tyle. Na to mu odpisałem, że dobrze, i od razu – niby tak dla wyświetlenia, o co nam chodzi – dodałem, że w ogóle chcemy mieć recenzje rzeczowe,
choćby i najostrzejsze, nigdy osobiście – obrażające itp.
Wzmianki o „sonantach” na swej kartce absolutnie nie rozumię [sic]!? Cóż ja tam
mogłem pisać takiego?
Baudouin de C[ourtenay] dotąd nie przysłał swej rec[enzji] – w ogóle boję się,
czy nam nie skrewi.
Zatrzymywał się tu Porzeziński w przejeździe na południe (przez Wiedeń): da
nam rec[enzję] wydania Rosta połab[szczyzny], chociaż niewiele o tym jest do pisania; wydanie tekstu łatwe było, bo r[ę]k[opisy] czytelne, uwagi własne Rosta pod
psem, bo w ogóle nie ma wyobrażenia o przedmiocie. Współczuję z Panem z powodu newralgicznych ataków; ja wprawdzie newralgii dotąd nie miewałem, ale niestety
wiem, co jest porządna neurastenia. Zwłaszcza cały 1906 rok dawała mi się bardzo
we znaki.
Nitsch się już odezwał z Zagrzebia.
Serdeczne pozdrowienia i ponowne życzenia fantazji – której zresztą i sam sobie
bardzo życzę –
oddany
J. Rozwadowski
10. (L)
Kraków, Studencka 8

Kraków, 19 I 1908

Szanowny Panie!
Żałuję Pana serdecznie, że Panu zdrowie nie dopisuje – wiem sam, co znaczą
dolegliwości, zwłaszcza takie nerwowe, co to niby nic, a jednak człowieka potrafią
wziąść [sic].
Odpisuję na oba Pańskie listy; dodatek do rec[enzji] Brücknera włączę. Życzenie
Pańskie, aby korekta była na paskach, zakomunikuję drukarni. Leciejewski jeszcze
się nie składa, zaczeka Pan nań może jeszcze ze dwa tygodnie; druk trochę utknął,
bo zawsze od czasu do czasu pokaże się brak jakiej czcionki – ale najważniejsza
zwłoka to ta, że Mikkola dotąd nie odesłał korekty (pierwszą ja zrobiłem) 1. arkusza, więc nie można odbijać, a że już są dwa dalsze złożone i w korekcie, więc nie
można więcej składać jak jeszcze z jeden arkusz. W trzecim jest koniec Nitscha
o polskiej partii Vondráka, Torbiörnssona o Panu i początek Brücknera takiej samej (resztę rec[enzji] Brücknera, o Karłowicza obcych wyrazach18, o Bogurodzicy

18

J. Ka r ł o wi c z, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia…
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i o Štrekelja obcych wyr[azach]19 drukujemy po Pańskich – tę dałem razem
z Torbiörnssona).
Czwarty arkusz będzie zawierać koniec rec[enzji] Brücknera, potem Kulbakina,
który zajmie pewnie z 1½ arkusza, a potem Pańskie20. Czcionki run do Pańskiej
rec[enzji] zamówiłem przed tygodniem.
Brückner Pana sądzi ostro, to jest wywodzi, że w całej pracy nie ma nic nowego, że materiał niedostateczny itp. Jest parę pomysłów bez sensu. Ale ton, jak na
Brücknera, jeszcze dosyć przyzwoity – przynajmniej nigdzie nie wkracza w dziedzinę „moralną”, jak w Bogurodzicy, gdzie Szczurata stale nazywa fałszerzem, Karskiego – głupim itp.! Musiałem mu napisać, że takie wyrażenia albo cofnie, albo dodamy od redakcji oświadczenie potępiające je. Odpisał mi, żeby Karskiego nazwać
ograniczonym zamiast głupim, ale zresztą, żeby nie zmienić ani słowa, bo to on
podpisuje, nie ja – i rozwodził się nad tym, że ruskim rzezimieszkom i hajdamakom
wolno wszystko, a nam nawet bronić się nie dają – że ruskich złodziei i rzezimieszków trzeba „bić po dupie” (sic, na otwartej kartce). Więc wobec tego będzie dodatek
od redakcji.
Skoro o tym mówię, to od razu i zawczasu uprzedzam Pana, że w jednym lub
dwu miejscach zmieniłem coś w Pańskich rec[enzjach], co mi się zdawało wykraczać poza granice „krytyki” choćby najostrzejszej, przede wszystkim ustęp o stosunku Leciejewskiego do językoznawstwa, kiedy ono jeszcze nosiło koszulę w zębach.
Ale zmiana wcale nie ma na celu łagodzić, jak Pan zobaczy. Gdyby Pan koniecznie
obstawał, no to trzeba by znowu robić dopiski. Ale myślę, że się Pan zgodzi.
Na początku rec[enzji] Leciejewskiego dodałem od siebie wyjaśnienie, kto to
były owe jednostki, które mu przeszkadzały wydać dzieło. W ogóle wszystkie rękopisy przechodzę i staram się robić potrzebne rzeczy (gwiazdki, przecinki, itp. – przy
domowidъ[?], np. poprawiłem „starorus.” na „st.-cerk.”, bo jest w tekstach, czytałem
niedawno w [–], aby autorowie nie robili dodatkowych korekt, bo nas druk i tak
strasznie drogo kosztuje. Więc proszę tylko w ostateczności coś zmieniać.
Dziś dostałem od Baudouina obszerną recenzję Brücknera. Charakteryzuje w niej
dosadnie chaotyczność, anarchistyczność, niepoprawność, pobieżność roboty jego.
Dam ją zaraz po Pańskiej odnośnej.
Swej wzmianki o sonantach dziś zupełnie nie rozumię [sic], to znaczy zgoła nie
pamiętam, com napisał; ew[entualnie] z czego. Nic dziwnego, bo teraz muszę bardzo dużo prowadzić korespondencji. Musiałby mi Pan tę wzmiankę powtórzyć, tak
jak ją napisałem.
Recenzję o Bennim podjął się napisać Stein. Myślę, że się dobrze wywiąże
z zadania.
19
20

K. Sz t r e k e l j, Zur slavischen Lehnwörterkunde, „Wiener Denkschriften” L, 1904.
W „Roczniku” I znalazły się trzy recenzje pióra Ułaszyna: jedna na temat prac dialektologicznych
K. Nitscha: Charakterystyka porównawcza dialektów zachodniopruskich… i Charakterystyka dialektów w Prusiech Wschodnich… oraz dwie na temat prac Kulbakina: Спирант „v”… i Вопросы
исторической фонетики…

VII. Listy Jana Michała Rozwadowskiego do Henryka Ułaszyna…

339

Ciekawym, jak się skończy z Pańską rec[enzją] w „Książce”21. Nie wiedziałem, że tam redaktorem (czy czym?) jest Kryński. No, to jest porządny człowiek,
ale bardzo głupi. Wie Pan, że wyszedł w tych dniach 1. zeszyt VI tomu „Prac
Filol[ogicznych]”22?
Prócz zajęć redaktorskich, małych artykułów do 2 wydawnictw ex re jubileuszu
Morawskiego („Eos” i osobna książka)23, przygotowuję teraz dalszy ciąg Parerga24
i dawno napisaną pracę o wymowie bułgarskiej25. Spieszę, bo początek tomu IV nowych „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” zawierający rozprawki Steina,
Benniego (króciutka) i Torbiörnssona26 urwał się w połowie arkusza i nie można dać
autorom dotąd odbitek, więc trzeba co prędzej dalej drukować – a Nitsch, który miał
dać swój Śląsk, dotąd z nim nie gotów. Może by Pan dał co? Mógłby Pan w ten sposób zrobić sobie małą przerwę w recenzjach (zdaje się, że Pan nam obiecał jeszcze
parę?) dla rozmaitości.
Czy Pan może studiował Materiały Lorentza pomorskie w „Известиях”27? Ja je
tylko z wierzchu kiedyś oglądałem i nie wiem, czy wypada i potrzeba powiedzieć co
o tej pracy w naszym przeglądzie, czy nie.
Kończę, chociaż czysta ćwiartka zachęca do tego, aby ją wypełnić, ale teraz jestem bardzo zajęty. Do widzenia – na razie listownego.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski

21

22

23

24

25

26

27

Mowa o recenzji Dziejów… A. Brücknera, którą Ułaszyn dostawał dwukrotnie od Kryńskiego
do „przerobienia”. Recenzja ukazała się ostatecznie w „Książce” VIII, 1908, nr 2 (w bibliografii
Ułaszyna podana jest z datą 1907). „Książka. Miesięcznik, poświęcony krytyce i bibliografii polskiej pod kierunkiem literackim J.K. Kochanowskiego” (który był jej redaktorem naczelnym od
nru 3/1907 do 1913 r.). Kryński nie został nigdzie wymieniony jako redaktor czy współpracownik.
Nie odnotowano takiej współpracy także w jego biogramie w Polskim słowniku biograficznym.
Jedyny tom „Prac Filologicznych” za lata 1901–1910 jest datowany na rok 1907 (t. VI), ale do
obiegu wszedł, jak widać z listu, w styczniu 1908 r. Tom VII ukazał się w 1911 r. (zeszyt 1. za rok
1909 ukazał się w 1. kwartale 1910 r.).
Mowa o artykułach: De Cereris cognomine Πάμπανον apud Hesychium tradito, „Eos” XIII, 1907,
oraz Thracograeca. De nominum Haemi Scardique montium et fluminum Ja(n)tri atque Hebri originatione quaestiones, [w:] Stromata in honorem Casimiri Morawski, Cracoviae 1908.
Parerga ukazały się w „MPKJ” II, 1907. Być może planowany dalszy ciąg był już publikowany
w postaci oddzielnych artykułów.
Chodzi o Przyczynek do fonetyki (wymowy) bułgarskiej, opublikowany w „Roczniku Slawistycznym” IV, 1911.
„MPKJ” IV, 1909. I. S t e i n, Próba pomiarów odległości języka od podniebienia przy wymawianiu
pełnogłosek; T. B e n n i, Upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności; T. Torbiörns s on,
Przestawka płynnych, dyspalatalizacja i skracanie w języku polskim.
Slovinzisches Wörterbuch, Erster Teil, „Извeстия Oтдeления pусского языка и cловесности
Императорской Aкадемии наук” 1908. Recenzja wspomnianej pracy, napisana przez K. Nitscha,
ukazała się w „Roczniku Slawistycznym” II, 1909.
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11. (L)
Kraków, Studencka 8

Kraków, 11 II 1908

Łaskawy Panie!
List z 24 I i kartkę ozdobną (z której widzę, że mogę Panu zazdrościć urządzenia pracowni) z 5 II otrzymałem oczywiście. Odpowiadam trochę późno, ale
całe dwa tygodnie z końcem stycznia i początkiem lutego miałem zajęte od rana
do wieczora pisaniem dwóch artykułów przeznaczonych do publikacji pamiątkowych dla Morawskiego. Że zaś bardzo były pilne, bo ów jubileusz (30-lecia pracy
uniwersyteckiej) odbędzie się z początkiem marca, więc wszystko inne zostawić
trzeba było na boku.
Druk naszego „Przeglądu Krytycznego” utknął zresztą nie dlatego, tylko raz
z powodu, że Mikkola nie odsyłał korekty pierwszego arkusza, po wtóre, z powodu
kilku czcionek, które miały nadejść za kilka dni, a tymczasem dopiero dziś przyszły.
Teraz już pójdzie bez przeszkód i mam nadzieję, że za niedługo prześlemy Panu
korektę rec[enzji] o Brücknerze.
Nie myślałem specjalnie o Pańskich recenzjach, pisząc, że nas druk bardzo dużo
kosztuje; drukarnia uniw[ersytecka] w ogóle jest droga, a druk robót językoznawczych znowu znacznie droższy. Co do run, to i myśmy wiedzieli, że Piekosiński drukował rozprawy z takimi znakami, ale te czcionki, czy raczej klisze, były, zdaje się,
jego prywatną własnością i nie wiadomo, co się z nimi stało. Szukaliśmy i w składzie Akademii, i w drukarni, ale bezskutecznie. Więc trzeba było zamówić.
Ów dopisek mój na kartce „schw… sonant itd.” znaczył scharfe Tonart (scil.
w recenzjach) itd.
Autor otrzymuje – 50 odbitek, odpisuję też równocześnie zamiast drukarni, bo
Filipowski przesłał mi Pańskie zapytanie, uważając widocznie, że ja jestem od korespondowania. W tymże czasie i ja go pytałem o cenę nadbitek, bo z artykułu jednego, przeznaczonego do książki dla Morawskiego (Thracograeca): o nazwach gór
Haemus i Skardno oraz rzek Adery – Ja(n)trus i Hebrus – (dosyć ciekawe ze względu na stosunki tracko-greckie) chcę zrobić ze 200 odb[itek] i puścić w handel. Otóż
w przybliżeniu – dokładnie to da się określić tylko w każdym wypadku z osobna po
złożeniu formy na czysto – 100 odbitek czy nadbitek arkusza ósemki kosztuje koło
78 koron. Więc zdaje się będzie można sobie pozwolić.
Przykro mi, że nie mogę zadowolić Pana i że korektę prześlą Panu stronicową. Mówiłem o tym z Filipowskim, komunikując mu Pańskie życzenie; ale tu za
wszystko trzeba płacić, za korektę na paskach trzeba dopłacać 3 korony od arkusza.
Wobec tego myślę, że lepiej już, jeżeli Pan zgodzi się na stronicową, niż żeby niepotrzebnie płacić?
Pewnie, że Steinowi przyda się Pańska recenzja Benniego; zwrócę mu też uwagę,
jeżeli jej nie zna. Ale na razie nie ma on głowy do tego, bo mu żona umarła.
Cieszę się, że dalsze rec[enzje] dla nas są gotowe, ale nie wiem, o czym traktuje
„rec[enzja] Kulbakina”?
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We Lwowie zaproszono Łosia do habilitacji Krčka, a Łoś, zdaje się, uzna pracę
Krčka za dostateczną. Wie Pan pewnie, że Lwów po cichu zaproponował – naturalnie porozumiawszy się przedtem – Waszyńskiego od razu na zwyczajnego?
Kryński jest, mówiąc bez ogródek, stary osioł.
Jeszcze jedno: rec[enzję] Brücknera o Pańskiej dyspal[atalizacji] wsadziłem zaraz
po Torb[iörnssonie], chociaż chronologicznie wypadałaby później (inne rec[enzje]
Brücknera zajmują też takie miejsce chronol[ogicznie]), ze względu na tożsamość
przedmiotu. Panu, przypuszczam, że jeżeli nie wszystko jedno, to nawet przyjemniej. Zwłaszcza np. wobec ustępu u Torb[iörnssona], że z Br[ücknerem] o kwestiach
językoznawczych najlepiej wcale nie mówić*).
Do widzenia
J. Rozwadowski
co się będzie dobrze zgadzać z następującą zaraz potem rec[enzją] Brücknera, która rzeczywiście poza materiałem – językoznawczo nie ma jak zwykle sensu.

*)

12. (K)

Kraków, 4 III 1908

Łaskawy Panie!
W tych dniach napiszę więcej, dziś tylko parę słów.
R[ę]kopisy otrzymałem i Mokł[owski]28 dla naszych celów, to jest w przeglądzie
przeznaczonym ostatecznie dla fachowców, zdaje mi się zanadto obszerny. Zwłaszcza że już o Brücknerze i Leciejewskim, książkach niemających dla językoznawców
żadnego znaczenia, mamy także obszerne recenzje.
Brückner wycofał wszystkie swoje recenzje, a rec[enzję] o Pańskiej pracy się rozrzuciło – na jego żądanie. Teraz składa się Kulbakina, potem idzie kolej na Pańską.
Zdaje się, że „Mat[eriały] i Prace” dadzą sobie spokój z recenzjami, bo już teraz
mamy rozmaite awantury. Jak wspomniałem, za kilka dni napiszę o wszystkim, tymczasem tylko tyle, żeby się Pan nie niecierpliwił.
Oddany
J. Rozwadowski
13. (K)

Kraków, 16 III 1908

Łaskawy Panie Doktorze!
Czy zgodzi się Pan na drukowanie rec[enzji] o Leciejewskim osobno w „Ma
t[eriałach] i Pracach”, pt. może takim: Runy słowiańskie. Z powodu książki

28

Tj. recenzja Sztuki ludowej w Polsce… Doceniając wartość tej pracy w części poświęconej architekturze, a także erudycję autora, Ułaszyn kwestionował wątki językowo-etymologiczne.
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J. Leciejewskiego…29? Bo braknie nam miejsca. Zadecydowaliśmy wydawać osobno, całkiem prywatnie, „Rocznik Słowiański”, do którego na początek wejdą materiały zebrane dla „Przeglądu Kryt[ycznego]”*). Ponieważ jednak nie możemy dać
na razie więcej jak 10 ark[uszy] (albo mało co więcej) w tym roku, a rec[enzji] jest
dużo, a przy tym chciałbym dać oczywiście przede wszystkim oceny rzeczy mających dla językoznawstwa znaczenie, więc wolałbym Pańską rec[enzję] Leciejewskiego drukować osobno, tak jak wymieniłem. Rad bym wsadzić jeszcze rec[enzję]
o Nitscha artyk[ułach] z „Rocznika Toruń[skiego]” i gwarze złodziejskiej30. Na Mokłowskiego, zdaje się, już miejsca nie będzie, bo jak już wspomniałem, napłynęło
przedtem kilka.
Kryńskiego rec[enzję] Pańską może by można również drukować osobno, skoro
taka obszerna31.
Tyle na razie – za list b[ardzo] dziękuję. Napiszę więcej niedługo. Brückner się
w ogóle na mnie obraził, żem śmiał mu robić uwagi o tonie jego rec[enzji].
Serdeczne pozdrowienia
J. Rozw[adowski]
na przedstawienie i prośbę Zarządu Komisja postanowiła dać spokój systematycznemu „Przeglądowi Krytycznemu”. Ciężko u nas!

*)

14. (K)

Kraków, 18 III 1908

Szanowny Panie Doktorze!
Korektę z listem i osobny list otrzymałem; za oboje dziękuję. Dziś wysłałem koniec korekty. Myślę, że drugą korektę i rewizję już ja zrobię, chyba że Panu zależy
i na drugiej.
Dziś spieszę z jedną sprawą, tyczącą rec[enzji] Leciejewskiego. Mianowicie Łoś,
któremu powiedziałem o swej propozycji zrobionej Panu co do tej recenzji, był zdania, że byłoby b[ardzo] dobrze, gdyby Pan zechciał uwzględnić i inne pomniki „runiczne”: o czeskich wspomina Niederle w rec[enzji] Leciejewskiego. Innymi słowy,
żeby Pan zamiast samej recenzji L[eciejewskiego] dał wzgl[ędnie] dodał inny materiał i zrobił całą rozprawę o runach.
Wątpię wprawdzie, czy Pan to teraz by mógł i chciał zrobić; ale na pewno nie
wiem. Proszę zatem o krótką odpowiedź w tej sprawie*).
Jak tylko złapię swobodniejszą chwilę, napiszę obszerniej. Tymczasem tyle
i uścisk dłoni od szczerze oddanego
J. Rozwadowskiego
29
30

31

Recenzja ukazała się rzeczywiście w „MPKJ” IV, 1909, z takim właśnie tytułem.
Tj. książek K. Estreichera, Szwargot więzienny… i A. Kurki, Słownik mowy złodziejskiej, Lwów
1907.
A.A. K r y ń s k i, Gramatyka języka polskiego…
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W danym razie można by rec[enzję] L[eciejewskiego] drukować jako część I.

[Z boku strony:] Rec[enzja] Leciejewskiego może się zaraz składać.
[Na przedniej stronie kartki:] Kończę uwagę z poprzedniej strony; zatem można by np. dać tytuł
taki: Runy słowiańskie. Część I. O książce p. L[eciejewskiego], i to by się zaraz drukowało, tylko
z króciutkim wstępem między Runy słowiańskie a Część I, że w części drugiej (która drukowałaby
się kiedyś potem) będzie to a to. Proszę zatem o decyzję.

15. (L)

Kraków, 9 IV 1908

Szanowny Panie!
Ma Pan słuszność, pytając w ostatnim liście, dołączonym do przesyłki recenzji
Estreichera i Kurki, co się tu stało, i dziwiąc się długiemu milczeniu. Co do tego
ostatniego, to miałem z końcem kursu mały odpływ energii, który mnie od czasu do
czasu – niestety dosyć często – napada; co do pierwszego, to jest przerwy w korektach, i ja byłem zdziwiony. Bo już dosyć dawno poleciłem drukarni składać artykuł
o runach jako dalszy ciąg 1. zeszytu 4 tomu „Prac i Materiałów”, zarządzając równocześnie, co potrzeba, dla przekształcenia poskładanych arkuszy „Przeglądu Krytycznego” w „Rocznik Slawistyczny” (pierwsze dwa arkusze trzeba na nowo było
składać). Potem z jaki tydzień nie byłem w drukarni i myślałem, że Pan już dostał
początek run, bo kazałem korektę Panu wprost posłać. Otrzymawszy list Pański,
poszedłem do drukarni, dałem im moralnego szturchańca, no i wczoraj wysłałem
początek artykułu o runach. W drukarni się w ogóle nie spieszą, załatwiają zawsze
przede wszystkim druki bieżące, afisze, ogłoszenia, bilety, rachunki, programy, sprawozdania Akadem[ii] itd., itd., które im najwięcej przynoszą, a co do reszty to trzeba
nieustannie poganiać, że aż się to przykrzy. Z „Rocznika” wczoraj dostałem dopiero
pierwsze dwa arkusze na nowo złożone.
Teraz biorę przed siebie Pańskie listy, żeby na nie kolejno poodpowiadać. Waszyński ostatecznie mimo propozycji lwowskiej został tutaj zaproponowany na nadzwyczajnego, bo się okazało, że ministerstwo krzywo patrzy na całą historię ową.
Habilitacja Krčka ma się odbyć w maju, Łoś został już przez ministerstwo wydelegowany, ale tymczasem został zamianowany Kryński32, więc może Łoś już nie
będzie potrzebny? Nie wiem.
Recenzje ostatnie o Kulbakinie, Nitschu są dobre i nie za długie. Kiedy się będą
drukować i czy w ogóle się zmieszczą do I rocznika, nie wiem na razie, dopóki druk
nie postąpi dalej naprzód; materiału mamy moc, a możemy wydrukować wszystkiego jakie 12 arkuszy. Otwarcie mówiąc, wolałbym Mokłowskiego wcale nie dawać; proszę mnie tylko nie zrozumieć źle, bo to nie jest wyrazem oceny tej recenzji
wziętej sama w sobie. Po wtóre, ponieważ objąłem materiał przeznaczony do „Przeglądu Krytycznego”, a zarazem zobowiązania moralne Nitscha, więc gotów jestem
32
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wydrukować i recenzję o Mokłowskim, ale wobec danych warunków absolutnie nie
mogę jej drukować w całej rozciągłości. Ale w ogóle wolałbym dać przede wszystkim rec[enzje] o Kulbakinie i Nitschu, chociaż nadesłane później.
Przy tym zdaje mi się – nie jestem pewien, ale takie mam wrażenie – że w tym
roku po prostu nie będzie miejsca.
Nie jest w ogóle wesoła moja pozycja. Starałem się sam bez niczyjej pomocy
wprowadzić w życie małe krytyczne pismo poświęcone slawistyce i kiedy udało mi
się uzyskać subwencję (małą, 1000 koron), muszę na początek pakować do „slawistycznego” rocznika ogromny, specjalnie polski materiał. Jeżeli z tych słów przebija
jaka gorycz, to zwrócona jest jednak – nie potrzebuję tego chyba dodawać osobno –
wyłącznie przeciw Zarządowi i w ogóle naszym stosunkom.
Ulanowski na własną rękę, po odesłaniu Brücknerowi przeze mnie jego recenzji, próbował go ułagodzić i podobno mu się to udało. Naturalnie ja już więcej
o Brücknerze nie chcę słyszeć. Co się zaś tyczy owego odesłania, to B[rückner]
w ogóle był obrażony, żem mu śmiał robić uwagi o tonie rec[enzji] i kiedy zrozumiał nareszcie, że życzeniem naszym (resp[ective] moim) jest, żeby sprawozdanie
o Bogurodzicy sobie wziął na powrót, rozzłoszczony wycofał wszystkie. Co też natychmiast zrobiłem.
Omówienie Jagicia Geheimsprachen33 byłoby właśnie teraz, przy zmienionym
całym przedsięwzięciu, bardzo na miejscu, ale na razie trzeba sobie dać spokój, bo
nie mamy miejsca. Chyba żeby mi się udało coś z nadesłanego materiału wyeliminować jeszcze (Nitsch gotów wycofać swoje dwie – ale całkiem krótkie – recenzje)
lub gdzie indziej umieścić. Żałuję, że nie jestem w lepszych stosunkach z Kryńskim;
chociaż nie ma co żałować, pal go diabli razem z jego gramatyką w 4 wydaniu
i „Pracami Filol[ogicznymi]”, i katedrą lwowską!
Zamówionym przez Nitscha sprawozdaniom o „Poradniku Jęz[ykowym]” etc.
chyba damy w ogóle spokój, Panie Doktorze? Prawda?
W jakim tonie, a raczej charakterze, trzymana jest Pańska rec[enzja] o Kryńskiego gramatyce?
Korektę drugą rec[enzji] o Brücknerze poślę Panu, jak się załatwi z poprzednimi
arkuszami (bo trzeba znowu łamać). Odbitek będziemy dawać tylko 25 dla oszczędności (Nb. płacić za arkusz będziemy 40 koron; to ważna rzecz, zapomniałem napisać; więcej nie możemy), więc proszę mi donieść, czy Pan będzie chcieć jeszcze
75 czy 50 i czy z okładkami czy bez. Rękopis niepotrzebny po przeprowadzeniu
1. korekty, jeżeli się dodatkowe korekty jako takie zaznaczy. Więc proszę w ogóle
nie odsyłać.
Znaczenie nr 6 w rękopisie, a w druku nr 5, było dobre, jak to i Pan już potem
zauważył (przyczyną było wyrzucenie rec[enzji] Brücknera o Panu). Kapitaliki naturalnie będą; chociaż właściwie to Nitsch narobił bałamuctwa w pierwszym arkuszu, bo ja myślałem zawsze tylko o „cytatach”, a nie o tym, żeby za każdą razą [sic]
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każde nazwisko drukować kapitalikami. Może nawet byłoby dobrze tak to jeszcze
przeprowadzić?
BdeC wspomniał w swej rec[enzji] o Brücknerze, że z powodu Pańskiej nie
wchodzi w szczegóły, czy coś podobnego, bo już dobrze nie pamiętam, a r[ę]k[opis]
(jak i inne) jest w depozycie w drukarni.
Że Pan nie chce i nie może Leciejewskiego przerabiać, to przypuszczałem od
razu sam, więc się też wcale nie dziwię Pańskiej decyzji. Niech Pan zrobi zatem, tak
jak pisze, data o Sobol[ewskim] itd.; o ile możności, wszystko na końcu, żeby nie
potrzebować wielkich przerzucań.
Piszę różne rzeczy, a zdaje mi się, że w ogóle nie sformułowałem jasno i osobno
faktu, że Kom[isja] Językowa dała spokój całemu „przeglądowi” i że w porozumieniu z p. Rozwadowskim, który tymczasem starał się o czasopismo kryt[yczne] slawistyczne, odstąpiła mu cały zebrany materiał. Nowe pismo subwencjonuje 500 koronami, ale będzie ono całkiem prywatne.
Do widzenia, serdeczny uścisk dłoni
J. Rozwadowski
16. (L)

[Kraków,] 14 IV [19]08

Szanowny Panie!
Na list osobno odpiszę. Korektę „run” dalszą jutro wyślę, bo dziś już – piszę
wieczorem – poczta zamknięta. Pańskie PS z braku miejsca możemy tylko np. w takiej jak załączona krótkiej postaci umieścić. Proszę o odwrotną odpowiedź w zwykłym liście resp[ective] odesłanie załączonej kartki. Tekst Pański odsyłam jutro wraz
z korektą.
Od rec[enzji] BdeC począwszy, będziemy drukować nazwiska autorów zwykłymi czcionkami i tytuły także bez żadnych dodatków (np. Brückner Dzieje…).
W ogóle zaś ja chciałem drukować kapitalikami nazwiska tylko przy cytatach, ale
nie zawsze – Nitsch to rozszerzył. Ale to nie ma sensu i kosztuje niepotrzebnie.
Proszę zatem w „runach” zostawić także mniej więcej tak, jak ja w r[ę]k[opisie]
oznaczyłem. Na przyszłość, jak napisałem, będzie inaczej (tak np. teraz robi Brugmann w KVG34 i [–]).
Ortografia w „Roczniku”: -ym, -emi, j – w rec[enzji] Run naturalnie, jako drukowanej w publikacji Ak[ademii], akademicka.
Do widzenia
J. Rozwadowski

34
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17. (L)

[Kraków,] 20 IV [19]08

Szanowny Panie!
Sądzę, że Pan obrał najwłaściwszą drogę; w polemikę z Brücknerem wdawać się
nie warto, ale zarzutu natury moralnej nie można puszczać płazem. Zatem spokojnie
i z godnością napisane stwierdzenie, że cytaty wszystkie są albo dosłowne, albo
wiernie oddają myśl Brücknera, z dodaniem niejako poświadczenia ze strony Leskiena (rodzaj legitymacji notarialnej), że cytaty są zgodne z oryginalnym tekstem,
nie tylko zupełnie wystarczy, ale i będzie najdotkliwszą odprawą dla Brücknera,
a najlepszą dla Pana wobec świata obroną.
Przypuszczam, że Br[ückner] jest po prostu nienormalny zupełnie. Nie wiem,
czy Pan czytał np. jego recenzję o Steinie–Zawilińskim: odsądził książkę wprost
od czci i wiary, wedle jego zdania ucznia nic nie obchodzi jakiekolwiek wyjaśnienie jakiegokolwiek zjawiska językowego. A przy tym wszystko pisane jak zwykle
tonem wysoce obrażającym i uchybiającym. Nawet Ulanowski, który zawsze broni
Brücknera, biorąc w rachubę jego chorobę, jego fałszywe stanowisko towarzyskie
względnie jego rodziny35 itp., powiedział z irytacją, kiedy przeczytał tę recenzję:
„Dziwny człowiek z tego Brücknera! Zawsze znajdzie czas, żeby drugiemu zrobić
przykrość!”.
Projekt Pański, aby rec[enzję] Kryńskiego i Steina–Zawil[ińskiego] wydrukować
razem w „Mat[eriałach] i Pracach”, nie jest zły, ale ja sam nie decyduję. Na najbliższym posiedzeniu Kom[isji] Jęz[ykowej] zakomunikuję. Mogłoby się wyszukać jakiś ogólniejszy tytuł.
Żądanie 75 extra nadbitek i wstawienia pustego ustępu w rec[enzji] Estreichera
zanotowałem sobie.
Co do Mokłowskiego, to proponowanego przez Pana zwrócenia się do „Ateneum” nie próbowałem, bo bardzo wątpię, żeby się udał. Figuruję tam jako współpracownik, bo w pierwszej chwili obiecałem, ale po namyśle, widząc że redakcja jest
w rękach takiego fanatycznego wszechpolaka jak St[anisław] Zakrzewski, postanowiłem sobie nic tam nie pisać i pierwszy numer odesłałem. Skomunikuję się w sprawie rec[enzji] Mokł[owskiego] jeszcze z Nitschem.
Zeszyt „A[rchiv] f[ür] s[lavische] Ph[ilologie]” musiał dopiero co wyjść, bo byłem w bibliotece uniw[ersyteckiej] na kilka dni przed Świętami, ale go tam jeszcze
nie było.
Co się tyczy sposobu drukowania nazwisk, to dodam uwagę od redakcji, żeby
czytelnik wiedział, że to nie niedbalstwo. I myślę tak: przy podawaniu literatury drukować nazwiska zwykłym rozstrzelonym drukiem, potem bez przecinku [sic] tytuł
zaczynający się dużą literą; cytaty w tekstach drukowane będą bez spacjowania i tak
samo, o ile będą odesłaniem do pracy odnośnej, np. pr[aca] BdeC Próba…, zaś o ile
cytaty będą stanowić część zdania, np. BdeC w swej pracy Próba…, to tytuł (także
jak i nazwisko niespacjowany) będą się brać w cudzysłowy.
35
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Cieszę się, że się Pan zgodził na mały dopisek do rec[enzji] o Brücknera Dziejach
w mej redakcji.
Nitsch przysłał z Sofii połowę r[ę]kopisu o Śląsku36: duża rzecz.
Kończę na dziś, bo mam jeszcze dużo pisaniny.
Serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
18. (K)

[Kraków,] 23 IV [19]08

Szanowny Panie!
W rec[enzji] Pańskiej jest ustęp: „Czy Ruś ma od nas nepъ, nepeць, to możliwe,
lecz potrzeba to jeszcze udowodnić, a wątpię, czy się uda ze względu na st[aro-]c[e]rk[iewno-]słow[iański], pьprь też pьpьrъ (grec. πέπερ)”; Otóż tego nie rozumiem:
cerk. pьprъ zdaje się tylko w serbskich źródłach, zatem raczej pьprь, potem zaś
chyba: łac. piper, gr. πέπερι?
J. Rozwadowski
19. (K)

[Kraków,] 13 V [19]08

Kochany Panie!
Proszę wybaczyć, że i dziś jeszcze piszę tylko w najkonieczniejszych sprawach,
bo strasznie teraz w tym tygodniu nie mam czasu.
Nie wiem, czy ja, wypisując runy do zamówienia, się pomyliłem (bo tej kartki
nie ma), czy drukarnia, czy odlewarnia w Wiedniu, dosyć, że ᛇ i ᚫ i nie ma, tak samo
trzeciej runy . Kazałem dziś zrobić w drukarni, co się da, żeby ominąć konieczność
zamawiania, boby się druk odwlekł o kilka tygodni. Poleciłem Panu odesłać korektę.
Co się tyczy końca rec[enzji] o Brücknerze, to zajrzałem do drukarni. Druga korekta niewiele błędów zawiera, przeszedłem ją dokładnie i sądzę, że nie ma potrzeby
posyłać Panu. Zrobiłbym tylko Panu propozycję, żeby passus o opinii Komitetu Nagród im. Barczewskiego37 opuścić. Mam wrażenie, że jest to wobec b[ardzo] ostrej
drugiej rec[enzji] BdeC już kładzenie kropek nad i; nam nic nie pomoże, a może
zaszkodzić, boć ostatecznie „Rocznik” zależy przeważnie od…, wie Pan, od kogo.
Ale naturalnie samowolnie nie chcę i nie mogę postępować.
Z odbiciem na czysto rec[enzji] o Brücknerze musimy czekać na BdeC, który
zrobił 1. korektę, a kazał sobie posłać drugą.
Jak tylko się da najprędzej, załatwię nadbitki.

36
37

Mowa o Dialektach polskich Śląska…
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W tej chwili dostałem list z 12 V. O rezultacie pertrakt[acji] w sprawie
Mokł[owskiego] mam nadzieję w tych dniach doniosę. Proszę odwrotnie krótko zadecydować sprawę korekty Br[ücknera].
Za wiadomości serdecznie dziękuję
[J.] Rozwad[owski]
[Dopisek z boku pierwszej strony dokończony na rewersie:] Równocześnie piszę krótko do Leskiena, czyby nie napisał do „Rocznika” rec[enzji] o Belicia i Brocha studiach serbskich?
verte: Miał pisać (dawno o tym traktował Nitsch) Rešetar, ale nie może. Tylko o tym proszę Leskienowi nie mówić.

20. (L)

[Kraków,] 18 V [19]08

Szanowny Panie!
Odebrałem korektę run i myślę, że w tym tygodniu wypchniemy odbitki, jeżeli
BdeC przyśle wnet swoją korektę, to może i rec[enzję] Brücknerowską.
Rec[enzję] o Mokłowskim odesłałem dziś Mycielskiemu. Widziałem się z nim
w sobotę; a przedtem już pisałem do niego w tej sprawie, prosząc, aby w sobotę (był
po posiedzeniu Akademii obiad z namiestnikiem itd.), jeżeli będzie, ustnie mi odpowiedział. Zgodził się b[ardzo] chętnie, nawet był rad, może tylko wyda mu się za
obszerne. Chce dać do czerwcowego zeszytu jeszcze, więc zaraz dziś mu posłałem
rękopis i zapewne niedługo Pan dostanie korektę.
Znaków runicznych i kliszy dopilnuję, boć i mnie zależy, aby przyzwoicie
wyglądało.
Co do owego ustępu w rec[enzji] Brücknera, to korzystam z Pańskiego pozwolenia, chociaż nie bardzo chętnego, i opuszczę go. Zdaje mi się, że ci, co mają ową
wzmiankę akademicką na sumieniu, i tak poczują swoją głupotę. Dotkliwszą zaś
byłaby od [–] całej rec[enzji] kara tylko wtedy jeszcze, gdyby ich można po nazwisku wymienić; a tego niestety nie można, bo nie wiemy na pewno – no a dziś nikt
się nie przyzna.
Zanotowałem sobie, że Pan razem chce 100 nadbitek i dziś Pan jeszcze powtórzył à propos run, 50 należących się z okładkami, 50 extra bez nich. Ale prosiłbym
dla pewności jeszcze o króciuteńką wiadomość za pomocą kartki, czy i z Brücknera
(i następnych) również 100, tj. 25 etatowych, a 75 extra? Zdaje mi się, że tak na pewno i tak polecę, gdybym na czas nie dostał wiadomości. Przeglądam teraz wszystkie
Pańskie listy, żeby czego nie pominąć z powodu słabej pamięci.
Przede wszystkim współczuję serdecznie ex re zdrowia, tym więcej że sam wiem,
co to znaczy silna neurastenia, jak mi dziś mówią, głównie podsycana nietęgą działalnością kiszek. Raz wraz mam – co najprzykrzejsza – zupełny odpływ wszelkiej energii. Tak mi to dokuczyło, że chcę tego lata gdzieś pojechać. Właściwie już tamtego
roku polecał mi Pareński [–]. Może się skończy na Karlsbadzie: zresztą jeszcze odbędę konferencję z eskulapami. Przeklęte te neurastenie i kiepska przemiana materii.
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Pisząc o chorobie Brücknera dawniej, miałem na myśli i ogólny jego stan, i specjalną jego chorobę. Ciekawym, czy Jagić da od siebie jaki dodatek do Pańskiego
„oświadczenia”. Zgoła nie przypuszczam, żeby nie chciał wcale umieścić, bo i dlaczego? Leskien jest porządny człowiek.
À propos Leskiena; odpisał mi tak, jak Pan przypuszczał, że nie może napisać recenzji proponowanych, bo na cały rok jest zajęty terminowymi robotami. Ale w zasadzie chętnie się zgodził na współudział w „Roczniku”, za co mu jeszcze podziękuję. Nie wiem, komu by dać te studia Belicia i Brocha, bo Rešetar nie chce. Chybaby
Broch napisał o Beliciu; ale Broch, zdaje się, niewielkie ma pojęcie o historycznej
gramatyce słowiańskiej. Co Pan myśli o tym?
Co do ustępu w rec[enzji] o Brücknerze o pьprъ…, to się okazało z Pańskiego
listu, że prawie nic nie trzeba było zmieniać. O to mi też chodziło, żeby mieć pewność. Zrobiłem małą poprawkę wedle tego, co Pan napisał. Końcowe jery nie mają
wielkiego znaczenia, bo zachodniosłow[iańskie] języki, które zachowują -r’, wskazują na -rь, a inne – nie wiadomo, przynajmniej przeważnie.
Dokąd Pan się wybiera na kurację? Nie myśli Pan przenieść się do kraju, choćby
do Krakowa?
Zostałem czynnym członkiem38; no, kto wie, czybym nie był wolał nadal być
korespondentem z rozmaitych powodów.
Berneker do mnie się wcale nie odzywa od dawna. A prawdę mówiąc, to ja ostatni
pisałem do niego po śmierci jego ojca – w jakiś czas potem, z kondolencją itd. Potem
mu przysłałem raz czy dwa jakieś odbitki, ale już nie pisałem. Dlaczego Pan myśli,
że na Zubatego nie można liczyć: ja myślę, że da na pewno swój słownik litewski.
Miałbym jeszcze niejedno do pogawędki, ale bardzo teraz jestem zajęty i wykładami, i rozmaitymi pisaninami, więc na dziś kończę, dziękując za Pańskie listy i polecając się łaskawej pamięci. Załączam życzenia szczere i mocne zdrowia i spokoju.
Oddany
J. Rozwadowski
21 (K)

Kraków, 4 VI [19]08

Łaskawy Panie!
Nareszcie dziś mieli Panu wysłać obie odbitki (jednego ark[usza] run odbili za
mało! i trzeba było kilka kolumn składać na nowo, aby odbić kilkadziesiąt egz.).
Będę jeszcze przed poł[udniem] w drukarni i sprawdzę.
Korektę rec[enzji] o Nitschu i Kulb[akinie] może już Panu wysłano; przedwczoraj wzięto się do ich składania. Proszę więc utrzymywać nas auf dem Laufenden
z adresem.

38

Komisji Językowej Akademii Umiejętności.
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Sprawa z „A[rchiv] f[ür] sl[avische] Ph[ilologie]” rzeczywiście mocno nieprzyjemna. Pisał mi kiedyś coś o tym Jagić, żaląc się, że ma ostatnie półrocze zatrute
rozmaitymi nieprzyjemnościami. Proszę mi donieść, jak się zdecydował J[agić].
Za list z 20 V dziękuję uprzejmie. Nie wiem nic jeszcze, co zrobię ze sobą przez
lato. Mięsowicz twierdzi, że mam typową neurastenię i stąd wszystko. No, a jak Pan
wie, na neurastenię nie bardzo jest lekarstwo. Ale mniejsza z tym, bo na razie jeszcze
muszę siedzieć w Krakowie. Nitsch wraca koło 15 czerwca do Kr[akowa].
Zdaje mi się, chociaż Pan tego wyraźnie nie pisał, że to dla wypoczynku i lekkiej
kuracji Pan teraz wyjeżdża. Jeżeli tak, to życzę najlepszych rezultatów.
Do widzenia.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
22. (K)

[Kraków,] 1 VII [19]08

Kochany Panie Doktorze!
Stokrotnie Pana przepraszam za długie milczenie; nietęgo się miałem pod względem nerwów tymi czasy, a wówczas trudno mi się zebrać nawet na napisanie kartki.
Że zaś Pan pisał, że na razie z powodu procesu39 jeszcze zostaje w Lipsku, więc wynalazłem w tej okoliczności dla siebie usprawiedliwienie, myśląc, że nie ma gwałtu.
Przepraszam.
Równocześnie odpisuję i na Pańską reklamację wystosowaną do Akademii
w sprawie odbitek, bo z kancelarii do mnie ją odesłano. Otóż pokazało się, że ta nieszczęśliwa drukarnia, w której, jak się pokazuje, panuje tęgi nieporządek, nie odbiła
dostatecznej ilości jednego arkusza – dlaczego, nie wiem, po prostu przeoczyli dyspozycję. Jeżeli Panu bardzo zależy na tym, to z egzemplarzy nadliczbowych całego
tomu, bitych w pewnej ilości od wypadku, dałoby się na siłę wyciągnąć dla Pana
jeszcze z 10 odbitek, ale nie więcej. Proszę więc o decyzję w tym względzie. Najmocniej przepraszam, ale cóż ja mogę zrobić z tymi bałwanami!
„Rocznik Slawistyczny”, to jest dział recenzji, już teraz zamknięty. Wobec tego
Estreicher i Kurka albo pójdą do drugiego rocznika, albo jeszcze lepiej do 3 zeszytu
IV tomu „Prac i Mat[eriałów]”: mogłoby się to dać razem z Kryńskim pod ogólnym
jakim tytułem. W tej sprawie może się Pan porozumieć i z Nitschem. Posiedzenie
Kom[isji] Językowej będzie jeszcze jedno teraz w lipcu. Krček się już habilitował;
podobno dosyć nędznie poszła ta habilitacja.
Jak długo Pan na razie zostaje w Lipsku?
Czy tam w L[ipsku] nie zrobiłby kto tak najdalej do 15 lipca – krótkiej rezonowanej bibliografii słowińskiej (tj. krajno-słow[ińskiej]) za rok 1907, to jest tytuły tego,
co rzeczywiście ma jakąś wartość, z krótkim podaniem treści?
Jak stoi sprawa z Brücknerem, tj. kiedy przypuszczalnie będzie załatwiona?
39

Z A. Brücknerem.
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Za Pańskich 24 odb[itek] extra policzyła drukarnia 7 k[oron] 20 h[alerzy], które się strąci z honorarium. Na przyszłość mamy zamiar nie dawać żadnych extra
odb[itek], bo nie możemy dojść końca z drukarnią.
Szczerze oddany
J. R[ozwadowski]
23. (L)

[Kraków,] środa 8 VII [19]08

Łaskawy Panie Doktorze!
Po otrzymaniu Pańskiego drugiego listu, pisanego pod wrażeniem wiadomości
o śmierci Waszyńskiego, poszedłem do kancelarii dowiedzieć się, czy nie przyszedł
zapowiedziany w telegramie list. Ale jeszcze i do dziś dnia nie przyszedł, zatem, nie
czekając dłużej, piszę. Telegram tu przyszedł we wtorek od konsulatu niemieckiego
w Atenach, donoszący, że W[aszyński] zmarł na Herzschlag w czasie przejażdżki (Spazierfahrt) i że został z powodów higienicznych pochowany w poniedziałek
przy udziale poselstwa niemieckiego itd. Brief folgt. Otóż tyle i wiemy. List – dziś
rano jeszcze się dowiadywałem – nie przyszedł, no ale list z Aten idzie co najmniej
tydzień (Ulanowscy dostali w tę ostatnią niedzielę, akurat w tydzień po śmierci
W[aszyńskiego] list od niego, pisany widocznie gdzieś koło tamtej soboty!). Jeżeli
tylko się czegoś dowiem, nie omieszkam Panu donieść. Jakie przypuszczenie robi
ojciec W[aszyńskie]-go, dowie się Pan z wczorajszego wieczornego „Czasu”.
Pojmuję stan Pański, bo ta nagła okropna wiadomość zrobiła tu na wszystkich,
nawet nie bardzo blisko z W[aszyńskim] żyjących, wstrząsające wrażenie.
À propos tego, co Pan pisze o usposobieniu W[aszyńskiego], to dziwny zbieg
okoliczności sprawił, że w liście czy do Ul[anowskich], czy do kogoś innego pisał – najwyżej jakie dwa, trzy dni przed śmiercią, że jest trochę zmęczony, ale że
się dobrze bawi, że brał udział, czy też jest zaproszony na Weinfest [do] konsulatu
niemieckiego i że żona konsula jest b[ardzo] przystojna kobieta.
Skoro już mowa o kobiecie; Pański artykuł40 będzie mógł wejść do III zeszytu
tomu IV „Mat[eriałów] i Prac” (pierwsze dwa wyjdą w jesieni razem). Równocześnie wyślę Panu swoje krótkie uwagi à propos artykułu Il’inskiego41 oraz Łosia; napisaliśmy naprędce i zaraz się tuż po jego artykule wydrukowało. Będzie Pan mógł
tedy i na nie Bezug nehmen. Naturalnie trzeba będzie dać i Il’inskiemu słowo odpowiedzi na moje i Łosia uwagi42.
Co do poprzedniego Pańskiego listu, to w sprawie Estr[eichera] i Kurki chciałem
się porozumieć z Nitschem, który chwilowo pełni za mnie obowiązki redakcyjne,
40
41
42

H. Uł a sz y n, Uwagi krytyczne z powodu nowych etymologii kobiety…
G. I l ’ i n sk i, Pol. „kobieta”, „MPKJ” IV, 1909.
Mowa o artykułach: J.M. Rozwadowskiego Kilka uwag o kobiecie, i J. Łosia, Pochodzenie wyrazu
„kobieta”, zamieszczonych w „MPKJ” IV, 1909, oraz o odpowiedzi na nie: G. Il’inski, Jeszcze
o „kobiecie” (tamże).
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aleśmy się z nim w ciągu przedwczorajszego i wczorajszego dnia dwa razy minęli.
Ale dziś na pewno się z nim zobaczę, a także z Łosiem, bo mamy o szóstej posiedzenie Kom[isji] Językowej. Proszę mi wierzyć, że zrobimy, co się da – niezwłocznie
Panu doniosę; sam koniec końców nie mogę się rozporządzać.
Krčka habilitował Łoś w asyście Kryńskiego, Bruchnalskiego itd.
Co do artykułu o kobiecie, o którym Pan pisze i w tym poprzednim liście, pytając
o miejsce, to donoszę, że rzecz Il’inskiego wraz z napisanymi przeze mnie i Łosia
na kolanie uwagami została tylko dlatego zaraz wydrukowana, że pierwsze arkusze
(trzy) Nitscha, skorygowane już, były wtedy jeszcze w szpaltach (na wyraźne żądanie Nitscha), tuż przed pójściem na maszynę. Ale teraz już są odbitki na czysto
i złożonych jest dalszych kilka, tak że Pański artykuł, jak już pisałem, może pójść
dopiero do 3. zeszytu. Nie będzie to zbyt długo trwać, bo rękopis Nitscha jest w całości gotów i myślę, że przez lato się skończy, a z nim i drugi zeszyt tomu IV (który
będzie wydany razem z 1.).
Szkoda, że nie ma kandydata do bibliogr[afii] słowiańskiej. Napisałem jeszcze do
Ilešicia z prośbą. Nie mam dotąd odpowiedzi.
Co do mej kuracji, to byłem przed kilku tygodniami u Mięsowicza. On stanowczo twierdzi, że nie mam żadnej atonii ani rozszerzenia jelit (niedowładu, jak oni
mówią), tylko że to są typowe objawy neurastenii – skurcz jelit w miejscu, gdzie się
zaczynają gromadzić excrementa. Rezultat dla organizmu podobny jak przy atonii –
ale, powiada M[ięsowicz], że wszelkie wody czyszczące i pobudzające jelita miałyby u mnie skutek wręcz przeciwny. No i trafia mi to do przekonania, bo przed dwoma może miesiącami na poradę innego lekarza przez tydzień piłem „Hunyadego”
i po dwu czy trzech dniach nic nie działał, a nawet było jeszcze gorzej. Rezultat taki
wedle Mięsowicza: żadnej specjalnej kuracji dla mnie nie ma, pojechać gdzieś nad
morze albo wycieczki morskie, w ogóle trochę zmiany warunków życia i rozrywki.
Nie wiem jeszcze, co zrobię, bo za to mej żonie stanowczo polecił M[ięsowicz]
Marienbad, mówiąc przy tym, że i mnie nic by to nie szkodziło pojechać razem (ale
nie dla specjalnej marienbadzkiej kuracji). Ale moja Pani nie chce teraz jechać, tylko
dopiero na wrzesień. Więc może na razie, to jest ja, kiedy będę gotów, pojedziemy
na wieś do rodziców żony.
Tyle na dziś, choć jeszcze jest trochę wolnego miejsca, ale musi Pan zadowolić
się i tym, bo jeszcze mam coś do roboty. Za wiadom[ość] o Brückn[erze] dziękuję.
Serdeczne pozdrowienia i uścisk ręki.
Szczerze oddany
J. R[ozwadowski]
Rec[enzja] o Mokł[owskim] poruszyła i poirytowała różnych tutejszych Panów: mówiono, że to
skandal, żeby w organie prezesa Akad[emii] były takie inwektywy na Ak[ademię] itp. No, nic
strasznego.
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[Zakopane,] 24 VIII [19]08

Łaskawy Panie Doktorze!
Odpisuję Panu dopiero stąd, z Zakopanego, gdzie bawię od kilku dni i trochę się
pokrzepiłem. Za list i kartkę serdeczne dzięki. W sprawie skróceń zdaje się Pan miał
rację; proszę wybaczyć, ale już sam dobrze nie pamiętałem – bom równocześnie
pisał w tej sprawie do kilku Panów. Nie mogłem już wytrzymać dłużej w Krakowie
i wyjechałem tu na trochę. Co zrobię we wrześniu, nie wiem jeszcze. Mej żonie polecono Marienbad, ale nie wiem, czy będziemy mogli to zrobić tego roku. Mnie nic
specjalnie nie ordynują.
Nitsch tu także przyjechał na trochę dzień przede mną, ale zaraz poszedł w góry –
dziś wrócił, ale nie widziałem go jeszcze. Za to spotkałem Kryńskiego, który dziś
wyjeżdża do Warszawy i na wieś, a potem do Lwowa. Mówił mi, że jego syn chce
zdawać za rok w Krakowie doktorat. Wygląda stary K[ryński] nieszczególnie.
We wrześniu nareszcie może zakończymy „Rocznik”. Proszę tylko sobie nie
obiecywać zbyt wiele po nim. O Krčku napisałem ogromną recenzję, będzie z 1½
arkusza druku. Zdaje się, będzie mieć dosyć. Ciekawym Pańskiej recenzji: gdzie ją
Pan drukuje?
Nie gniewa się Pan, że czasem długo nie odpisuję? Ale neurastenia to nie bagatela.
Serdeczne pozdrowienia i uścisk dłoni.
Szczerze oddany
J. R[ozwadowski]
[Dopisek z boku i u góry w rogu:] Jeżeli Pan będzie pisać, to proszę podać adres: Rozwadowski,
Zakopane poste restante (albo willa „Za Potokiem” p. Grabskiej).

25. (K)
Studencka 8

Kraków 28 XI [19]08

Szanowny Panie Doktorze!
Nie wiem już, czy ja jestem Panu winien wiadomości, czy Pan mnie. Ale mniejsza z tym. Jestem naprawdę zaniepokojony brakiem wiadomości o Panu wzgl[ędnie]
od Pana. Nie mam pojęcia, co i gdzie Pan porabia. Że Pan chorował w Wiedniu,
wiem od Nitscha, potem się wszystko urwało.
Piszę na chybił trafił, dlatego też nie rozpisuję się więcej, bo nie wiem, czy ta
kartka Pana znajdzie.
Serdeczne pozdrowienia
od szczerze oddanego
J. Rozwadowskiego
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[Ostrowiec,] czwartek 10 XII [19]08

Kochany Panie Doktorze!
Odpisuję już ze wsi, gdzie moja żona i dzieci siedzą od października i dokąd też
zaraz po skończeniu wykładów i załatwieniu koniecznych spraw pojechałem.
Przed wyjazdem miałem bardzo dużo roboty, dlatego też powstała mała zwłoka w odpowiedzi na list Pański, za który serdecznie dziękuję, jak i – tu już nie tylko
w swoim, ale i Komisji imieniu – za rozprawę o kobiecie.
W tej ostatniej sprawie, to jest, kiedy się druk zacznie, nie mogłem nawet zaraz, stante pede odpisać, bo nie wiedziałem, jak się sprawy Komisji ułożą. W tym
roku będziemy mieć resp[ective] mamy deficyt tysiąc kilkaset koron. Więc wobec
tego nie wiedziałem, czy nie przyjdzie nam spauzować z drukiem. Otóż 5. było
posiedzenie administracyjne Akademii, na którym wystąpiłem po raz pierwszy jako
przewodniczący Komisji Językowej i udało mi się uzyskać podwyższenie dotacji
dla komisji o jakie 1000–1500 koron rocznie. Wobec tego będziemy mogli dalej
drukować, to jest kończyć druk IV tomu „Mat[eriałów] i Prac” bez przerwy, i myślę,
że gdzieś w styczniu dostanie Pan pierwszą korektę.
Dokładnie termin będziemy mogli oznaczyć dopiero porozumiawszy się z Nitschem, który ma być przed B[ożym] Narodzeniem w Krakowie i wtedy też załatwi zapewne już druk swych dialektów śląskich – po których, jak sądzę, bezpośrednio pójdzie Pańska rozprawa. Przejrzałem ją z zaciekawieniem, zdaje się, że
się zupełnie z Panem zgadzam, tu i ówdzie porobiłem małe stylistyczne poprawki, o które zapewne Pan się nie będzie gniewać. Myślę, że zgodzi się Pan też na
skreślenie wyrazów „monumentalne dzieło” o słowniku Bernekera43, bo to może
za wiele powiedziane? No i przygotowawszy dosyć dokładnie cały rękopis do
druku pod względem technicznym, złożyłem go od razu w depozycie rękopisów
w drukarni.
Za wszystkie wiadomości bardzo dziękuję. Wiedziałem, że Pan ciężko chorował,
ale nie przypuszczałem, że aż tak źle było. Bardzo wdzięczny jestem Panu za ostrożność ze względu na moje bębny, ale, proszę Pana, i to nic nie pomogło, bo moja
starsza Kasia miała także szkarlatynę i przez wrzesień leżała. Dlatego też dopiero
z początkiem października mogliśmy się ruszyć na wieś, gdzie też dopiero powoli
przyszła do siebie.
W tych czasach, dwa tygodnie temu, brat mój stracił 4-letnią córeczkę na straszną
szkarlatynę, ale taką okropną, że naprawdę nie miałem pojęcia, że są takie jej formy.
Jeździłem do Lwowa na pogrzeb.
Koło 1 grudnia wyszedł nasz „Rocznik”, sprzedaż objęli Gebethner i Harrassowitz; ten ostatni dostał 20 egz. recenzyjnych. Myślę, że jeden z nich tak czy owak Pan
dostanie – może Pan by się z nim od razu zechciał porozumieć. Poza tym wszystkim
naszym współpracownikom stoją do usług egzemplarze za 50% ceny księgarskiej
(8 koron), tz[n.] za 4 korony resp[ective] 3,50 m[arki]. Honoraria wypłacimy zaraz
43

Chodzi o Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1908–1913.
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po Nowym Roku, jak wrócę, albo też wcześniej, jeżeli się Nitsch zechce zająć tym
w czasie swego pobytu w Krakowie.
Ciekawym bardzo ostatecznego rezultatu procesu z Brücknerem – o awanturze
w „Pracach Filol[ogicznych]” nie wiedziałem, bo z BdeC właściwie od dłuższego
już czasu nie koresponduję. Widziałem się z nim tego roku w Zakopanym [sic],
gdzie byłem dla wytchnienia dwa tygodnie w drugiej połowie sierpnia.
Wydawnictwo gramatyki Pilata44 (wdowa) zaniosła prośbę do Akademii o zasiłek
na dalszy druk – referat napisał Łoś; może im dadzą jakie paręset koron.
Dziwię się, że Krček nic nie zrobił dla podniesienia użyteczności książki, żeby
już nie mówić o poziomie naukowym. Nie przeglądałem zresztą wyszłego dotąd
zeszytu I. Nie wie Pan, czy Leskien już wydał swój podręcznik u Wintera?
Zostaję tu prawdopodobnie do 3 Króli. Adres Ostrowiec, o.p. Winograd – Galicja – via Kołomyja (linia kolejowa Delatyn – Zaleszczyki).
Serdeczne pozdrowienia
J. Rozwadowski

1909
27. (L)

Ostrowiec, 1 I [19]09

Łaskawy Panie Doktorze!
Przede wszystkim najlepsze życzenia przy zmianie roku, zdrowia, powodzenia
i spokoju. Następnie dzięki za list z 18 XII [19]08 i zawarte w nim wiadomości.
W tym miesiącu będzie Pan mieć korektę i proszę możliwie nie zmieniać; lepiej już
ewentualnie zrobić jaki dodatek.
Co do egzemplarza „Rocznika Slaw[istycznego]”, to może Pan już dostał tymczasem jaki egz[emplarz] redakcyjny. A tak samo Leskien. Bo Harrassowitz dostał
20 egz. recenzyjnych i rozesłał je; więc myślę, że które z pism (np. „Li[terari]s[che]s
Centralblatt [für Deutschland]” albo „I[ndogermanische] F[orschungen] Anzeiger”,
albo inne) przysłało już jemu i Panu tę książkę do recenzji. Harrassowitzowi wspominałem zresztą wprost o Panu, ale nie wiedziałem, że Pan z nim nie jest w stosunkach. Proszę więc o łaskawą wiadomość, czy Pan i Leskien macie już egzemplarze
recenzyjne w rękach, czy nie. Jeżeli nie, to za przyjazdem to załatwię tak lub owak.
Proszę więc w danym razie o trochę cierpliwości. Ale mógłby Pan także powiedzieć
resp[ective] napisać Brugman[n]owi resp[ective] Streitbergowi (np.), że napisałby
Pan recenzję? A może lepiej, żeby to zrobił ktoś zupełnie nie interesowany? Jak Pan
myśli? Czy Leskien by napisał? Ciekawym też bardzo jego sądu – kiedy, jak Pan już
będzie wiedzieć, co on myśli o książce, może mi Pan zechce donieść.
44

Gramatyka języka polskiego R. Pilata została wydana we Lwowie w 1909 r. na podstawie jego
wykładów z lat 1876–1881, opracowanych już po jego śmierci (1906) przez F. Krčka.
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Byłem zdziwiony trochę, nawet dosyć, Pańską decyzją w sprawie lektoratu. Dlaczego Pan się nie chce habilitować? Pamięta Pan Potkańskiego; jeżeli on nieborak
przetrwał nie tylko habilitację, ale przedtem i doktorat, to już chyba Pan ma więcej
sił do tego. Poza tym wobec tego, co Pan pisze o swym stosunku do rodziny, rozumiem, że Panu potrzebne jest jakieś oficjalne „stanowisko i miejsce”.
No, ciekawa była ta cała przeprawa i rozprawa z Brücknerem. Teraz będziemy
czekać na ostatni akt tej tragikomedii. Czy Pan wie, że Brückner przygotowuje broszurę pt. Filologia i językoznawstwo. Szkic polemiczny45 (widziałem ogłoszenie Altenberga). Co ten wariat też napisze? Dostanie się pewnie teraz nam
wszystkim, ale myślę, że głównie to wywołane recenzją Baudouina de Courtenay; zresztą zobaczymy. Chlasnąłem go i ja mimochodem w rec[enzji] o Krčku,
a on się w ogóle rzuca na językoznawców teraz jak wściekły. Ha, będzie brać i on
w dalszym ciągu cięgi.
Ja wracam za tydzień do domu, więc prawdopodobnie następną wiadomość od
Pana dostanę już pod krakowskim adresem. Honoraria wyśle się zaraz po moim
przyjeździe do Krakowa.
Jeżeli Pan ostatecznie zostanie lektorem w Warszawie, to od kiedy? Nie wiem,
czy Panu jednak pobyt w Warszawie będzie dogadzać, pominąwszy nawet narodowych demokratów. Wracając do habilitacji; przecież to są w normalnych warunkach
czyste formalności. Niech Pan znowu co ogłosi; proszę pomyśleć, ile to czasu i siły
Pan zużył w tym roku na recenzje i ile Pan napisał razem; czy nie byłoby dobrze
w r[oku 19]09 trochę to ograniczyć, a puścić w świat rozprawę? Już Pan będzie mieć
wtedy za sobą dobrą pozytywną podstawę i tym formalniej odbędzie się wszelka
habilitacja czy tu, czy tam. A widoki może także nie byłyby tak złe – to zresztą jest
loteria i w drugim rzędzie dopiero ważne. Proszę mi nie brać za złe mych nieproszonych rad i ew[entualnie] je pominąć, a tymczasem przyjąć uścisk dłoni od szczerze
oddanego i przyjaznego
J. Rozwadowskiego
28. [L]
Studencka 8

Kraków, 14 I [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Po przyjeździe do Krakowa (10 t[ego] m[iesiąca]) jak zawsze zastałem dużo bieżącej roboty i dlatego trochę później odpisuję na Pańskie listy i kartkę, to jest jeden
list pisany jeszcze do Ostrowca (który się skrzyżował z moim stamtąd pisanym),
jeden list tu pisany i kartkę.
Co się tyczy zmiany w składzie współredaktorów w „Archivie”, to pisał mi o tym
mimochodem i Jagić, ubolewając, że wszelkie jego próby załagodzenia sporu między Panem a Brücknerem się nie udały, że musi zmieniać skład redakcji, ale że ma
45

Dokładnie: Filologia i lingwistyka. Szkic polemiczny Aleksandra Brücknera.
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nadzieję zgromadzić nowy sztab koło „Archivu”. Panu, zdaje się, rzeczywiście nie
pozostaje nic innego do zrobienia, jak wydać broszurę.
Co się zaś tyczy paszkwilu Brücknera, to go przeczytałem, kupiwszy sobie, bo
biblioteka go jeszcze nie miała. Czytał i Łoś; oczywiście wszyscy ludzie porządni
i znający się na rzeczy godzą się na to, że jest to po prostu paszkwil obrzydliwy, ubliżający przede wszystkim samemu Brücknerowi. Jaki on chytry, że przeniósł rzecz
przed forum szerszej publiczności, nieznającej się na rzeczy. Co do obrazy, to chyba
tylko zwrócić się do Ligi Obrony Czci, albo też – może jeszcze lepiej – traktować
go jako człowieka niemogącego drugich obrazić i wspomnieć o tym w broszurze.
Ja dotąd widziałem tylko ów artykuł w „Dzienniku Polskim”; jeżeli go Pan dotąd
nie czytał, mogą go Panu zaraz posłać. Pisał go nie Krček, bo podpisany literami J.K.
(nie wiem, kto to; młody Kryński jest Mirosław, ale i Jarosław46) i styl nie Krčka.
Oczywiście o zamiarze Pańskim wystąpienia z Kom[isji] Jęz[ykowej]
i Encykl[opedii] milczę stosownie do życzenia – ale niech się Pan jeszcze nad tym
zastanowi. Zresztą wszystko, co Pan pisze w tej sprawie, jest słuszne.
Za interesowanie się „Rocznikiem” bardzo dziękuję i ja żałuję teraz, żem egzemplarzy redakcyjnych nie przesłał na Pańskie ręce. Proszę się łaskawie dowiedzieć,
czy Leskien już dostał egzemplarz.
W drukarni już urgowałem o druk, to jest składanie Pańskiego artykułu, ale oni
tam wiecznie się spaźniają [sic] – przecież Nitsch załatwił tu w połowie grudnia
pierwszą korektę końca swej pracy, a do odjazdu swego (w kilka dni po Nowym
Roku) jeszcze nie dostał drugiej, choć przypominał.
BdeC prosił, żeby mu stąd wysłać egzemplarz „dzieła” Brücknera o nim i Panu,
i chce napisać o tym w II tomie „Rocznika”. Ale to nie ma wedle mego zdania sensu – najpierw, nie ma o czym pisać w „Roczniku”, po wtóre, „Rocznik” II wyjdzie
znowu gdzieś w jesieni, więc za późno, po trzecie, „Rocznik” będzie czytać w najlepszym razie paruset ludzi, a odpowiedź powinna tak samo, jak to zrobił Brückner,
być obliczoną na szersze koła. Dlatego powinien BdeC albo napisać do jakich czasopism ogólnych resp[ective] dzienników, albo wydać broszurkę. Tak mu też radzę.
Dziś znowu będę w drukarni i napiszę, kiedy Panu poślą korektę – tymczasem
serdeczne pozdrowienia w oczekiwaniu dalszych wiadomości.
Szczerze oddany
[J.] Rozwadowski

46

Chodzi o artykuł dotyczący sporu A. Brücknera z H. Ułaszynem. Autor popiera broszurę Brücknera
i jego postawę wobec Baudouina i Ułaszyna. Dalej: pomyłka Rozwadowskiego, Kryński junior
nosił imiona Mirosław Zbigniew.
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[Kraków,] sobota, 23 I [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Wszystkie trzy listy i telegram otrzymałem. Pańskiemu poruszeniu się nie dziwię, bo ustęp Brücknera o Panu jest szczytem podłego obrażania, ale niechże Pan
pamięta o tym, że Brückner tylko sobie ubliżył. Opinia naturalnie jest po stronie
Pana, nawet zwolennicy Brücknera, którzy uważają, że Pan i BdeC niepotrzebnie
i zbyt jednostronnie jego książkę skrytykowali, nie mogą zaprzeczyć, że Br[ückner]
zrobił coś daleko gorszego. Ale takich zwolenników Br[ückner]-a można na palcach
policzyć, ogół nas uważa go za człowieka chorego, próżnego, mściwego itd. Co ja
o nim myślę, nie potrzebuję Panu osobno wywodzić.
Treść Pańskiego listu, odnoszącą się do Komisji Językowej zakomunikowałem
zaraz wczoraj Ulanowskiemu. Sprawę przedstawimy na Komisji albo właściwie na
Wydziale Filologicznym, ale ustawowo nie ma kreśleń członków Komisji, chyba że
szereg lat nic nie robią. Następnie Brückner jako członek Akademii ma prawo należeć do każdej Komisji eo ipso. A co najważniejsza, co dotyczy stanowiska jego jako
członka Akademii i zarazem listu Baudouina de C[ourtenay]47: Akademia nie jest przecież klubem rozciągającym kontrolę nad prywatnym życiem ani urzędem pilnującym
moralnych kwalifikacji swych członków. Nie było jeszcze wypadku, żeby Akademia
jakakolwiek wkraczała w takie rzeczy, bo jest tylko naukową korporacją wydawniczą.
Bywali przecież już zdecydowani wariaci, a nikt ich nie skreślał. W ogóle członkostwo
Akademii jest dożywotnie i w ogóle na podstawie statutu Zarząd nie ma prawa kogoś
raz obranego wyrzucać. Tyle na razie sekretarz generalny. Sprawę BdeC przedstawi
zresztą na Zarządzie. Nawiasem mówiąc, to list BdeC jest pisany w tonie jakby rozdrażnionym na Akademię, Kraków i Galicję. Mówi w nim, że wszyscy obywatele
galicyjscy systematyczne uprawiają fałszerstwo. I ma to jaki sens?
Honorarium za runy otrzyma Pan niedługo z Akademii, dotąd nie wypłacono ich
jeszcze wcale.
Jagić pisał tak: że na rozprawie sądowej Pan okazał większą nieprzyjaźń wobec
„Archiv” niż wobec Brücknera. Następnie, że Brückner i Leskien „odstupili iz broja
»der Mitwirkenden« i sad se moje »ministarstwo« zaspalo”, podobnie powiada, że
„pod stare dane ostao sam sa svojim zaradnicima kod „Archiva” na ejedilu”.
Co do szczegółów ustępu B[rückner]-a o Panu, to broszury w tej chwili nie mam
pod ręką, bo ją pożyczyłem Ulanowskiemu, a ten ją jeszcze dał komuś, ale nie przypominam sobie, choć czytałem dokładnie, żeby co robiło na mnie wrażenie słuszności. Zauważył Pan pewnie jego nędzne krętactwo à propos frazesu „niby Włosi”48.
47
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Chodzi o list Baudouina z 17 I 1909 r. z żądaniem wykreślenia go z listy członków Akademii Umiejętności (zob. przypis do listu nr 45 H. Ułaszyna do J.M. Rozwadowskiego z 21 I 1909 r.).
A. Brückner w Dziejach języka polskiego napisał, że Polacy unieruchomili akcent na przedostatniej zgłosce „niby Włosi”. Gdy Ułaszyn zwrócił mu w swoich trzech recenzjach uwagę, że jest to
nonsens, Brückner w broszurze Filologia i lingwistyka…, tłumaczył, że niby – znaczy przecież
coś pozornego: „on niby śpi – znaczy, że on nie śpi, lecz udaje”. Prócz słabości tego tłumaczenia
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Numer „Dziennika Pol[skiego]” równocześnie wysyłam. Może to Józef Kallenbach? Jak się dowiem, doniosę Panu.
Dziś dostałem rewizję ostatnich 2½ arkuszy Nitscha, zajdę do drukarni dowiedzieć się, czy już zaczęli składać Pański artykuł.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” ma omówić w „Revue critique” Meillet, który ma
już dawno egzemplarz. O wymianę zgłosiły się dotąd tylko „Prace Filol[ogiczne]”.
Już to w ogóle wątpię, czy koledzy po fachu bardzo życzliwie nasz „Rocznik” przyjmą. Ale mniejsza z tym.
O tym, że Pan całkiem niezależnie od BdeC postawił kwestię należenia do Ko
m[isji] Językowej, wiedzą wszyscy interesowani, mówiłem zresztą osobno wczoraj.
Jak mówiłem, Pańskie żądanie przedstawię na Wydziale, a Ulanowski żądanie
BdeC na zarządzie i zapewne także na wydziale – ale niech Pan się postawi trochę
na stanowisku Akademii. Pamięta Pan polemiki Kawczyńskiego49; przecież to było
okropnie przykre dla Ak[ademii], a nic nie mogli zrobić. Albo wariactwa Piekosińskiego. I z innych ak[ademii] także można niejeden przykład przytoczyć.
Ostatecznie rozumie się, że notorycznych szubrawców nie mianuje się członkami, ale jeżeli potem członek robi jakieś świństwo, to na to nie ma rady – niestety,
ale koniec końców jak to urządzać? Zresztą jeszcze rozpatrzą rzecz z tego punktu
widzenia, czy w razie ukarania za czyn jaki albo uznania przez Ligę za niehonorowego Ak[ademia] ma prawo i obowiązek (wchodzi tu w grę kancelaria cesarska
także) takiego członka wyrzucić. Rzeczy są w praktyce trudne. Lorentz był karany
za złodziejstwo, a Ak[ademia] Petersb[urska] drukuje mu książki.
Myślę, że Brückner mimo swej sławy jest w gorszej pozycji niż Pan i żaden porządny człowiek nigdzie nie staje w jego obronie. Dlatego radzę Panu w broszurze
nie dać się porwać temperamentowi i ani razu nie zapomnieć o godności osobistej.
Przecież taką bronią jak Br[ückner] gentleman nie może walczyć, a mimo to może
tęgo chlasnąć. Jestem najmocniej przekonany, że Br[ückner] więcej sobie zaszkodził
niż Panu.
Serdeczny uścisk ręki od szczerze oddanego
J. Rozwadowskiego
30. (K)

Kraków, 28 I [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Pańskie oświadczenie odesłano wprost do mnie, jako do przewodniczącego
Kom[isji] Jęz[ykowej]. Zwołam posiedzenie na poniedziałek, wcześniej niepodobna, i przedstawię Pańskie żądanie – oczywiście, że opinie Kom[isji] Jęz[ykowej]

49

(kontekst wskazuje na znaczenie ‘tak jak’), cytował tylko połowę zdania z recenzji Ułaszyna, co
zmieniało jego sens i sugerowało błędność wywodu recenzenta.
Wzmianka w liście jest aluzją do głośnych w swoim czasie polemik M. Kawczyńskiego z E. Porębowiczem.
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muszę następnie przedstawić Wydziałowi Filol[ogicznemu], który znowu się zniesie
z Zarządem. Poszczególna komisja ma kompetencje tylko w granicach swego regulaminu. Treść Pańskiego pisma zakomunikowałem ustnie Ulanowskiemu, który
osobiście stoi na stanowisku, że to do Akad[emii] nie należy. Jak Zarząd rozstrzygnie, nie wiem. Mnie osobiście, który jestem, zdaje się, zupełnie bezstronny, sprawa
nie przedstawia się jasno. W każdym razie dobrze Pan zrobił, nie używając tonu
BdeC – jego wystąpienie naprawdę tak wygląda, jakby, nie mogąc od razu trzasnąć
Br[ückner]-a, chciał przy sposobności poczęstować Ak[ademię] i Kraków. Jestem
ciekawy – i w danym razie poruszę to – czy BdeC robi taką samą aferę także Akademii Petersb[urskiej] i czeskiej – czy też tylko bije w tę stronę, gdzie najsłabszy opór.
Bo kwestia narodowości i języka dla BdeC przecież nie istnieje.
Gdzie były obie wspominane przez Pana recenzje? Te o broszurze Br[ückner]-a,
potępiające ją?
Szczerze oddany
J. R[ozwadowski]
31. (K)

[Kraków,] 1 II [19]09

Łaskawy Panie Doktorze!
Dziś posiedzenie Kom[isji] Językowej nie mogło się odbyć z powodu kilku równoczesnych innych i zajęcia Łosia (zastępującego teraz sekretarza). A że jutro święto, więc dopiero będzie w środę. Donoszę o tym ze względu na Pański list z 31 I,
który dziś dostałem.
Kto i gdzie pisał drugą recenzję (tj. prócz tej w „Dzienniku Pol[skim]”)?
Czy Leskien rzeczywiście chory i nie mógłby nam napisać jakiej porządnej recenzji, np. o Vasmera50 greko-słow[iańskich] studiach?
Zagapiłem się i niepotrzebnie wziąłem kartkę zagraniczną.
Do widzenia.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
32. (L)

[Kraków,] 4 II [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
O dzień później od tego listu otrzyma Pan odpowiedź Kom[isji] Językowej wraz
ze swoim pismem. Tymczasem chcę Panu od siebie jeszcze parę słów napisać w tej
sprawie.
Posiedzenie Kom[isji] Jęz[ykowej] było dosyć kompletne. Naturalnie nie ma nikogo, kto by nie potępiał Brücknera za to, co o Panu w swej broszurze napisał. Ale
50

M. Va sm e r, Griechisch-slavische Studien, Bd I–III, Petersburg 1906–1909.
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mimo to uchwalono odpowiedzieć Panu, że sprawa nie należy do Komisji. Szczegółów dyskusji nie będę powtarzać, bo to nie ma celu.
Niech Pan tylko zechce zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy nawet oświadczyli
zgodnie z Pańskim życzeniem, że Brückner poprzekręcał Pańskie zarzuty w recenzji, to i tak konsekwencji z tego wyciągać nie możemy, bo jak już wspominałem,
Brückner jako członek Akademii może należeć do każdej komisji.
Naturalnie może Pan apelować od orzeczenia Komisji do Wydziału Filologicznego, względnie do Zarządu. Każda komisja jest tylko ad hoc wysadzonym organem
wydziałów.
Co słychać z Pańską broszurą? Czy już Pan zaczął jej druk? Brücknerowską
sprzedają m.i[n]. na dworcu krakowskim (!). Musi Pan swoją energicznie reklamować, to jest dać ją jakiemu energicznemu i sprytnemu księgarzowi, który by potrafił
ją rozpowszechnić.
Ja myślę, że jeżeli Pan napisze swą odpowiedź Brücknerowi w sposób właściwy,
to to będzie najważniejszy ze wszystkich kroków, jakie Pan w tej sprawie robi.
Tyle na dziś. Kończę uściskiem dłoni.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski
33. (L)

Kraków, 16 III [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Źle by o nas świadczyło, gdybyśmy z powodu Pańskiej sprawy z Brücknerem
mieli się poróżnić czy coś podobnego. Ja wprawdzie osobiście także jestem zdania,
że Pan powinien spokojnie pozostać w Komisji, ale różnica zdania u porządnych
ludzi nie wpływa przecież jeszcze na stosunki. Zatem o „niełasce” nie ma mowy.
Po prostu wśród innych zajęć i kłopotów miałem wrażenie, że oba ostatnie listy
Pana, obracające się głównie koło sprawy z Br[ücknerem], były załatwione i że nie
jestem Panu winien odpowiedzi. Tym więcej, że ich nie widziałem na wierzchu na
stole, przy którym pracuję, i sądziłem, że owe listy, jak wszystkie inne załatwione,
schowałem do ostatniej szuflady w szafie. Toteż zdziwiłem się trochę, otrzymując
w liście Pańskim z 8 III t[ego] r[oku] „wypomnienie”, że na listy z 4 i 6 II nic się nie
odezwałem. Zabrałem się do przejrzenia tego, co na stole leży, i pokazało się, że Pan
ma rację, oba listy jeszcze tam były, jako niezałatwione. A zatem przepraszam i odpowiadam, najpierw na ostatni. Ale przedtem donoszę, że wysłałem dziś pod opaską
przeznaczone dla Pana broszury Belicia51, który widocznie, nie znając adresu Pana,
do mnie je przesłał. Dalej donoszę, że wyślę w tych dniach 1. egz. „Rocznika” do
51

Można przypuszczać, że mowa o dwóch pracach A. Belicia: О чакавскоме, [w:] Zbornik u slavu
Vatroslava Jagicia, Berlin 1908, oraz О српским или хрватским диjалектима. Поводом књиге М. Пешетара „Der Štokavische Dialekt”, „Глас српске краљевске Академиjе” LXXVIII,
1908.
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holender[skiego] „Museum”, i może więc Pan zechce w myśl swej obietnicy napisać
do van Wijka z prośbą o recenzję.
Cytat z drugiego wydania literatury Brücknera chyba wykreślę, bo byłem wczoraj w bibliotece, ale tak poczytna książka oczywiście wiecznie wypożyczona, Łoś
ma tylko pierwsze, ja nie mam żadnego. Ławrowskiego jeszcze sprawdzę i jutro dam
odbijać – wcześniej nie mogłem żadnym sposobem.
Za rec[enzję] o Krčku dziękuję; nie potrzebuję jej osobno chwalić, bo z mojej Pan wie, że nie tylko się zgadzamy, ale parę razy prawie dosłownie schodzimy
w swych sądach. Artykuł w „Poradniku” czytałem52, bardzo dobry a przyzwoity. Czy
Pan słyszał o tym, że Br[ückner] ma niby przyjść do Wiednia? Takie chodzą wieści.
Od Jagicia dawno zresztą nic nie miałem.
W Akademii dawno nie byłem i nic nie wiem, co i jak zrobiono na Wydziale
z Pańskim odwołaniem się. W tej chwili sam się bardzo dziwię, że dotychczas nie
było posiedzenia Wydziału, zwykłego miesięcznego, które zawsze bywa w drugi
poniedziałek po pierwszym. Kiedy Pańskie pismo do Wydziału nadeszło, mówił mi
Tretiak, jeszcze zresztą nie przeczytawszy (widziałem i ja wówczas pakiet w kancelarii zapieczętowany), że prawdopodobnie wniesie na zwykłe najbliższe posiedzenie, to jest marcowe. Otóż właśnie dowiem się jutro, bo i tak będę w Akademii
dla załatwienia paru spraw, co się dzieje i dlaczego posiedzenia nie było. Poza tym
rzeczywiście nic nie wiem.
Nitsch w tych dniach będzie w Krakowie w przejeździe do Paryża.
Przeglądając Pański list z 4 II53, widzę, że się fatalnie zapóźniłem z odpowiedzią
co do Romanskiego nie wiem, czy już będzie czas. Naturalnie bardzo dobrze, o ile
Pan sądzi, że może to zrobić. A jeżeli ma zrobić, to niech nie zwleka. Jaki jest obecnie adres Benniego? Ja mam już bardzo dawny.
Zimmer zapewne że nieszczególna figura, ale to wiemy nie od dziś. Teraz znowu
zaczyna ujeżdżać na poczciwym Windischu w swych rozprawkach w Berl[ińskiej]
Ak[ademii], które mi przysyła.
Matusiakowi odpisałem, bo Farnik przerażony nowym napadem na Olzę prosił
o to – sam chybabym nie polemizował z tym osłem i marnym człowiekiem, ale skoro
już trzeba było pisać, to napisałem dosyć ostro54.
Co się tyczy listu z 6 II, to właściwie nie mam co nań odpowiadać. Pana cała rozprawa z Brücknerem dotyka bardzo silnie osobiście i na swe pozostanie wzgl[ędnie]
52

53
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Mowa o recenzji książki F. Krčka Grupy dźwiękowe…, oraz o artykule w „Poradniku Językowym”
Z przeszłości wyrazów pchła i płeszka…
List Ułaszyna datowany jest na 4 I – być może pomyłka Rozwadowskiego (?).
Mowa o polemice na temat pochodzenia nazwy Olza – rzeki i wsi śląskiej. J.M. Rozwadowski
i K. Nitsch dostrzegali tu paralele z prasłow. ol-ĭgā ‘woda, ciecz’. Zob. K. Nitsch, Olza, „Zaranie
Śląskie” (Cieszyn) I, 1908; J.M. R o z w a d o w s k i, Olza i Śląsk, „Zaranie Śląskie” (Cieszyn), tamże.
W odpowiedzi S. Matusiak dowodził pierwotności nazwy Olsza, od której wywodziłaby się Olza
(„Lud” XIV, 1908). Polemika przedłużyła się na rok 1909: S. Matusiak, Olsza czy Olza?, „Lud”
XV, 1909. Zob. też odpowiedź Matusiakowi: J.M. R ozwadowski, Olza, „Zaranie Śląskie” (Cieszyn) II, 1909.
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wystąpienie z Komisji patrzy Pan zupełnie inaczej niż my wszyscy tutaj, chociaż
wcale nie przez sympatię lub przyjaźń dla Br[ücknera], a w takich wypadkach bardzo trudno dojść do porozumienia.
Donoszę jeszcze, że Meillet napisał o „Roczniku” i „Mat[eriałach] i Pracach”
do „Revue critique”, zdaje się, dotąd nie wydrukowano, ale za to z drugim tomem
„Rocznika” ciężko idzie. Nie wiem, co Pan ma napisać, zdaje mi się, że Nitsch
wspominał o Kryńskim, ale to przecież wraz z paru innymi rzeczami miało ewentualnie jako osobny artykuł pójść do „Mat[eriałów] i Prac” – i rzeczywiście pisać obszernie w „Roczniku” o 4 wydaniu książki i poprawiać elementarne błędy to chyba
nie ma celu.
Naturalnie chciałbym bardzo, żeby Pan i w drugim (i następnych oczywiście, bo
może Bóg da, że się nie pokłócimy) tomie był razem z nami, ale najlepiej niech Pan
sam mi powie, o czym by Pan chciał i mógł wnet napisać jaką pozytywnie dającą
przyczynki recenzję? Dobrze?
Dziękuję jeszcze osobno za żywy udział w losach „Rocznika” i nadal proszę ze
swej strony przyczyniać się do jego rozpowszechnienia. Ciekawym bardzo, co też
i kto napisze o nim w „Archivie”.
A cóż słychać z katedrą polskiego w Warszawie, kto ją ostatecznie obejmie. Chociaż teraz Bóg wie, co będzie – wojna w powietrzu. Wie Pan pewnie, żeśmy zaproponowali Chrzanowskiego po Tarnowskim55?
Jak długo Pan myśli siedzieć w Lipsku? Może się Pan przecież zdecyduje osiąść
w Krakowie, habilitacja to całkiem formalne głupstwo i nawet nerwowiec może ją
doskonale przebyć.
Kończę, przesyłając uścisk dłoni i zapewnienie prawdziwego poważania i szczerej życzliwości,
oddany
J. Rozwadowski
Opóźnieniu co do druku „Mat[eriałów] i Prac”, to jest Pańskiego artykułu, winna drukarnia i mój
wyjazd na ostatki z Krakowa.
Czy Romanski nie przysłałby nam swej rozprawy o łacińskich wyrazach w bułg[arskim]?

55

Gdy prof. S. Tarnowski odchodził w 1909 r. na emeryturę, na swojego następcę na katedrze historii
literatury polskiej zgłosił ku zdziwieniu wszystkich stosunkowo młodego i niezwiązanego z uniwersytetem Ignacego Chrzanowskiego.
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[Kraków,] piątek 26 III [19]09

Łaskawy Panie Doktorze!
Byłbym pewnie odpisał Panu wczoraj lub przedwczoraj, bo posiedzenie odbyło
się we wtorek, ale nie bardzo miałem głowę do tego, bo staliśmy przed ważnym
rodzinnym événement, które chwała Bogu dobrze przeszło. Dziś w nocy urodził się
nam syn, z czego oboje jesteśmy radzi, zwłaszcza zaś moja żona; ja osobiście mniej
sobie robię z różnicy płci. Dziś wieczór miałem pisać do Pana i w ten sposób zeszło
się to z Pańską kartką, odebraną przed chwilą.
Posiedzenie wtorkowe miało na porządku dziennym Pańskie pismo, ale z powodu przeciągnięcia się posiedzenia (były różne sprawy) referował tylko ustnie krótko
Tretiak. Na podstawie tego Wydział postanowił niby upoważnić sekretarza do odpowiedzi, że stoi na podobnym stanowisku co Komisja Językowa i Zarząd (w sprawie
pisma Baudouina). Ale Tretiak, który zdaje się dopiero teraz dokładnie przeczytał
Pańskie pismo, mówił mi wczoraj, że chce wnieść jeszcze raz na kwietniowym posiedzeniu dokładnie całą sprawę; wczoraj zeszliśmy się przypadkiem w Akad[emii]
on, Łoś, Nitsch i ja i dosyć długo zastanawialiśmy się nad tym pismem. Nie wątpi
Pan chyba, że np. ja nie jestem mniej życzliwie usposobiony dla Pana niż Tretiak i że
nie mniej niż on potępiam wystąpienie Brücknera – chyba więcej. Ale mimo to Tretiak i Nitsch byli zdania, że Pan ma prawo żądać podobnego orzeczenia Kom[isji]
Językowej i że ta mogłaby je dać – a ja i Łoś inaczej. Nie powtarzam rozprawiania
za i przeciw, bo te prywatne zdania nie są miarodajne.
List Pański z 17 t[ego] m[iesiąca] odebrałem i dziękuję zań bardzo. Specjalnie
dziękuję też za wszystko, co Pan zrobił lub zrobi w sprawie „Rocznika”, a w związku z tym odpisuję od razu na ustęp Pańskiej kartki, dotyczący prospektów. Otóż ja
już nie mam żadnych, wysłaliśmy ze sto (przeważnie tu), resztę (500) wziął Harrassowitz i 400 Gebethner tu i w Warszawie. Otóż równocześnie piszę do Harrassowitza z poleceniem, żeby Panu posłał ze 20 egz., naturalnie jeżeli jeszcze ma.
Że Pan nie wytoczył sprawy z Br[ücknerem] w Berlinie, to każdy porządny człowiek może tylko z uznaniem przyjąć do wiadomości. Najgorsze to, że Pan z powodu całej tej denerwującej afery i wygotowywania broszur musiał przerwać naukowe prace – bo w gruncie rzeczy najlepszą odpowiedzią na nędzne wycieczki
Br[ückner]-a jest i będzie właśnie praca Pańska naukowa. Tylko nie tracić fantazji,
Panie Doktorze!
Co się tyczy uwag wzgl[ędem] repliki Il’inskiego, to zdaje mi się, że nie warto
odpowiadać. Drukuje się ją bezpośrednio po Pańskim artykule i dlatego musi Pan
jeszcze troszkę poczekać na odbitki swoje (arkusz zaczyna się drugą połową Pańskiej rozprawy, a kończy początkiem Il’inskiego).
Nitsch jedzie w poniedziałek do Paryża na miesiąc, po czym wraca i kończy węd
rówki dialektyczne w Królestwie.
Tyle na dziś. Do widzenia, serdeczny uścisk dłoni łącząc, pozostaję szczerze
oddanym
J. Rozwadowski
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[Kraków,] Poniedziałek Wielkanocny 12 IV [19]09

Łaskawy Panie Doktorze!
Pięknie dziękuję za list z 26 III, kartkę z 2 IV i przesyłki. Broszura Pańska wydaje
mi się bardzo dobra, nawet doskonała – zwłaszcza końcowy efekt oraz ton rzeczowy,
spokojny wywołują zamierzone wrażenie.
Czy Pan wie, że Brückner napisał teraz gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie i nie czytałem sam, coś bardzo grubiańskiego przeciw Nitschowi. Pisał mi o tym N[itsch]
z Paryża, dopytując i prosząc o informację – jemu doniósł tylko Tołłoczko wedle
czyjejś tam relacji, która podkreślała tylko ton krańcowo ordynarny i tę okoliczność,
że nawet Krček, mówiący o tym, był oburzony. N[itsch] się chce dowiedzieć i nie
wie, czy i jemu nie przyjdzie pisać broszury albo wnosić skargi do sądu. No, dowiemy się niedługo, co napisał Brückner właściwie.
Teraz już tylko pozostaje kolej na mnie…
Posiedzenia Wydziału jeszcze nie było, prawdopodobnie z powodu Świąt. Nic
by nie szkodziło, żeby Pan napisał jeszcze osobno do Tretiaka, żeby przeczytał na
Wydziale w całości Pańskie pismo. Tę część zresztą Pańskiego listu dotyczącą stanowiska resp[ective] odpowiedzi Komisji pomijam, bo jak się już obaj mogliśmy
przekonać ze swych listów, jest to przelewanie z pustego w próżne. Pan mówi czarno, ja biało resp[ective] jak Mazur spod Zgierza i jego żona: strzyżono, golono…
Ale ta uwaga nie zawiera w sobie najmniejszej irytacji czy czegoś podobnego, tylko
obiektywne skonstatowanie faktu.
Za życzenia ex re syna bardzo dziękuję Łaskawemu Panu. Ale do charakterystyki mego szczęścia, na które się składa posiadanie żony, wiedzy, katedry i dzieci,
potrzeba było koniecznie dodać i srogą neurastenię, nie mówiąc o tym, że i wiedza
mogłaby śmiało być trochę większą.
Za wiadomość o Romanskim dziękuję, równocześnie piszę do niego z prośbą
o rec[enzję] Vasmera III, bibliografię już zrobił dla nas Mładenow.
Nie wie Pan przypadkiem, czy Rost wnet wyda swą – przypuszczam zresztą, że
niewiele wartą – gramatykę połabskiego? Przeglądałem teraz dokładniej jego wydanie. Benni, któremu kazałem przesłać egz[emplarz] „R[ocznika] S[lawistyczne
go]” I, obiecał napisać w „Wychowaniu” lub „Książce”56. Ale dopiero z biegiem
czasu, jeżeli wyjdzie drugi i trzeci tom i będą bardziej dostępne dla świata (nie przeważnie po polsku i o polskich rzeczach pisane), no i naturalnie coś warte, zdołamy
zyskać silniejszy grunt pod nogami. „P[усский] Ф[илологический] В[естник]”
już z góry przepowiada nam krótkowieczność i mimo tego, cośmy pisali we wstępach, podkreślił tendencyjnie i złośliwie, żeśmy dopuścili język angielski, a wykluczyli rosyjski, i to w slawistyce57!
56

57

Recenzja „Rocznika Slawistycznego” pióra T. Benniego ukazała się ostatecznie w czasopiśmie
„Wychowanie w Domu i Szkole” II, 1909, i III, 1910.
„Русский Филологический Вестник” – kwartalnik historyczno-literacki i językoznawczy, wydawany od 1880 r. na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Od 1905 r. redaktorem był E.F. Karski.
Recenzja „Rocznika” (podpisana jedynie inicjałem „S.”) ukazała się w t. XLI, 1909.
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Bardzom ciekawy, czy też i jak się odezwie „A[rchiv] f[ür] sl[avische] Ph[ilolo
gie]”58. A jak się ma teraz Leskien? Mówił mi młody Anglik, który tu na wakacje wielkanocne przyjechał, że jest pesymistycznie usposobiony co do swego zdrowia i życia.
Kurs zimowy spędził w Lipsku młody nasz student Zborowski i jeszcze tam jedzie – jest wcale sympatyczny, kulturalny i ma duży zapał do językoznawstwa. Jeśliby to Panu nie było nieprzyjemne, to bym mu dał Pański adres.
Starszy z młodszych językoznawców, dr Rudnicki, bawi w Kopenhadze, a Śmieszek przygotowuje się do doktoratu, tylko mu trochę przeszkodziło powołanie do
wojska i wymarsz do Bośni; ale teraz pewno już niedługo wróci.
Do widzenia, serdeczny uścisk dłoni łączy szczerze oddany
J. Rozwadowski
36. (L)
Studencka 8

Kraków, 13 V [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
W tych dniach dostanie Pan odbitki kobiety. Główna wina leży po stronie
Il’inskiego (przedtem drukarni), któremu posłałem 4 kwietnia korektę drugą z prośbą o odwrotne odesłanie, a dostałem ją dopiero po miesiącu z wymawianiem się, że
wyjechał. Odnośne dokumenty posiadam.
Za list z 8 V br. dziękuję. Wrażenia moje, odniesione z broszury An die Leser…
podzielali Nitsch, Łoś, Tretiak… Na posiedzeniu większość członków Wydziału irytowała się, że Pan chce zmuszać Wydział resp[ective] Akademię do wypowiadania się…
Nie sądzę, żeby dobrze było, że Pan drugi raz skarży Brücknera, i to w Berlinie.
Nie można też zanadto polegać na tym, co Panu mówią tam w Lipsku; nic łatwiejszego, jak dawać rady i wypowiadać opinie, kiedy się nie jest samemu zaangażowanym. Zresztą, cóż to Niemcom szkodzi, że się 2 Polaków prawuje – a jeżeliby też
udało się podstawić przy tym nogę Brücknerowi? Tym lepiej…
Zdaje się, że ta napaść Brücknera na Nitscha to nie było nic nowego, tylko ów
ustęp z broszury jego Filol[ogia] i lingwistyka.
Ciekawym, co takiego napisał Panu Krček, z jakiej racji? Co Pan zamierza zrobić
w tej sprawie59?
58

59

Rozwadowski miał z tego powodu żal do Jagicia, o czym pisał zarówno w broszurze W sprawie
Rocznika Slawistycznego (s. 10), jak i w liście do Jagicia (z 10 II 1910 r.). Zob. J.O. Dzendze 
l i ws’ k y j, Листування Я.М. Розвадовського з В. Ягичем, „Prace Filologiczne” XXXIX, 1994,
s. 287–289.
Mowa o liście od F. Krčka, który Ułaszyn otrzymał po przesłaniu mu nadbitki recenzji pracy Grupy
dźwiękowe… Krček pisał m.in., iż odczuwa litość dla „takiego pojmowania rzeczowości” przez
Ułaszyna i trwogę, „że jednak chyba Brückner miał słuszność co do W. Pana w swej Filologii
i lingwistyce”. Ponieważ odpowiedź Ułaszyna Krček odesłał nieprzeczytaną, ten zdecydował się
zamieścić ją (wraz z fragmentami listu Krčka) w „Pracach Filologicznych”, zob. Dodatek do recenzji Henryka Ułaszyna o książce p. Krčeka „Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć…” wydrukowanej
na str. 93–120 tomu VII-go „Prac Filologicznych”, „Prace Filologiczne” VII, 1911 (1909, z. 1).
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Zborowski był u mnie na wyjezdnym, ale mnie nie zastał, a adresu jego nie znam.
Może się tymczasem zgłosił do Pana Anglik Forbes, któremu dałem list polecający –
w danym razie on coś będzie o nim wiedzieć. Ale Panu nic z tych znajomości nie
przyjdzie.
Nitsch pojechał do Królestwa na dalszą włóczęgę dialektyczną. Łoś napisał
sprachphilosophische rozprawę o zdaniu60 – na posiedzeniu dosyć mu oponowano,
ale on się nie dał przekonać.
Za wiadomości o książkach nowych dziękuję. Wszak Pan ma pisać polską gra
m[atykę] w tej serii Leskiena – Bernekera? Ciekawym mocno Mikkoli Ursl[avische]
Gr[ammatik]61.
Ja mam dosyć roboty z korektami, kończymy czwarty tom62, na zakończenie daję
opracowanie materiału z Bulli 113663, zaczęliśmy druk II tomu „R[ocznika] S[la
wistycznego]”. Mamy rec[enzję] Zubatego (o Vondráka V[er]gl[eichende] Gr[am
matik] II), Vasmera o rumuńskich pracach Jacymirskiego itd., Meilleta (o Bernekera
W[ör]t[er]b[uch]), Nitscha64, mają nadejść Porzezińskiego (o Roście), Romanskiego
(o Vasmerze III) itd. I bibliografii trochę już mamy.
Bardzo porządnie, życzliwie napisał o „R[oczniku] S[lawistycznym]” I Zubatý
w „L[istech] F[ilologických]”.
U mnie w domu chwała Bogu wszystko dobrze. Niedługo wyprawiam żonę
i dzieciarnię na wieś. U nas tu trzeba pomyśleć o następstwie po Mańkowskim.
Niełatwo o specjalistę. Czy Nitscha zrobią nadzwyczajnym do slawistyki, nie wiadomo – ciężko uzyskać coś nowego od ministerstwa.
Nie wiem, czy Panu pisałem, że Krček na propozycję, żeby napisał do Ency
kl[opedii] akademickiej coś tam, teraz robionej, odpisał Estreicherowi, że tam, gdzie
ja jestem, on nie może brać udziału. Ciekawe stanowisko.
BdeC zaspokoił się odpowiedzią, że Ak[ademia] nie może nikogo wykreślać,
i w ogóle uspokoił się. Brücknerowi nie będzie odpowiadać. Napisał mi „ochlosu,
o którego oklaski chodzi Brücknerowi, nie przekonam; kto zaś rzecz rozumie, nie
potrzebuje moich wyjaśnień”.
Ale dosyć na dziś, muszę jeszcze napisać kilka innych listów. Serdeczne pozdrowienia łączy szczerze oddany
J. Rozwadowski

60

61

62
63
64

Mowa zapewne o pracy Stosunek zdania do innych typów morfologicznych, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” XIV, 1909, nr 4, s. 3–7, cz. II: tamże, XLVI,
1910.
J.J. M i k k o l a, Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen
Sprachen, Bd. I, Heidelberg 1913.
„MPKJ”.
J.M. R o z wa d o w s k i, Bulla z 1136 r. jako najstarszy zabytek języka polskiego, „MPKJ” IV, 1909.
W „Roczniku” ukazały się dwie recenzje Nitscha: F. Lorentza Slovinzisches Wörterbuch i Mileticia
Hосовкитƀ въ польския езикъ и ческиятъ прƀгласъ на вокалa, [w:] Zbornik u slavu Vatroslava
Jagicia, Berlin 1909.
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37. (bilet wizytowy)
Jan Rozwadowski
przesyła Szanownemu Panu uprzejme pozdrowienia przez p. N. Forbesa bawiącego w Lipsku na studiach.
38. (K)

[Kraków,] 17 V [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Czy Pan wie o jakim specjalnym opracowaniu materiału Bulli z r[oku] 1136 prócz
BdeC (słownik w O дpeьне-польском я[зыке]) i Brücknera w Dziejach j[ęzyka]
pol[skiego]? Ja nie wiem, a nie chce mi się ad hoc wertować różnych rzeczy. Oczywiście i Pana nie proszę o żadne poszukiwania, tylko czy Pan nie zauważył czego i nie
wie na pamięć? Pytam dla pewności, chociaż jestem prawie pewny, że nic nie ma.
Ukłony, pozdrowienia
J. Rozwadowski
39. (K)

[Kraków,] 21 VI [19]09

Szanowny Panie Doktorze!
Nie podziękowałem jeszcze za kartkę i obszerny list z 21 V. Jeździłem na Świątki
na wieś, dokąd zawiozłem i odwiozłem już na lato żonę i dzieci. Mam „R[ocznik]
S[lawistyczny]” II na karku, a mam się (nerwowo) nie bardzo świetnie. Dlatego też
i milczałem – zresztą…
Nitsch wraca koło 1 lipca z włóczęgi po Królestwie, a potem jeszcze pewnie
gdzieś podąży. Rudnicki w tych dniach wrócił z Kopenhagi. Śmieszek doktorat będzie robić dopiero w jesieni.
Czytał Pan wzmianki Meilleta o „Mat[eriałach] i Pracach” i o „R[oczniku]
S[lawistycznym]” I w „Revue critique”. Ale w niemieckich pismach, zdaje się, dotąd nic nie było (Berneker obiecywał).
Przypuszczam, że Pan z racji sprawy w Berlinie znowu zmarnuje lato – czy też
w każdym razie to się odbędzie dopiero w jesieni?
U nas nudno i nic ciekawego. Ja osobiście mam b[ardzo] niemiłe zajęcie, bo
szukanie mieszkania, co wobec niewielkiej liczby wolnych i strasznej drożyzny nie
należy do łatwych zadań.
W ogóle Kraków mi już bardzo dokuczył – albo raczej ja sam sobie, bo wątpię,
czyby mi gdzie indziej było dobrze.
Do widzenia.
Szczerze oddany
J. Rozwadowski

VII. Listy Jana Michała Rozwadowskiego do Henryka Ułaszyna…

40. (K)
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[Ostrowiec, 28 IX 1909]65

Szanowny Panie Doktorze!
Za list z 2 VIII uprzejmie dziękuję. Siedzę dotąd na wsi. Mój adres krakowski:
ul. Karmelicka 57. Sprawy z honor[em] inaczej nie można było załatwić, przepraszam za małą zwłokę. To jest prawdziwa klęska dla Pana te historie z Brück[nerem].
O ile wiem, to krak[owski] uniwersytet wysyłał adres do Lipska, tak samo jak
swego czasu lipski do nas. O Lwowie nic nie wiem. Ja się mam nie najgorzej, ale
trudno by też było inaczej, bo przyjechałem tu (Ostrowiec, p[oczta] Winograd koło
Kołomyi, zostanę do połowy października) 21 lipca; siedzę dotąd i nic nie robię.
Jeżeli Pan co przyśle dla „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”, to można będzie drukować to prędko.
Nitsch musiał Panu pisać, wysyłając pieniądze. Nie wie Pan, czy które
z niem[ieckich] pism („Li[terari]s[che]s Zentralb[latt]” itp.) umieściło co o „R[ocz
niku] S[lawistycznym]” I?
Łączę uprzejme ukłony i serdeczne pozdrowienia.
Szczerze oddany
[J.] Rozwadowski

1910
41. (L)
Karmelicka 57

Kraków, 10 I [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Odpisuję i na kartkę do mnie z 31 XII, za którą dzięki, i na list do Nitscha,
z 28 XII, przy czym zwracam rękopis Pański. Byłem wtedy kilka dni w Zakopanym
[sic], gdzie pisałem odpowiedź na rec[enzje] Brücknera66. Wydajemy ją osobno, dziś
poszła do drukarni, napisałem ja, podpisali wszyscy tutaj wydawcy – za kilka dni
będzie gotowa i rozesłana.
Sądzę, że wystarczy – byłoby tylko dobrze, gdyby Pan zechciał nakłonić Kochanowskiego do powiedzenia o niej czegoś w „Książce”.
Gdyby Pan jednak i swoją odpowiedź czy wyjaśnienie chciał zgłosić, to musiałbym prosić o niezużytkowanie w niej naszej prywatnej korespondencji.
W odpowiedzi naszej, którą Pan niedługo dostanie, są wymienione wszystkie
znane mi recenzje o „R[oczniku] S[lawistycznym]”, dlatego tu ich nie wymieniam.
Z powodu nietęgiego zdrowia (nerwy) zawieszam trochę wykłady i jadę jutro do
Zakopanego i mam nadzieję nie na długo, tydzień do 10 dni.
65
66

Kartka niedatowana, datę uzupełniono według stempla pocztowego.
W sprawie „Rocznika Slawistycznego”…
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Mieszkam tam „za Potokiem” u p. Grabskiej.
Do widzenia – najlepsze życzenia z Nowym Rokiem –
szczerze życzliwy
[J.] Rozwadowski
42. (L)

Kraków, 22 I [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Odpisuję Panu na oba Pańskie listy już z Krakowa, dokąd wróciłem przed paru
dniami. Przepraszam za zwłokę.
Naszą broszurkę musiał Pan już dostać. Może Pan ma i rację, że ona nie osięgnie
[sic] celu, ale trudno inną drogę wybierać.
Co do wyrażeń spornych, to myślę 1) że naszemu głupi, głupota odpowiada
wprost tylko dumm, Dummheit, 2) że tępogłowy67 jest właściwie tyle co idiota, a zatem nie odpowiada niemieckiemu beschränkt.
Co do drugiego listu, to po namyśle widzę, żem Pana – bez zamiaru – rzeczywiście trochę dotknął. Pisząc ów ustęp, nie zaglądałem do odnośnych miejsc z rozpraw czy polemiki Panów i miałem w pamięci tylko, że parę razy była tam mowa
o bez, przez… jako o fonetycznie zagadkowych wyrazach. Tymczasem stylizacja
moja wygląda trochę nieobiektywnie. No, ale nie miałem zjadliwej intencji wobec
Pana. Jeżeli Pan przyśle nam coś o owych wyrazach, to się znajdzie sposobność do
ewentualnej notatki z mojej strony. Pan myśli pewnie o „Mat[eriałach] i Pracach”68?
Za wyrazy uznania dla „R[ocznika] S[lawistycznego]” II69 bardzo dziękuję; byłem nimi naprawdę ucieszony. Czy Pan nie wie, co też Leskien myśli naprawdę
o „R[oczniku] S[lawistycznym]”? Ale to nic pilnego.
Serdeczny uścisk dłoni łączę
oddany
J. Rozwadowski
Aha, jeszcze jedno, ale także nic pilnego. Czy moja recenzja Bernekera70 jest lub wydaje się surową,
ostrą? Bo ja wcale tak nie myślałem, a tymczasem np. na Meillecie takie zrobiła wrażenie. Berneker
miał pisać o „R[oczniku] S[lawistycznym]” I do „[Literarisches] Zentralblatt”, tymczasem nic tam
nie było, i w ogóle milczy jak zaklęty. Czy i do Pana nic nie pisze? Dawniej, przed laty, ja zwykle
byłem mu winny odpowiedzi, teraz od dłuższego czasu on mnie. To jednak ciekawe, że Niemcy
67
68

69

70

Tak nazwał Ułaszyna w broszurze Filologia i lingwistyka… A. Brückner.
Prawdopodobnie chodzi o stanowisko Rozwadowskiego w jego recenzji słownika etymologicznego E. Bernekera („Rocznik Slawistyczny” II, 1909). Ułaszyn polemizował z nim w artykule Próba
wyjaśnienia form: bez, przez, przed, [w:] Miscellanea językowe I…
Chodzi zapewne o recenzję II tomu „Rocznika” zamieszczoną przez Ułaszyna w „Pracach Filologicznych” VII, 1911 (1909, z. 1).
Rozwadowski, który rozpoczął już przygotowywanie słowiańskiego słownika etymologicznego,
zarzucił pracę, gdy ukazał się pierwszy zeszyt słownika E. Bernekera, obszernie przez Rozwadowskiego zrecenzowany.
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dotąd ani słówka o „R[oczniku] S[lawistycznym]” nie napisali! Harrassowitz swego czasu bardzo
odradzał francuski tytuł71.

43. (L)

[Kraków,] 8 II [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Przesyłam parę odbitek, chociaż Panu znanych, i zarazem odpisuję na łaskawy
list z 24 I. A możem już odpisał? Nie pamiętam.
Dołączam też kilka egz[emplarzy] broszurki naszej, która chyba Brücknerowi
nie była bardzo miła. Artykuł Pański schowałem do urzędowej szuflady Kom[isji]
Jęz[ykowej]: mówi Pan o poprawkach w korekcie, ale może lepiej by było, kiedy
będzie czas do druku, zrobić to przedtem w rękopisie. Zdaje mi się, że nic by nie
szkodziło trochę go przerobić. Ustępy końcowe o mnie nie zawierają nic, co by mi
mogło być niemiłe.
Żałuję, że i na Panu moja rec[enzja] o Bernekerze zrobiła wrażenie za ostrej. Ja
chciałem dać tylko trochę przyczynków, które myślałem, że i dla Bernekera, i dla
innych nie będą bez interesu – a nie miałem zamiaru obniżać wartości książki i starałem się to jasno zaznaczyć.
W III tomie „R[ocznika] S[lawistycznego]” będzie na początku rozprawka BdeC
o „prawach głosowych”, może także Szachmatowa z zakresu histor[ii] gramatyki
ruskiej72; wreszcie – Belić daje rozprawę o dialektach serbskich73. To byłby początek
przeobrażania się „R[ocznika] S[lawistycznego]”74. Ale ja zawsze będę się trzymać
przede wszystkim pierwotnego planu.
Wysłałem równocześnie Osten-Sackenowi wszystkie odbitki, jakie w ogóle miałem do dyspozycji pod adresem Windmühlenweg 3; jeżeli go zmienił, to proszę łaskawie zawiadomić go o przesyłce, żeby ją mógł wydobyć.
Do widzenia
Szczerze oddany
J. Rozwadowski

71
72
73

74

Rocznik miał też francuską wersję tytułu, którą zachował do dzisiaj: „Revue slavistique”.
Recenzja się nie ukazała.
A. B e l i ć, Zum heutigen Stande der serbokroatischen Dialektologie. (Mit einer Karte), „Rocznik
Slawistyczny” III, 1910.
Od III tomu w „Roczniku Slawistycznym” zaczęto publikować także artykuły, a nie tylko, jak
wcześniej, recenzje i przeglądy.
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44. (K)

Kraków, 17 II [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Bulla jest autentycznym dokumentem – uznano to i stwierdzono od dawna, dlatego nie wspominałem nic o dawnym zapatrywaniu.
W Akad[emii] powiedziano mi, że „M[ateriały i] P[race] K[omisji]
J[ęzykowej]” IV już dawno dano do księgarni do rozsyłki – Rydel obiecał sprawdzić, czy Panu już wysłano stamtąd. Wydano zaś tom trochę później z Kancelarii
dlatego, że musiałem sprostować kilka błędów i dodać osobną karteczkę z owymi
errata. Trwało to jak zwykle z drukarnią uniw[ersytecką] ze dwa tygodnie.
Przyznam się, że nie wiem, co o Balurze ludzie myślą. Szkoda sobie tym psuć
głowy.
Do widzenia
J. Rozwadowski
45. (K)

[Kraków,] 4 IV [19]10

Łaskawy Panie Doktorze!
Mówiłem z Nitschem, który się zgadza z tym, że wyrażenie tępogłowy odpowiada raczej dumpfsinnig niż beschränkt. Łosia chciałem złapać wczoraj w południe
w Akad[emii], gdzie go jednak nie było; dziś po południu poszedłem do domu, bo
miałem i swoją rzecz do załatwienia, ale on wyjechał dziś po południu na dwa dni do
Lwowa. Zatem chyba zaczekać? Jutro zobaczę się z Creizenachem, którego zdanie
może będzie najważniejsze – jeżeli się zgodzi ze mną, to w takim razie podpisaliby
się ze mną na jednym arkuszu.
Lektorem niemieckiego jest Juliusz Ippoldt, nauczyciel gimnazjalny, posiadający
gruntownie oba języki.
Myślę zatem, że we czwartek po południu wyślę Panu orzeczenie. Gdyby Pan
jeszcze miał co na skutek tej kartki do nadmienienia, to jeszcze odwrotną pocztą
byłoby na czas dać znać.
Do widzenia
oddany
[J.] Rozwadowski
Aha, przy sposobności! Czy Pan nie zna kogo we Wrocławiu, kto by mógł dać autentyczną wiadomość o położeniu Babiaczyka. Ja dałem pracę75 na konkurs Lindego (proszę to zresztą zachować dla siebie); Babiaczyk mógłby się i teraz ubiegać, a raczej Komitet może wziąć i teraz jego
słownik pod uwagę76. Otóż podobno jest on w bardzo przykrym położeniu materialnym – kwestia
zatem, czy nie wycofać swej pracy.

75
76

Mowa o Bulli z 1136 r.
A. B a b i a c z y k, Lexikon zur altpolnischen Bibel 1455…
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46. (L)
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Kraków, 12 IV [19]10

Szanowny Panie!
Zwłoka nastąpiła, bo zapowiedziano powrót Creizenacha (że go nie ma, dowiedziałem się w tamtym tygodniu, kiedy szedłem do niego w Pańskiej sprawie) na tę
niedzielę – więc pomyślałem: no zaczekam. Tymczasem w niedzielę powiedziała
mi służąca, że wraca w tym tygodniu, a na razie siedzi jeszcze we Włoszech. Wobec
tego nie czekam już dłużej. Łoś powiedział, że za mało gruntownie zna niemiecki,
by mógł takie odcienia oceniać. Dlatego przesyłam tylko swój sąd i Ippoldta.
Co do nieporozumienia ex re Bulli, to ja ze swej strony muszę powiedzieć, że
znowu Pana nie rozumię [sic]. W tym sensie zarówno Bulla, jak wszystkie podobne
dokumenty, jest kopią; przecież sekretarz kancelarii papieskiej musiał mieć przed
sobą spis nazwisk chłopów polskich, bo jakże inaczej mógł je wpisać.
Widział Pan rec[enzję] Brücknera w „Anzeigerze”? Dziwię się, że Streitberg
jemu posyła. Myślę, czy nie napisać do Leskiena lub Brugmanna, bo to przecież
krzywda. Jedyny to dotąd niemiecki głos o „R[oczniku] S[lawistycznym]” i taki!
A przy tym nie wiem, czy Pan to zauważył, że Brückner ma system: chwali obcych
(w „P[racach] F[ilologicznych]”: Bernekera, Leskiena), w „Anzeigerze” Mikkolę
i Rosta – ma to znaczyć, że w swych sądach o nas jest bezstronny, a z drugiej strony
ma to właśnie zapobiec, żeby który z nich (niech Pan uważa: Leskien, Berneker,
Mikkola!) nie wziął nas w obronę!
Do widzenia
J. Rozwadowski
47. (L)
Karmel[icka] 57

[Kraków,] 28 IV [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Za list z 23 oraz kartę z 23 bm. bardzo dziękuję, poprzednią kartę z 14 również
dostałem. Widzę ze smutkiem, że i ja, i „R[ocznik] S[lawistyczny]” robią sobie tylko wrogów. Ja w każdym razie, pisząc recenzję słownika Bernekera, chciałem dać
obiektywną charakterystykę książki i trochę pozytywnych dodatków – nie miałem
wcale zamiaru ani go postponować, ani pobijać. Ostatecznie może wyszło trochę
za ostro – ale myślę, że w grę wchodzi także crimen laesae maiestatis germanicae.
W trzecim tomie „R[ocznika] S[lawistycznego]” ja nie mam zamiaru pisać o słowniku Bernekera, zdaje mi się, że tylko jeden zeszyt byłby do omówienia – ale Vasmer
ma dać swoje przyczynki do wszystkich dotąd wyszłych77. W danym razie mógłbym
coś dodać od siebie dla wyjaśnienia.

77

M. Va sm e r, Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie, „Rocznik Slawistyczny” III, 1910.
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Proszę Pana, trzeba też patrzyć na rzeczy i od strony „R[ocznika] S[lawis
tycznego]”; czy który ze slawistów niemieckich napisał choć słówko o „R[oczniku]
S[lawistycznym]”? Berneker, Leskien? Rezultat taki po dwu latach, że w niemiec
kich pismach pojawił się tylko głos Brücknera.
Dla Osten-Sackena dałem „R[ocznik] S[lawistyczny]” I, II Zborowskiemu, który
wczoraj pojechał do Lipska. Ja postanowiłem nie upominać się ani starać o recenzję – nie chcą, to pal ich diabli. Nadskakiwanie Niemcom pozostawiam Brücknerowi.
Sprawa wprowadzenia rozpraw już przesądzona; na czele „R[ocznika] S[la
wistycznego]” III jest BdeC o „prawach głosowych”, dwa arkusze już odbite na
czysto. Po polsku oraz obszerne i nawet lepiej ułożone niż polski tekst résumé francuskie. Mamy w rękach artykuł Belicia (na poły samodzielny, na poły krytyczny)
o narzeczach serbo-kroackich z przeglądową mapką78 – dalej Nitscha o Niederlego
przeglądzie etnogr[aficzno]-język[owym] Słowian79 (dosyć jeżdżący część polską),
Mładenowa o artykule Barbulescu80 w Zborniku Jagicia – reszta jeszcze nie nadeszła.
„P[race] F[ilologiczne]” VII, 1 miałem w rękach, ale krótko, bo tego samego dnia
był u mnie Nitsch i wziął go [sic] – czytałem pobieżnie. Odpowiedź Brücknerowi
dobra, tak samo Krčekowi [sic], ale może mniej potrzebna, skoro on Pana publicznie
nie zaczepił – tak mi się zdaje przynajmniej81.
Praca Brücknera82 była przedstawiona na posiedzeniu Akademii, to jest sekretarz
przeczytał tylko krótkie streszczenie. Ma to być 1. seria przyczynków do gram[atyki]
polskiej; zawiera uwagi obszerne ex re nowego wydania Bulli 1136 i jakieś glosy –
wszystko z wywodami gram[atycznymi]. Widziałem tylko, przerzucając r[ę]kopis,
że odrzuca moje pojmowanie stanu nosówek w XII w. itd. Będzie niedługo zapewne
wydrukowane.
Kryńskiemu jestem naprawdę wdzięczen za rec[enzję] „R[ocznika] S[lawistycz
nego]” II w „Książce”83, którą dopiero wczoraj zobaczyłem w bibliotece. Nie wiedziałem wcale, że pisze.
A cóż słychać z Pańską polską gramatyką? Kiedy będzie gotowa?
78
79

80

81

82

83

A. B e l i ć, Zum heutigen Stande der serbokroatischen Dialektologie…
L. Ni e d e r l e, Обозрение современного славянства (= Энциклопедию славианской филологии),
Санкт-петербург 1909.
Kad su počele da ulaze u rumunjski jezik najstarije njegove slavenske reječi, [w:] Zbornik u slavu
Vatroslava Jagicia…
Wspomniana odpowiedź A. Brücknerowi to chyba krótki artykuł Wyjaśnienie do str. 585 tomu
VI-go „Prac Filologicznych”, „Prace Filologiczne” VII, 1911 (1909, z. 1). Odpowiedź Krčkowi –
Dodatek do recenzji Henryka Ułaszyna o książce p. Krčeka…
Mowa o pracy Przyczynki do dziejów języka polskiego, Seria I, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” XLVII, 1910. Pierwszy z artykułów był zatytułowany Jak brzmiał j. pol.
w r. 1136?, dalsze: Glosy sandomierskie; Glosy lwowskie.
Wspomniana recenzja ukazała się w „Książce” X, 1910, nr 4. Oprócz krótkiego omówienia treści
rocznika A.A. Kryński pisze w niej m.in.: „Nowe czasopismo naukowe, poświęcone językoznawstwu słowiańskiemu […] przedstawia w wydanym tomie II-im treść bardzo bogatą i niepowszedniej wartości naukowej” (s. 145) oraz „nowe to wydawnictwo, dla naszej nauki bardzo pożądane,
stanie się w krótkim czasie czasopismem wybitnym i dla filologii słowiańskiej pierwszorzędnego
znaczenia […]” (s. 146).
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Wracając do wprowadzenia rozpraw do „R[ocznika] S[lawistycznego]”, to przy
sposobności zaznaczę, że zamiar ten mieliśmy od początku, że rozmaici recenzenci
tego chcieli, to jest radzili – a rad Brücknera dla „R[ocznika] S[lawistycznego]”
raczej bym nie słuchał, bo rady od takiego przyjaciela to rzecz mocno podejrzana.
Jagić teraz pisze artykuł o runach dla Encyklopedii84 – pytał mnie, czy były jakie polskie recenzje o Leciejewskim. Wskazałem mu Pańską w „M[ateriałach i]
P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]” IV; widocznie o niej nie wiedział.
Co do rec[enzji] Jacymirskiego85, to i ja doznałem zawodu, bo Szachmatow tak
pisał swojego czasu do mnie, że byłem przekonany, że on sam coś napisze.
Ostatecznie „R[ocznik] S[lawistyczny]” będzie się bez względu na głosy i opinie
prowadzić tak długo, jak się da – ale swoją drogą, widzę, że nie obudziliśmy dla
siebie sympatii. Boję się też o „R[ocznik] S[lawistyczny]” III; bo np., ale niech to
Pan na razie zatrzyma dla siebie, Szczepkin czy sam, czy przez Nitscha (już tego nie
pamiętam w tej chwili) ofiarował się napisać rec[enzję] nowej gramatyki st[aro]cerk[iewnej] Leskiena86 – wątpię, czy wypadnie b[ardzo] przychylnie. Każdy zresztą
musi przyznać, że dosyć łatwo jest wziąć książkę Leskiena pod ostrze. Ha, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Do widzenia, uścisk dłoni
[J.] Rozwadowski
48. (L)

[Kraków,] 28 V [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Za list z ciekawymi wiadomościami o procesie z Brücknerem b[ardzo] dziękuję.
Cieszę się bardzo dla Pana, że już po wszystkiemu [sic].
Rękopis zwracam z prośbą, aby Pan w ogóle korespondencji prywatnej nie używał – choćby dlatego, że Brückner dotąd tego nie robił. Zdaje mi się, że tego, co on
ogłaszał, no i co inni pisali, wystarczy, aby scharakteryzować jego psyche i atmosferę, jaką roztacza.
Z najlepszymi wyrazami –
szczerze oddany
[J.] Rozwadowski

84

85

86

Mowa o Encyklopedii filologii słowiańskiej (Энциклопедия славианской филологии), przygotowywanej w Petersburgu pod kierunkiem V. Jagicia.
Mowa chyba o recenzji „Rocznika Slawistycznego” w: „Известия отделения русского языка
и словесности Императорской академии наук” XIV, 1909 (wyd. 1910), Kн. 3.
Recenzja Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache Leskiena (Heidelberg
1909) ukazała się w „Roczniku Slawistycznym” III, 1910.

376

49. (L)

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

[Kraków,] 8 [?] VI [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Z pewnym zdziwieniem przeczytałem w Pańskim liście notatkę z „P[rac]
F[ilologicznych]” VII, 233; zajrzawszy, przekonałem się, że przerzucając tylko robotę Brücknera, nie przeczytałem dokładnie całej (Nitsch zaraz wówczas, kiedy mi
ten zeszyt przysłano, zabrał ode mnie ten zeszyt) jego rozprawy. No, oczywiście
musiałem coś takiego napisać, chociaż co prawda nie przypominam sobie już tego,
ale przypuszczam, że napisałem chyba w tym guście, że w Entpal[atalisierung] nie
ma nic tak dalece zasadniczo nowego87, zresztą rozprawa jest solidna itd. Ale mniejsza z tym. W każdym razie przyzna Pan, że ludzie przeważnie inaczej nieco stylizują
swe wyrażenia, pisząc wprost do kogoś, a pisząc o nim. Gdybym ja np. chciał się
opierać na tym, co mi wprost różni ludzie pisali z okazji tego lub owego, to musiałbym się uważać za dosyć wybitnego językoznawcę – zaś gdybym się opierał na
tym, co prawdopodobnie ciż sami pisali lub mówili o mnie do drugich – za bardzo
mizernego. Prawda zaś leży zapewne w środku: a + b/2! Dlatego to uważam spożytkowywanie korespondencji prywatnej za rzecz śliską.
Rękopis zwracam i proponuję zamiast zakreślonego na str. 64–5 ołówkiem czerwonym ustępu88:
Początkowo godził się prof. Brückner na pewne drobne modyfikacje swych wyrażeń oraz dodatkowe oświadczenie redakcji, ale ostatecznie po dłuższych [?] pertraktacjach *)
*)

przebieg cały mogę „udokumentować” listami prof. Rozwadowskiego.

Wobec tego odpadłby także przypisek na str. 65–6.
Pisanie na otwartych kartkach takich rzeczy, jak owe [sic] bicie Rusinów po dupie, zapewne jest wyłączną właściwością Brücknera, ale z drugiej strony dopatrywanie się, a raczej udowadnianie takim prywatnym, nieprzeznaczonym do publicznej
wiadomości zwrotem czyjejś krwiożerczości, jak to robił BdeC, wydaje mi się przesadą – chociaż nie twierdzę wcale, że Brückner nie ma w swym usposobieniu czegoś
podobnego.
No, dosyć tego, do widzenia, ukłony itd.
J. Rozwadowski

87

88

Omawiając pokrótce treść „Rocznika Slawistycznego”, A. Brückner napisał w recenzji w „Pracach
Filologicznych” VII, 1911 (1909, z. 1): „[…] mówi się obszernie i wraca kilkakrotnie do rozprawki
doktorskiej Ułaszyna, o której mi sam p. Rozwadowski swego czasu pisał, że nie przyniosła nic
nowego” (s. 233).
Mowa tu o przygotowywanej przez Ułaszyna broszurze Filologia i lingwistyka prof. Brücknera.
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50. (K)

[Kraków,] 13 VI [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Najmocniej przepraszam za długą zwłokę w odpowiedzi. Jedną korektę chętnie
przejrzę, tylko nie pierwszą. Litery J.K. w „Dzienniku Pol[skim]” oznaczają, o ile
pamiętam, Józefa Kłobukowskiego.
Rec[enzję] Bernekera o „R[oczniku] S[lawistycznym]”89 czytałem i jestem mu
za nią wdzięczny. Dziś dostałem nr „Muzeum” holend[erskiego]90 z rec[enzją] van
Wijka. „Książkę” także czytałem91; dobry sobie Brückner, który poucza nas, żeby
rozróżniać głoski od liter! Z nim naprawdę trzeba dać za wygraną, bo jemu nikt nie
sprosta w sposobie polemiki i oceny.
Ustępu dotyczącego korespondencji z Akad[emią] nie zrozumiałem. Pisze Pan:
„Rok temu otrzymałem też urzędową wiadomość, że podanie nie będzie rozpatrzone. Rok minął. Minęło też już ze 2 tygodnie, gdym wysłał list [–] z zapytaniem,
czemu nie mam odpowiedzi. Lecz i na ów nie odpowiedziano”.
Dziś będę na posiedzeniu Ak[ademii] i zainterpeluję Tretiaka.
Za gratul[acje] z powodu nagrody Lindego92 uprzejmie dziękuję – nie wiem jeszcze, co będzie z drukiem.
Upały straszne od dwu tygodni.
Do widzenia
oddany
[J.] Rozwadowski
51. (L)

Kosów, 12 VIII [19]10

Szanowny Panie!
Dopiero dzisiaj dostałem Pańskie dwie kartki i korektę z listem. Bardzo mi przykro, ale to samo stało się z całą moją korespondencją. Po wyjeździe z Krakowa
17 lipca do Ostrowca nie kazałem sobie odsyłać listów, bo miałem jechać w świat.
Ostatecznie z początkiem sierpnia pojechałem do Kosowa (adres: lecznica dr. Tarnawskiego93), ale i tu nie wiedziałem z początku, jak długo wytrzymam. Dopiero
zdecydowawszy, że zostanę do końca sierpnia, kazałem sobie wszystko przysłać.
Zwracam korektę, prawdopodobnie już niepotrzebną, bo wątpię, żeby Pan tak długo
na nią czekał.
Przepraszam jeszcze raz
oddany
[J.] Rozwadowski
89
90
91
92
93

Recenzja pióra E. Bernekera ukazała się w „Deutsche Literaturzeitung” XXI, 1910.
N. v a n Wi j k, „Museum” (Leiden) XVII, 1910.
Tzn. zapewne recenzję „Rocznika Slawistycznego”, zamieszczoną w „Książce” X, 1910.
Rozwadowski otrzymał nagrodę Lindego za opracowanie Bulli z 1136 r.
W rkps. błędnie: Tarnowskiego.
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52. (K)
Ostrowiec, o.p. Winograd
(via Kołomyja – Gwoździec)

[Ostrowiec,] 30 VIII [19]10

Kochany Panie!
Przedwczoraj wróciłem z Kosowa, odebrawszy na wyjezdnym Pańską przesyłkę.
Oczywiście nic nie mam w zasadzie przeciw umieszczeniu recenzji Pańskiej
w „R[oczniku] S[lawistycznym]” – owszem! Ale nie wiem, czy to w III tomie już możliwe. Bo jeszcze 19 t[ego] m[iesiąca] pisał mi Nitsch, że już złożyli wzgl[ędnie] wydrukowali 15 arkuszy recenzji i jeszcze nadprogramowo dodają małą rec[enzję] Korsza
o kobiecie94. Otóż bardzo być może, że tymczasem już zaczęto składać bibliografię.
Lepiej byłoby, gdyby się Pan był zwrócił wprost do Nitscha. Ale ja piszę równocześnie do niego w tej sprawie. Proszę go też, aby od razu Panu wprost odpisał. Piszę mu też i o artykule o bez95, bo sam nie wiem, czy się co teraz drukuje
w „Mat[eriałach] i Pracach”, czy nie.
Kuracja dosyć mi posłużyła.
Do widzenia
J. Rozwadowski
Aha! Pański list z 15 t[ego] m[iesiąca] poszedł, nie wiem dlaczego, najpierw do Kosowa na Podolu i dostałem go o cały tydzień później, niż powinienem.
Tytuł: Fil[ologia] i lingw[istyka] profesora B[rücknera] w świetle prawdy chyba najlepszy.

53. (K)
ul. Smoleńsk 21

Kraków, 21 X [19]10

Szanowny Panie Doktorze!
Artykułu oczekujemy, ale zaraz nie może iść pod prasę, bo już dany do drukarni
mamotrekt wydany przez Łosia. Ale to nic. Widzę z pociechą, że Pan teraz zajęty
pozytywnymi pracami; to najlepsze.
Jak przeczytam co o broszurze mającej wyjść obecnie, doniosę.
„R[ocznik] S[lawistyczny]” III wyjdzie za jaki tydzień. Egz[emplarz] wysłany
tak, jak Pan sobie życzy. Ale chyba zarekomendować, bo inaczej gotów przepaść
w cenzurze?
Ja wróciłem 1 października, miałem przeprowadzkę na głowie. Żona jeszcze
z dziećmi na wsi. Są tu Vasmerowie96. Co zrobić z r[ę]k[opisem] Pańskiej recenzji
Bernekera97? Na razie jest u mnie.
94

95
96
97

T. Ko r sz, Z powodu nowych etymologii kobiety (Iljinskij, Rozwadowski, Łoś, Brückner), „Rocznik
Slawistyczny” III, 1910.
Chodzi o artykuł Ułaszyna Próba wyjaśnienia form: bez, przez, przed…
Tj. Cezaria (z Baudouinów de Courtenay) i Max Vasmer.
Recenzja słownika E. Bernekera nie została nigdzie opublikowana.
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Berneker przed kilku miesiącami zapowiedział mi obszerny list, ale go nie napisał i milczy w dalszym ciągu.
Jak długo Pan posiedzi na wsi? I co potem Pan zamierza? Ale pytam o rzeczy, na
które Pan sam teraz może nie umie sobie dać odpowiedzi.
Proszę mi donieść kiedy, o czym to są owe dwa artykuły w „P[racach] F[ilolo
gicznych]” oraz „Wörter & Sachen”98, a także owe dwie prace r[ę]kopiśmienne,
o których Pan wspomina.
Zborowski zdecydował się na pracę o nosówkach; rodzaj krytycznej rewizji tej
sprawy w polskim, no a przy tym i prasłow[iańskim].
Kończę uprzejmymi ukłonami i uściskiem dłoni
szczerze oddany
[J.] Rozwadowski

1911
54. (K)

[Kraków,] 15 II [19]11

Kochany Panie,
bardzo dziękuję za łaskawą interwencję. List poprzedni otrzymałem. Zawil[iński]
zaraz mi dał znać, że artykuł musiał wyrzucić – kartkę jego zachowałem. Co [do]
„M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”, to jednak zaznaczam, że Rud[nicki]
na własną rękę odpowiedział i do Pana pisał.
W „P[racach] F[ilologicznych]” zapewniłem sobie już miejsce. Kryński mi pisał,
że jednak prawdop[odobnie] Brückner już nie będzie tego czytać, bo kiedy mu jak
zwykle przysłano od Wendego ostatni zeszyt „Prac”, zaraz napisał do Kryńskiego
kartkę, że zeszyt dostał, że go natychmiast zwraca i żeby mu już nigdy więcej „Prac”
nie przysyłano.
Co do historii z rec[enzją] Benniego99, to ani słowa, redakcja tak nie powinna
postępować, jest to oczywista stronniczość. Dziwię się tylko bardzo, że wobec takiego stanowiska redakcji, wobec takiego obcinania recenzji Benni nie wycofał jej
zupełnie. Byłoby przecież daleko lepiej.
Że Pan przepadł na korzyść Brücknera100, to cóż w tym tak dalece dziwnego?
Przecież tak samo bym przepadł ja, Nitsch itd. Takie rzeczy wie się z góry, znając
ludzi. Szkoda tylko się irytować.
98

99

100

Mowa o artykułach opublikowanych w zeszycie 2 „Prac Filologicznych” VII, 1911: Z przeszłości
wyrazów pchła i płeszka; rec.: Łoś, Mammotrekt z r. 1471 (Kraków 1911); Postscriptum do artykułu
H. Ułaszyna o pchle. Z kolei artykuł dla „Wörter und Sachen” ukazał się w 2 zeszycie czasopisma
w roku 1911 pt. Zur Semasiologie von slav. rọka, lit. ranká ‘Hand’.
Mowa prawdopodobnie o recenzji „Rocznika Slawistycznego” w „Wychowaniu w Domu
i w Szkole”.
Mowa o kandydaturze Ułaszyna na członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Sam zainteresowany pisał o tym w swych wspomnieniach: „Moje zwycięstwo nad Brücknerem wykołysało
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Uprzejme ukłony i pozdrowienia łączę
J. Rozwadowski
55. (K)

[Kraków,] 2 III [19]11

Łaskawy Panie!
Niestety muszę przyznać: mea culpa i prosić o przebaczenie. Za książkę, pocisk
puszczony w Brücknera, bardzo dziękuję; jedno jej mam tylko do zarzucenia, że
dla szerszych kół mogłaby być napisana lżej i zabawniej, a tak ludzie dalej od tego
wszystkiego stojący nie mają cierpliwości całą [sic] przeczytać.
Pisał Pan ostatnim razem, że Pan jest prawie na wyjezdnym; czy więc wysłać
„R[ocznik] S[lawistyczny]” III teraz jeszcze, bo ostatecznie zawsze się wyleży
w cenzurze i ze dwa tygodnie zejdzie, nim go Pan dostanie. Proszę mi więc zaraz
łaskawie donieść, kiedy i dokąd Pan jedzie.
Czy Pan nie ma zamiaru wstąpić do Krakowa? Następnym razem więcej, do widzenia, ukłony i uścisk ręki
oddany
[J.] Rozwadowski
56. (L)
Smoleńsk 21

Kraków, 9 III [19]11101

Szanowny Panie Doktorze!
Bardzo przepraszam za zwłokę, ale miałem dużo zajęcia rozmaitego.
Cieszę się, że Pańska broszura o Brücknerze jest poczytna. Zawilińskiego nie
widziałem i nie wiem, czy co napisze w „Poradniku”. Co do recenzji o słowniku
Bernekera, to ja dawno pytałem, co mam z nią zrobić. Teraz więc zwracam ją poleconą. Recenzja Osten-Sackena – ot, taka sobie.

101

z równowagi panów od historii literatury, jako że Brückner był niewątpliwie z nich największym;
zawdzięczają mu oni bowiem omal całą swą wiedzę. Toteż kiedy jesienią 1911 r. Warszawskie
Towarzystwo Naukowe podało mnie na swego członka – upadłem. Co prawda przewidywałem to,
gdyż kiedy mnie w swoim czasie zawiadomiono, że mają mnie zamiar podać na członka, odpisałem
im, że wobec przewagi historyków literatury w Towarzystwie kandydaturę moją uważam za więcej
niż niepewną. Stało się, jak przewidywałem. Appel w liście do mnie (z października lub listopada
1911 r.) pisze o tym fakcie: »Zgoła nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe« – bo na fachowej sekcji (językoznawstwa) jednomyślnie przeszedłem, Wydział zaaprobował, ale na Zarządzie sprawa
utkwiła na zawsze przez odroczenie tej sprawy »do następnych wyborów«. »Dlaczego?« – pyta
Appel i odpowiada – »Bo obecnie na porządku dziennym była kandydatura – odgaduje Pan już
z góry – prof. Brücknera!«” (Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie…, s. 388).
Zapewne pomyłka w dacie (list zawiera odpowiedzi na pytania z listów Ułaszyna z 10 III i 4 IV
1911 r.).
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Korektę „R[ocznika] S[lawistycznego]” III zrobił Nitsch. Cena podwyższona
(nie na stałe), bo ten tom o 5 ark[uszy] większy. Zdaje się, że Pan go sobie wprost
kupił.
Artykuł mój (jeden i drugi)102 w nowym „Miesięczniku Liter[ackim] i Artys
t[ycznym]” nie zawiera nic tak dalece ciekawego. Zresztą wcale nie miałem ani
odbitek, ani nadbitek, więc nie mogę służyć.
Broszurę Murki103 czytałem – pewnie, że ciekawa. Jagić pisał mi, że ją wraz
z Pańską złożył ad acta. Co prawda, to trudno było zrobić co innego.
Co się tyczy Pańskiego „wyjaśnienia” dla „P[rac] F[ilologicznych]”, to je załączam, przepraszając jeszcze raz, że je tak długo trzymałem; ale miałem wykłady na
kursie uzupełniającym i inne sprawy na głowie.
Stanowczo się zastrzegam przeciw publikowaniu prywatnej korespondencji mojej bez mego zezwolenia. Że Brückner popełnił niedyskrecję, to zdaje się nie racja,
żebyśmy mieli wstępować w jego ślady. Zaczekajmy, aż pomrzemy, a jeżeli potomność uzna, że nasze listy zasługują na zużytkowanie, to będzie sobie to robić.
Pisałem już raz do Pana dawniej coś w tej sprawie i zdaje mi się, że nic nie
mam do dodania. W ogóle nie widzę potrzeby szukać jakiegoś wyjścia z tej sprawy.
Uważam za rzecz stanowczo zbyteczną prywatnie wypowiedziane sądy wyciągać na
światło publiczne, rozbierać, komentować, zbijać, udowadniać. Najlepiej Pan zrobi,
ignorując ten mój sąd „powierzchowny, oparty na nieznajomości literatury przedmiotu”, który przez niedyskrecję Brücknera dostał się do „P[rac] F[ilologicznych]”.
Ja w każdym razie mógłbym co najwyżej coś w sensie powyższych uwag napisać
w odpowiedzi na Pańskie wezwanie, ale nie mam zamiaru w ogóle nic odpisywać,
jeżeli Pan swoje „wyjaśnienie” wydrukuje. Niech sobie czytelnicy myślą, co chcą.
Łączę zapewnienie prawdziwego poważania
J. Rozwadowski
57. (L)
Aleksandrowice (dwór)
p[owiat] Balice pod Krakowem

Szanowny i Kochany Panie,
dziękuję z całej duszy za serdeczne wyrazy współczucia104.
Szczerze oddany i przyjazny
[J.] Rozwadowski

102

103
104

3 IV [19]11

O języku polskim, „Miesięcznik Literacki i Artystyczny” I, 1911; O języku, poezji, dziecku i człowieku pierwotnym gawęda, tamże.
Broszura – jak można sądzić z listów Ułaszyna – uderzała w V. Jagicia.
Z powodu śmierci żony Rozwadowskiego.
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58. (K)
Smoleńska [sic] 21

[Kraków,] 30 IV [19]11

Szanowny Panie Doktorze!
Dziękuję za łaskawą przesyłkę, tj. odbitkę z „Wörter und Sachen”. Słusznie
i skutecznie wziął Pan w obronę starą etymologię ręki.
Łączę uprzejme ukłony i pozdrowienia
[J.] Rozwadowski
59. (K)

[Kraków,] 26 XII 1911

Szanowny Panie!
„Miesięcznik” to pismo wyłącznie literacko-artystyczne i takiego przyczynku nie
umieści. Redakcja chciała wprowadzić dział o języku polskim w literaturze współczesnej, zacząłem od dwu ogólniejszych artykułów (i zresztą dałem spokój, bo nie
mam czasu) – ale to co innego.
Nie wiem też naprawdę, do jakiego innego pisma by to dać można. Ale w tych
dniach spróbuję przekonać Zawilińskiego, aby się namyślił i sam siebie nie kompromitował105. O rezultacie doniosę.
Odbitki wspomniane otrzymałem i bardzo dziękuję. Również za życzenia i nawzajem wszelkich pomyślności przy Nowym Roku.
Szczerze oddany i przyjazny
J. Rozwadowski
60. (K)

[Kraków,] 29 XII [19]11

Szanowny Panie!
Pan dyrektor Z[awiliński] chętnie by umieścił sprostowanie wywodów M[atusiak]a, zależy mu też na dobrych stosunkach z Panem – nie chce tylko polemiki i osobistych wycieczek; bo zatem poszłaby znowu podobna odpowiedź M[atusiak]-a. Jeżeli
więc Pan zgodzi się na to, że pan Z[awiliński] w rękopisie Pańskim zrobi odnośne
zmiany, nadając mu formę obiektywnego sprostowania, to bardzo chętnie je umieści.
Zdaje mi się, że dobrze Pan zrobi, godząc się na to. Przysłuży się Pan rzeczy,
a inaczej trudno Pańskie uwagi gdzie wsadzić.
Proszę o słowo odpowiedzi.
Oddany
J. Rozwadowski

105

W „Poradniku Językowym” 1911, z. 11 i 12, ukazał się artykuł S. Matusiaka Kolasa, kołyska, kolebka, w którym przedstawił on historię tych wyrazów.
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Nb. Zaw[iliński] ma zamiar w najbliższym czasie przekształcić nieco „Poradnik” na ogólniejsze
pismo; to, co było dotąd jego główną treścią, będzie tylko działem, zaś całość rozszerzona będzie
poświęcona popularyzowaniu językoznawstwa w ogóle, polskiego w szczególności. Myśl dobra.
Z[awiliński] chciałby, abyśmy go wtedy czynnie poparli, to jest fachowcy, którzy dotąd z dala się
trzymają od „Poradnika”.
I chciałby też pozbyć się M[atusiak]-a, który go zasypuje artykułami w guście tamtego. I także dlatego sprostowanie szczerze chciałby umieścić (we własnym interesie).

1912
61. (K)

[Kraków,] 19 I [19]12

Szanowny Panie Doktorze!
Mam małą prośbę, mam nadzieję, że się Pan nie pogniewa. Wysłałem, porozumiawszy się z nim pierwej, paczkę niepotrzebnych mi książek do Harrassowitza. On
mi pisze, że w egzemplarzu Słownika Ramułta [dopisek ołówkiem nad wyrazami:
defekt] brakuje arkusza 6 (= pag. 41–8), a w Gebauera Staroč[eskeho] slovnika106 –
arkusza 70 (= pag. 553–60) i że te książki wskutek tego nie mają wartości.
Dziwny to przypadek, żeby w dwu książkach, nowych egz[emplarzach], zdarzył się taki fatalny brak. Może te arkusze przełożone, bo to się nieraz zdarza.
A że H[arrassowitz] jest cygan, więc b[ardzo] proszę, aby Pan zechciał sobie te
egz[emplarze] kazać pokazać i sprawdzić. Bardzo będę wdzięczny. Oczywiście
niech im Pan powie tylko to przypuszczenie, że owe arkusze może są na innym
miejscu.
Przepraszam bardzo,
szczerze życzliwy i odd[any]
[J.] Rozwadowski
62. (L)

[Kraków,] 30 I [19]12

Szanowny Panie!
Za uprzejmą fatygę w sprawie z Harrassowitzem bardzo dziękuję. Gdybym był
przypuszczał, że niektóre z tych książek Pan by wziął, pewnie że byłbym wolał tę
drogę. Ale nie przyszło mi to do głowy, zwłaszcza że myślę, że Pan ma obfitszą
bibliotekę ode mnie.
Kiedy parę dni temu przeczytałem w ostatnim zeszycie „P[rac] F[ilologicznych]”,
że Brückner znowu się powołuje na mnie, pomyślałem sobie, że jednak już tego za
wiele i że wypada mi się odezwać. Zatem to, co Pan pisze, schodzi się z mym nie106

S. R a m u ł t, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893; J. Gebauer, Slovnik
staročeský, Praha 1903.
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zależnie powstałym postanowieniem. Prześlę Kryńskiemu notatkę ex re tego, tylko
nie zaraz, bo jestem strasznie zajęty; ale upewnię się zaraz o miejsce w następnym
zeszycie, który się już drukuje. Panu chętnie przedtem tekst prześlę, ale myślę, że to
w gruncie rzeczy zbyteczne, bo przecież Pan nie będzie nic dopisywać ani odpowiadać. Ja napiszę dwie rzeczy: zaprotestuję przeciw posługiwaniu się listami prywatnymi, a następnie sformułuję krótko, co myślę o Pańskiej rozprawie107.
Nie przypuszczałem, że Pan swej notatki nie umieścił w „P[racach] F[ilo
logicznych]” dla oszczędzania mnie. Skoro tak, za intencję dziękuję, ale naprawdę
nie sądzę, żeby wydrukowanie Pańskiego wezwania do mnie zrobiło mi szczególną
przykrość. Myli się Pan, stwierdzając u mnie „zupełny brak wszelkiej życzliwości”
dla siebie, ale nie rozpisuję się o tym, bo się już przekonałem niejednokrotnie, że
trudno nam obu dojść do porozumienia.
Łączę zapewnienia prawdziwego poważania,
życzliwy (chociaż Pan to uważa za fałsz)
J. R[ozwadowski]
Notatkę chciałbym zachować aż do napisania swego memorialiku, dobrze?
Klich siedział w Zakopanem, ale na drugie półrocze, tj. od lutego, chyba wróci do Cieszyna.
Zapytam Nitscha.

63. (L)

[Kraków,] 1 II [19]12

Szanowny Panie,
Do Zawilińskiego wysłałem zaraz wczoraj kartkę, prosząc go od siebie o umieszczenie owego ustępu.
Czy nie byłby Pan dobry jeszcze raz zapośredniczyć między mną a Harrassowitzem, bo ciężko dojść końca pisaniny.
Załączam spis książek przesłanych, za które ułożyliśmy cenę 100 marek. Na jego
reklamację w sprawie obu defektów napisałem mu, że 1 egzemplarz Ramułta mogę
mu przysłać (oczywiście muszę go sam kupić za ½ ceny), ale na Gebauera nic poradzić nie mogę. Załączam jego kartkę.
Myślę, że śmiało mógłby się zgodzić. Bo wprawdzie Gebauer będzie nie zesz[yty]
1–9, tylko 1–6 czy jak tam, ale za to będzie mieć prócz 2 całych egz[emplarzy] Ramułta jeden zdefektowany, za który przecież jakie 2–3 marek [sic] dostanie. A Gebauer, i tak daleko nieskończony, ma wartość swoją, boć każdy zeszyt kosztuje
w księgarni 4 korony.

107

Mowa o Replice Brücknera w VII tomie „Prac Filologicznych”, w której ponownie atakował on
dysertację doktorską Ułaszyna, pisząc m.in.: „nie przyniosła nic nowego (jest to sąd zgodny dwu
kompetentnych znawców, lingwisty, prof. Rozwadowskiego, i filologa – mój” (s. 658–659). Bibliografia prac Rozwadowskiego nie wskazuje, by wspomniana w liście notatka się ukazała.
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Te rozmaite podwójne egzemplarze nabywałem swego czasu, mając zamiar je
rozcinać na kartki do słownika, ale dałem temu spokój; stąd poszła decyzja sprzedania niepotrzebnych.
Przepraszam bardzo i łączę ukłony
J. Rozwadowski
Mnie się zdaje, że naprawdę to Leskien chyba nigdy nic nie da do „R[ocznika] S[lawistycznego]”?
A Pan?

64. (K)

[Kraków,] 6 III [19]12

Szanowny Panie Doktorze!
Oba listy i kartę dostałem, napiszę wkrótce, dziś tylko parę słów z podziękowaniem za wiadomość od Harrassowitza i adresy: Vasmer do 20 t[ego] m[iesiąca]
Raguza, Ploče 121; Klich – przypuszczam, że jest w Cieszynie, ale dawno od niego
nie miałem wiadomości.
Ukłony i uścisk dłoni
[J.] Rozwadowski

1913
65. (K)

[Kraków,] 8 VII [19]13

Szanowny Panie Doktorze!
Van Wijkiem zajęliśmy się tutaj tak, jakby był małym dzieckiem. Za kilka dni
jedzie do Zakopanego w towarzystwie. Więc proszę być o niego spokojnym.
Dla p. Benniego: praca przyjęta, do kolokwium hab[ilitacyjnego] może się
zgłosić, kiedy chce108. Za recenzję o Szczerbie i tym drugim b[ardzo] serdecznie
dziękuję109.
Uprzejme ukłony łączę,
oddany
[J.] Rozwadowski

108

109

T. Benni habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1914 r. na podstawie pracy z fonetyki
ogólnej.
Nie wiadomo, o jakich recenzjach mowa. Bibliografia prac H. Ułaszyna nie notuje ich, więc zapewne nie zostały opublikowane.

386

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

1914
66. (K)

[Zakopane,] 17 IV [19]14

Szanowny Panie Doktorze!
Nie wiem, czy Pan jest w Lipsku, a i nie jestem pewien adresu, dlatego puszczam
tylko tę kartkę na zwiady, nic nie pisząc, o co mi chodzi.
Łączę ukłony i pozdrowienia,
oddany
J. Rozwadowski
67. (K)

[Kraków,] 14 V [1914]110

Łaskawy Panie Doktorze!
Obie kartki dostałem i bardzo dziękuję. Pierwszą swoją pisałem w Zakop[anem],
dokąd pojechałem na 10 dni dla odpoczynku; po powrocie znowu utonąłem w zwykłych zajęciach, korektach, posiedzeniach, wykładach i last, not least, neurastenii,
że dopiero dziś się odzywam, za co mocno przepraszam.
Organizuje się „Rocznik Orientalistyczny”, inicjator Grzegorzewski, ale rzecz
całą mamy w rękach, głównie Gawroński, potem ja. Pieniądze dała Kasa Mianowskiego. Otóż chodziło o to, gdzie drukować, bo tu na razie, ze względu na czcionki,
trudno było o tym myśleć. Holzhausen żądał strasznie drogo, więc Grzeg[orzewski]
chciał Pana prosić o rozejrzenie się i zapytanie w lipskich drukarniach o cenę. Dlatego to pisałem.
Ale nie będziemy może Pana męczyć, bo Gawroński proponuje, aby całość tu
drukować z cytatami w rozprawach w transkrypcji; a trochę tekstów, które będą
w I tomie, to a) karaimskie pismem hebrajskim, co można w Krakowie drukować,
b) tureckie, co się da złożyć w Wiedniu. Jedno i drugie da się składać na tym samym
papierze i da się całość jakoś w ten sposób złatać i będzie taniej.
Jeżeli na tym stanie, to nie będziemy więc prosić Pana o pomoc w tym kierunku.
Natomiast gdyby Pan mógł i chciał przyczynić się do „Rocznika” czym orientalistycznym, bardzo bylibyśmy radzi.
Łączę uprzejme ukłony,
oddany
[J.] Rozwadowski

110

W kartce mowa o „Roczniku Orientalistycznym”, który powstał we Lwowie w roku 1914. Na tej
podstawie ustalono datę roczną karty.
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1920
68. (L)
Smoleńsk 21

[Kraków,] 14 I 1920

Szanowny Panie,
dziękuję za list z 25.12 – serdecznie się cieszę, tak jak i inni, że się Panu wreszcie
udało wydobyć111 i nie tylko wrócić do ojczyzny, ale i wstąpić w jej służbę.
Życzenie załatwiłem zaraz, polecając w kancelarii p. Hałacińskiemu, który zawiaduje magazynem, powybierać należące się Panu wydawnictwa i wysłać.
Za obietnicę przyczynków bibliograf[icznych do] „R[ocznika] S[lawistycznego]” IX bardzo dziękuję. Zresztą co do tej sprawy, to proszę się jeszcze z Nitschem
porozumieć; może nam Pan da i co innego?
Dziękuję za szczegółowe wiadomości o tym, co się z Panem działo przez czas
wojny, i o Pańskich sukcesach rosyjsko-bolszewickich. Wiedziałem mniej więcej
o tym od Gawrońskiego i Nitscha, ale oczywiście nie tak dokładnie.
Przy Nowym Roku, pominąwszy te życzenia, które mamy wszyscy nawzajem
dla kraju, serdecznie życzę przede wszystkim zdrowia i jak najlepszej działalności
we Lwowie. I proszę jeszcze przyjąć wyrazy szczerego współczucia; wiem, co to
znaczy, i ja straciłem matkę w czasie wojny 1916, a siostra, która mi od śmierci żony
dom prowadzi, także ledwo się pląta. Ale to bieg rzeczy.
Do widzenia, szczerze życzliwy i przyjazny
J. Rozwadowski

1925
69. (L)

[Kraków,] 23 I [19]25

Szanowny Panie Kolego,
studenci wszystkich uniwersytetów dostają zniżkę 33%, czyli gramatykę mogą
nabyć za 8 zł[otych], co nie jest drogo. Najlepiej by było, gdyby zamówili, może
przez Pana, razem – odbiorcy płacą przesyłkę, co na jednego wyniesie minimalną
kwotę112.
Serdecznie dziękuję za łaskawą propozycję; ponieważ nie mogła być zrobiona
bez aprobaty ze strony władzy wyższej, więc proszę wyrazić także Jej, to jest Pani113,

111
112
113

Z Ukrainy ogarniętej przez rewolucję bolszewicką.
Chodzi o Gramatykę języka polskiego Polskiej Akademii Umiejętności.
Tzn. żonie H. Ułaszyna, Wandzie z Wolffów.
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moje najuprzejmiejsze podziękowania. Gdybym się znalazł w Poznaniu, może pozwoliłbym sobie skorzystać, oczywiście zawczasu uprzedzając.
Kończę, przesyłając uścisk dłoni i uprzejme ukłony,
J. Rozwadowski

1926
70. (L)

[Kraków,] 18 V [19]26

Szanowny Panie,
serdecznie dziękuję za list i zaproszenie z 12 V. Ale zjazd nasz chyba ulegnie
pewnej zwłoce114. I z Warszawy, i ze Lwowa pisano do mnie, wyrażając wątpliwości.
No i trzeba przyznać, że są uzasadnione, zwłaszcza dla panów z Wilna i Lwowa,
mających dłuższą drogę przed sobą – może lepiej odczekać wybór prezydenta.
Ostatecznie zostawiliśmy decyzję Szoberowi i Porzezińskiemu i stamtąd, z Warszawy, dostaną wszyscy uczestnicy zjazdu w tych dniach zawiadomienie, zapewne
o odroczeniu, oraz zapytanie, czy termin 5–6 czerwca byłby stosowny.
Ufajmy, że stosunki się ułożą i że wśród innych spraw także nasz Zjazd będzie się
mógł odbyć jeszcze przed wakacjami!
Łączę serdeczne i uprzejme ukłony
J. Rozwadowski

1931
71. (L)

[Kraków,] poniedziałek 17 VIII [19]31

Kochany Panie,
Przepraszam za późną odpowiedź na list z 1 VIII – wyjeżdżałem. Informacja
M[inisterstwa] W[yznań] R[eligijnych i] O[świecenia] P[ublicznego] nie była ścisła – podanie o subwencję podpisałem swego czasu jako prezes Tow[arzystwa]
Lingw[istycznego]115, no i tyle miałem z tym do czynienia. Myśleliśmy, że w ogóle
nic nie dadzą. Dopiero niedawno, 9 VIII, pisał mi Doroszewski, że Min[isterstwo]
przyznało wszystkiego 3000 zł[otych], płatnych w dwu ratach, we wrześniu i paź114
115

Mowa o II zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
Tj. PTJ, którego Rozwadowski był pierwszym przewodniczącym w latach 1925–1928. W 1931 r.
przewodniczącym był S. Szober, W. Doroszewski zaś sekretarzem, stąd ten drugi przejął sprawy
związane ze staraniami o sfinansowanie przez ministerstwo wyjazdu polskich lingwistów na międzynarodowy zjazd językoznawczy.
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dzierniku. Ale pewnie Pan dostał i od niego tę samą wiadomość. Zaraz o tym doniosłem Nitschowi do Zakopanego z prośbą o dalsze kroki.
Ja nie jadę. Nitsch chce jechać, ew[entualnie] nie bardzo się oglądając na subwencję – natomiast bardzo sobie życzył, żeby Małecki, który był w Czarnogórze,
mógł pojechać do Genewy. Pan oczywiście powinien jechać. Poza tym Kuryłowicz i Doroszewski, którzy mają referaty, no i wybierał się także Szober. Jak zwykle
tak i p. W[illman]-Grabowska uważa swoją bytność za nieodzowną. Jak tu podzielić
te 3000?
Myślę, że Pan, Kuryłowicz i Doroszewski powinni dostać po 700 zł[otych],
a resztę, 900, rozdzielić na resztę amatorów. Jeżeli Pan nie pisał, to proszę zaraz
zwrócić się do Doroszewskiego (Myśliwiecka 10).
Co się tyczy notatki w roczniku Bułg[arskiej] Akad[emii], to sądzę jednak, że najlepiej posłać wyjaśnienie wzgl[ędnie] sprostowanie na ręce Mileticia lub sekretarza.
Odbitkę o psychofonemie, a raczej o morfonemie, dostałem – bardzo dziękuję116.
Serdeczny uścisk dłoni
J. Rozwadowski

116

Mowa o artykule Ułaszyna Laut, Phonema, Morphonema, „Travaux du cercle linguistique de Prague” IV, 1931.
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Listy
Henryka Ułaszyna
do

Jana Michała Rozwadowskiego
(1905–1931)

1905
1. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22II, 18 XI 1905

Szanowny Panie Profesorze!
W moim „ojczystym” kraju przez czas cały mego w nim pobytu (kwiecień−wrzesień) panowały tak miłe stosunki, iż w końcu postanowiłem Ukrainę opuścić. Cały
czas tam spędzony uważam za stracony: tylko polityką można się tam teraz zajmować, a do niej właśnie skłonności nie czuję. Dziś widzę, że dobrze zrobiłem, „drapnąwszy”, no i w czas, bo przed samą rewolucją i strajkiem kolejowym. Jestem zatem
znów w Lipsku i kontynuuję moje dawniej porozpoczynane rozprawki.
Sądzę, że Szan[owny] Pan Prof[esor] chyba już co najmniej przejrzał moją rozprawę; może bym więc mógł mieć nadzieję otrzymania o niej Swego zdania. Będę
za to bardzo wdzięczen.
W swoim czasie pisał mi Nitsch, że podano mię na współpracownika czy też
członka Komisji Język[owej] Akad[emii] Um[iejętności]. Czy zostałem zatwierdzony? Tacy panowie podobno mają otrzymywać gratisowo „Materiały i Prace Kom[isji]
Jęz[ykowej]” – więc mię ta kwestia bardzo interesuje! Dość już „nakupowałem się”
wydawnictw Akademii. Szczególniej za „Rozprawy Wydz[iału] Filol[ogicznego]”
słono się płaci – a w rezultacie mało się otrzymuje. Jeśli zatem posiadłem prawo
otrzymywania gratisowo „Mat[eriałów] i Prac”, to prosiłbym o łaskawe polecenie
nadesłania mi III tomu; a może można i II otrzymać, gdyż posiadam tylko pierwszy.
Dawno już nie miałem żadnej wiadomości od prof. Baudouina. A Szan[owny]
Pan? Jestem niespokojny, no i sądzę niepokój uzasadniony.
Czy Szan[owny] Pan Prof[esor] bierze jaki udział w Encyklop[edii] sławia
nowied[enija], którą zamierza wydawać Petersbur[ska] Akademia? Prof. Leskien
pisze dla niej Altbulgar[ische] Gram[matik]1, ale deskryptywną, potem Wortbildung
i Syntax. Jagić wciąż ma nadzieję, że tę Enc[yklopedię] wyakuszeruje; no i ciągle się
wybiera do Petersburga – tak mi mówił prof. Leskien; ale tylko wybiera…
W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania
Henryk Ułaszyn

1

Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache…

394

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

1907
2. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22II, 30 V 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Pośpieszam z przesłaniem jak najserdeczniejszego podziękowania za łaskawie
mi nadesłane dwie nadbitki Swych prac; szczególniej uradował mię ten dowód pamięci o niżej podpisanym… Tymczasem nie mam się czym odwdzięczyć, ale niebawem, za parę miesięcy, coś-niecoś nadeszlę.
W tej chwili piszę recenzję Dziejów języka pol[skiego] Brücknera. Moim zdaniem
rzecz to bardzo słaba. Nie mogę w żaden sposób pojąć, jak mogła być wyróżniona
przez Krakowską Akademię… Czy po to, aby zachęcać ludzi do pisania marnych
rzeczy?… Radbym wiedzieć zdanie Szanown[ego] Pana o tej książce. Może przesadzam, może jestem w błędzie? Recenzję piszę dla „Archivu” Jagicia; jednocześnie
napiszę obszerniejszą po polsku – zamierzam posłać do „Pamiętnika Literackiego”,
ale nie jestem pewien, czy mi tam wydrukują, bo tam Brückner rządzi.
Krček napisał jakąś pracę o dziwacznym tytule; znam co prawda tylko z „wszechpolskiego” „Słowa Polskiego” – z recenzji jakiegoś p. W.D., który mi się przedstawił
(oczywiście w owej recenzji) nie tylko jako nieznający się na rzeczy, ale jako człowiek pozbawiony inteligiencji. Sama recenzja straszliwie niesympatyczna; sądzę, że
recenzent wprost krzywdę wyrządził Krčekowi [sic]. À priori nie zdaje mi się praca
Krčeka [sic] „naukową”; sądzę co prawda po tym, że w roku zeszłym zwrócił się on
do mnie, bym napisał dla „Muzeum” recenzję o „Materiałach i Pracach”, narzucając
mi jednocześnie swój sąd o tym wydawnictwie, sąd potępiający zainicjowany przez
owo wydawnictwo kierunek ściśle naukowy… Oczywiście odpisałem odmownie.
Dziwi mię też jego zwrócenie się z tą propozycją do mnie: czyżby moja praca Über
Entpalatalisierung do tego go popchnęła? Czyżby się nie mógł po niej o mnie zorientować?… Czyż tchnę „starzyzną”?…
Nie mogę pojąć, jakim cudem mają Kryńskiego powołać do Lwowa na slawistykę. Jeszcze co do języka polskiego mógłby jako tako wylegitymować się morfologiczną częścią swej gramatyki, ale co do slawistyki?… Rzecz dla mnie całkiem
zagadkowa.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS A i Vondrákowi Gramatyka się nie udała. A jakie zdanie Szanown[ego] Pana Profesora? O tej
książce też napiszę do „Archivu”, poprzestając przeważnie na dziale polskim, gdyż inaczej recenzja rozrosłaby się do niebywałych rozmiarów
H.Uł.
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3. (L)
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Lipsk, Colonnadenstr. 22II, 23 VI 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Jak najserdeczniejsze dzięki za łaskawy list. Był dla mnie prawdziwą niespodzianką… Chciałem zaraz odpisać, ale chciałem też coś się dowiedzieć od Brugmanna o Möllerze, stąd opóźnienie. Jednakowoż Brugmanna nie zastałem; Leskien
zaś tej pracy jeszcze nie czytał. Przypuszczam, że obaj po przeczytaniu tej książki
będą bardzo ostrożni w formułowaniu swych poglądów. I ja sam tej pracy jeszcze
nie czytałem, ale wciąż się zbieram, bo mię i sam temat, i autor b[ardzo] interesują.
Zresztą troszeczeńku znam, a raczej „próbowałem” egipskiego, arabskiego i hebrajskiego; tego ostatniego przeważnie dla naszego żargonu (tj. Żydów polskich) i gwary złodziejskiej.
Przed paru dniami nadesłał mi Krček swoją książkę. Tymczasem przejrzałem
tylko – i doprawdy – chcę być szczerym – nie rozumiem dokładnie, o co mu chodzi:
Ostateczna jego formuła na str. 199 każdemu slawiście od dawna dobrze znana. Zaś
żeby ona wypływała z żelazną konsekwencją z jego zestawień w I części, tego nie
widzę. Jego wywody niepolskości ur wcale mię nie przekonywują. Też nie zgadzam
się na formułę ər [?]. Wciąganie onomatopeicznych tworów uważam za metodyczny
błąd; nie twierdzę przez to, żeby onomatopea absolutnie swoją drogą szły, ale stawiać onomatopea na równi z innymi wyrazkami dla wywodzenia „praw” fonetycznych uważam za błędne. Przede wszystkim krytyka i systematyka materiału – skąd
wnioski. Tego zaś u Krčeka [sic] nie widzę. Ale powtarzam, książki tej nie czytałem
jeszcze, tylko pobieżnie przeglądałem.
Brücknera zjeździć za Dzieje jęz[yka] polsk[iego] nie tylko zamierzam dlatego,
że na to zasługują Dzieje; że zapożyczywszy się z mej rozprawki, mnie jednocześnie
w „Archivie” za nią zjeździł, lecz i dlatego, że jego pracę pochwaliła Akademia i Łoś
w recenzji „Czasu” i inni w różnych pismach. Wszak to bałamuci opinię! Sądzę, że
to właśnie główny powód, dlaczego u nas tak źle rozwija się językoznawstwo, tak
mało ludzi fachowo mu się poświęca… Nie masz u nas krytyki sumiennej, naukowej. Na Zachodzie pisują recenzje najznakomitsi uczeni. U nas tego nie ma. U nas
pisze z językoznawstwa recenzje jeden Kryński, dla którego każda praca oceniana
jest o tyle warta, o ile trzyma się jego pisowni i nie używa łacińskiej terminologii.
Że Benniemu nie udało się dostać stypendium – to wielka, b[ardzo] wielka szkoda. Moim zdaniem z Benniego może być znakomity fonetyk: posiada wielkie w tym
kierunku zdolności. W jego Sprachwissenschaft nie wierzę, w Sprechwissenschaft
bardzo. A może się zmarnować! Jest teraz nauczycielem w szkole dla chłopców
w Starej Wsi pod Warszawą (właśc[iwie] warszawsk[iej] gub[erni]; tamże poczta;
telegr[af], tj. w Starej Wsi) i uczy angielskiego i polskiego.
Uwaga Szan[ownego] Pana co do mej polemiki słuszna, ale cóż ja mam robić,
jeśli mi kubeł pomyj na głowę najniesłuszniej wylano. Sama zaś recenzja, powód
do polemiki, pisana lat temu 6; pisana zaś dlatego – jak i cały szereg rzeczy innych
w „Ludzie” – bo o to prosił mię zawsze a często Kalina; wprost dokuczał prośbami;
a muszę przyznać mu słuszność, bo inaczej nie byłoby czym „Ludu” zapełnić. Dziś
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prawie że przestałem pisać recenzje, bo zacząłem poprzestawać wyłącznie na recenzowaniu książek językowych, że zaś moje sądy diametralnie różniły się od sądów
komitetów i kierowników redakcyjnych – więc mi recenzje odsyłano. Zresztą nie
mam (bo je „wytrawiłem”) żadnych aspiracji. Chęci Szan[ownego] Pana, abym coś
przysłał dla „Mater[iałów] i Prac”, postaram się zadośćuczynić; tylko kiedy − nie
wiem, bo to, co mam na ukończeniu – przeznaczone, niestety, dla obcojęzycznych
organów. Ale postaram się; chociaż niespodzianka, jakiej z Bennim doznaliśmy
w Akademii Krakowskiej (ex re wyborów na członków Komisji Językowej), która
widocznie nie życzyła sobie, by nasze nazwiska rokrocznie były drukowane rzędem z takimi „językoznawców” [!], jak np. Czubek, Janik, Zawiliński – niezbyt mię
chętnie usposabia. Ani instytucji, ani ludzi nigdy nie kokietowałem; ani z mydłem,
ani bez mydła w „szczeliny” się nie pchałem… Najoczywistszy „dowód”: przeszło
sześć lat temu przeszło zrezygnowałem z Krakowa i siedzę „kołkiem” w Lipsku…
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
4. (L)

Kissingen, poste restante, 28 VII 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Po wyjeździe z Lipska nieco wędrowałem, aż oto oparłem się o Kissingen. Jestem tu już od 3 tygodni; tu też otrzymałem list Pański, ale w chaosie kuracyjnym,
kiedy co godzina ma się coś przepisanego do wypełnienia, nie mogłem się zebrać
z natychmiastową odpowiedzią. Piszę więc dopiero teraz. W Kissingen – nudnej
szczerze – pozostaję jeszcze tylko tydzień i wracam do Lipska, przepełniony wyrzutami sumienia, że ani tknąłem książek i rękopisów, które ze sobą przywiozłem.
Pośpieszam z niektórymi wyjaśnieniami. Żal mój i gorycz w ostatnim moim
liście bynajmniej – jak Szan[owny] Pan mniema – nie został wywołany zajściem
w Komisji Językowej. Nie jestem wcale próżny i daleki jestem od uważania członkostwa owego za zaszczyt; wszak znam skład owej Komisji – i gwiżdżę na nią…
Oczywiście z tej Komisji wykluczam Pana, BdeC, Nitscha i Łosia… Znam jednak
„większość” w rodzaju pana Janika, którego głupi, pełen bzdurstw artykuł „językoznawczy” zjeździłem, za co mi przysłał „piękną” kartę z wymyślaniami, tłumacząc
się, że i on zna się na językoznawstwie, bo studiował językoznawstwo (sic!!) u Tretiaka i Baudouina. Odpisałem mu, że widocznie językoznawcze teorie Tretiaka tak
mu przypadły do gustu, że zapomniał to, czego się nauczył u Baudouina!… A wszak
większość „językoznawców” naszej Komisji to wszystko „Janiki”… Mój żal pochodzi i z głębszych źródeł, z przekonania, żem w kraju zero, nie, pasożyt… Zajście
w Komisji to tylko jeden mały wypadeczek.
Projekt pisma krytycznego zatrzymam w sekrecie. Ale ten sekret zaczepia o drugi
sekret, mianowicie i ja również obmyślałem już podobne wydawnictwo i kiedy Benni był w Lipsku w b[ieżącym] roku, omówiliśmy wszystko ostatecznie: i program,
i koszta etc. A więc mamy już dwa sekrety. Ale czy z tego co będzie? Szczególniej,
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jeśli się weźmie pod uwagę, że z Bennim stanowimy osobną grupę i postanowiliśmy
się razem trzymać i wspierać wzajemnie, gdyż dotychczas znikąd nie mieliśmy poparcia ani z nikim żadnej łączności. To bynajmniej nie spowoduje naszej wzajemnej
adoracji i właśnie zjeździłem Benniego Wortbildung2 (doktorską rozprawę)!
Dział krytyczny w „Mater[iałach] i Pracach” bardzo mię cieszy. W sprawie kilku
recenzji już się z Nitschem porozumiałem. Z miłą chęcią podjąłem się napisania.
W żaden sposób nie mogę zrozumieć Pańskiej antytezy: Benni – i ja?! O co tu
chodzi? O jaką pozycję? My obaj jesteśmy „bez pozycji”… choćby z tego względu,
że żaden z nas obu nikomu się nie „kłaniał”… Nie zdaje się też, aby Szan[owny]
Pan dobrze pamiętał „ostatnią naszą rozmowę”, jeśli sądzi, że ona wywarła jakowyś
wpływ na mnie. Wyjechałem z Lip Krakowa z dwóch względów: towarzyskich i naukowych; co do pierwszego: kąt patrzenia na mnie nie zadowalał mię i czynił moją
pozycję towarzyską niemiłą; co do drugiego – zabrakło mi Baudouina. Rozmowa
z Szan[ownym] Panem tylko przyspieszyła wykonanie mego projektu, bo jestem
mało podatny do zmiany miejsca (dowód: Lipsk): przekonałem się, że w Krakowie
nic nie uzyskam, że jestem bez przyszłości. Zresztą i niektóre „czyny pedagogiczne”
Pańskie zniechęciły mię do Szan[ownego] Pana jako pedagoga. Powtarzam, że tylko
jako do pedagoga; jako do uczonego zawsze byłem i jestem z jak największym uznaniem i szacunkiem. Proszę mi wybaczyć tę szczerość, ale sądzę to lepiej dla nas obu.
Co się tyczy mej habilitacji, to wątpię, czy takowa kiedy nastąpi: jestem zbyt nerwowy na takie popisy. Doktorat odkładałem 3 razy (po podaniu [?] się), a po zdaniu
(nb. dobrym!) rozchorowałem się nerwowo. Zresztą od 3 rosyjskich uniwersytetów
mam prywatne propozycje; ale tamtędy się skierować czegoś nie mogę, nie tylko ze
względów „nerwowych”. Ale dość tego.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
5. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 21 XII 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Wielką mi przyjemność zrobiła Pańska łaskawa karta. Serdeczne dzięki.
Przed paru dniami posłałem Szan[ownemu] Panu moją rosyjską odbitkę3. Zapewne doszła. Dość tam srogo obszedłem się z Kulbakinem, Bennim i Brücknerem,
ale chyba uwagi moje niesłuszne nie są… A moją recenzję o Dziejach Brücknera
widział Szan[owny] Pan w „Archivie”? Boję się, aby nie mówiono, że napadam na
„starszych”, „zasłużonych” (Brückner). Jestem ciekaw, co tam nasi literaci i historycy (krakowscy, a szczególniej lwowscy) mówią o tej recenzji.
2

3

T. B e n n i, Beiträge zur polnischen Wortbildung. Einführung, produktive Personalsuffixe, Leipzig
1905.
Критико-библиографические заметки о некоторых исследованиях посвященных польскому
языку (1901–1905), „Известия Отделения русского языка и словесности Императорской
Академии наук”, 1906, 4.
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Przed paru dniami pisałem do Nitscha, ale dotychczas wiadomości żadnej nie
otrzymałem. Proszę o łaskawą wiadomość, gdzie się obraca, gdyż chcę wysłać moje
rękopisy (rec. Brücknera, Leciejewskiego i Kryńskiego) dla „Mat[eriałów] i Prac”.
Leciejewski wypadł dość obszernie, ale za to moja recenzja będzie jedyną i pierwszą, która wykaże wartość runologiczną jego pracy, tj. tej części, którą Jagić tak
gorąco pochwalił (częściowo też Brückner). Przypiąłem tam eo ipso i Jagiciowi łatę.
Pochwała Jagicia tym dziwniejsza, gdyż w swoim czasie zajmował się runami.
Doszły mię słuchy (z Krakowa) o jakimś Śmieszku, bardzo dzielnym uczniu
Szan[ownego] Pana. Czy rzeczywiście tak jest? Kto to taki? A młody Kryński czy
też oddaje się językoznawstwu? Czytałem jego recenzje w „Książce”, ale z nich
ujemne otrzymałem o autorze wrażenie.
Ogromnie mię ucieszyła wiadomość, że Torbiörnsson napisał pochlebną o mej
pracy recenzję. Tyle lat już upłynęło od czasu, gdy wyszła (3); niektórych szczegółów sam nie uznaję. Natomiast część poświęcona analogii rozszerzyła się w moich
notatkach; rzecz się w tymże duchu – pogłębiła. Wielce mię ucieszyła robota Thumba; zasadnicza idea ta sama co u mnie; gdym pisał moją rzecz, nie znałem jeszcze
jego pracy pierwszej z Marbem zrobionej4. Proszę też porównać moje zarzuty Kulbakinowi z powodu jego objaśnień form analogicznych. Takie błędy i niedokładności, jakie on popełnia – cechują prace wszystkich językoznawców w Rosji, nawet
Szachmatowa.
Na święta pozostaję w Lipsku. Oczywiście! Dokądże?… Tu i kości nie złożę…
Przed niedawnym czasem z początku bm. taka mię była „chandra” opętała, żem nic
robić nie mógł… Ale kończę…
Łączę wyrazy szczerego poważania i życzenia jak najweselszych świąt
Henr[yk] Ułaszyn
PS Jeśli Szan[owny] Pan ma pod ręką „Przegląd Polski”, proszę o sprawdzenie, czy ostatni zeszyt
przyniósł moją recenzję o książce Tennera.

6. (K)

Lipsk, 22 XII 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Wczoraj pisałem, ale zapomniałem o głównym: o podziękowaniu jak najserdeczniejszym za wybór do Komisji Językowej. Proszę mi wybaczyć owo zapomnienie,
ale dawno już zbierałem się to uczynić, jedynie moje nerwy etc. spowodowywały
ciągłe odkładanie. Dzięki za otrzymaną dziś właśnie kartę. W wolnej chwilce proszę
o parę słów odpowiedzi na mój list. Wyrazy uszanowania
H. Ułaszyn
[na marginesie:] Dwa rękopisy dziś wysłałem.
4

A. T h u m b, K. M a r b e, Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der
sprachlichen Analogiebildung, Leipzig 1901.
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 31 XII 1907

Szanowny Panie Profesorze!
Rozczulił mię Szan[owny] Pan Swoim obszernym listem. Jestem zań bardzo,
bardzo wdzięczen.
Wczoraj wysłałem dwie nadbitki (o Brücknerze i o Tennerze), dziś pospieszam
z odpowiedzią: na łaskawy, a tak mi miły list i na kartę dawniej otrzymaną.
Przede wszystkim pozwalam sobie zrobić parę uwag w sprawie drukowania recenzji. Mnie się wydaje zbytecznym trzymanie się jakiegoś porządku, gdyż 1o ściśle
tu porządek („rozszufladkowanie”) zachować jest bardzo trudno; tytuły „działów”
gubią się itp., 2o nikt przecie nie będzie owych recenzji czytał według porządku,
w jakim zostały wydrukowane. Najpraktyczniej wydaje mi się drukować w miarę
napływania rękopisów, a gdy wszystko zostanie wydrukowane, podać: 1o spis omówionych książek według treści (jeden tytuł może należeć do kilku działów; z wyjątkiem pierwszego w [–] dość podać odsyłacz etc.); Spis autorów (alfabetyczny) ze
skróconymi tytułami. Że drukowanie recenzji w pewnym porządku („rzeczowym”)
nie ułatwia poszukiwań – najlepszy przykład na wypracowaniu Kryńskiego i Appla
w I tomie „Prac Filologicznych”, gdzie na odszukanie pewnego tytułu moc czasu
się traci – i odnajduje się go „przypadkowo”. Mnie się zatem wydaje, że indeksy,
ostatecznie jeden, koniecznie dodać w końcu potrzeba.
W karcie znajduję wzmiankę o „sonantach”, ale tak lakoniczną i stemplem zawalaną, że nie wiem, o co chodzi. Tym bardziej, że pisana przed odczytaniem mej
recenzji niemiec[kiej] i polskiej o Br[ücknerze]. Bardzo a bardzo wdzięczen będę
o dokładniejszą wiadomość. Może tu jakie nieporozumienie? Zupełnie nie wiem,
o co chodzi.
O ile do Szan[ownego] Pana dojdzie jaka wieść o mej recenzji o Br[ücknerze],
proszę o łaskawe doniesienie. Zdaje mi się, że recenzją w „Archivie” zraziłem sobie
Nehringa, gdyż na nadesłane mu broszury nic nie odpisuje, a zawsze istniała między nami serdeczna – szczególniej z jego strony – korespondencja. Natomiast Leskien i Brugmann ucieszyli się. Są też bardzo zadowoleni z recenzji Porzezińskiego
o Vondráku i zachęcali mię bardzo, bym moją (już dawno przyobiecaną Jagiciowi)
prędzej ukończył. Alem taki leniwy do „opracowywania” notatek na kartkach!… No
i innej roboty mam dość; teraz szczególniej dla „Mat[eriałów] i Prac” (owe resztujące recenzje), a muszę i śledzić za literaturą [sic], uczyć się. W ostatnich czasach
wlazłem nieco w afrykańskie języki: Ewe-Sprache5, arcyciekawa, szczególniej pod
względem toniczności (akcentu); też syntaxis suahili. Ale to tak tylko w „wolnych
chwilach”.
Nazwisko Rudnickiego – o którym Pan wspomina – znane mi z „Poradn[ika]
Język[owego]”, streścił tam ongi parę rozdziałów z Meilleta. Czy zdaje doktorat
w Krakowie? – Tu przed miesiącem zdał u Windischa Gawroński (syn historyka):
uczeń Blatta ze Lwowa; tu zaś Windischa i Lindnera. Zdał świetnie, budząc podziw.
5

Język ewe z grupy kwa, używany przez lud Ewe zamieszkujący (obecnie) Ghanę, Togo i Benin.
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Zupełnie swobodnie czyta wszystko z sanskrytu i awesty. W ogóle praktycznie zawładnął tymi językami w sposób wprost zadziwiający. Jakiego rodzaju są wiadomości jego teoretyczne, trudno określić, bo go mało znam; zresztą obraca się przeważnie w literaturze indyjskiej (temat rozprawy o dramatach ind[yjskich]).
Nie tylko się zgadzam na poprawki (oczywiście formalne), ale nawet proszę.
Że użyłem wyrazu „byk” – sam się teraz dziwię; zapewne chciałem napisać „bąk”
w znaczeniu „lapsus” etc. Zresztą muszę nadmienić – o czym zdaje się nadmieniłem
w liście do Nitscha – że w recenzji o Leciejewskim pozwoliłem sobie na pewne
wolności, ze względu iż recenzję tę przeznaczyłem w pierwszym rzędzie dla historyków etc. Podobnież i recenzja o Brücknerze była przeznaczona dla czytelników
„Pamięt[nika] Liter[ackiego]”, „Kwart[alnika] Histor[ycznego]” etc., ale tu byłem
ostrożniejszym i oględniejszym, aby nie ściągnąć zarzutu, że się „mszczę” za to, że
on mię w „Archivie” zjeździł. Bardzo a bardzo więc starałem się o obiektywność
i spokój; szczególniej w ustępie, gdzie z nim polemizuję. Nieprawdaż?
Uwaga Szan[ownego] Pana co do pominięcia „plusu” zupełnie słuszna. O tym
„plusie” lepiej się wyraziłem na początku mej recenzji niemieckiej. Jednakowoż na
Pańskie zdanie zupełnie się nie piszę. Co to znaczy: „nakreślenie historii jęz[yka]
polskiego”? Jak się Panu podoba taka historia, w której wpierw omawia się panowanie Jagiełły, a potem Kazimierza Wielkiego?… Na to mojej zgody, że poszczególne zjawiska językowe zostały przedstawione w odpowiednich „miejscach”, nie
daję. Przeciwnie, chaos charakteryzuje ową historię, eo ipso przestaje być historią…
Ale uznaję, że pewien plus pominąłem niesłusznie; dlatego dołączam do niniejszego
ustęp (na kartce), który może niech rozpocznie moją recenzję. Zresztą pozostawiam
to do Pańskiego uznania i z miłą chęcią do Pańskiej propozycji się zastosuję. Że nie
kieruję się osobistymi względami – dowód w tym, co Szan[owny] Pan pisał o moim
zdaniu o „Mat[eriałach] i Pracach” (po rosyj[sku]). A wtedy nawet, kiedym pisał
(styczeń 1906), byłem nieco rozgoryczony na Komisję, gdyż było to po upadku mej
kandydatury, a żadne szczegóły (dlaczego? etc.) nie były mi jeszcze wówczas znane.
A pięknie mię tam Brückner pewno zjeździł, kiedy Szan[owny] Pan go upominać
musi! Co on mi zarzuca? Jakiego rodzaju zarzuty? Jeśli Szan[owny] Pan przejrzał
moją rosyjską broszurę: prosiłbym o zdanie. Co do mej recenzji o Bennim; uważam
tę jego rzecz za bardzo słabą. Zdaje mi się słusznie. Fonetyczne – b[ardzo] piękne!
Dzięki za życzenia; nawzajem przesyłam jak najserdeczniejsze. Święta miałem
smutne: 25 i 26 przeleżałem w łóżku z powodu moich od czasu do czasu powtarzających się, a b[ardzo] bolesnych kurczów żołądkowych (nerwowe). W nadziei
otrzymania łaskaw[ej] wiadomości łączę wyrazy wysokiego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
[Dopisek u góry karty:] W pierwszej korekcie połączę „dodatek” (dołączony) z recenzją. A kiedy otrzymam? Proszę jak najrychlej! A co pisze prof. Baudouin w swej recenzji? Czy o mojej
wspomina?…
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1908
8. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 10 I 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki serdeczne za list. Pospieszam z odpowiedzią. Chciałem zaraz, ale nie mogłem: wciąż jestem niezdrów…
„Arch[iv] f[ür] Slav[ische] Phil[ologie]” daje po 20 gratisowych nadbitek.
Co do Brücknera rzeczywiście zaszło między nami małe nieporozumienie. Sądziłem, że chodzi Szan[owemu] Panu o pochwałę „całości” – mniejsza, że szczegóły
przeważnie są niedokładne; zawsze jest zestawienie. Teraz już wiem, o co chodzi:
o końcowe rozdziały, zajmujące się przeważnie kwestiami filologicznymi. Otóż zauważę, że i z owej części niektóre szczegóły omówiłem, np. Br[ückner] za późno
mówi o wciskaniu się gwar do jęz[yka] literac[kiego], błędnie wymienia współpracowników słown[ika] wileńskiego, z lukami zarysowuje dzieje nowszych badań etc.,
etc. Do tego działu (filologicznego) posiadam w notatkach materiału na prawie 4−5
str[on] druku; że to jednak czysto „filologiczne” niedokładności, a recenzja i bez
tego wielka (no i leniwy jestem), więc pozostało to u mnie: „w tece”. W ogóle filologiczna część wcale nie przedstawia się w moich oczach „plusowo”. Oto np. dzieje
badań nad jęz[ykiem] polskim: Mroziński stoi obok Kamińskiego6 (171); pierwszy
dzielny, zdrowy umysł (pierwszy dał u nas klasyfikację dźwięków „fizjologiczną”),
drugi – monstrum. A cóż czytelnik ma myśleć? Linde (170) miał niby pierwszy
przekroczyć granice jęz[yka] polskiego (tj. sięgnął po materiał słowiański), ale toż
równocześnie zrobił Bandtkie. A gramatyka Smitha (1846) czy została wymienioną? Itd., itd. Zresztą w części filologicznej Br[ückner] tylko notuje gołe fakty, nie
objaśnia ich, a zatem, chwaląc we wstępie całość, tj. zestawienie, miałem przeważnie owe fakty filologiczne na względzie, gdyż z chronologią (a raczej jej brakiem)
zjawisk językowych nie zgadzam się. Zresztą przy korekcie to i owo się poprawi,
tj. w kierunku wyróżnienia części językowej od filologicznej. Bardzo a bardzo proszę Szan[ownego] Pana o łaskawe polecenie drukarni przesłania mi korekty; Leciejewski chyba już w druku. Prosiłbym o pierwszą korektę niepołamaną na stronice.
Przed paru dniami otrzymałem wiadomość od prof. Baudouina – pisze, że właśnie siedzi nad recenzją Brücknera. A zatem niebawem nadeszle. Nadesłał mi też
ogromnie dzielnie, żywo i dowcipnie napisaną odpowiedź Brugmannowi i Leskienowi w sprawie języka międzynarodowego.
Książki Rosta jakoś nie widziałem dotychczas. Niebawem obstaluję. Nic dziwnego, że objaśnienia „pod psem” – wszak jest asyriologiem, a slawistyką od niedawna
przygodnie się zajął, chociaż słyszałem też, że ma zamiar habilitować się z tego
właśnie fachu.
6

Antoni Odrowąż-Kamiński – pseudonim Edwarda T. Massalskiego. Tu mowa o nim jako o autorze
Gramatyki języka polskiego napisanej przez Antoniego Odrowąża Kamińskiego, Wilno 1858.
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Co do owej wzmianki o „sonantach”, to tyle zrozumiałem, że Szan[owny] Pan
Profesor – jak pisze – jest innego zdania niż ja, a takiego jak Brückner. Zapewne
dotyczy to mej uwagi w recenzji w „Archivie”. Czy tak? Proszę zajrzeć do owego
ustępu: wyraz zgody lub niezgody pozwoli mi zrozumieć, o co tu chodzi. Najbardziej mię zadziwiło, że Szan[owny] Pan owe zdanie napisał, nie znając jeszcze mego
poglądu bezpośrednio, z recenzji; chyba z ust Łosia. Stąd nieporozumienie. Może
nie o rzecz samą, lecz o formę.
W swoim czasie pytałem Nitscha, czy Panowie nie wezmą mi za złe, jeśli dam
notatkę np. o Brücknerze i do „Książki”, której dawno przyobiecałem. Wyraził zgodę, więc krótką notatkę z odsyłaczem do „Mat[eriałów] i Prac” posłałem. Już miałem korektę w grudniu jeszcze, dziś się Kryński połapał i skomponował urągający
nauce dopisek (np. że Dzieje Br[ücknera] zawierają nowe przyczynki naukowe (!),
do jęz[yka] pol[skiego], że oparte na wynikach badań naukowych (!) etc.), mam to
podpisać!… Oczywiście zgody nie dałem. Czekam właśnie odpowiedzi. Mamy zatem nowy przykład: chodzi o to, kto mówi, ale nie o to, co kto mówi…
Miła stajenka augiaszowa… Żywo przypominają mi się teraz słowa Baudouina
ongi mi napisane „Człowiek ten (Br[ückner]) jest klęską w »nauce polskiej«, o ile
o takiej nauce może być mowa”. Ilu ten człowiek (Br[ückner]) ludzi nabałamucił,
nahipnotyzował… Naturalnie u nas; tu tylko śmieją się z niego, a o jego poglądach,
np. na ъ, ь, kursują anegdotki. Że też Pan Prof[esor] i Nitsch nie zechcą gdzieś też
coś o nim napisać. Sądzę, że takie „otwieranie” oczu to b[ardzo] pożyteczna rzecz;
oczywiście dla nauki, bo jakże gdzieś coś budować, jak gruntu nie ma, albo taki
przez Br[ücknera] ugnojony.
Ale kończę, łącząc wyrazy szczerego poważania i polecając się nadal łaskawej
pamięci,
H. Ułaszyn
[dopisek na marginesie:] Miałem również wiadomość od Nitscha.

9. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 12 I 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Pozawczoraj pisałem, dziś pospieszam znów: chcę mianowicie życzenie Pańskie
spełnić, bo słuszne. Dołączam zatem do niniejszego dodatek do recenzji Brücknera,
proszę go kazać drukować zaraz po owym dawniej nadesłanym. „Nierówności” wygładzę przy korekcie, co do której polecam się łaskawej pamięci.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
PS Może Brückner swoją recenzję nadesłał już? Bardzo mię „jeździ”?! – A kto pisze o Benniego
sufiksach?
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 24 I 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki serdeczne za epistołę. Do recenzji o Leciejewskim nie powinno w drukarni uniwersyteckiej żadnej literki ani rzeczy brakować, wszak drukowali już rozprawę (Nb. marną) Piekosińskiego o kamieniach mikorzyńskich7. Nie rozumiem też,
dlaczego druk owych recenzji ma tak wiele kosztować, wszak będą drukowane zwykłym drukiem; to i owo kursywą. Co innego rozprawy Nitscha, Benniego itp. Przy
korekcie „przeróbek” żadnych robić nie będę, z wyjątkiem „zszycia” owych dwóch
dodatków do recenzji Brücknera. Zresztą chodzi mi o zwyczajną korektę, aby kursywa, druk „rozstrzelony” był na miejscu itp.
Po raz drugi z góry się zgadzam na wszelkie „przeróbki” czy też „poprawki”
formalne; ale oczywiście tylko „formalne”. Za poskromienie moich „żywiołowych”
wybuchów, „afektów”, będę nawet bardzo wdzięczen. Recenzje na tym tylko zyskają. Ale na inne „przeróbki” czy też „poprawki”, czy „dopiski” – zgody nie ma. Wolę
otrzymać rękopis z powrotem. Ale wszak nie o to teraz chodzi. Pod „dopiskiem” wyżej wspomnianym (wyż[ej] wspomnianym) rozumiem „krytyczne dopiski”, a nie takie, jaki[e] zamierza Szan[owny] Pan dać do Leciejewskiego („jednostki, które przeszkadzały wydać…”). Za poprawki: gwiazdki, przecinki itp., jestem Szan[ownemu]
Panu wdzięczen – i nadal też polecam się Jego łaskawej pamięci co do tych kwestii.
Przy domovitъ (?) sygnatura „st-cerk.” o tyle może mieć miejsce, o ile ja tylko owo
słowo cytuję, ale nie cały wstęp z Leciejewskiego.
A oto ustęp z owej karty Szan[ownego] Pana. Po wzmiance o mej recenzji
w „Arch[iv] f[ür] Sl[avische] Ph[ilologie]” (według doniesienia Nitscha i Łosia),
pisze Pan: „Schw… sonant… w ogóle nie szkodzi, ja także jestem za nią, gdy tak
wypada – byle tylko dowieść swego zdania”. Oto i wszystko. Nie mogę domyśleć
się, o co tu chodzi.
Z powodu mej recenzji o Brücknerze Kochanowski, redaktor „Książki”, odbył
„konferencję” z Kryńskim. Obstawał za wydrukowaniem w całości, Kryński jednak
(kierownik działu językowego) nie zgodził się – i po raz wtóry przesłano mi do
„przerobienia”!!!
I ja „Prace Filologiczne” otrzymałem. Robota Prackiego wprost okropna, kompromitująca wydawnictwo!…
Do „Mat[eriałów] i Prac” niestety w tej chwili nic nie mogę nadesłać; zresztą już
nie potrzebuję ratować „współpracowników”, czekających na odbitki, gdyż właśnie otrzymałem odbitkę rozprawki Benniego. Tym niemniej jednak za jakie 2 miesiące nadeszlę parę drobiazgów (dla „Mat[eriałów] i Prac”). Artykuł Benniego pod
względem wartości znacznie ustępuje poprzednim: zawiera zjawisko znane z każ7

Mowa o dwóch kamieniach żarnowych odkrytych ponoć w latach 1855–1856 w Mikorzynie
w Wielkopolsce, na których dopatrywano się wizerunków boga Prowe i napisów runicznych. To
ostatnie miało świadczyć o istnieniu „run słowiańskich”. Autentyczność tego znaleziska podważono już w latach 70. XIX w.
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dej gramatyki elementarnej; zaś ostateczna formuła, uogólnienie – jest niedokładne,
nieścisłe.
Może Steinowi, recenzując Benniego [sic], zda się moja recenzja? A jakiego zdania o niej jest Sza[owny] Pan? Ów artykuł Lorentza w „Известиях” tylko przeglądałem – pobieżnie, ale może by się należała; chociaż to rzecz więcej filologiczna.
Ogromnie pilną rzecz wydał dr Witte (1906): Wendische Zu- und Familiennamen.
Rzecz jednak też czysto filologiczna.
Ile nadbitek otrzymuje autor? Czy 50?
W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
11. (K)

[Lipsk, Colonnadenstr. 22,] 5 II 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Proszę mi wybaczyć, że się nieco spóźnię z nadesłaniem resztujących recenzji. Prawie tydzień przeleżałem – nie wstając – w łóżku (Hexenschuss). Dziś po
raz pierwszy wstałem, ale dłużej nad pół godziny siedzieć na krześle nie mogę. Co
prawda trzy recenzje (Kryński, Mokłowski i Kulbakin) leżą gotowe; ale trzeba przepisać! Mokłowski nawet do połowy przepisany. Korekty dotychczas nie miałem.
List mój zapewne Szan[owny] Pan otrzymał.
Łączę wyrazy szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
12. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 27 II 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Chciałem już dawniej odpisać na list Szan[ownego] Pana z d[nia] 11 bm., ale
czekałem na zapowiedzianą w nim korektę. Dotychczas jednak nie otrzymałem. Cóż
to się stało?
Niezdara jest ten Filipowski: właśnie naumyślnie zadałem sobie trudu i napisałem do niego, aby zaoszczędzić Panu wywiadywania się itp., w ogóle kłopotów czysto wydawniczych, nie naukowych – a on list mój przesłał Szan[ownemu] Panu!…
Ale stało się. Dziękuję za informacje.
Równocześnie przesyłam recenzje: o Kulbakinie i o Mokłowskim. Proszę wpierw
o Kulbakinie przeczytać, a potem o Mokłowskim. Za udzielenie mi Swego zdania
będę serdecznie wdzięczen. Recenzja o gramatyce Kryńskiego leży u mnie już od
listopada, nie przesyłam jej jedynie dlatego, że nie napisałem jeszcze recenzji o Stei
nie – Zawilińskim; może się zdarzyć, iż coś trzeba będzie porównać etc.; zatem
obie te recenzje nadeszlę nieco potem. No i naturalnie resztujące, do których notatki
gotowe. Dla mnie „pisanie” recenzji czy artykułów według notatek, w ogóle „opra-
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cowywanie” i „przepisywanie” to istna męka! Ale widzę, że druk tak pomału idzie,
iż nie potrzebuję się spieszyć. A o czym Szan[owny] Pan ma zamiar do „Przegl[ądu]
Krytycz[nego]” pisać? Podobno o Krčeku [sic]? – o czym jeszcze?
„Zaszczyt”, jaki spotkał Waszyńskiego, „ma też swego móla”. Właściwie, tę pełną katedrę we Lwowie zawdzięcza Rusinom. Rusini domagają się dwóch katedr –
i podobno im przyobiecano − a więc Polacy sobie. Polski uniwersytet może być bez
katedry języka polskiego, ale katedra historii greckiej jak powietrze im potrzebna!…
Zwróciwszy uwagę, że i Lwów, i Uniwersytet tamtejszy jest właściwie „wszechpolski”, utworzenie nowej katedry „greckiej” uważać należy za objaw patologiczny…
Widocznie Brückner chce mi, mszcząc się, per fas i nefas zadać pieprzu, w przedmowie bowiem do mej robótki uprzedziłem czytelnika, że to, co ogłaszam, jest
częścią tylko: i materiału, i roztrząsań. Podaję tylko to, [co] uważam za najważniejsze. Nawet określiłem, jakiego rodzaju materiał tymczasowo opuściłem. Tego
materiału mam moc – drugie tyle, co ogłosiłem, i dlatego wątpię, czy Brückner
poda materiał mi nieznany. Co innego jego wywody i te najprawdopodobniej będą
nowe – i humorystyczne!…
Bardzo a bardzo wdzięczen będę za dodanie na samym końcu mej recenzji
o Brücknerze następującego dopisku: „Wreszcie, na zakończenie, nie mogę nie
wyrazić mego zdziwienia, że powyżej omówione Dzieje języka polskiego prof.
Brücknera, uznane zostały przez Komitet konkursowy im. Barczewskiego za godne
ubiegania się o nagrodę”. Ten dopisek chciałem już dawniej umieścić, tj. w lipcu
(?); ale w owym czasie nie byłem pewien „faktu”: znałem jedynie z dzienników, ze
streszczeń, a raczej sprawozdań z posiedzenia czy też walnego zgromadzenia Akademii w maju. Pisałem też o tym w swoim czasie do BdeC, ale on nic o tym nie wiedział i wyraził tylko zdziwienie. Nie byłem więc pewien „prawdy”; dziś mam czarno
na białym w ostatnim „Roczniku” Akademii. Proszę więc o dodanie do rękopisu.
Dawno już nie miałem wiadomości od Nitscha. Zapewne Zagrzeb już opuścił.
Proszę o jego adres. W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS W „Książce” wreszcie recenzyjkę moją o Brücknerze po długich targach (Kryński kontra Kochanowski i ja) wydrukowano!

13. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 13 III 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za kartę. Że recenzja o Mokłowskim za obszerna dla „Przegl[ądu]
Kryt[ycznego]” – słuszne; tak samo za obszerna i o Leciejewskim. Ale też o tych
książkach nie ma co w ogóle pisać dla językoznawców: wystarczy jeden przykład, aby powziąść [sic] odpowiednie wyobrażenie. Dlatego też w swoim czasie pisałem do Nitscha, pytając, czy mogę recenzować obszerniej o częściach
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niejęzykowych tych książek, gdyż, jak się wyraziłem, „poodkrywałem” rzeczy, co
do których nie było nawet podejrzenia (za część runologiczną chwalili wszyscy;
tymczasem wykazałem, że jest zupełnie bez wartości; podobnież z etnograficzną itp.
częścią pracy Mokłowskiego). Odpisał mi Nitsch, że dobrze będzie, gdy i te części
(tj. niejęzykozn[awcze]) zrecenzuję. A zatem z tych części wybrałem co typowsze
i scharakteryzowałem. Pisząc o Leciejewskim i Mokłowskim, oczywiście przede
wszystkim niejęzykoznawców miałem na względzie, gdyż mieć ich na względzie –
wydawało mi się wprost śmiesznym: wszak części językowych obu tych prac nie
można przecie brać na serio. Stąd jasne, dlaczego obie te recenzje wypadły tak obszernie. Z podobnych względów wypadła obszernie i rec[enzja] o Brücknerze; ale
też nie była ona pierwotnie – jak już o tym pisałem – przeznaczona dla „Przegl[ądu]
Krytyczn[ego]”. O Kulbakinie napisałem wszak bardzo krótko – nieprawdaż? Nie
wdawałem się nawet w rozbiór, krytykę przykładów; omówiłem tylko to, w czym,
moim zdaniem, tkwił zasadniczy błąd. Czy podziela Pan moje wywody?…
Niebawem nadeszlę recenzyjki o pracach Nitscha w „Roczn[iku] Toruń[skim]”,
o Estreichera i Kurki słowniczkach. Leży to gotowe, ale widzę, nie ma po co spieszyć z wysłaniem… Gotowa też (od listop[ada]) recenzja gramatyki Kryńskiego; ta
wypadła obszernie, gdyż sądzę, iż wykaz błędów może być pożytecznym; tym bardziej, iż owe błędy powtarzają się bez zmian we wszystkich czterech wydaniach…
A kiedyż otrzymam korektę?
Jaka to może być przyczyna wycofania recenzji przez Brücknera? Proszę o parę
słów, gdyż rzecz ta mię b[ardzo] interesuje; dotyczy mnie bezpośrednio. Czy gdzie
indziej chce mię zjeździć? A może opatrzył się, iż dał „dopełnienia”, zapomniawszy
na chwilę, iż porobiłem w przedmowie „zastrzeżenia”?… I jakież to „awantury” ma
Pan z „Przegl[ądem] Kryt[ycznym]”?
Zafundowałem sobie Vendryesa Grammaire du vieil-irlandais. Bardzo mi się podoba. Co prawda, znam się na iryjskim b[ardzo] mało. No, celtyckiemu się powiodło! − niebawem otrzymamy coś i od Pedersena8, i od Thurneysena9…
Jakże poszło z habilitacją Krčeka [sic]? Czy dopuścił go już Łoś do „czytania” skrzętnie zebranych z „Ind[ogermanische] For[schungen]”, „B[ezzenberges]
B[eiträge]”, „K[uhns] Z[eitschrift]” itp. „wypisów etymologicznych”?
Gdy czas i chęci pozwolą, proszę o łaskawą odpowiedź i na mój poprzedni liścik.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
PS Coś, zdaje mi się, Sinko „przesadził” w „Czasie”… Tak jakby to L[udwik] Dębicki10 pisał…
No, nic dziwnego, brakło przecie „prostoty”, a nie brakło wymuszoności i przesady pismom Grzegorza Nazjanzeńskiego…

8

9
10

H. Pe d e r se n, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, t. I: Göttingen 1908−1909; t. II:
Göttingen 1911−1913.
R. T h u r n e y se n, Handbuch des Alt-Irischen, Heidelberg 1909.
Mowa o hr. Ludwiku Dębickim, redaktorze „Czasu”, znajomym Ułaszyna z czasów krakowskich.
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14. (L)
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 16 III 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za korektę. Równocześnie odsyłam. Będę b[ardzo] wdzięczen za jeszcze
jedną, gdyż błędów sporo. Przerzuciłem też dokończenie recenzji Kulbakina i przygodnie to i owo poprawiłem.
Moja recenzja w korekcie ma N5, zaś dwukrotnie na rękopisie N6. Zaznaczyłem
to tylko na korekcie. Na rękopisie znajduje się notatka „nazwiska spacjowanymi
kapitalikami”; niestety wykonano to tylko kilka razy; zresztą druk zwykły. Podkreśliłem więc nazwiska, aby poprawiono; niekonsekwencja nie może wszak pozostać.
Jedno z dwojga trzeba wybrać; zdecydowałem się na „kapitaliki”, gdyż tak w recenzji Kulbakina. Jeśliby zaś w mojej recenzji nie miano tego uwzględnić, to należałoby
wydrukowane (w paru wypadkach) „kapitaliki” zamienić na druk zwyczajny. Ale
już w takim razie może drukować zwyczajnym drukiem nazwiska i w innych moich
recenzjach.
Na str. 69 przerobiłem jedno zdanie; na str. 75 dopełniłem; na str. 74 dodałem –
ważną dla mnie – uwagę od dołu. Zresztą inne wstawki lub zmiany – nienowe;
skutkiem przeoczenia zecera; są w rękopisie. Proszę o łaskawe polecenie zrobienia
dokładnej korekty. Czekam z niecierpliwością drugiej połowy.
Proszę też o polecenie zrobienia ekstra 50 nadbit[ek], tj. razem 100 egzemplarzy.
Owe ekstra mogą być bez okładek. Zresztą pozwolę sobie zaproponować, co tu się
zwykle czyni, a częściowo i u nas (np. odbitki z „Przeglądu Polskiego”), że na górze na pierwszej str[onie] lub na końcu ostatniej dodrukowuje się: odbit[ka] z tego
a tego czasop[isma]. Bardzo byłbym wdzięczen za taką sygnaturę; częstokroć jest
ona konieczna, a przy „Mat[eriałach] i Pracach” najbardziej; oto np. otrzymywałem
nadbitki (Nitscha, Dobrzyckiego i in.) z okładką „Materiałów i Prac” z datą 1903,
gdy rzecz rzeczywiście drukowana 1907. Tj. zużywano stare okładki z pierwszego
zeszytu (np. II tomu).
Każda recenzja to osobna nadbitka. Czy tak?
Odsyłam samą korektę; rękopis, zdaje mi się, niepotrzebny. Nieprawdaż? Zresztą
nie niszczę: czekam wiadomości.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
15. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22II, 17 III 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dziś z rana wysłałem korektę z listem; obecnie piszę znów, gdyż właśnie otrzymałem Pańską kartę.
Z jak największą chęcią zgadzam się na wydrukowanie recenzji o Leciejewskim
w „Mat[eriałach] i Pracach”. Prosić będę tylko o jak najszybsze oddanie do druku.
Zgoda też i na tytuł: Runy słowiańskie. Z powodu etc.
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Za parę dni nadeszlę recenzje o Nitscha dwóch artykułach z „Rocznika Toruń
sk[iego]” (Charakt[erystyka] pruskich gwar) i recenzje o Słowniczku złodz[iejskim]
Kurki i Szwargocie Estreichera; obie ostatnie prace omówiłem razem; na Kurkę
przypadło mało; o wiele więcej na Estreichera, i to przeważnie same corrigenda,
Estreicher bowiem ostatecznie zepsuł zebrany przez siebie nader cenny materiał.
Bez Kurki jako „sprawdzianu” Estreichera wprost używać nie można. Bibliografia
obca przez niego (Estr[eichera]) podana pod psem. Słowem książka wypadła źle.
W naukowe objaśnienia oczywiście wdawać się nie mogłem; zamierzałem to uczynić przy Jagiciu, ale ponieważ wypadłoby to b[ardzo] obszernie, a „Przegląd Krytyczny” nie ma już miejsca, zatem Jagicia omawiać nie będę; tym bardziej z chęcią
to czynię, że zamierzam niebawem wydać dopełnienia do gwary złodziej[skiej] (lexica) i następnie obszerne opracowanie tej gwary. (Nb. potem i gwarę uczniowską).
Zatem omówienie Jagicia dla „Przegl[ądu] Kryt[ycznego]” na teraz odpada. Co się
zaś tyczy innych zamówionych przez Nitscha dla „Przegl[ądu] Kryt[ycznego]”, to
nadmienię, że gotowa prawie rec[enzja] Kulbakina Вопросы польск[oго] яз[ыка];
Kryński gotów; a niebawem sprawię się i ze Steinem–Zawilińskim. Pozostaje zatem
jeszcze Fryz O przyimkach; tę napiszę ze względu na brak miejsca w „Prz[eglądzie]
Kr[ytycznym]” króciutko na jedną stronę drukowaną, odsyłając zresztą do mej
obszernej recenzji w „Muzeum”. Zamówił też N[itsch] i recenzje „Poradn[ika]
Jęz[ykowego]” i „Orędown[ika] Jęz[ykowego]”; notatki mam; co mam z tym fantem
czynić? Czekam na Pańską decyzję.
Kończę na tymczasem, ponawiając prośbę o możliwie szybkie oddanie Leciejewskiego do druku.
Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
16. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 20 III 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Właśnie miałem pisać, gdy otrzymałem kartę. Ale wpierw to, o czym miałem
pisać, a zatem:
Odsyłam dokończenie korekty i polecam się łaskawej pamięci co do kwestii „kapitalików” poruszonej w poprzednim liście. Przypominam też, iż w rękopisie recenzja moja zaopatrzona była nr[em] 6, w druku zaś pod nr[em] 5; nie jest to błąd, gdyż
rec[enzja] Baudouina de C[ourtenay] z nr[em] 6. Zatem zwracam tylko uwagę –
w dwóch miejscach dodałem Fussnoty: proszę o zamieszczenie (na str. 83 i 90).
Wsunąć je łatwo: na str. 83 są gwiazdki, a na następnej Fussnota; i jedno, i drugie
można nieco zsunąć. Druga zaś Fussnota prawie w końcu recenzji. W 2−3 miejscach
zmieniłem wyrazy lub dodałem; technicznie co do wykonania drobiazg to. Proszę
o uwzględnienie.
W swoim czasie przesłałem Szan[ownemu] Panu dopisek, prosząc o umieszczenie na końcu rec[enzji] o Brücknerze. W tej sprawie wiadomości nie otrzymałem
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żadnej; ani też nie znalazłem owego dopisku. Dodałem zatem. Rzecz ta moim zdaniem nie jest błaha. Panowie historycy i literaci z Akademii na badania językowe, na
komisję językową pieniędzy nie mają, ale mimo to lubią się sprawami językowymi
zajmować i zabierać głos. Moja uwaga może pewne refleksje wywołać: wprost obawę przed kompromitacją; raz zjeżdżę ja, nic nieznaczący, ale drugi raz zjeździ ich
ktoś z „nazwiskiem”… Może zaczną np. skutkiem tej obawy i fachowców powoływać do swoich komisji i oceny [?] – jak to jest na świecie – drukować z nazwiskiem
recenzenta… Wtedy może nastąpić i zbliżenie Komisji z resztą Akademii; łatwiej
będzie o porozumienie, właśc[iwie] o uznanie ważności badań językowych. Na Mokłowskim wszak się tęgo „sparzyli”: wnioski uznali, ale zapomnieli, że fakty, na których oparte, tylko uśmiech litości wywołują… Zatem proszę o ów dopisek. Proszę
też o drukowanie dat. To ma dla mnie pewne „prywatne” znaczenie.
O polecenie zrobienia odbitek (100 egz.) już prosiłem w poprzednim liście. Tu
ponawiam prośbę o jeszcze jedną korektę z całej recenzji; to kłopotów nie sprawi;
proszę drugiej korekty nie rekomendować, natychmiast z powrotem odeszlę.
Dołączam też do niniejszego recenzję o Nitschu. Proszę ją zamieścić przed recenzją o Kulbakinie; za parę dni nadeszlę drugą o Kulbakinie; to można je będzie razem
wydrukować pod jednym ogólnym numerem.
Czy Baudouin de C[ourtenay] w swej recenzji nie wspomina o mojej; o stosunku
do niej?
A teraz co do Leciejewskiego. Niestety, mimo najszczerszych chęci dogodzenia
słusznym życzeniom Szan[ownego] Pana i Łosia, nie mogę się podjąć uczynienia
znaczniejszych „dopełnień”. Niewątpliwie runami się interesuję, ale owymi prawdziwymi; i przede wszystkim w najogólniejszych zarysach. Runy słowiańskie dla
mnie nie istnieją dopóty, dopóki jaki runolog prawdziwy nie-językoznawca nie odczyta bodaj jednego pomniczka. Tak jak czyta p. L[eciejewski], może czytać tylko
nierunolog; u p. L[eciejewskiego] brak systemu runicznego; nie można przestawiać
runy, „jak się podoba”, i przestawianie powinno być ujęte w system. A żeby dojść do
systemu, trzeba mieć pewne podstawy, trzeba mieć autentyki, nie falsyfikaty – a to
nie należy do lingwisty. Zagłębiać się zatem w „runy” nie mogę; w mej zaś recenzji
poprzestałem na charakterystyce „wykonania” pracy. Nie poruszam nawet kwestii,
czy to runy, czy nie runy, autentyki czy falsyfikaty. To leży poza moją kompetencją.
Wykazałem tylko, że p. L[eciejewski] nie ma wyobrażenia o rzeczywistej runologii,
nie ma metody i z językoznawstwem nic nie ma do czynienia. Ale rzeczywiście, jeśli
moja recenzja ma się ukazać jako osobny artykuł, to należy to i owo dodać, a zatem
w pewnym miejscu dodam obszerniejszą Fussnotę o Niederlem; i jeszcze jedną małą
(wspomnę i o Sobolewskim; dość ważne!). Proszę jednak zaraz oddać do druku i polecić nadesłanie mi na pasku, wówczas z łatwością to i owo się doda. Bardzo proszę!
2−3 korony nie zrujnuje komisji!…
Oczekuję też z niecierpliwością odpowiedzi i na inne moje „pytajniki” z 3 ostatnich moich listów.
Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 3 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Sporo już wody upłynęło od moich ostatnich listów i od czasu odesłania korekt
rec[enzji] o Brücknerze. Cóż to się stało? Oczekuję z niecierpliwością drugiej korekty; również pierwszej o Leciejewskim (na paskach), wszak miała pójść „zaraz”
do druku, a przede wszystkim proszę o łaskawą wiadomość: co to się stało? A kędy
mają iść inne moje recenzje? – Równocześnie posyłam recenzję o słowniczkach
Kurki i Estreichera.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
18. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 10 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za list. Nie otrzymując tak długo żadnych wiadomości, sądziłem, że
Szan[owny] Pan, korzystając z ferii, wyjechał z Krakowa; ponieważ zaś w swoim
czasie, zatem przed dwoma przeszło tygodniami, miałem wiadomość, że recenzja
o Leciejewskim „zaraz” pójdzie do druku – mniemałem, że drukarnia (której niby
przedtem dał Pan różne zlecenia) zwleka z nadesłaniem korekty, więc też właśnie
wczoraj wysłałem kartę. List Szan[ownego] Pana wszystko mi wyjaśnił. I korektę
(część) otrzymałem; odeszlę jednak za parę dni, gdyż dla sprawdzenia kilku cytat
właśnie obstalowałem książki w bibliotece. Otrzymałem również 2 o ciekawej bardzo treści nadbitki, za które pięknie dziękuję.
Z Warszawy miałem wiadomość, że Kryński już nawet ogłosił wykłady we Lwowie: polski i st[aro-]cerk[iewno-]słow[iański]. Wyobrażam sobie tę st[aro-]c[e]rk[iewno-]słowiańszczyznę! Znam ją z jego gramatyki polskiej. A może doprawdy
on będzie habilitował Krčeka [sic]? Właśnie przed paru tygodniami zamówił sobie
u mnie recenzję pracy Krčeka [sic] dla „Prac Filol[ogicznych]” (do 2 zesz[ytu]).
Dziwny zbieg okoliczności.
Ale wracam do moich recenzji. Brückner i Leciejewski – to sprawy już załatwione. Co do Estreichera i Kurki, Nitscha i Kulbakina – to bardzo a bardzo proszę
o możliwie szybsze oddanie do druku. Bardzo proszę! Estreicher z Kurką – to jedna
recenzja; dwie rozprawki Nitscha – to recenzja druga. Co zaś się tyczy Kulbakina, to posiada Szan[owny] Pan recenzję o spirancie v; obecnie posyłam recenzje
o innej pracy K[ulbakina]. Można by je wydrukować razem − byłbym za to bardzo
wdzięczen. Należałoby ponumerować, jak on ponumerował, artykuły Szachmatowa,
a jedną recenzję od drugiej oddzielić „gwiazdką”. Na wypadek Pańskiej na to zgody
dołączam na kartce osobny „tytuł”.
Następnie, co się tyczy recenzji: Fryza Przyimki, „Poradnik Język[owy]” i „Orę
down[ik] Jęz[ykowy]” – to aczkolwiek notatki do nich posiadam, z przyjemnością odłożę ostateczne opracowanie do rocznika drugiego; przestarzałymi recenzje
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o „Poradniku” i „Orędowniku” nie będą, bo w następnym roku i rok ostatni się
uwzględni. Czy zgoda?
Rec[enzja] o Kryńskim gotowa – należy tylko do końca przepisać; mało co więcej
należy zrobić, aby i Stein–Zawiliński był gotów do druku. Kryńskiego „byki” traktuję
serio: poprawiam z olimpijskim spokojem. Moim zdaniem rzecz to b[ardzo] ważna,
ze względu, że błędy owe powtarzają się we wszystkich czterech wydaniach: żaden
z recenzentów ich nie wytknął. A są b[ardzo] [poważne?], sprawiające istny chaos
w głowie ucznia, uczącego się – i nauczycieli uczących podług owej gramatyki.
Recenzja skutkiem tego wypadła obszernie: na jakie 18 stron druku; zresztą
może tylko arkusz. – Oczywiście o Steinie–Zawilińskim znacznie mniejsza. Ale
Szan[owny] Pan pisze, że miejsca mało. Wypadek z Leciejewskim poddaje mi myśl:
czy nie można by było wydrukować obie te (= Kryń[ski], St[ein]–Zaw[iliński]) recenzje jako artykuł w „Mat[eriałach] i Pracach”; oczywiście musiałbym nieco przerobić: stopić w jedno; tu i ówdzie odnośne części itp., aż do drugiego „rocznika…”
to mi się nie uśmiecha. Proszę więc o parę słów w sprawie tego projektu. Oczywiście, iż jeśliby owe recenzje nie były zamówione i już napisane (właśc[iwie] tylko
nieprzepisane) – nie ośmieliłbym się robić tej propozycji. Wymyśli się i jakiś tytuł
ogólny. Ale proszę o Swe zdanie…
Pozostaje sprawa z Mokłowskim. Nie ustępując od własnych „praw”, zatem
„broniąc się”, doskonale rozumiem Pańską „przykrą” sytuację. Pozwolę sobie zatem
znów na projekt… W Lwowie wychodzi podobno jakieś „Ateneum” i Szan[owny]
Pan zalicza się do jego współpracowników: przynajmniej tak głoszą prospekty. Otóż,
czy nie zechciałby Pan napisać tamtędy [sic] z zapytaniem, czy nie wydrukowaliby
owej mej recenzji (nieaktualnej! książka wyszła w r[oku] 1903!), która była zamówiona dla „Przegl[ądu] Kryt[ycznego]”, ale z takich to powodów, m.in. z powodu
zbytniej obszerności (przeszło arkusz druku?) nie może być wydrukowaną: obcinać
zaś szkoda (to dla zachęty!), zresztą nie jest wyłącznie językoznawczą – a wykazuje
takie wady, na jakie inni recenzenci nie wskazywali (sic!). Nie spełniam tego ja, bobym nie mógł się wytłumaczyć, dlaczego im posyłam o książce z 1903 r. itp. Zresztą
budziłoby to pewne podejrzenie. Pańskie zaś polecenie (zalecenie) skutek pomyślny
niewątpliwie wywoła. Ale od razu rękopisu proszę nie posyłać, bo może ich „teka”
pełna, to rzecz „ugrzęźnie”… Co Szan[owny] Pan na to powie? Czekam wiadomości
z niecierpliwością.
Czekam też na drugą korektę Brücknera. Więc odbitek ma być tylko 25! No to
w takim razie muszę obstalować jeszcze 75, żeby była cyfra 100. „Zastaw się, a postaw się!”. Oczywiście owe 25 z okładkami, bo mię nie kosztują, a owe 75 „gołe”…
Nie stać mnie teraz na sprawienie im sarafana… Ale prosić będę – o czym kiedyś,
zdaje się, pisałem – o „naddrukowanie”: „Odbit[ka] czy też nadbit[ka] z tomu etc…”.
Jak zwykle jestem zapominalski. Do Estreichera miałem dokleić w jednym miejscu małą notatkę… i pojechała recenzja, a notatka pozostała na biurku. Otóż proszę
więc bardzo Szan[ownego] Pana w rękopisie moim, zapewne na przedostatniej kartce, oznaczyć dla drukarni; aby między pewnymi dwoma ustępami zostawili miejsce puste: 6−7 wierszy druku. Miejsce to tak określam: kończy się pewien ustęp
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(zap[ewne] na przedostatn[iej] karcie) i rozpoczyna się a linea nowy; ten ostatni rozpoczyna się „korekta fatalna etc.”, w ogóle o korekcie. Otóż między owym końcem
a tym początkiem proszę kazać zrobić puste miejsce. Bardzo proszę – i przepraszam.
W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Wszystkie nazwiska (w dołącz[onej] rec[enzji]) podkreśliłem: kapitalikiem!, ale nie podkreś
liłem, uważam to za zbyteczne, nazwisko autora (często powtarzające się) [sic], o którego pracy
zdaję sprawę.
[Dopisek na marginesie:] Nb. jedną niedokładność z Kryń[skiego] wciągnięto do
St[eina]−Zaw[ilińskiego].

19. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 13 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Już koperta była zaklejona – gdy zdarzył się przypadek… Nadesłał mi prof.
Baudouin de Courtenay kilka numerów „Kraju” z jego artykułami o „Esperanto”;
przewracając, znalazłem tam recenzję o Brücknerze p. W.G. (zapewne Wikt[or] Gomulicki?*)); recenzja ta daje, moim zdaniem, świetną ilustrację do mojej, dlatego też
pokusiłem się o zrobienie „Postscriptum”, które upraszam o wydrukowanie zaraz po
mojej recenzji.
Oczekuję z niecierpliwością dalszej korekty.
Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
*)

Chyba kto inny, bo recenzja wcale niezła: widać, że człowiek zastanawiający się.

20. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 18 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Właśnie otrzymałem list Szan[ownego] Pana z „Przypiskiem” i śpieszę z wyrażeniem mej zgody na wydrukowanie. Uważam ów „Przypisek” w Pańskiej redakcji za
lepszy od mojego, bo krótszy i treściwszy, a nawet ostrzejszy. Niestety, nie posiadłem daru dokładnego i zwięzłego formułowania myśli.
Ośmielam się dodać „radę”: czy nie lepiej już od rec[enzji] BdeC zostawić kapitaliki tylko przy cytatach? Zupełne ich usunięcie będzie razić czytelnika na Zachodzie, gdzie najpoważniejsi recenzenci na końcu swych recenzji parę słów dodają
o „technicznej” stronie książki. Nb. jeśli się odrzuca „−” przy tytułach, to należy
tytuł drukować spacjowanym (rozstrzelonym) drukiem, inaczej powstają nieporozumienia! To fakt! Zaś spacjowanie, zdaje mi się, jest droższe od „−”. U Brug-
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manna brak „−” przy tytułach dlatego nie spowoduje nieporozumień, gdyż on podaje
cytaty nie w zdaniu, lecz w dodatku, po końcowym ustępie.
Spotkała mię wczoraj wielka przykrość: w „Arch[ivie]” (ost[atni] zesz[yt])
Brückner obwinił mię o fałszerstwo jego cytat. (U[łaszyn] einfach gefälscht hat).
Moja rec[enzja] w „Arch[ivie]” jest tak „przyzwoita” (poświadczał to i BdeC, i Leskien, i Brugmann), że nie rozumiem, jak on mógł być nią wyprowadzony z równowagi. Wczoraj odczytałem z 10 razy wszystkie odnośne ustępy i nie widzę, abym treść
ich oddał niedokładnie; oczywiście o fałszowaniu mowy nie ma. Raczej o to ostatnie
obwinić można Br[ücknera], proszę porównać, jak on teraz pisze o „sporad[ische]
Lautwandel”: powiedać, wierę… to ma być „spor[adische] Lautw[andel]”!! przy
tym uważa te formy nie za wtórne!! Słowem, nonsens! Ale mniejsza o to, zarzut mi
uczynił natury moralnej. Mogę się złościć, gdy mi ktoś wymyśla w recenzji od nieuctwa itp., gdy mi dojada „analogiami”, „hiperbolami”, „przysłowiami” etc.; będę
się złościł może, gdyby nawet tego rodzaju zarzuty i słuszne były; złościł się przede wszystkim może na samego siebie. Ale rzecz przybiera zupełnie inny charakter,
gdy się jest pod zarzutem moralnym fałszerza czy złodzieja itp. A w dodatku, jak
dotychczasowe moje „sprawdzania” mię utwierdzają, niewinnie. Może więcej niż
na Br[ücknera] jestem obrażony na Jagicia, iż nie zaopatrzył nawet żadną notą tego
wyrazu obraźliwego: w ten sposób dał wyraz swej zgody. Zaraz poleciałem do Leskiena, ale go nie ma w Lipsku. Dopiero za dni 10 powraca. Chcę go prosić o pośrednictwo: zamierzam podać w „Arch[ivie]” Erklärung (o ile się da, ze sprawdzianami moich cytat przez Leskiena) wyłącznie dla czytelników, gdyż Br[ückner] pisze,
żem porobił fałszowania „polegając na krótkiej pamięci czytelników »Arch[ivu]«”.
Tylko to chcę uwzględnić! Taki mój projekt. Ale byłbym Szan[ownemu] Panu serdecznie wdzięczen, gdyby ze Swej strony był łaskaw i w możliwie jak najkrótszym
czasie podał mi Swoją radę. Ani myślę polemizować z Br[ücknerem] lub przed nim
się tłumaczyć – chcę się jedynie oczyścić z zarzutu „fałszerza”, tym bardziej że ten
zarzut spotyka me pierwsze prace w jęz[yku] niemieckim…
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
21. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 22 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Niezmiernie jestem wdzięczen Szan[ownemu] Panu za łaskawą i tak szybką odpowiedź. Erklärung napisałem i czekam na przyjazd Leskiena. Jeśli rąk Pańskich
dojdzie niebawem „Arch[iv]”, proszę odczytać Entgegnung Brücknera i napisać
parę słówek, jakie robi wrażenie i czy pojmowanie spor[adische] Lautw[andel], jak
on tam przedstawia, przedstawia się tylko dla mnie nonsensem.
Rec[enzji] o Steinie–Zawilińskim pióra Brücknera nie czytałem, ale mi pisał
o niej Nitsch, więc mam pewne pojęcie. Zdaje mi się, że to nie tylko „chory czło-
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wiek”, ale częściowo „kretyn”, przynajmniej względem pewnej kategorii zjawisk: te
mu stanowczo się „nie dają”… Czy pisząc o chorobie Br[ücknera], miał Szan[owny]
Pan jego w ogóle nerwowy stan, czy też altkirchenslavisch кылѫ na względzie?
Podobno miał czy ma.
W moim omówieniu Kryńskiego i Steina–Zawilińskiego zamierzam omówić też
i recenzje o tych książkach.
Przy niniejszym odsyłam: drugą korektę pierwszej połowy recenzji o Leciejewskim – i pierwszą korektę drugiej połowy. W tej drugiej połowie w trzech miejscach
dodatki porobiłem – dla zaokrąglenia, żeby mniej od charakteru recenzji oddalić.
To, co na kartach podałem, wydaje mi się koniecznym: zapomniałem zupełnie podać
właściwą treść książki, tj. rozbiorem jakich pomników się zajmuje. Do tego dodałem
„sądy” innych, sądzę – ciekawe, charakterystyczne.
Ponieważ w swoim czasie pisał mi Szan[owny] Pan, abym coś o rec[enzji] Niederlego dodał (źródło właściwe tego, zdaje mi się, Łoś), więc sprowadziłem sobie
ów rocznik „List[ów] Filol[ogickich]” i zapłaciłem 8 kor[on]! i zostałem rozczarowany: jest to króciutka, trzystronicowa recenzja, właściwie streszczenie recenzji
Jagicia. Pod wpływem Jagicia też chwali Niederle część runologiczną!… Jeśli Łoś
taką recenzję uważał za godną, aby na nią zwrócić uwagę, no to jakże mile zostanie
poruszony moją!…
Skreślone przez Szan[ownego] Pana projekty ujęcia w pewną stałą formę cytat – przemawiają i do mego przekonania. Zatem na przyszłość będę się starał do
nich przystosować.
W sprawie Mokłowskiego pozwalam sobie nowy podać projekt, gdyż zupełnie
uznaję, że on się mało nadaje (właśc[iwie] referat, a nie Mokłowski ani projekt)
dla „Roczn[ika] Słowiań[skiego]” [sic] lub „Mat[eriałów] i Prac” (= „Przegl[ądu]
Kryt[ycznego]”). Ale mi dano zupełną swobodę (zapytywałem o ograniczeniach), a inaczej pisać o tej książce – rozminąłbym się z celem. Zresztą chodziło mi o zwrócenie uwagi na „domowe” załatwianie konkursów (Barczewskiego).
Otóż, jak widzę, do „Ateneum” nie idzie. Zatem proszę pchnąć do „Przegl[ądu]
Polsk[iego]”, ale żeby koniecznie w całości wydrukowali i szczególniej ów koniec. Ja tam mówię o konkursie Barczewskiego, imienia Akademii nie wymieniam, zatem nie sądzę, żeby „siostrzeniec redaktor” uląkł się bardzo swego „wuja
prezesa” Akademii11. „Przegl[ąd] Polski” to niejako organ profesorów krakowskich, a zatem Pańskie polecenie (naturalnie „gorące”!) musi być skuteczne. No
i przynajmniej z roznamiętnionymi wszechpolakami nic nie będziemy mieli do
czynienia. To też coś znaczy… Gdyby Szan[owny] Pan sprawę tę przyspieszył,
byłbym b[ardzo] wdzięczen, gdyż z każdym dniem Mokłowski traci na aktualności, a bis dat qui cito dat…
11

„Przegląd Polski”, krakowskie czasopismo, organ galicyjskich stańczyków, ukazujące się w latach
1866–1914, był w tym czasie finansowany przez hr. Stanisława Tarnowskiego. Redaktorem był (od
1885 r.) hr. Jerzy Mycielski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie był on jednak siostrzeńcem, lecz bratem ciotecznym hrabiego profesora.

VIII. Listy Henryka Ułaszyna do Jana Michała Rozwadowskiego…

415

Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Z recenzji o Brücknerze drugą korektę miałem tylko z pierwszej połowy. Proszę zatem o drugą
korektę z drugiej połowy tej recenzji. Bardzo proszę!
H.Uł.

22. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 25 IV 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Jestem Szan[ownemu] Panu niezmiernie wdzięczen za łaskawe zwrócenie uwagi
na ów ustęp. Przepraszam, że piszę dopiero dziś, gdyż kartę otrzymałem wczoraj,
ale od wtorku leżę w łóżku: katar i kaszel trapią mię już od 10 dni, a oto we wtorek
raptem dołączył się znów (w styczniu miałem) Hexenschuss. Dziś po raz pierwszy
wstałem i tylko, aby pospieszyć z odpowiedzią. Gdzie wyrażam się, jak mi się zdaje,
jasno12, tam zużywam wiele słów, za wiele; gdzie wyrażam się krótko – tam i niejasno. Taki już mój los! Zresztą o tym pisałem z powodu „przypisku” do recenzji
o Brücknerze. Z uwag Szan[ownego] Pana widzę, że Pan zwrócił uwagę na wygłosowe ь, ъ (w pьprь/ъ). Nie o to mi chodziło; ta kwestia była mi obojętna, gdyż wyraz
zapożyczony: mogły więc obocznie istnieć obie formy zależnie do tego, do jakich
tworów rodzimych się asymilowały. Chodziło mi o to, aby wskazać, że ros[yjskie]
nepъ nepeць nie potrzebuje być zapożyczonym z polsk[iego] ze względu na owe
południowosłowiańskie formy; że są one z ros[yjskimi] identyczne pod względem
refleksowania pierwotnych dźwięków; obok podałem formę grecką, co ma znaczyć,
że na niej opierają się owe połudn[iowo]słowiańskie i może przez nie, a może bezpośrednio (cf. traktaty handlowe grecko-ruskie w zaraniu dziejów) – for[ma] ruska.
Słowem, chciałem zwrócić uwagę – contra Br[ücknerowi] – że ros[yjska] forma
nie przez Zachód dostała się, lecz najprawdopodobniej przez połudn[iowy] wschód.
Zach[odnio]europejskie (tu i polska) opierają się nie na greckiej, lecz na łacińskiej;
my mamy zapewne przez pośredn[ictwo] niemieckie. Oczywiście łacińska zapożyczona z greckiego i dlatego łac[ińskiej] formy nie cytuję, bo ta nic nie ma, moim
zdaniem, do czynienia z owymi połudn[iowo]słow[iańskimi] i rusk[imi]. Słowem,
chciałem jako na prawdopodobniejsze tłumaczenie wskazać na wschód połudn[iowy]
jako źródło ruskiej formy. Ale swoją drogą, okazały się, jak widzę, w mej recenzji
niedokładności i proszę zatem o poprawienie pьprь na pьprъ, a pьpьrъ na pьpьrь/ъ
albo pьpьrь(ъ); oprócz tego proszę przed tymi formami postawić nie „stcrsłow.”,
lecz tylko „crksłow.”; to odpowiedniejsze (ja te dwa terminy stale odróżniam i stosuję, cf. np. w mojej En[t]palatalis[ierung]). Wolę tu „crksł.”, gdyż forma „stcrsł.”
u Miklosicza nie „odłożona”; figuruje tylko wostocz[nosłowianskaja], a to b[ardzo]
niepewne! Zresztą – co wynika z powyższego mego objaśnienia – jest to rzecz obo12

Zob. kartkę J.M. Rozwadowskiego z 23 IV 1908 r.
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jętna; nie o to przede wszystkim chodzi. Co się zaś tyczy formy grec[kiej] πιπερ,
to nie mogę sobie przypomnieć, skąd się taka właśnie tam u mnie wzięła; powinno
być πιπερι, innymi słowy, chciałem podać nie grecką klas[yczną], lecz nowogrecką,
i zdaje mi się, że tak właśnie owa nowogrecka brzmi, też zdaje mi się, że akcent na
ε (πιπέρι) w nowogrec[kim]. Za to wszystko nie mogę zaręczyć, gdyż nie posiadam żadnego słownika nowogrec[kiego], a do biblioteki iść z powodu choroby nie
mogę. Może by zatem, aby jaśniej się wyrazić, tak zmienić odnośny ustęp: „… że ze
względu na crksłow. pьprъ też pьpьrь(ъ) (grec. πιπερι), które [wskazują na bliższą
ich łączność z for[mami] ruskimi] zdają się wskazywać na bliższą łączność z nimi
form ruskich…”. Czy dobrze?
Jeszcze raz dziękuję Panu najserdeczniej za zwrócenie uwagi na ten szczegół i za
poprzedni list w sprawie mej z Br[ücknerem]. Miałem też i od prof. BdeC identyczną odpowiedź. Obdarował jeszcze Br[ücknera] kilku epitetami. Ufam, że niebawem
otrzymam drugą korektę drugiej połowy o Leciejewskim i Brücknerze. Chciałbym
bardzo rzecz tę już ukończyć.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS I teraz możem co naplątał, ale ledwo siedzę!…
H.Uł.

23. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 5 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Pośpieszam z odesłaniem korekty. Z runami fatalnie: wielu moich poprawek nie
uwzględniono; zecer nie może sobie dać rady z odróżnianiem run ᛇ i ᛇ też l i l . Bardzo proszę o polecenie w drukarni przypilnowania tej sprawy.
Nie mają ѣ (spirans)! Czyż to podobne? Zamienić przez inną grafemę, to kompromitować drukarnię: nie mogliby wydrukować elementarnego podręcznika! Zresztą đ
mają, więc może i ѣ się znajdzie.
Na str. 60 zrobiłem pewne poprawki, gdyż przy pierwszej korekcie nie zauważyłem znaku pytania (?) w moim rękopisie, co znaczyło: jeszcze raz sprawdzić! Zatem
wszystko ostatecznie poprawiłem. Chodzi teraz jedynie o dokładną korektę. Bardzo
się boję, że w drukarni nie dadzą sobie rady, dlatego też bardzo Szan[ownego] Pana
proszę o łaskawe polecenie nadesłania mi jeszcze raz tej ostatniej korekty, tj. drugiej
połowy recenzji o Leciejewskim.
Rysunek dla kliszy w swoim czasie przesłałem: nie rozumiem „noty” na korekcie. Czy może zagubiono? – Mogę jeszcze raz odrysować. Proszę o wiadomość.
Proszę też o łaskawe nadesłanie drugiej korekty (drugiej połowy) rec[enzji]
o Brücknerze. Nie miałem jeszcze.
Bardzo a bardzo będę Szan[ownemu] Panu wdzięczen za przyspieszenie druku
obu tych recenzji, gdyż zamierzam niebawem wyjechać z Lipska: chciałbym za-
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tem, aby odbitki nadeszły jeszcze do Lipska. Rec[enzji] o Lec[iejewskim] nadbitek
proszę również o 100, tj. 50 gratis, a 50 na mój koszt; owe ostatnie mogą być bez
okładek; aby taniej było.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
24. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 12 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Przepraszam najpierw, że dokuczam. Następnie: bardzo a bardzo proszę o polecenie drukarni przyspieszenia druku rec[enzji] o Leciejewskim i Brücknerze, chciałbym bowiem nadbitki otrzymać jeszcze w Lipsku, gdyż wyjeżdżam z Lipska nie na
zawsze, ale na jakie dwa miesiące tylko. Gdybym zatem nadbitki miał otrzymać już
nie w Lipsku, miałbym sporo kłopotów i z rozsyłaniem, i z wożeniem pozostałych
do czasu egzemplarzy. Chodzi mi zatem teraz tylko o te dwie recenzje. Wszakże
prosić będę, co już w poprzednim liście uczyniłem, o drugą korektę drugiej połowy
rec[enzji] o Brücknerze i o trzecią korektę drugiej połowy rec[enzji] o Leciejewskim.
Proszę też o łaskawą wiadomość w sprawie recenzji o Mokłowskim.
Poczciwy, dobry Leskien b[ardzo] zajął się moją sprawą. Z góry, nie czytając mego
„wyjaśnienia”, a znając tylko Entgegnung Brücknera, przyznał mi słuszność. Nie
zmienił też zdania po pilnym odczytaniu mego „wyjaśnienia” i po sprawdzeniu odnośnych cytat. Przeciwnie – b[ardzo] mu się moje „wyjaśnienie” podobało. W dwóch
miejscach nawet sam przerobił treść w formie bardziej ostrej, niż to ja uczyniłem.
Rękopis wziął do przesłania do redakcji „Archivu” – od siebie wszakże nic do czasu
nie doda; powiedział mi tylko, że gdyby Jagić nie zechciał wydrukować lub czynił
trudności – wówczas całą sprawę bierze na siebie i napisze specjalnie do „Archivu”.
Gramatyki (Aksl.)13 Leskiena już pierwszy arkusz gotów; słownika Bernekera
3 ark[usze]. Żyjemy w epoce słowników: rumuński, szwedzki, grecki, niemiec
ki… (etymologiczne). Zubatý chyba zawiedzie nadzieje… Z nieetymologicznych:
Loren[t]za (Slovinz.) wyszedł już t. I A−O. Jeszcze przed świętami miałem też korektę dolnołużyckiego (Muki). Ale to tylko próbny zeszyt14. – Aha! Kryński już we
Lwowie. To mi slawistyka zakwitnie!… A kto habilituje Krčeka [sic]? Pierwszej
części jego rozprawy ani rusz doczytać nie mogę: po kilku−kilkunastu kartkach
zasypiam…
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn

13
14

Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache…
Zapewne Wörterbuch der nieder-wendischen Sprache und ihrer Dialekte (Slovar’ nizne-luzickago
jazyka i ego narecij).
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 15 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Nie mogłem natychmiast odpowiedzieć, bo miałem gościa w osobie Soerensena
(z Chemnitz). Alem się nie bardzo opóźnił. Źle to się nieco stało z tymi runami.
Ale w drukarni powinni umieć poradzić, wszak mają np. , niech rozpiłują po
połowie 2 egzempl[arze] – a strzałki połączą , następnie nożykiem odetną odpowiednie „kreski” ᛇ. To się b[ardzo] łatwo da zrobić. Zresztą na bloczku ołowianym
z łatwością można nożykiem i pilnikiem wyciąć żądaną runę. Sam to robiłem. Albo
można z twardej gutaperki, kauczuku obstalować. Proszę tylko ostro nakazać, a dadzą radę – korektę oczekuję [sic].
Co do passusu z Barczewskim, to jeśli Pan uznaje, że może zaszkodzić – to proszę wyrzucić. Ja wolałbym, aby był; nic mię Ci panowie z komitetu nie obchodzą
ani wiem, kto oni są, natomiast domyślam się, że i mnie mogą szkodzić (przykład:
Tretiak za recenzję) – ale ja się z tym nie liczę. Co innego wydawnictwo. Dlatego – chociaż wolę – nie upieram się. Wszakże i ja się liczyłem, aby instytucji nie
szkodzić: mówiłem tylko o Barczewskim, wyrazów „Krak[owska] Akad[emia]” nie
użyłem, oczywiście z rozmysłu. Stale mówię o komitecie. Jeśli druga korekta wyszła
dobrze (Brücknera), to proszę nie przysyłać.
Z niecierpliwością oczekuję wiadomości o losach rec[enzji] o Mokłowskim. Tyle
mię „czasu” kosztowała.
Wątpię, czy Leskien podejmie się tych recenzji – jest bowiem teraz b[ardzo] zajęty.
W swoim czasie wyrzekał b[ardzo] Murko na Belicia (w liście do mnie) za dialekty.
Przepraszam, że piszę krótko, ale jestem fatalnie zmęczony i zdenerwowany*).
Jeszcze raz b[ardzo] prosząc o przyspieszenie druku, łączę wyrazy prawdziwego
szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
*)

Prawdopodobnie sobie prędko w łeb palnę.

26. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 16 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Pośpieszam z odesłaniem natychmiastowym korekty, aby prędzej otrzymać nadbitki. Teraz z runami – jak widzę – wcale dobrze: umiano sobie poradzić.
Należy tylko tu i ówdzie poprawić np. ᛇ lepiej (w kaszcie) zsunąć ᛇ, tj. wyrównać. Że owa runa nieco większa, to wszak nie szkodzi. Runa zrobiona na str. 63
wcale dobrze, natomiast na str. 67 (dwukrotnie) mniej udatnie; należy nieco poprawić, co się da z łatwością uczynić.
A czemu kliszy dotychczas nie odbito? Owe „zrobione” ѣ, sądzę, może pozostać.
Bardzo a bardzo proszę o możliwie szybsze polecenie zrobienia nadbitek: 50 gratisowych z okładkami, 50 na mój koszt bez okładek.
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Przy owej runie można by (należałoby) dolną kreskę (nożem) nieco skrócić: a nie: −.
Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Niech diabli porwą разнообразие naszej pisowni. Jeszcze podczas obiadu w restauracji parę
„byków” ortografii poprawiłem.

27. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 20 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Najserdeczniejsze dzięki za tak miły list. Z przykrością dowiaduję się o niepomyślnym stanie zdrowia Szan[ownego] Pana. Proszę leczenia nie odkładać – to najgorsze! Zawczasu wszystko można poprawić. Jeśliby Pan zdecydował się na Kissingen, poleciłbym dra Modrakowskiego (docent lwowski), który specjalnie zajmuje
się badaniami nad wymianą materii itp. pokrewnymi dziedzinami. Jest wielce sumienny i staranny.
Cieszę się wielce, że niebawem otrzymam nadbitki. Bardzo chciałbym je tu jeszcze w Lipsku otrzymać. Serdecznie dziękuję za zaopiekowanie się recenzją o Mokłowskim. Zatem oczekuję korekty z „Przegl[ądu] Polsk[iego]”.
Co do ilości odbitek z moich recenzji, to rzecz tę wynotowuję na osobnej kartce
schematycznie (dołączam do niniejszego).
Moja sprawa – fatalna. Jagić nie chce drukować mej odpowiedzi w tej formie,
w jakiej posłałem. Leskien jest b[ardzo] rozgniewany z tego powodu; czytał mi kopię swego listu, kiedy przesyłał moje wyjaśnienie: uważa postępek Brücknera za
w najwyższym stopniu naganny; ze mną zaś zgadza się w najdrobniejszych szczegółach. Rzecz dziś stanęła na ostrzu noża. Już się decydowałem na pewne zmiany
w wyjaśnieniu i przede wszystkim ze względu na Leskiena, nie chciałbym bowiem
być przyczyną dysonansu między nim a Jagiciem, a widzę, że zanosi się na to. Jednakowoż podczas debat powiedział mi Leskien, że na moim miejscu nie zmieniłby
nic. Wszakże zdecydowałem się na opuszczenie jednego punktu. Zaraz przy mnie
napisał L[eskien] ostry list do Jagicia: kategorycznie żądając wydrukowania bez
zmiany z wyjątkiem jednego ustępu. Jeśli i to nie poskutkuje, to uważa to za słuszne
i Leskien – będę zmuszony wytoczyć proces o obrazę. Leskien zachęca mię też,
bym i w jakim innym organie ogłosił „wyjaśnienie”. Słowem, rzecz przedstawia się
b[ardzo] serio. Za parę dni otrzymamy chyba odpowiedź; właściwie Leskien, gdyż
ja do Jagicia pisać nie mogę. W ogóle poczciwy, szlachetny Leskien już od trzech
tygodni pełni funkcję mego „pośrednika” czy „sekretarza”. A jak tę rzecz sumiennie
wykonywa, dowodzi, iż przechowuje bruliony w mej sprawie pisane.
W ostatnim zeszycie „Zeitschr[ift] f[ür] v[ergleichende] Spr[achforschung]” pisze Brückner o ort, tort. Właściwie contra Torbiörnsson, ale dostaje się tęgo i Baudouinowi, i Nitschowi. Nie pominął też i mnie ni w 5, ni w 9: z powodu mego
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tłumaczenia powiedać… Ton fatalny; rzecz przepełniona nonsensami. Walczy też
z wiatrakami. Krček jest widocznie jego przyjacielem, gdyż jego wywody aczkolwiek wyśmiewa i zaopatruje !!! – ani nazwiska nie wymienia, ani tytułu. Dziwić
się należy, iż coś podobnego mogli w poważnym czasopiśmie drukować. Nie ulega
wątpliwości, iż niektóre szczegóły prostuje, np. harmider itp., ale to nie było tajemnicą dla nikogo. Że te błędy popełnił Tor[biörnsson], też nic dziwnego; ale całość
Br[ücknera] jest nonsensem. Pisze przeciwko Lautgesetzlerom15 i do nich zalicza np.
Baudouina! Właściwie tytuł ten Brücknerowi się należy, ale w ujemnym znaczeniu,
bo to, czego nie może zrozumieć, ujmuje w sposób przeczący wszelkim danym teoretycznym językoznawstwa.
Broch rzeczywiście historyczną gram[atykę] słowiań[ską] słabo zna; ale dialektolog dobry i, sądzę, o Belicia dialektologicznej pracy mógłby dobrze napisać.
Zresztą nikogo nie ma, bo Hirt, choć serbskimi dialektami się zajmował, ale zrobił
fiasko. Belić zaś mógłby napisać o Brochu.
Gratuluję członkowstwa [sic]! Ufam, będzie Szan[owny] Pan orędownikiem
kopciuszka: polskiego językozn[awstwa]. Jednakże „koledzy” z b[ieżącego] roku
nie do pozazdroszczenia! Niektóre nazwiska czytałem z najwyższym zdziwieniem.
A kiedy otrzymam korekty innych moich recenzyjek? Kiedy pójdzie o Kulbakinie? Ale kończę, bo już papieru brak.
Łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn]
28. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 28 V 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Sprawa z „Archivem” przybiera niemiły dla mnie kierunek… Mimo listów Leskiena Jagić, bojąc się nieprzyjemności ze strony Brücknera, nie chce drukować
mego „wyjaśnienia”: bez zmian, bez komentarza Brücknera. Dziś Leskien napisał
już ostatni chyba list; zawiera on powtórzenie treści poprzedniego (domaga się wydrukowania mego „wyjaśnienia”) z przykrym dla mnie „dodatkiem”: w razie niewypełnienia mego żądania rozpoczynam dochodzenie drogą prawną… Wolałbym tej
„smutnej” konieczności uniknąć…
Cóż, dotychczas nie mam nadbitek? Proszę o łaskawe „napomnienie” w drukarni. Bardzo, bardzo…
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania…
Henr[yk] Ułaszyn

15

Tzn. zwolennikom bezwyjątkowości praw głosowych (Lautgesetze).
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 1 VI 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Wspaniale z Mokłowskim! Już wydrukowano! Byłbym b[ardzo] wdzięczen za
łaskawą wiadomość, kiedy będą moje odbitki z „Mat[eriałów] i Pr[ac]” gotowe,
gdyż jestem na wyjezdnym; może będę mógł zastosować się do terminu. Wolałbym
w Lipsku otrzymać. A może i nadbit[ki] o Brücknerze też niebawem otrzymam,
wszak już od Nitscha otrzymałem (rec[enzja] Vondráka). Proszę też o łaskawą wiadomość, kiedy mniej więcej będę miał korekty recenzji o Estreicherze, Kulbakinie,
Nitschu, Kurce. Chodzi mi tylko o „czasową” orientację (również z powodu wyjazdu). W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
H[enryk] Ułaszyn
[Dopisek na marginesie:] 20 i 28 maja pisałem.

30. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 13 VI 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Przed kilku dniami otrzymałem nadbitki, ale tylko rec[enzji] o Brücknerze. Bardzo a bardzo więc proszę o łaskawe polecenie wysłania możliwie szybszego nadbitek o Leciejewskim.
W rec[enzji] o Brücknerze, przeglądając, zauważyłem parę błędów drukarskich.
Na osobnej kartce dołączam, prosząc o wydrukowanie w „erracie” (na początku lub
końcu „Rocznika”).
Przysłał mi nadbitkę i Torbiörnsson. B[ardzo] pochlebna!
Dzięki za kartę z 4 VI. Jagić wystraszony, milczy. Przed paru dniami telegrafowałem, prosząc o stanowczą odpowiedź: wydrukuje moje Erklärung czy też nie.
Jeszcze parę dni poczekam i oddam sprawę adwokatowi. O ile zasięgałem wiadomości, to jestem „czysty” w tej sprawie, Jagić zaś z Brücknerem przegrywają nie tylko
z powodu Beleidigung, ale i Verleumdung. Sprawa ta – diabli mi ją nadali – nie
pozwala mi teraz jeszcze ruszyć się z Lipska.
Równocześnie odsyłam korektę. Nigdy tyle opuszczeń wyrazów i całych wierszy
nie było: musiał jakiś niewprawny zecer składać. Wszędzie też prawie drukował ê
zam[iast] ě. Nb. druga recenzja o Kulbakinie (str. 156) bez numeru! Brak też (przy
obu) tytułów u góry stronicy. Dopisałem, ale nie narzucam się z moją „kompozycją”.
Proszę według swego „widzimisię” poprawić. Zwracam też uwagę na str. 154 i 155 –
na podkreślenia czerwonym ołówkiem. Należy jakoś zmienić. Czy na „Rocznik Słowiański”? Zdaję się zupełnie na Pańską decyzję. Na str. 156 zrobiłem mały dopisek.
W „Poradn[iku] Język[owym]” była moja notatka. Co za cymbał ten Zawiliński
z swoimi „uwagami”! Raz jedyny zafigurowałem w tym głupim „Poradniku” – i dość.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 19 VI 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Równocześnie odsyłam korektę. Na str. 154 i 155, ponieważ było po dawnemu,
zmieniłem, dodając przynajmniej „niniejszy”; na str. 155 tytuł zmienić musiałem,
wszak to już nie w „Mater[iałach] i Pracach” się drukuje. Labialny itp. pozostawiłem
po dawnemu, aby nie zwiększać korekty.
Dzięki za nadbitki z Leciejewskim. Ale otrzymałem tylko 74 egz., a nie 100. Czy
reszta (26 egz.) jeszcze nie gotowa? Na ostatni list Leskiena Jagić prawie 3 tygodnie
milczał, tak iż musiałem telegrafować. Rękopis zwrócił: chce się stosować i nadal
do Brücknera. Sprawę oddałem więc adwokatowi. Mówił mi, że nie ulega wątpliwości, że Brückner otrzyma karę pieniężną. Jednocześnie posłaliśmy Erklärung do
„Archivu” z odpowiednimi zmianami, godząc się na warunki Jagicia (wobec tego,
że występuję i prawnie, sądowo). Sprawa ta mnie b[ardzo] denerwuje, wolałem załatwić w obrębie ciasnego kółka „Archivu”, ale się nie dało. I Leskien czuje niesmak
do Jagicia za jego stronniczość i niewolniczą zależność od Brücknera. Narzeka też,
że ongi z Br[ücknerem] był w listownych etc. stosunkach, z człowiekiem, który był
zdolnym bez żadnych danych uczynić komuś podobny zarzut (fałszerstwa). Przy
tym zarzucie (świadomego fałszerstwa) obstaje też i teraz w karcie do Jagicia.
Upraszam o łaskawe polecenie zrobienia jak najszybszego nadbitek. A kiedy pójdzie Estreicher i Kurka?
Z powodu procesu nie mogę się teraz ruszyć z Lipska.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania –
Henr[yk] Ułaszyn
32. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 3 VI[I]16 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za kartę i pospieszam z odpowiedzią. Co do odbitek o Leciejewskim, to
muszę się pogodzić z losem i 74 nadb[itki] to też sporo, więc na tymczasem o więcej
się nie upominam.
Estreichera i Kurkę zapewne nie da się przyczepić [sic] do zamierzonego artykułu o Kryńskim i Steinie–Zawilińskim do „Mat[eriałów] i Pr[ac]”. Dlatego będę
prosił jako o wielką łaskę, chociażby ze względu, że zamówiony został (Estr[eicher]
i K[urka]) w lipcu r[oku] zeszł[ego] – z 2 recenzji o Kulbakinie sam się naprosiłem –
o wydrukowanie w roczn[iku] I. Sądzę, że też i w interesie samego rocznika to leży:
Estr[eicher] wydany w 1903! Nb. mam „fakty” – nomina sunt odiosa – że się w kołach uczonych fachowych nie poznano na wartości słowniczka złodziejskiego Estreichera. Proszono mię też już o nadbitki. Słowem składa się tyle różnych okoliczności,
16

Pomyłka Ułaszyna. Prawdopodobna data listu została ustalona na podstawie korespondencji
z J.M. Rozwadowskim.
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że ośmielam się prosić bardzo a bardzo o wydrukowanie w pierwsz[ym] roczniku.
Chyba za „natręta” i „upartego” wobec sprawy z recenzją Mokłowskiego – mieć
mnie Pan będzie. Z honorarium zaś gotówem czekać aż do wypłaty za rocznik II.
Któż to habilitował Krčeka [sic]? Czy Kryński? Nie rozumiem wtedy, jak mogła pójść „dość nędznie”… W tej chwili siedzę nad przepisywaniem (i „gładzeniem”) recenzji napisanej jeszcze w końcu lutego na prośbę Kryńskiego o robocie
Krčeka [sic]. Ma iść do 1. zesz[ytu] VII t[omu] „Prac Filol[ogicznych]”. W drugim
zesz[ycie] t. VI ma być recenzja Łosia; podobno bez wchodzenia w szczegóły, całkiem ogólnikowa. Ja zaś oprócz ogólnej charakterystyki, zanalizowałem jeszcze jedno „gniazdo” opracowane przez Krčeka [sic].
Wczoraj właśnie nadesłał mi Il’inski swój artykulik o kobiecie; mnie nie przekonywa, pomijając parę byków, jakie strzelił; niedokładne rozumienie moich poglądów w Üb[er die] Entp[alatalisierung]. Zamierzam zatem napisać również
o kobiecie, gdzie chcę bliżej uzasadnić moje poglądy i podać wyjaśnienia do zupełnie jednostronnie pojmowanych niektórych zjawisk przytaczanych u Il’inskiego.
Obecnie jestem czym innym zajęty (Krček), ale niebawem zabiorę się do kobiety,
gdyż chciałbym – o ile Szan[owny] Pan zechce to wydrukować w „Mat[eriałach]
i Pr[acach]” – aby mój artykuł ukazał się zaraz po artykule Il’inskiego wzgl[ędnie]
w tym samym zeszycie. Prosiłbym zatem o łaskawą wiadomość: czy może iść do
1. zesz[ytu]; ile ma zawierać stron ów zeszyt? itp. Bardzo a bardzo będę wdzięczen,
gdyż, jeśli nie może być w 1. zesz[ycie] z powodu jego ukończenia, to do 3 zesz[ytu]
mogę nadesłać nieco później: nie będę więc robił na złamanie karku. Nb. zesz[yt] 2
wypełni zapewne praca Nitscha. Czy tak?
Niestety do bibliografii słowiańskiej absolutnie nikogo tu nie ma. Dowiadywałem się.
Moja sprawa z Brücknerem tymczasem w zawieszeniu, tj. rzecz oddana adwokatowi, a termin rozpraw przypadnie zapewne za jakie dwa miesiące. Przypuszczają,
że Brückner nie zechce się blamować, gdyż może być ukarany nie tylko za „obrazę”,
ale i „oszczerstwo”; za obrazę, rzecz formalnie biorąc, musi być ukarany, zaś oszczerstwo może wypłynąć dopiero przy fachowym językoznawczym zbadaniu sprawy. Zatem sądzę, że przed sprawą może obrazę cofnąć i przeprosić. Chociaż wszakże niedawno w liście do Jagicia (ostatni zakomunikował Leskienowi) pisał, że stoi
przy dawnym swym twierdzeniu, żem „sfałszował świadomie”. Posłałem też nieco
zmienione Wyjaśnienie do „Arch[ivu]”, które zapewne z odpowiednim dodatkiem
Brücknera ukaże się w drugim zesz[ycie] „Arch[ivu]”. Nb. 2 zeszyt wyjdzie razem
[z] 3, więc długo czekać!
Czy nie mógłbym prosić o łaskawe polecenie drukarni szybszego odesłania nadbitek o Nitschu i Kulbakinie. Bardzo proszę.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS A cóż z kuracją? Proszę nie odkładać: Pańskie zdrowie nie tylko do Pana należy.
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 4 VII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Przed paru godzinami wyczytałem w „Czasie” nad wyraz dla mnie przykrą wiadomość o śmierci Stefana Waszyńskiego. W „Czasie” podano, że zmarł na artretyzm
serca; wydaje mi się to b[ardzo] wątpliwym: wiem i od niego samego, i od lekarza,
który go auskultował*. Raptowna jego śmierć jest zagadkową. Czy nie rezultat to
jakiego „skandalu”, do czego był skory, szczególniej po kilku kieliszkach wina – i na
widok kobiety… Bardzo a bardzo wdzięczen będę za łaskawą wiadomość: wszak
Akademia musi posiadać jakoweś informacje. Dwóch rzeczy ten człowiek straszliwie się bał: impotencji płciowej i śmierci… Nauka oczywiście traci sumiennego
i b[ardzo] pilnego badacza. Wyobrażam sobie ból jego rodziny: ojciec jego może
tego nie przeżyć, tj. utraty „Beniaminka”. Znów z drugiej strony wylezą szczegóły,
o które go rodzina nie podejrzewała: długi… Monetarnie był fatalnie zależny od
„domu”: zabierano mu nawet akademickie pieniądze i częściami wypłacano. Te okoliczności również powiększą ból, gdyż sprawią rodzicom „moralny” zawód. Ta jego
zależność od rodziny, nieustanne mistyfikowanie się, czyniło zeń czasami dzieciaka,
zdolnego na największe głupstwa.
Bardzo będę wdzięczen za jakoweś wiadomości o śmierci Stefana. Jestem fatalnie zdenerwowany: aż mi się słabo w kawiarni zrobiło po przeczytaniu wiadomości
w „Czasie”. Serdeczny ból mię trawi.
Co do kobiety, to już napisałem 40 kartek; ale to muszę dokładniej posprawdzać
w źródłach. Nie wiem zatem (wobec innych prac, które kończę przed wyjazdem
z Lipska), kiedy rzecz będzie druckfertig; w każdym razie proszę o wiadomość, jak
stoją rzeczy z „miejscem” w „Mat[eriałach] i Prac[ach]”.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
* że serce miał w porządku.

34. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 22 VII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Serdeczne dzięki za odbitki. O ile rzecz Pańska mię ucieszyła, o tyle Łosia zasmuciła: dziecinada! tej samej wartości co i Il’inskiego. Ponieważ zaś obaj mnie
zaczepiają, więc obu im dam odprawę. Piszę „zaczepiają”, gdyż przypisują mi
w Ent[palatalisierung] jeden tylko sąd: tak zaś nie jest. Bardzo łatwo z kimś walczyć, przekręciwszy jego pogląd. Łoś pisze, że ь „nie wytrzymuje żadnej krytyki”.
Przede wszystkim nie obstawałem za formą z ь, następnie powinien by Łoś wiedzieć, że w r[oku] 1903 wystąpił Kulbakin z teorią, że i w otwartej sylabie pod
akcentem ь wokalizuje się. Dopóki nikt tego nie zbił (poprawną dał Porzeziński
dopiero w r[oku] 1906), z teorią tą liczyć się należy; brak paralel dla kobiety nie
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pozwala nam na pewniejsze zrekonstruowanie akcentu, możemy więc przypuszczać,
że był na ь; é mogło powstać wtórnie. Zresztą jeśli to wyraz zapożyczony (co już
w r[oku] 1903 wygłosiłem), to tym bardziej łatwo można było przypuścić, że może
ów dźwięk obcy, który jako ь był apercypowany, stał pod akcentem, to znaczy, że
najpierw wyraz używał się [z] obcym akcentem itp., itp. Słowem Łoś i Il’inski są tak
jednostronni w swoich poglądach i tak do nich naginają fakty, że wprost nie mogę
się powstrzymać od wyrażenia mego najwyższego podziwu. Pan też dotknął ь, ale
w sposób, który budzi tylko uznanie. Nb. ja ani w r[oku] 1903, ani teraz nie jestem
zwolennikiem zupełnym poglądu Kulbakina, nawet w jego nowej formie, że tak jest,
może Szan[owny] Pan się przekonać z mej recenzji o pracy Kulbakina (Вопр[осы]
поль[скoй] фон[етики]) w „Roczn[iku] Slawistycz[nym]”, gdzie zachowuję się
z rezerwą, gdyż uważam rzecz tę za niedowiedzioną. To jednak nie jest dostatecznym powodem do negowania jej i dlatego w r[oku] 1903 było całkiem na miejscu
moje przypuszczenie o możliwości formy z ь. O poglądzie Mikkoli dowiedziałem
się już za późno. Zresztą o tym wszystkim napiszę. Będzie to tylko rozszerzony Pański artykuł, gdyż to wszystko, co Pan pisze, znajduje się i u mnie, tylko obszerniej
i bardziej wyczerpująco, gdyż, jak już w swoim czasie donosiłem, od razu „machnąłem” przeszło 40 kartek.
Dziękuję też za tekst z 8 bm., za wiadomości o Waszyńskim. Ta wycieczka w dorożce bardzo podejrzana. Nie miał zwyczaju jeździć dorożkami, chyba w jednym
wypadku, gdy się miało z „porcelaną” do czynienia17. Zimmermann w „Dzien[niku]
Poznań[skim]” samą nieprawdę popisał: można było przez szacunek dla zmarłego powstrzymać się od tego. Na wszystkich przyjaciół [sic] Wasz[yńskiego], kto
ów felieton czytał, zrobił fatalne wrażenie swą nieprawdą. Waszyńskiego przede
wszystkim zgubił stosunek rodzinny; zależność jego od rodziny, stojącej na b[ardzo]
niskim stopniu rozwoju umysłowego (przede wszystkim ojca), była fatalną dla rozwoju jego charakteru. Ustawiczne kłamanie i wykręcania się, listowne i ustne, deprawowało go i spowodowało dysonans wewnętrzny, który robił z niego chorego
człowieka, który kierował się w stosunkach z ludźmi przeważnie impulsywnością.
Czemu dotychczas nie mam nadbitek o Nitschu i Kulbakinie? Również korekty
o Kurce i Estreicherze. Bardzo proszę o polecenie nadesłania: jeśli zaś nie – to do
Pragi albo Wiednia (poste restante). Zapewne 26 wyjeżdżam z Lipska. Brückner dał
sądowi dwukrotną odpowiedź – fatalną. Na mego adwokata [sic] i in[nych] zrobił
wrażenie krętacza i zupełnie głupiego człowieka. Obraża mnie w dalszym ciągu,
a jednocześnie przemawia do mnie i do sądu (do naszego poczucia szlachetności),
abyśmy rzecz tę, jako rzekomo nienadającą się do rozpraw sądowych, cofnęli. I tego
mało, nie używa, tj. nie tłumaczy się nawet z tych zwrotów, o które go obwiniono
przed sądem; przytacza lżejsze, więc np. unterstellen, ale nigdy fälschen, jak w istocie rzeczy wydrukował w „Archivie”. Słowem, fatalne zrobiło wrażenie! Panuje tu
ogólne zainteresowanie tą sprawą (Brugmann, Leskien i in[ni]). Wobec gotowości
Brücknera dania mi honorowej satysfakcji prawie gotów byłem na to się zgodzić,
17
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ale adwokat i ci wszyscy, co jego wyjaśnienia czytali, twierdzą, że on powinien być
surowo ukarany już chociażby ze względu na krętactwo w wyjaśnieniu.
Jeszcze parę słów celem usunięcia między nami nieporozumienia. To wszystko, co mi Szan[owny] Pan pisał z powodu cytat i skrótów [?], rozumiałem jako
coś dotyczącego się przyszłości. Inaczej też być nie mogło, wszak dyskusja nad tą
kwestią rozpoczęła się wówczas, kiedy wszystkie moje rękopisy były już wysłane,
a Brückner i Leciejewski złożony. Przejrzałem wszystkie Pańskie karty i listy od
końca zeszłego roku i pierwszą wzmiankę znalazłem w liście z 14 IV (w którym
jest mowa o wysłaniu „jutro” dalszego ciągu korekty „run”, a więc Brückner już był
skończony i miałem już korektę początku „run”); mianowicie pisze tam Szan[owny]
Pan, abym zostawił tak, jak Pan poprawił – dotyczy to jedynie kapitalików. Co do innych spraw pisze Pan „na przyszłość będzie inaczej (jak np. robi teraz Brugmann [w]
KVG)”. Oto i wszystko. Owa „przyszłość” mogła też dotyczyć się rękopisów o Nitschu, Kulbakinie, Kurce i Estreicherze, ale te dawno nie były już u mnie, więc jak
mogłem robić zmiany projektowane? W korekcie chyba nie – ze względu na koszta.
Sądzę, że nieporozumienie usunąłem tym wyjaśnieniem. Zresztą przepraszam.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
35. (K)

[Lipsk,] 30 VII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Cóż nie mam dotychczas ani nadbitek, ani korekty? Co najmniej przed dwoma
tygodniami Nitsch pisał: „za 2 dni Pan otrzyma”. Proszę już polecić nadsyłać do
Wiednia poste restante. Wyrazy uszanowania i piękne ukłony
H[enryk] Ułaszyn
36. (K)

Wiedeń, Magdalenenstr. 40, I St. Tür 39, 4 VIII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Serdeczne dzięki za korektę; równocześnie odsyłam. Dzięki też za rec[enzję]
Baudouina o Brück[nerze]. Proszę polecić drukarni wysłanie moich nadbitek (Nitsch
i Kulbakin); również byłbym wdzięczen za drugą korektę Estreich[era]. 22 VII
z Lipska pisałem. Czy list doszedł? Wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
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[Wiedeń,] 17 VIII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Somnum capere non possum… więc jestem w tym oto tu Nachtscafé i stąd dziękuję serdecznie za nadbitki (Nitsch – Kulbakin), które wczoraj otrzymałem w ilości
nawet większej, niż chciałem. A kiedy cały „Rocznik” będzie gotów? Sądząc po
tych odbitkach, które otrzymałem od różnych autorów – będzie wspaniały, a Pan
z Nitschem zbierać będzie laury. Za parę słów b[ardzo] serdecznie wdzięczen będę.
Wyrazy uszanowania i szczerze gorący uścisk dłoni
H[enryk] Ułaszyn
8 paźdz[iernika] sprawa z Brücknerem.
[na marginesach drugiej strony kartki:] Dopóki Jodlery, Lustige Witwe, Zwei blanc Augen itp. –
dobrze, ale po cóż zaczynają grać owe walce karnawałowe krakowskie sprzed 1900? No, muszę
się więc wynosić. Aha! za jaki miesiąc będzie gotowa (nadbitka) niespodzianka dla Krčeka [sic].
A to się Walerianowi Pribičeviciowi udało! Nigdym nie sądził, by ten człowiek był do poważnej
pracy zdolny – i do konspiracji. Tylko święta obchodził!…

38. (L)

Wien VI, Magdalenenstr. 40, I St. T. 39, 30 VIII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Serdeczne dzięki za kartę. Cieszy mię wielce, że Szan[owny] Pan na odpoczynku
w Zakopanem i że dobrze Mu służy.
Przed wyjazdem z Kopenhagi pisał do mnie Baudouin de C[ourtenay]; jechał do
Krakowa; oczywiście trafił niefortunnie – nikogo tam nie zastał. A szkoda.
Cieszy mię wiadomość, że we wrześniu „Rocznik” będzie gotów. Bardzo jestem ciekaw. Szczególniej Pańskiej recenzji o Krčeku [sic]. Moja (pisałem na
zamówienie Kryńskiego jeszcze w styczniu br.) wypadła też b[ardzo] obszernie –
zapewne 1½−2 ark[usze] druku, zresztą rękopisu sporo jeszcze pozostało; musiałem się streszczać: omówiłem tylko jedno gniazdo wyrazowe i kilka szczegółów.
Po mojej recenzji proszę się niczego nie spodziewać: moje wiadomości są minimalne. Wprawdzie Kryńskiemu zaimponowałem tą recenzją, ale to Kryńskiemu.
Trud niewielki. Ba, fakt ten może nawet ujemnie świadczyć o mojej recenzji. Słyszałem, że podobno Baudouin de C[ourtenay] miał pisać do „Archivu”; jeśli tak,
to będzie miał Krček 3 ujemne recenzje, które przecie źle mogą wpłynąć na jego
„profesurę”, nb. jeśli nie napisze czegoś porządniejszego. Ale prawda, Brückner
pochwalił! To zadecyduje! Moją recenzję drukuję w „Pracach Filologicznych”;
właśnie mam otrzymać korektę.
Jakiego Szan[owny] Pan jest zdania o artykule Łosia o kobiecie? Bodaj czy
nie słabszy od artykułu Il’inskiego. Z korespondencji z Il’inskim wypadło, że to,
o czym myśmy nie podejrzewali – on wie; ale co prawda mętnie mu się przedstawia.
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W każdym razie o wywodzie Mikkoli nie wie. Po powrocie do Lipska artykuł mój,
w swoim czasie napisany (zaraz po otrzymaniu nadbitki od Il’inskiego), przerobię,
pomnożywszy contra Łoś; naturalnie z Pańskimi wywodami się zgadzam – mam
tylko obszerniejsze Belegi. No i kobzy też dotknę itp. A potem (tj. po wydrukowaniu
mojego artykułu) chyba zabierze głos jeszcze raz Il’inski, mając nas wszystkich na
względzie.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania i serdeczny uścisk dłoni wraz z życzeniami pomyślnego i miłego wypoczynku
Henr[yk] Ułaszyn
39. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 1 XII 1908

Szanowny Panie Profesorze!
Serdeczne dzięki za kartę. Bardzo mię ucieszyła. Właściwie należała mi się odpowiedź na mój list z 31 VIII. Ale proszę nie myśleć, że nie pisałem tak długo właśnie dlatego. Broń Boże! Nie jestem zwolennikiem tej zasady w ogóle (wyłączając
wypadki konieczne, oficjalne), a cóż dopiero w stosunku do Szanownego Pana Profesora. Nie pisałem po prostu dlatego, że nie mogłem: wrzesień i październik przeleżałem w szpitalu, zaś powróciwszy do Lipska zastałem tyle roboty, że nie mogłem
zebrać się z listem. Ze szpitala z Wiednia nie pisałem, albowiem chory byłem na
szkarlatynę, chorobę bardzo zaraźliwą dla dzieci szczególniej, tak że mi lekarz polecił najlepiej nie pisywać listów, gdzie są dzieci. Wiedząc zaś, że Szan[owny] Pan
właśnie drobne dziatki posiada, nie pisałem. W Lipsku zaś sprawa z Brücknerem nie
pozwoliła mi o niczym innym myśleć. Miałem fatalnie wiele kłopotów ze względu
na kompromis zainicjowany przez Jagicia, a który notabene nie doszedł do skutku.
Wyznaczono więc nowy termin rozprawy na 18 grudnia. Następnie przepisałem też
ów artykuł o kobiecie, napisany jeszcze w czerwcu, naturalnie z pewnymi dodatkami. Po otrzymaniu karty Pańskiej przeczytałem ponownie i równocześnie z niniejszym posyłam, upraszając o możliwie jak najszybsze oddanie rękopisu do druku.
Kiedy otrzymam korektę? Mniej więcej.
We Wiedniu chorowałem samiuteńki jak sierota. A było źle. Raz siostra miłosierdzia, telefonując w nocy po lekarza do mnie, telefonowała z tym przekonaniem,
iż nim lekarz nadejdzie (z sąsiedniego pawilonu), ze mną będzie koniec. Alem się
jakoś oto wylizał, by dalej marnie wegetować…
„Prace Filolog[iczne]” przyniosły – jak domyślam się – te same artykuły, które
Brückner wycofał z „Roczn[ika] Slawistycznego”. Sprawiły one skandal. Baudouin
de C[ourtenay] zgłosił oficjalnie swe wystąpienie z redakcji. I mnie się dostało od
Brücknera tam najniesłuszniej. Okazuje się, że fałszerzem jest właśnie Brückner.
Posłałem wyjaśnienie. Nawet Kryński oburzył się na Brücknera i stwierdził niesłuszność jego napaści na mnie.
Przed paru tygodniami miałem korektę mej recenzji o Krčeku [sic]; niebawem
chyba otrzymam nadbitki. Ależ to Lwów się kompromituje: wydają gramatykę
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Pilata18, który o języku nie miał wyobrażenia. Mogli przecie uszanować pamięć tego
zasłużonego i solidnego historyka literatury i tych jego wykładów nie wydawać.
Powtarza się historia z historycz[ną] gramatyką Małeckiego. Gramatyka Pilata odzwierciedla dawno ubiegłe czasy… A wie Pan, jak składnię określa? Jest to „składanie wyrazów”!…
Czemuż to dotychczas nie ma „Roczn[ika] Slaw[istycznego]”?
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Może by Szan[owny] Pan zaproponował jakiś krótszy tytuł dla mej ramoty?
H.Uł.

1909
40. (L)
Lipsk, Colonnadenstr. 22, 1 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Osiemnastego pisałem, zapewne doszło. Ponieważ Szan[owny] Pan interesował
się zawsze moją sprawą z Brücknerem, więc pospieszam z dalszym ciągiem do ostatniego listu. Już trzeciego dnia po „sprawie” otrzymałem list od Brücknera z listem
do niego Jagicia. Okazuje się, że rezultat „sprawy” (tj. mój warunek wydrukowania
wyjaśnienia lub wystąpienia z redakcji „Archivu” Brücknera) oburzył w największym stopniu Jagicia i pchnął go do iście Kaligulowego czynu: nie chcąc jednego
Brücknera wykreślić z tytułowej karty „Archivu”, wykreślił wszystkich siedmiu
współredaktorów! I to nie pytając ich o zgodę; bo przecie za ich zgodą pomieścił ich
na tytule, tj. zaprosił ich do współpracownictwa wzgl[ędnie] współredakcji. Innymi
słowy, dał im wszystkim „po nosie”, obraził ich. Że ich nie pytał, dowód w tym, że
list ów Jagicia nosi datę 20 grud[nia] (sprawa w sądzie była osiemnastego i trwała
do trzeciej godziny). Ciekawym jest zachowanie się tych wszystkich „współredaktorów”, w wyobrażeniu Jagicia mniej „wartych” nie tylko od Brücknera, ale nawet i od
mego… marnego artykułu; bo coś i tak wypada. Jeneralskie zdolności Jagić ma…
Ale jest i ale… Wczoraj odesłał mi mój adwokat owo moje „wyjaśnienie” wraz z kopią listu Jagicia; pisze on tam m.in., że z powodu polemiki (Uł[aszyn] + Brückner)
stracił on najdawniejszego i najdzielniejszego współpracownika „Archivu” – Leskiena! Dotknęło mię to w najwyższym stopniu. Ponieważ w poprzednim liście pisał
do Brücknera o zamiarze wykreślenia wszystkich, zatem sądziłem, że wystąpienie
Leskiena stało się po owym liście i może zatem w skutku rozprawy sądowej: może
doszły do Leskiena np. jakie fałszywe wieści itp., czyli sobie przypisywałem winę.
Poleciałem więc do Leskiena: okazało się, że to nie człowiek, a anioł… Rzecz tak
18
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się przedstawia: jako współredaktor otrzymuje on „Arch[iv]” wcześniej, niż [czasopismo] idzie do handlu; ów zeszyt ostatni ukazał się coś ok. 16−17 grud[nia],
ale on otrzymał go jeszcze 12. Przeczytawszy Erklärungi Redakcji i Brücknera, ani
przypuszczając, że ja i na nie ostatecznie się zgodzę (naturalnie z dodatkiem pewnego warunku), natychmiast napisał list do Jagicia z zawiadomieniem, że występuje
z redakcji wzg[lędnie] współpracownictwa i rezygnuje z gratisowego egzemplarza,
zapisując się na listę prenumeratorów. Zachował też dla mnie kopię tego listu. Powiedział mi, że owe „wyjaśnienia” uważa za perfidię, że z ludźmi, którzy mogą tak
postępować z przeciwnikiem, on nie chce mieć nic wspólnego… Oburzyło go też,
że nie chcą mi dać możności bronienia się z zarzutów. Tak się zakończyła przyjaźń
dwóch 70-letnich „nestorów slawistyki”… Był dla mnie zawsze grzeczny, uprzejmy; dziś był dla mnie nawet bardzo; bardzo serdeczny. Łzy wdzięczności i radości
miałem na oczach. Z chwilą podania sprawy do sądu (czerwiec) wcale o tym z nim
nie mówiłem. Popełnił czyn zupełnie z własnej woli. Zwrócę jeszcze uwagę, że swe
„wyjaśnienie” Jagić nie jak zwykle oznaczył inicjałami (V.J.), lecz „Die Redaktion
etc.”, czyli zabierając głos w sprawie honorowej (!), uzurpował sobie prawa innych.
A zatem należy oczekiwać skandalu: mogą go wywołać pozostali na tytule panowie,
a ja chcąc, nie chcąc – muszę! Bez mego „wyjaśnienia” owe Jagicia i Brücknera
jest dalszą obrazą, muszę zatem wydać osobną broszurę z komentarzem: wyjdą obaj
fatalnie – świetnie, jak prawdziwy gentelman Leskien – i marnie ci pozostali…
Życzenia noworoczne i wyrazy szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
41. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 4 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za kartę. Z niecierpliwością czekam wiadomości. A jakie robi na Sza
n[ownego] Pana wrażenie moje wyjaśnienia [!] recte polemika z Brücknerem. Czyżby chociaż w jednym punkcie słuszność nie była po mej stronie?…
O broszurze Brücknera była kilkuwierszowa wzmianka w „Reformie” (No 32):
„Br[ückner] zbyt ostro rozprawia się w niej z BdeC i Uł[aszynem]” – tak stoi tam.
Leskien stanowczo nic nie napisze – jest osłabiony, aczkolwiek już nie jest chory.
Zresztą zalecono mu powstrzymywanie się od pracy. Czyta sobie tylko lekkie rzeczy, przeważnie powieści itp. – Znam tu w Lipsku asystenta Weiganda w Instytucie
Bułgarskim, dra St[ojana] Romanskiego – rodowitego Bułgara. Właśnie świeżo wydał rozprawkę o wyrazach łacińskiego pochodzenia w bułgarskim; rozprawia tam
i o wywodach Vasmera. Sądzę, że on by mógł ów referat napisać (łapie Vasmera
na nieścisłościach) – nawet mu o tym wspomniałem i uprzedziłem, że się z Panem
w tej sprawie skomunikuję. Proszę więc o wiadomość – im prędzej, tym lepiej, bo
R[omanski] tu już niedługo zabawi – parę tygodni – i jedzie do Sofii; zdaje się, habilitować się. On by też i bibliografię bułgarską mógł dla „Roczn[ika] Slaw[istycznego]”
zrobić; robił ją dla roczników seminarium slawistycznego w Sofii.
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A dlaczego w roczniku I nie ma żadnych recenzji Steina, Klicha i Benniego – wszak wiem na pewno, że mieli pisać. – Dzisiejszy, N o (5), „Wochentl[ich]
Verzeich[nis]” Hinrichsa przyniósł tytuł „Roczn[ika]” – Boehme recenzję napisze.
Proszę też posłać Benniemu 1 egzempl[arz] z warunkiem, żeby napisał recenzję. On
pisuje do „Wychowania” i „Książki”. Wydawnictwo potrzeba koniecznie zareklamować, aby stanęło na nogi.
Pański Zimmer, celtysta, musi być jako człowiek bydlę: wylał Parczewskiemu
i nam Polakom na głowę ceber pomyj, a teraz biednemu Vendryesowi za jego gramatykę st[aro]iryj[ską]19.
Aha, a co Pan będzie z p. Matusiakiem robił? Myślałem, że mamy jednego
Brücknera…, a oto jest i p. M[atusiak].
Polecam się łaskawej pamięci co do korekty.
W oczekiwaniu łaskawych wiadomości łączę wyrazy szczerego poważania
Henr[yk] Ułaszyn
42. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 7 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
1 styczn[ia] pisałem; zapewne list doszedł. Donosiłem tam o wystąpieniu Leskiena z „Archivu” – i przymusowym Brücknera. Co będą robić inni panowie?
„Rocznik” wreszcie, upomniawszy się przy sposobności, otrzymałem. Doskonały,
ogromnie mi się podoba. Ależ się Szan[owny] Pan rozpisał o Krčeku [sic]! Znaczna
część tych samych punktów – nawet w sposób identyczny (co mię b[ardzo] cieszy)
położona co w mej recenzji. Korektę miałem już przed przeszło miesiącem – odbitek
dotychczas ani rusz! Okropnie ospale drukują te „Prace Filol[ogiczne]”. Na str. 259
Pańskiej recenzji winno być „rozumowania językoznawczego” (i ja to też podzieliłem!!). Meillet z powodu moich Run b[ardzo] pochwalił „Mat[eriały] i Pr[ace]”
w „Rev[ue] critique”.
W bibliogr[afii] „Roczn[ika] Sl[awistycznego]” nie ma mojej odbitki Крит[ико-]библ[иографическх] зам[еток] (1906); zebrałem tam prace z l[at] 1901−1905.
Żadne pismo nie podało ani tytułu „Rocznika”. Wina w tym Panów: trzeba było
mi nadesłać, a ja bym już postarał się o wszystko. Tak egzemplarze poginą w koszach redakcyjnych. Będę się starać o recenzje, aby tam i tam były. Napiszę jeszcze
o tym. Sam prawdopodobnie nie będę mógł – i przede wszystkim z powodu broszury Brücknera, która mi stwarza przykrą sytuację. Ale po polsku do „Książki” lub
„Spraw Szkolnych” napiszę. Zresztą może i po niemiecku napiszę.
Nitsch pisał mi, że druk mej kobiety od niego nie zależy, bo jego rzecz już gotowa. Będę więc Szan[ownego] Pana bardzo prosił o polecenie natychmiastowego
rozpoczęcia działania. Chcę wyjechać do sanatorium, a wolałbym korektę otrzymać
w Lipsku. Nitsch obiecał korektę na 10 stycz[nia]. Bardzo a bardzo proszę. Zastosuję
19

J. Ve n d r y e s, Grammaire du vieil-irlandais. Phonétique – morphologie – syntaxe, Paris 1908.
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się do Pańskiego życzenia i zmian żadnych robić nie będę: co najwyżej w dwóch
miejscach dwa słowa zmienię.
„Nieproszone rady” ani wezmę wzgl[ędnie] biorę za złe, ani pomijam milczeniem.
Przeciwnie, serdecznie, b[ardzo] serdecznie dziękuję i proszę o nie nadal. Zresztą
o tym, jak też i o powodach podania się o lektorat napiszę potem. W tej chwili inną
rzecz mam na „barkach”. Oto otrzymałem dziś właśnie broszurę Brücknera. Obłajał
Baudouina i mnie ostatecznie słowami: recenzje nasze to „paszkwile”, podyktowane
„złą wolą”; nasze wywody to „głupstwa”; pewien wywód Baudouina zowie „głupotą nie lada”, inny „błazeństwem”, raz mię zowie qualité négligeable, to znów
„nulem”20 lub „tępogłowym Ułaszynem”, lub pisze „głowa Ułaszyna zbyt tępa” itp.,
itp. Nad BdeC natrząsa się okropnie. Nb. w paru szczegółach BdeC wdepł [sic] (np.
zamtuz itp.). Ale oczywiście to drobiazgi. Co się tyczy moich – to wszystkie zarzuty
Brücknera sprawdziłem i odetchnąłem: okazało się, że Br[ückner] wszystkie moje
wyrazy poprzekręcał, zdania pourywał. Na szczęście więc ani w jednym punkcie
nie wdepnąłem; krętactwo Brücknerowskie naturalnie wyjawię światu. Na polemikę
odpowiedzieć trzeba, bo wyzywa, nadmieniając qui facet etc.; następnie broszura
zwalcza „kierunek panoszący się dziś w językoznawstwie polskim”. Ale co robić
z obrazą? Czy znów do sądu? W Krakowie (tam drukowano) czy we Lwowie? (tam
wydano)? I czy ze stanowiska galicyjskiego owe połajanki należą do karygodnych?
Dziś żałuję, że w procesie robiłem ustępstwa, 2 główne czynniki brały tu udział:
1) 2 Polaków „żre się” przed niemieckim sądem w dzisiejszych czasach (mówiłem
o tym i Leskienowi), 2) skazany przez sąd mógłby Br[ückner] podpaść sądowi dyscyplinarnemu w Berlinie (Leskien uważał to za możliwe) – a gdyby w rezultacie
„wyleciał”, proszę sobie moją pozycję w kraju wystawić. Bezczelność w broszurze
względem mnie objaśnia się tym, że pisał to przed sprawą, pewny, że przyjmę Erklärungi Jagicia i jego. – A może sprawę oddać sądowi honorowemu w Galicji przy
związku antypojedynkowym? Byłbym za parę słów b[ardzo wdzięczen]. Ponieważ
broszura skierowana przeciwko pewnemu kierunkowi, a walczę bronią troglodyty,
gorzej – człowieka bez czci, szubrawca ostatniej wody, zatem jak i Leskien, nie
mogę „współpracować” z Br[ücknerem] w pewnych instytucjach (z wyboru i nominacji), zatem zamierzam wystąpić zarówno z Kom[isji] Jęz[ykowej] Ak[ademii]
Um[iejętności], jak i Encykl[opedii] pol[skiej]. Oczywiście postawię alternatywę: on
albo ja. Alternatywę tę postawić mogę na podstawie jego czynu: uważam je za niehonorowe, uwłaczające czci człowieka. Z takim w korporacji naukowej ani współpracowniczyć w Encykl[opedii] nie mogę. On już mię 5 razy zbeształ: na to ani razu
nie odpowiedziałem. Dłużej to trwać nie może.
Oczekuję z niecierpliwością korekty i łaskawego listu. Wyrazy szczerego szacunku i poważania
H[enryk] Ułaszyn

20
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 9 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
O moim zamiarze wystąpienia z Kom[isji] Jęz[ykowej] i Enc[yklopedii] proszę
do czasu nikomu nie wspominać. Ta broszura jest dla mnie fatalniejsza niż historia
w „Arch[ivie]”. Słowom Brücknera w „Arch[ivie]” nikt nie powierzy: obraza i poniżenie mnie czysto formalne. Ale broszura rozejdzie się wśród licznych wielbicieli
Brücknera u nas. Już – jak mi Nitsch donosił – w „Dzien[niku] Polsk[im]” była
recenzja (zdaje się Krčeka [sic]) oświadczająca się contra BdeC i mnie, a pochlebna
dla Br[ücknera]. Słowem, mam skandal. Broszurę napiszę i wszystkie punkta zbiję,
bo przekręca w ordynarny sposób. A co tam mówią w Krakowie? Co piszą gazety?
Bardzo wdzięczen będę za parę słów w tej sprawie, za jaką radę… Upraszam też
o korektę kobiety. Pisałem 1 i 7 stycznia. Czy doszło?
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
Jeśli Szan[owny] Pan Prof[esor] spotka się z jaką notatką o owej broszurze Br[ücknera], proszę
o No czasopisma lub wiadomość. Bar[dzo] będę wdzięczen.

44. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 20 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za list łaskawy i honoraria. Te ostatnie to za artykuły w „R[oczniku]
S[lawistycznym]”, a zatem za Runy otrzymam zapewne z Akademii? Nieprawdaż?
W liście swoim z d[nia] 14 I wspomina Pan o liście Jagicia (rozpisuje teraz do
wszystkich czułe listy, np. do Baudouina de C[ourtenay] też b[ardzo] czuły list), donoszącym o zmianach wśród „współpracowników” „Archivu” wzgl[ędnie] w składzie „redakcji”. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za łaskawą wiadomość, jakich wyrażeń używa Jagić, a które Szan[owny] Pan przetłumaczył, jak powyżej. Uprzedzam
z góry – aby usunąć wszelkie podejrzenia – że pytam, bo mię fakt ten zaciekawia całkiem indywidualnie, prywatnie, osobiście: post factum. Na sądzie bowiem
Brückner wykręcał się od tytułu współredaktora, tymczasem w karcie Jagicia do
mnie zowie go Jagić nawet odpowiedzialnym na Berlin.
Będę Szan[ownemu] Panu serdecznie wdzięczen za parę słów wiadomości o tym,
jak broszurę Brücknera przyjęto w Akademii? Jaki panuje nastrój dla niego, a dla
mnie? Czy np. Szan[ownemu] Panu zdają się niektóre jego zarzuty (które mi czyni)
za słuszne [sic]? Chodzi mi o to, że w mej broszurze będę musiał na takie punkta tym
większą zwrócić uwagę; tym silniej, jaskrawiej odeprzeć, gdyż nie wdepnąłem w ani
jednym punkcie. Czytelnikowi jednak, który nie pamięta dokładnie moich zarzutów
(w recenzji), może się wydać, że Br[ückner] ma słuszność. Chodzi mi więc o to, które to punkta takimi się wydają. A ciekawym jest, że dzięki polemice wyjaśniło się, że
to, com zaliczył do błędu druku, okazało się błędem głowy Brücknera!
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W tej sprawie dotychczas pewnym jest, że wydam broszurę – już nawet mam prawie gotową; ale zarazem prawdopodobnie zaskarżę o obrazę przed sądem w Krakowie: Brücknera i wydawcę, a prawdopodobnie i „Dzien[nik] Polski”. Koresponduję
już z adwokatem i znajomym prawnikiem z Krakowa. Jeśli to się nie uda – pozostanie „Liga”21.
Jeśli Szan[owny] Pan posiada ów numer „Dzien[nika] Polsk[iego]”, a jest niepotrzebny – proszę o łaskawe nadesłanie. Zdaje mi się, że to nie młody Kryński
pisał, gdyż donoszono mi, że obaj Kryńscy są dla mnie z wielkim „respectem”
(sic!!!) i „uznaniem”. Co do starego, to nawet przekonałem się: nowy zeszyt „Pr[ac]
Fil[ologicznych]” przyniesie „dopisek” (do mego „wyjaśnienia”) A.A. Kryńskiego
jako redaktora contra Brücknerowi, a za mną!!
Sprawę przed Komisją Jęz[ykową] postawię w ten sposób: Brückner mi zarzuca
fałszerstwa, tymczasem ja twierdzę, że to on nafałszował: nic podobnego, za co
mię beszta, nie twierdziłem. Zatem jeden z nas jest fałszerzem naukowym. Tylko
jeden z nas pozostać może w Komisji. Który? – ma orzec Komisja. Jednego musi
wykreślić. Albo – albo, drogi pośredniej nie ma. Komisja jako korporacja naukowa
nie może w swym łonie tolerować fałszerzy naukowych. Jeden z nas musi ustąpić.
Gdyby gdzie była jaka recenzja o broszurze Brücknera, upraszam o łaskawe
doniesienie.
Proszę posłać „Rocznik” do omówienia redakcji „Revue critique” (Paris, rue Bonaparte, 28). U nich egzemplarze nie idą do kosza.
Bardzo a bardzo proszę o korektę kobiety. Też o łaskawe wiadomości co do nastroju ex re broszury Brücknera.
Wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
45. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 21 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Wczoraj pisałem, dziś znów, gdyż właśnie otrzymałem list i kartę (równocześnie) od prof. Baudouina de C[ourtenay]: pisze mi o swym wystąpieniu z Akademii i przesyła mi kopię listu wysłanego do Akademii22. Otóż upraszam wielce
21
22

Zapewne Liga Antypojedynkowa rozstrzygająca spory „honorowe”.
„Átha Brückner opákhána prathamáḥ sargaḥ
Do Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie
Cały szereg wystąpień profesora Aleksandra Brücknera z Berlina jasno dowodzi, że jest on nie
tylko oszczercą zawodowym, ale zarazem człowiekiem albo nieuczciwym i niehonorowym, albo
też »amoralnym«, tj. cierpiącym na tak zwaną przez Anglików moral insanity. Należenie razem
z takim człowiekiem do tych samych stowarzyszeń i instytucji nie jest ani zaszczytnym, ani też
przyjemnym.
Przed laty jedenastu, będąc jeszcze profesorem tytularnym ck Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ośmieliłem się zwrócić publicznie uwagę na to, jak wielkie szkody moralne wynikają z nieustannych
fałszerstw zwyczajowych, uprawianych ze spokojem i bez wyrzutów sumienia przez wszystkich
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Szanow[nego] Pana o łaskawe i możliwie natychmiastowe doniesienie Akademii,
że ja jeszcze przez tygodniem czy 10 dniami powziąłem podobny zamiar względem Komisji i o tym też Szan[ownego] Pana zawiadomiłem. Chciałbym – zależy
mi bardzo na tym, aby w Akademii wiedziano, że mój projekt powstał zupełnie
niezależnie od Baudouinowego. Za parę dni papiery Akademii nadeszlę; papiery,
tj. wyjaśnienia do broszury Brücknera. Niech Komisja decyduje, kto z nas jest
fałszerzem naukowym i oszczercą na polu naukowym. Jeden z nas musi ustąpić.
Baudouin postawił rzecz nieco inaczej: on sam się wykreśla. Ale to Baudouin,
którego nawet Brückner za wielkiego uczonego uważa. Gdybym zaś ja sam wystąpił z Komisji – mogliby mówić, że ze wstydu przed uczynionymi zarzutami…
Wolę już, gdy Akademia, rozpatrzywszy naszą sprawę, sama mnie wykreśli –
wtedy mam rozwiązane ręce: mogę się publicznie bronić, napiszę np. broszurę
contra Akademii, gdzie wykażę czarno na białym jej stronniczość… Udam się
do „Ligi”, która nie wątpię, orzeknie, iż niehonorowym jest p. Brückner. A jeśli
niehonorowym jest p. Br[ückner], to dlaczegoż ja zostałem wykreślony itp. Ale
dość o tym. Jeszcze raz upraszam o łaskawe jak najszybsze doniesienie Akademii
o mym zamiarze.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
46. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 21 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Proszę mi wybaczyć, że tak dokuczam i listami, i telegramem. Zmuszają mię
do tego okoliczności. Tu chodzi i o moją przyszłość. W dodatku Brückner czyni mi
zarzuty na punktach „najwrażliwszych”. Zawsze starałem się być jak najdokładniejobywateli galicyjskich. To moje wystąpienie zostało mi poczytane przez ówczesne ck autonomiczne władze krajowe, z namiestnikiem i wiceprezydentem Rady Szkolnej na czele oraz przez »patriotów« galicyjsko-polskich za czyn niepatriotyczny i hańbiący. Dzięki gorliwym usiłowaniom
ówczesnych ck autonomicznych władz krajowych, jako też »patriotów« galicyjsko-polskich, ck
rząd austriacki wyrzucił mię z ck Uniwersytetu Jagiellońskiego. Usunięcie mnie z Akademii Umiejętności w Krakowie będzie tylko dalszym ciągiem »kary« nałożonej na mnie za brak prawomyślności i »patriotyzmu«.
Natomiast prof. Brücknera o brak prawomyślności i »patriotyzmu« posądzać nie można. Przeciwnie, jest on przesycony i przeładowany zarówno prawomyślnością, jak i »patriotyzmem« i bryzga nimi na wszystkie strony.
Nareszcie zaznaczam, że nie jestem wcale spragniony zaszczytów i odznaczeń, że zatem wykreślenie mnie z listy członków Akademii Umiejętności w Krakowie nie będzie dla mnie żadnym
ciosem, ale przeciwnie – sprawi mi prawdziwą ulgę, uwalniając mię od konieczności kolegowania
z profesorem Brücknerem. W każdym razie oświadczam stanowczo, że nie życzę sobie wcale figurować w spisie członków Akademii Umiejętności obok tego rodzaju osobnika.
Iti Brückner opákhyáne práthamáḥ sargaḥ
17 I 1909					
J. Baudouin de Courtenay”
Zob. Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna…, list nr 85, s. 71–72.
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szym i najściślejszym i tu właśnie spotykają mię zarzuty – nawet zarzut fałszerstwa
naukowego! I to przed forum publicznym!
Jeszcze raz przepraszam i proszę o łaskawe wiadomości.
Wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
47. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 23 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Zapewne listy moje z 20 i 21 (też telegram) bm. rąk Jego już doszły. Piszę
znów, zawiadamiając, że równocześnie wysłałem pod adresem Akademii moje
„oświadczenie”. Proszę o kilka słów o moich wywodach i alternatywach. Co też
mówią w Akademii? Domagam się orzeczenia nie w sprawie mego honoru w ogóle, z ogólnoludzkiego stanowiska, ale honoru naukowego pracownika. Korporacja
naukowa nie może się składać z fałszerzy naukowych. Komisja i Akademia muszą
zabrać w tej sprawie głos – i to w jak najkrótszym czasie – inaczej i ja, i BdeC
przemówić do niej zmuszeni będziemy za pomocą prasy. Nie wyobrażam sobie,
aby Akademia wobec tej formy „oświadczenia”, jakie nadesłał BdeC, zdecydowała
się wykreślić go z liczby członków: wszak on wyraźnie czyni Brücknerowi zarzuty: niehonorowości etc. Wykreślenie w tych warunkach BdeC (wziąwszy jeszcze
pod uwagę moją sprawę lipską jako przegraną Brücknera, opis w broszurze – no
i nowy proces w Krakowie etc.), znaczyłoby solidaryzowanie się z Brücknerem,
stojącym dziś pod zarzutem niehonorowości (proces lipski, wystąpienie Leskiena etc.; też dwie recenzje zwolenników nawet Brücknera stwierdzają, że przebrał
granice – dla mnie to wspaniały „zasiłek” dowodów contra Brückner dla nowego
procesu). Mnie oczywiście mogą zlekceważyć w Akademii, to znaczy wykreślą
mnie, a nie Brücknera (w Komisji Jęz[ykowej]). Niewątpliwie pożałują, gdyż fakt
ten zmusi mnie do publicznego wystąpienia – znów z trzecią broszurą Akademii
„dedykowaną”…
Aha – owym panem pod trzema gwiazdkami się ukrywającym w „Pam[iętniku]
Liter[ackim]” (rec[enzja] Babiaczyka) jest pan Brückner, amator strzelania zza płotu. Mam zupełnie pewną wiadomość ze Lwowa.
Bardzo a bardzo proszę o No „Dziennika Polsk[iego]”. Jeśli Szan[owny] Pan
spotka się gdzie z recenzją o broszurze Br[ücknera], proszę o wiadomość, to dla
mnie bardzo ważne. Dwie recenzje, które mam, obie konstatują, że Br[ückner] przebrał miarkę! To dla sądu ważne. W tych dniach zaskarżam w Krakowie: 1) Brücknera i wydawcę Altenberga i 2) „Dzien[nik] Polski” wzgl[ędnie] felietonistę.
Leskien pisał mi wczoraj, że za „Roczn[ik]” zapłacił, gdyż wobec okoliczności,
iż zakazano mu obecnie wszelkiej pracy, podjąć się napisania recenzji nie może.
N[umer] „Lit[erarisches] Zentralbl[att]” przyniósł dokładną treść „Rocznika”. Boeh
me mi pisał, że recenzję napisze. A proszę też posłać i do „Museum” (holenderskie-
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go) Uitgever23 van A.W. Sijthoff (Leiden). Napiszę przy sposobności do van Wijka,
żeby napisał recenzję.
Z niecierpliwością wielką oczekuję łaskawych wiadomości. I korekty.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
PS Adresowałem do Prezydium Kom[isji] Jęz[ykowej], nie wiem bowiem na pewno, kto jest teraz
przewodniczącym; tak mi się zdaje, że Szan[owny] Pan. A może nie?

48. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 25 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki serdeczne za list i numer. Pośpieszam z paru słowy wyjaśnień: Właśnie
wiedząc o trudnościach w wykreślaniu członków, przedstawiłem moją rzecz inaczej niż BdeC. W swoim czasie też doradzałem BdeC takie postępowanie, jakiego
sam się trzymałem. Ale uparł się przy swoim. To, co mówił Szan[ownemu] Panu
Ulanowski, niezupełnie nadaje się do mojej sprawy. Czytam: „Akademia nie jest
przecież klubem, rozciągającym kontrolę nad prywatnym życiem, ani urzędem
pilnującym moralnych kwalifikacji swych członków”. 1° tu nie chodzi o kontrolę Akademii, tym ona zajmować się sama przez się nie tylko nie może, ale i nie
powinna. Ale Akademia musi wkroczyć, jeśli się jednego z członków obwinia za
przestępstwo wchodzące bądź co bądź w kompetencję Akademii. Tu – w danym
wypadku – chodzi nie o „prywatne życie” p. Br[ücknera], ale o jego wzgl[ędnie]
moje „fałszerstwo” w zakresie naukowym. On nie weksel czy dokument prywatny sfałszował, lecz sfałszował naukowe twierdzenia przeciwnika. A to różnica. Następnie Akademia nie jest tylko „naukową korporacją wydawniczą”, lecz korporacją udzielającą tytułów honorowych! Jak rząd, który udziela tytułów dożywotnich,
może je znieść za przekroczenia, tj. odebrać (za przestępstwa: pozbawianie praw),
takież prawo musi mieć i Akademia. Jeśli tego nie ma w statucie, to być powinno.
Każden projekt prawny czy inny nie został z palca wyssany: i tam, gdzie go nie było,
w miarę nasadzających się potrzeb został wprowadzony. Zresztą przypomnę wystąpienie z Petersburskiej Akademii, zdaje się, Czechowa z powodu Tołstoja. Gdyby
mnie Br[ückner] obwinił = zarzucał mi „fałszerstwa” nie w zakresie naukowym,
to oczywiście nie udawałbym się do Akademii, tylko do sądu. I w obecnej sprawie udam się do sądu, bo i mój honor „ogólnoludzki” został zadraśnięty: tu chodzi
o obrazę formalną, słowami. Można być przecie ukaranym za obrazę, gdyby nawet
nanosząc24 obrazę, miało się rację – i na tej podstawie, że obrażać nie wolno. Lipski
sąd w mej sprawie wcale nie wchodził i nie chciał wchodzić, kto z nas ma rację:
Br[ückner] czy ja, lecz brał obrazę formalnie. Tego wymaga prawo niemieckie. Gdy23
24

Niderl. Uitgever – nakładca.
Rusycyzm, por. нанести оскорбление кому – obrazić kogo.
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by się okazało, że Br[ückner], zarzucając mi fałszerstwo „wider [–]” miał rację – to
i tak byłby ukarany. W broszurze zarzuca mi przecie, że przekręcam; nastraszony
procesem, nie pisze już, że „fałszuję”, a decyzję w tej kwestii kompetentną mogę
otrzymać tylko od tej korporacji naukowej, do której obaj należymy.
Dziś od rana do wpół do siódmej wieczór miałem u siebie Soerensena; przedstawienie mej sprawy Akademii bardzo mu się podobało i twierdzi, że wybrałem
daleko właściwszą drogę niż BdeC. I jemu ów środkowy passus z „oświadczenia”
BdeC się nie podoba.
Sprawa Kawczyńskiego i Porębowicza – o ile sobie przypominam – całkiem
inaczej się przedstawia. Przede wszystkim, zdaje mi się, że tylko Kawczyński był
członkiem Akademii, więc Porębowicz na niego skarżyć się nie mógł. Następnie –
też o ile pamiętam − fałszerstw jeden drugiemu nie zarzucał. Loren[t]z był karany za
złodziejstwo, ale nie „naukowe”: szwankuje jego honor „cywilny”, ale nie „naukowy” – to jedno, a to drugie. Ja udaję się do Akademii nie z powodu obłajania, lecz
z powodu zarzucenia mi fałszerstwa w kwestiach naukowych. Każda korporacja
naukowa musi się interesować moralną stroną czynności członków, o ile owe czynności należą do tej sfery, nad którymi korporacja ma opiekę. Towarzystwo literatów
wykreśli ze swej listy członka, który by okradł innego literata i wydał pod swoim
nazwiskiem ów utwór, bez względu na to, czy ów okradziony upomni się o swe
prawa na drodze sądowej, czy nie. Każde towarzystwo, każda korporacja ma na celu
niesienie pomocy szlachetnie pojmowanej pracy. Mnie się zdaje, że postawiłem mą
sprawę (w Akademii) tak, że nią może i musi się zająć Akademia.
Kończę, bo jestem fatalnie zmęczony i zirytowany. Przepraszam, że bazgrzę –
prawie nie wiem, co piszę.
Jakie wrażenie zrobiło moje „oświadczenie”? Proszę bardzo o parę słów. Przepraszam też serdecznie, żem Szan[ownemu] Panu przysporzył kłopotów. Ale to się
niebawem chyba skończy.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
49. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 31 I 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki za kartę. Ciekaw bardzo jestem obrad poniedziałkowych. A jakie robią
moje wywody wrażenie na Szan[ownego] Pana [sic]?
Połowę korekty kobiety miałem i odesłałem. Ponieważ przysłano mi z drukarni –
do drukarni też odesłałem. Prosić będę o jeszcze jedną – tej samej pierwszej części.
Gdyby adwokat dr T. Iskrzycki zwrócił się do Szan[ownego] Pana z prośbą o informacje co do naukowej strony mojej polemiki z Brücknerem – proszę nie odmówić takowych.
Ja również jestem tego zdania, że środkowy passus z „oświadczenia” BdeC popsuł całość. Rzecz tak wygląda, jakby sprawa z Brücknerem była tylko powodem
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do załatwienia dawniejszych spraw z Krakowem. Oczywiście konsekwentnie BdeC
powinien przedstawić swą sprawę z Brücknerem i innym Akademiom. Dlatego też
radziłem mu postawić kwestię tak, jak ja ją postawiłem. Byłoby łatwiej.
Mój poprzedni list spowodował małe nieporozumienie. Owe dwie recenzje potępiają nie broszurę Brücknera, przeciwnie – recenzenci zdają się przechylać na
stronę Br[ückner]a, lecz ton jej. Obaj mówią, że „za ostro” pisana; jeden nawet
twierdzi, że Br[ückner] „nade mną formalnie się znęca” itp. To jest dla sądu ważny
dowód.
Ale kończę na teraz, oczekując rychłych wiadomości z posiedzenia.
Łączę wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
50. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 6 II 1909

Szanowny Panie Profesorze!
W tej chwili list łaskawy otrzymałem.
Przywykłem godzić się z losem, a więc godzę się i z treścią Pańskiego listu…
Czekam na odpowiedź Komisji – i forma coś znaczy. Zobaczę.
Szan[owny] Pan pisze, że „Naturalnie nie ma nikogo, kto by nie potępiał Brücknera etc…”. Co mi z tego, że ktoś kogoś w duchu potępia, kiedy ja właśnie proszę
o oficjalną odpowiedź.
Dalej pisze Pan, że „gdybyśmy nawet oświadczyli zgodnie z Pańskim życzeniem,
że Brückner poprzekręcał…, to i tak konsekwencji z tego wyciągać nie możemy…”.
A czyż ja prosiłem o wyciąganie konsekwencji? Wszak czarno na białym pisałem, że
wówczas już sam postąpię według swego uznania! Prosiłem o jedno – o orzeczenie,
kto ponaprzekręcał. O nic więcej. Dalej pisze mi Szan[owny] Pan, że Brückner jako
członek może należeć do każdej komisji. Wiem o tym i nic mię to nie obchodzi:
w nieswoje rzeczy nie wtrącam się. W moim oświadczeniu wyraźnie powiedzia
łem: „… kto z nas jest ową »owcą parszywą«…?”. Jeśli ja, czekam zasłużonego
wykreślenia mię ze spisu członków wzgl[ędnie] współpracowników Kom[isji]
Jęz[ykowej] (naturalnie o ile Komisja sama to uczyni! toż jasne!). Jeśli mój przeciwnik – to oświadczam stanowczo, że obok tego rodzaju indywiduum nie życzę sobie
figurować w wyż[ej] wymienionym spisie! Też chyba jasne – że tu chodzi o mnie,
a nie o p. Brücknera. Jakiż z tym związek, że Br[ückner] jest członkiem Akademii?
Czyż proszę lub domagam się jego skreślenia? O wyciąganie jakich konsekwencji
chodzi Szan[ownemu] Panu? Przecież ja o żadne nie proszę. Z orzeczenia, kto przekręcił, sam konsekwencje wyciągnę i według nich postąpię.
Widzę więc, że stało się nieporozumienie. Będę apelował do Wydziału i dodam
wyjaśnienie, aby nie powtórzyło się toż samo nieporozumienie.
Ponieważ w swoim czasie życzył Pan sobie, abym dodatki przy korekcie zebrał do „przypisku”, przesyłam więc równocześnie takowy; proszę o odesłanie do
drukarni, abym mógł jak najprędzej dostać korektę całości – tego, jak mi się zdaje,
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ostatniego mego artykułu w „Mat[eriałach] i Pr[acach]” jako współpracownika Ko
m[isji] Jęz[ykowej].
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
Nb. Pod wpływem listu BdeC i Nitscha cofnąłem kandydaturę na lektorat w Warszawie. Otrzymałem w odpowiedzi na to list po polsku pisany przez Wierzbowskiego z polecenia rektora i dziekana, proszący mię o niecofanie owej kandydatury, zapowiadający, że podwoją dla mnie honorarium
i że biorą mię tylko chwilowo na lektora, gdyż chcą mi zaofiarować „katedrę porównawczego
językoznawstwa lub jedną z katedr slawistycznych”!!! Oczywiście odmówiłem. Cofnąłem zaś
kandydaturę ze względu na sprawę z Brücknerem.
H.U.

51. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 8 III 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Chyba w niełaskę popadłem, że dotychczas ani słówka nie mam odpowiedzi na
moje listy z 4 i 6 lutego… Przykro mi bardzo, ale sobie winy nie przypisuję. Sprawa
z Brücknerem – to główne źródło wszystkiego, tak mi się zdaje.
Właśnie otrzymałem drugą korektę drugiej połowy mego artykułu o kobiecie.
Odsyłam pod adresem Szan[ownego] Pana. Z powodu tej korekty parę uwag.
Str. 374: po kobuz dodał Szan[owny] Pan kobuź. Wykreśliłem to w korekcie
pierwszej i mianowicie dlatego, że ów ustęp jest cytatą Karłowicza, jak to wyraźnie
piszę, a zatem nie może tam należeć, i to tym bardziej, że właśnie Karłowicz dodany przez Szan[ownego] Pana wyraz (kobuź) rozpatruje osobno, nie w związku z tą
grupą, którą podałem.
Str. 365 sub linea: skreśliłem dlatego, że przekonałem się przypadkowo, iż i od
tego wywodu (obfity ≤ okwity [?]) odstąpił już teraz Brückner i wywodzi z ochwaty!… Na wyłożenie dokładne tego wszystkiego nie było miejsca, a to nieważne
i niebudzące zaufania, więc skreśliłem, miejsce zaś wypełniłem inną notą.
Nie ma mi chyba tego Szan[owny] Pan za złe. Staranie się o najlepsze wywiązanie się było główną pobudką tych zmian.
Mam jeszcze jedną prośbę. Proszę, o ile czas starczy, o sprawdzenie w Bibliotece, kiedy (rok) ukazała się praca Ławrowskiego Oписание 7 рукописей…? Ja podałem na str. 380 rok 1859, ten rok podaje też Miklos[ich] [–] 294, ale Il’inski w swym
artykule 1857, zaś w Энциклопед[ии] слов[яноведения] Брокгауза u Ефропа –
1858! Druga prośba: na str. 379−380 cytuję Brücknera, ale podałem stronę wydania
pierwszego jego literatury. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za podanie odpowiedn[iej]
strony wyd[ania] drugiego. Miejsce na cyfrę zostawiłem. Proszę mi wybaczyć, że
Go tym utrudzam, ale nie mogę sobie inaczej dać rady. Serdecznie wdzięczen będę.
Upraszam też uprzejmie o łaskawe polecenie wykonania w jak najszybszym czasie
100 nadbitek (w okładkach jak zwykle) mego artykułu.
19 bm. posłałem recenzję o Krčeku [sic]. Czy nadeszła? Jak się podoba? Za parę
słów wdzięczen będę bardzo.
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W „Poradn[iku] Jęz[ykowym]” wydrukowałem jeden punkt mej polemiki
z Brücknerem (pchła…), ten, gdzie polemizuję z BdeC, i za udzielony mi tytuł „tępogłowego”… Zdaje mi się, że ton przyzwoity. Nieprawdaż?
Moja niemiecka broszura już w drukarni25. Fatalna dla Jagicia i Brücknera. Przeszła przez rewizję i Leskiena, i adwokata mego. Zresztą i sam byłem bardzo ostrożny. Muszę sam wydrukować i rozesłać z 1000 egzempl[arzy], więc rzecz traktuję
dość – jeśli nie wyłącznie – prywatnie.
A czemu mi dotychczas nic z Akademii nie piszą w sprawie mego oświadczenia:
apelowałem do wydziału. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za wiadomość.
Sprawa Torbiörnssona i Agrella przedstawia mi się b[ardzo] brzydko. A najfatalniej wygląda Pedersen: nigdy nie sądziłem, że to tak stronniczy człowiek. A jakiego
zdania jest Szan[owny] Pan o pracy Agrella26?
Gdzie Nitsch się obraca – dokąd pisać?
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
Przed kilku dniami byłem chory i miałem żołądkowe ataki nerwowe. A jak zdrowie Szan[ownego]
Pana?

52. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 17 III 1909

Szanowny Panie Profesorze!
Ogromnie ucieszył mię list Szan[ownego] Pana. Natychmiast też odpisuję,
dziękując zań jak najserdeczniej. W ostatnim liście dlatego tylko wspomniałem
o moich poprzednich listach, gdyż pozostawałem w niejasnej sytuacji względem
Romanskiego. Bawi on obecnie w Bułgarii i niebawem będę miał wiadomość, wówczas skomunikuję się co do „Rocznika”. Poproszę też, by nadesłał swoją rozprawę (Lehnworter latein[ischen] Ursprungs im Bulg[arischen]27); wątpię wszakże,
czy ma zbywający egzemplarz, gdyż mało miał odbitek (z „Jahresberichtu” rumuńskiego instytutu).
Dzięki za nadesłanie odbitek Belicia.
Do van Wijka napiszę.
Co się tyczy mego artykułu, to proszę cytat z drug[iego] wydania Brücknera
(dość jedno) skreślić. I o Ławrowskiego proszę się nie kłopotać – rzecz to nieważna.
Wielce ulżyła sercu memu wiadomość, że w „niełaskę” jeszcze nie popadłem.
W ostatnich czasach b[ardzo] byłem skłopotany. Sprawa z Brücknerem nad wyraz
niemiła. No i trudna do załatwienia. Korespondencja z adwokatem krakowskim
25
26
27

An die Leser Archivs für slavische Philologie von Henryk Ułaszyn. Audiatur et altera pars…
Aspektänderung und Aspektbildung beim polnischen Zeitworte, Lund 1908.
Lehnwörter lateinischen Ursprungs im Bulgarischen, „Jahresberichte der Institut für rumänische
Sprache” XV, 1909.
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wyjaśniła, że rzeczą jest wątpliwą ukaranie Brücknera, a to dlatego, że sprawa szłaby
prosto do sądu przysięgłych, a ci w podobnych sprawach (obraza honoru) uważają
samą debatę publiczną za karę dla oskarżonego i zwykle tego ostatniego od sądowej
kary uwalniają. Mnie zaś chodzi o dokument w kieszeni! O rozprawę publiczną nie
chodzi; gdyż wydaję broszurę. Chciałem też skarżyć w Berlinie i tutejszy adwokat
namawiał mię, gdyż Br[ückner] byłby na pewno ukarany, ale z jednej strony znaczne
koszta (wszystko musiano by z polskiego tłumaczyć na niemieckie: broszury, recenzje etc.), z drugiej zaś przykre uczucie, że o obrazy w polskim „piśmiennictwie”
szukam sprawiedliwości w Berlinie, wpłynęło, że tymczasem zrezygnowałem i ze
skargi w Berlinie. Sprawy te wielce mię denerwowały, wszystkie naukowe prace
musiałem przerwać; jedną broszurę niemiecką (contra Jagić + Brückner) już drukuję
i za parę dni nadeszlę; drugą polską niebawem poszlę do druku. Z drukiem niemieckiej długo się wahałem: powstrzymywały mię te ciężkie zarzuty, jakie czynię
Jagiciowi. Ale raz kozie śmierć. Zresztą starałem się o jak największy spokój. Rzecz
przeszła rewizję Leskiena i mego adwokata. Cały luty zaś byłem na wyjezdnym,
gdyż ojciec mój był b[ardzo] chory. To znów musiałem „sądzić” (sąd honorowy)28:
szło o pojedynek; a ponieważ mimo sądu do pojedynku doszło, tak mię to zirytowało, że rozchorowałem się i dostałem moich kurczów nerwowych. Oto tak smutnie
wlecze mi się tu życie. Ale dość o tym…
Cieszy mię wielce Pańskie zdanie o mej recenzji. A najbardziej: zgodność naszych poglądów na zjawiska językowe. Ów artykuł w „Poradniku” (pchła) to ustęp
z mej polskiej broszury contra Brückner.
Z Wiedniem idzie źle – i może skończyć się źle. Czy Brückner tam pójdzie – nie
wydaje mi się to możliwym.
Adres Benniego: Stara Wieś, „Ognisko” (gub[ernia] warsz[awska]). Że się do
Warszawy nie dostałem, też w przeważnej części Brücknerowi zawdzięczam: sprawa z nim zniewoliła mię do cofnięcia kandydatury. Mimo cofnięcia nadsyłają mi
prace swe: Wierzbowski (który nigdy mi nic nie przysłał, nigdy nie miałem z nim
stosunków – dziś z dedykacją nadsyła), Karski – rektor, nadesłał mi swe wielkie
dzieło o Białorusinach.
O „Roczniku” Boehme napisze na pewno.
Obecnie nic nie piszę o recenzjach dla II t. „Rocznika”, gdyż jestem na wpół
chory, na wpół wariat. Gdy przyjdę do siebie, napiszę, bo wprzód obmyśleć muszę.
W każdym razie będę mógł niewiele przyobiecać, gdyż muszę skończyć jedną moją
rozprawę, którą broszury o Brücknerze przerwały, i trzy inne, też omal gotowe.
Bardzo a bardzo wdzięczen będę też za łaskawe polecenie jak najszybszego nadesłania mi nadbitek mojej kobiety (różni różne mają, a ja taką!).
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za list, gdyż mi z nim duży kamień z serca spadł –
a ciężko mi i tak… Proszę mi wybaczyć, że coś niezgrabnie bazgrzę, ale czegoś ręka
mi nie służy.

28

Ułaszyn był w Lipsku wielokrotnie członkiem sądów honorowych.
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Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Pisał mi Il’inski, że „odpowiedź” swą przesłał już Szan[ownemu] Panu. Czy to odpowiedź na
wszystkie artykuły? Czy mamy ją w komentarz zaopatrywać?
H.U.
Bardzo będę wdzięczen za wiadomość z Fakultetu Filol[ogicznego] Akad[emii] (sprawa
z Brücknerem).

1910
53. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 1[4] IV 191029

Szanowny Panie Profesorze!
Pospieszam z przesłaniem mego najserdeczniejszego podziękowania za „orzeczenie”. Przepraszam też jeszcze raz za kłopot. A czemu nie ma podpisu Nitscha?
W przesyłce nie znalazłem broszury Brücknera (Filol[ogia] i lingwist[yka]); ponieważ jest mi teraz b[ardzo] potrzebna, upraszam więc o łaskawe, możliwie jak najszybsze, odesłanie.
Jutro będę u Leskiena; wczoraj przyjechał, był u córki, Streitbergowej, w Monachium, dowiem się zatem to i owo. Sądzę, że dobrze by było, gdyby i Pan napisał
do Leskiena i Brugmanna. Przecież to krzycząca niesprawiedliwość. Nie zdaje mi
się, by Streitberg posyłał Brücknerowi egzemplarz – sam zapewne nadesłał. Napisał już zatem 4 recenzje o I t[omie] „R[ocznika] S[lawistycznego]” („Książka”,
„Pr[ace] Fil[ologiczne]”, „Lud” i „Anz[eiger] Ind[ogermanische] F[orschungen]”.
Dziś otrzymałem „Izwiestija”: jest recenzja „R[ocznika] S[lawistycznego]” Jacymirskiego – pochlebna. Ale to też nie lingwista!
Wyrazy uszanowania
H[enryk] Ułaszyn
54. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 18 VII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Korzystam z uprzejmości Szan[ownego] Pana i równocześnie posyłam pierwszy
arkusz mej broszury: dwie korekty już było. Chodzi mi bardzo o „utemperowanie”
mnie w zapale, gdziem za ostry, za gorący. Może co niejasno wyrażone; interpunkcja
to moja słaba strona. Bardzo proszę o wszelkie poprawki. Piszę z j, móc, gie, zresztą
trzymam się akademickiej pisowni. A prosić będę o możliwie szybsze nadesłanie
29

Data dzienna nieczytelna; ustalona według stempla pocztowego.
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mi do Lipska poprawionych kartek. Jakie wrażenie robią na Panu owe 2 rozdziały? – p. Zaborowski oczekuje decyzji Pańskiej co do tematu – i ja parę dorzuciłem;
zdaje mi się, wolałby z polszczyzny. Recenzja „Rocznika” do „Indog[ermanische]
Forsch[ungen]” poszła już (Osten-Sacken). Tymczasem kończę – potem więcej.
Wyrazy szczerego szacunku
H[enryk]Ułaszyn
[dopisek pocztowy na rewersie:] Dom zburzony; adresat się wyprowadził bez podania adresu.

55. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 21 VII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
18. wysłałem Szan[ownemu] Panu korektę mej pracy (1. arkusz) i kartę; wczoraj
mi zwrócono korektę z dopiskiem „dom zburzony, adresat się wyprowadził bez podania adresu”. Adresuję więc teraz do Uniwersytetu i rekomenduję. A karta czy doszła? Bardzo proszę o możliwie szybsze odesłanie korekty. Proszę, co Szan[owny]
Pan uzna za niewłaściwe, za silne, przeprawić. Łajać się – nie chcę. Chodzi mi
o styl. Bardzo będę wdzięczen za wszelkie poprawki. A jakie robi wrażenie? Wyrazy
szczerego szacunku
H[enryk] Ułaszyn
56. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 25 VII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Jeszcze 18 bm. wysłałem kartę i korektę 1. arkusza. Korektę mi zwrócono – kartę
zaś nie [sic]; 21 posłałem powtórnie kartę i korektę (właściwie korektę wraz z lis
tem) już pod adresem uniwersyteckim, ale dotychczas na nie żadnej nie otrzymałem
odpowiedzi. Bardzo proszę o pośpiech. Rzecz b[ardzo] dla mnie ważna.
Z wyrazami szacunku
H[enryk] Ułaszyn
PS Pod jakim adresem wysyłać mam dalszą korektę?

57. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 15 VIII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Dziękuję za list i zwrot oraz poprawki korekty. Oczywiście czekać nie mogłem –
druk już się kończy: 8 arkuszy złożono. Czemuż ani słówka, jak owe dwa pierwodruki się podobają? Jakiego Szan[owny] Pan zdania? Jestem w wielkim kłopocie co
do tytułu i bardzo proszę o pomoc, o „koncept”. Zamierzałem dać: Pan Brückner –
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nie, nie, to błędne: Filologia i lingwistyka, czyli pan Brückner i prawda, ale to za
„ostro” i zbyt polemicznie brzmi. Prof. Baudouin de Courtenay doradzał Profesor
Brückner a Filologia i lingwistyka. A może: Profesora Brücknera Filologia i lingwistyka w świetle prawdy. Bardzo proszę o radę – i im prędzej, tym lepiej. Do końca
sierpnia pozostaje Pan w Kosowie, a kędy potem? Ja zaś pozostaję w Lipsku do
początku września i jadę na Ukrainę do siebie, dawno bowiem tam już nie byłem.
Czy teraz drukuje się co w „Mat[eriałach] i Pr[acach]” lub kiedy druk się rozpocznie? Mam zamiar parę drobiazgów nadesłać: poszłyby razem z bez, które
u Szan[ownego] Pana na pogotowiu leży. A jak z „R[ocznikiem] S[lawistycznym]”?
Tom III już gotów?
Łączę wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
58. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 24 VIII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Mam wielką prośbę. Z gawęd z Leskienem o Słowniku Bernekera30 wypłynęło, że
zaproponował mi, bym napisał recenzję np. dla „I[ndogermanische] Forsch[ungen]”,
zaznaczając te dobre strony, których inni nie zauważyli, a o których ja właśnie mówiłem, tj. które zauważyłem odnośnie do samego materiału leksykalnego. W Dreźnie odwiedził Leskiena Streitberg i ten mu powiedział, że już zamówił recenzję
u Zubatego i w tym właśnie charakterze (eine längere Besprechung die auf die ganze
Art des Bernekerschen Bücher näher eingeht – jak pisze mi Leskien); mimo wszystko piszą mi, a raczej Leskien, że Streitberg jeszcze skomunikuje się z Zubatym i zawiadomi mnie. Chcą też nieco skrócić polemikę z Brücknerem. Musiałbym zatem
w niepewności czekać, a raczej bez celu, bo Zubatý z pewnikiem napisze, zaś nie
chce mi się też skreślać ustępy polemiczne [sic] z Brücknerem. A przyznaję, że dla
„I[ndogermanische] Forsch[ungen]” powinny by odpaść: dotyczą polskiej recenzji
Brücknera. Przesyłam więc ową recenzję Szan[ownemu] Panu z prośbą o zamieszczenie w drukującym się obecnie „R[oczniku] S[lawistycznym]”. Bardzo o to proszę, albowiem zależy mi na wydrukowaniu tej recenzji, następnie, że to moja jedna
chyba z ostatnich recenzji…
Ufam, że Szan[owny] Pan nie odmówi; gdyż nie chciałbym, aby całkiem przepadła, gdyby Zubatý miał nadesłać lub abym zmuszony był – jak on to przyobiecał
– auf die ganze Art des B[ernekershen] Wörterbücher näher eingehen. Ja zaś zwróciłem uwagę tylko na kilka, lecz, sądzę, znamiennych szczegółów. Oczekuję zatem
łaskawej odpowiedzi. Też serdecznie wdzięczen będę za wiadomość, czy drukuje
się teraz co w „Mat[eriałach] i Prac[ach]” lub kiedy się zacznie. Chciałbym bardzo,
aby poszedł do druku możliwie jak najprędzej ów artykulik o bez. Odstąpiłem od
zamiaru drukowania po kilka naraz; mam taką naturę, że wciąż poprawiam, wciąż
30

E. B e r n e k e r, Slavisches etymologisches Wörterbuch…
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dopełniam, wciąż za nowymi Belegami gonię i nigdy wykończyć nie mogę, zawsze
mam… nadzieję. Więc proszę oddać do druku.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Jak kuracja, zdrowie?
PS Gdyby Szan[owny] Pan chciał jakie poczynić zmiany (zapewne wydam się zbyt pobłażliwym
dla Bernekera), to proszę: ale proszę mego indywidualnego poglądu nie zacierać. W etymologie
nie wnikam: chodzi mi więcej w danym razie nawet wyłącznie o sumienność etc.
A to pięknie popisał się znów Brückner. Zapewne wie Pan, co on pisał Jagiciowi o Nitschu:
ostrzegał niby przed niebezpieczną jednostką…
H.U.

59. (L)

Kopiowata31, pocz[ta] Monasterzyska, gub[ernia] Kijów,
2/15 paźdz[iernika] 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Od miesiąca już bawię u siebie na Ukrainie. Z Lipska wyjechałem tak śpiesznie, iż nawet nie skończyłem korekty mej książeczki contra Brücknerowi. Ale już
gotowa. Zapewne niebawem ukaże się na świat boży. Ja wszakże jej jeszcze nie
widziałem.
Mego artykułu o bez proszę teraz nie drukować!; za jaki tydzień nadeszlę inny
artykuł z fonetyki (o asymil[acji] spółgłosek) i prosić będę o puszczenie jego natychmiastowe pod prasę dla „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”. Oczywiście
o ile godny będzie druku. Przywiozłem go z sobą z Lipska; chcę wszakże to i owo
przerobić, a teraz byłem zajęty korektami dwóch moich artykułów (jeden z „Prac
Filol[ogicznych]”, drugi z „Wörter u[nd] Sachen”) i dwoma pracami w rękopiśmie.
Gdy otrzymam egzemplarze mej książeczki (pt. Filologia i lingwistyka Prof.
Brücknera, Kraków 1910, str. 160), oczywiście zaraz Szan[ownemu] Panu nadeszlę.
Ale kiedy ja to tu otrzymam. Gdyby w jakim z czasopism, które wpadnie w Pańskie
ręce, była jaka wzmianka o tej książeczce – proszę o łaskawe doniesienie. Bardzo
wdzięczen będę.
„Rocznik Slawistyczny” III chyba już się ukazał. Ile kosztuje? Proszę o nadesłanie pod rekom[endowaną] opaską. Należność potrąci się z honorarium, jakie przypadnie mi [z] „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
H[enryk] Ułaszyn

31

Rodzinny majątek Ułaszynów w pobliżu Humania na Ukrainie.
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Kopiowata, pocz[ta] Monasterzyska, gub[ernia] kijowska,
15 XII 1910

Szanowny Panie Profesorze!
Dzięki serdeczne za kartę; przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale byłem bardzo zajęty, i to przeważnie interesami majątkowymi; one też mnie trzymają tu dotychczas. Sądzę wszakże, że za jaki miesiąc opuszczę rodzinną Ukrainę. Sądzę też, że za
jakie 2 tygodnie najdalej wyszlę mój artykulik dla „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji]
J[ęzykowej]”. Nie uczyniłem tego dotychczas, albowiem pisał mi Szan[owny] Pan,
że zaraz iść do druku nie może; znów brakło mi czasu na odczytanie go – napisałem
bowiem jeszcze w Lipsku. A czy gdy teraz nadeszlę, będzie mógł zaraz iść do druku?
Bardzo mi na tym zależy. Dotyczy asymilacji grup spółgłoskowych w polskim.
Nadesłał mi tu był v[on] d[er] Osten-Sacken korektę swej recenzji „R[ocznika]
S[lawistycznego]” II dla „I[ndogermanische] Forsch[ungen]”. Wcale dobra, zwłaszcza, że to pierwsza jego recenzja, na którą w ogóle dał się namówić: kosztowało mię
to kilka miesięcy namów.
„R[ocznika] S[lawistycznego]” III, przyobiecanego kartą, dotychczas nie otrzymałem. Zabawię tu jeszcze z miesiąc, jeśli więc można, proszę wysłać – proszę
rekomendować.
Moja broszura o Brücknerze tak zastrzęgła32 w cenzurze, że leży tam już około
3 miesięcy, anim jej dotychczas widział, oprócz korekt. Ale może w Krakowie jest
znana? Może była gdzie o niej wzmianka? Czy Brückner co o niej wie? Nie doszło
co w tej sprawie do Szan[ownego] Pana?
Co się tyczy mej recenzji Sł[ownika] et[ymologicznego] Bernekera, to, jeśli
Szan[owny] Pan ma zamiar wydrukować ją w „R[oczniku] S[lawistycznym]” IV,
proszę ją zatrzymać; jeśli nie, to proszę mi ją odesłać (proszę rekomendować).
Właśnie otrzymałem z Lipska mi odesłaną Gramatykę st[a]r[o]-c[er]k[iewno]-sł[owiańską] Kulbakina. Na ogół rzecz wcale niezła (owa cz[ęść] II); najsłabszy wstęp o językach słowiańskich – straszliwy chaos. Dla studentów podręcznik b[ardzo] pożyteczny. Ale sądzę, że Pan, czyniąc b[ardzo] wiele zarzutów
Gram[atyce] Leskiena, tej Kulbakina uczyni jeszcze więcej: już chociażby biorąc na uwagę, że Leskien pisał swoją na schyłku swej działalności naukowej.
Bardzo ciekaw jestem Pańskiego zdania o tej książce K[ulbakina]. Te kilka słów
powyższych – to wrażenie z przeglądania przy rozcinaniu kartek: nie czytałem
jeszcze.
A jak zapowiada się „R[ocznik] S[lawistyczny]” IV?
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania, szczerze oddany
H[enryk] Ułaszyn

32

Ugrzęzła.
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61. (K)

Kopiowata, pocz[ta] Monasterzyska, gub[ernia] kijowska,
10 II 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Jeszcze w grudniu pisałem, potem znów jeszcze, ale ani razu odpowiedzi nie
otrzymałem. Również nie otrzymałem dotychczas od 3 miesięcy zapowiedzianego „Rocznika” III. Równocześnie posyłam mą książeczkę o Brücknerze. Proszę
[o] Swe wrażenia, bardzo jestem ciekaw. Jak tam ją w Krakowie przyjęto? A w Akademii kręcą nosem i żałują, żem „współpracownikiem” Komisji Językowej?…
Łączę wyrazy szczerego szacunku i serdeczne pozdrowienia
H[enryk] Ułaszyn
62. (K)

Kopiowata, pocz[ta] Monasterzyska, gub[ernia] kijowska,
18 II 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Parokrotnie pisałem; posłałem też niedawno swoją książeczkę – proszę o wrażenia z przeczytania. Równocześnie posyłam rękopis mego artykułu o „asymilacji
spółgłosek” dla „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]” i proszę o możliwie
szybkie oddanie do druku. Za jaki tydzień nadeszlę resztę rękopisu – teraz posyłam
połowę. Za dwa tygodnie wyjeżdżam do Lipska i tamtędy proszę o korektę. Dołączam też rękopis dla prof. Łosia – proszę o łaskawe wręczenie.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
Соколов nadesłał mi nadbitkę z „R[ocznika] S[lawistycznego]” III – fatalna korekta!! Na każdej
stronie najmniej po 4−5 błędów! Trzeba coś na to radzić!!

63. (L)

Kopiowata, pocz[ta] Monasterzyska, gub[ernia] kijowska,
10 III 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Wczoraj wysłałem dokończenie mego artykułu o asymilacji spółgłosek; początek
wysłałem jeszcze 20 II. Zatem całość jest już w rękach Pańskich. Bardzo proszę
o jak najszybsze oddanie do druku: tak długo czekam już na wolne miejsce. W drugiej części rękopisu oznaczyłem ustępy (_ _ _ _ _) mające być drukowane rozstrzelonym drukiem, ale nie przypominam sobie, czym to uczynił w I części; proszę więc
o oznaczenie w I części następujących ustępów (uogólnienia, reguły):
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§3 I. „Spółgłoski…” aż do „odróżniamy więc wymowę”.
§3 II. „Wszystkie inne…” aż do „np. liczba…”.
§6 „W grupach zakończonych…” aż do „więc np. roždzka…”.
§8 „Natomiast w wypadkach…” aż do „np. strug…”.
I jeszcze §7, jako stanowiący „ekskurs”, może być wydrukowany mniejszym
drukiem.
Pomiędzy §§-ami winno się o ½ wiersza odstąpić, tj. nieco więcej niż zwykle
między wierszami.
Co do liter (kursywa, antykwa, druk tłusty) zrobiłem już na kartkach odpowiednie uwagi.
Jeszcze raz ponawiam mą prośbę o możliwie szybkie oddanie do druku.
Dzięki za kartę z 2 III. Być może, że moja książeczka o Brücknerze za ciężko
napisana, ale wynikła ona z „przygotowania się” do rozprawy sądowej. Zresztą ja
nie umiem lekko pisać. Być może, że nie wszyscy zdołają ją do końca przeczytać
– w każdym razie spotkałem się z kilku osobami, którzy (nawet i niefachowcy) nie
tylko do końca przeczytali, lecz pamiętali różne szczegóły i mnie o nie zapytywali.
I jeszcze jedno dla mnie b[ardzo] ważne jako nakładcy: ludzie tę moją książeczkę… kupują! Mam z dwóch księgarni wiadomości, że w niespełna 2 tygodnie po
otrzymaniu partia nadesłana (zwykle po 13 egz[emplarzy]) została rozsprzedana.
I jeszcze jedno: otrzymałem sam egz[emplarz] b[ardzo] późno (cenzura!), więc
i późno rozesłać mogłem: z tego powodu okazało się, że parę osób już ją posiadało, sprowadzając sobie wprost z Krakowa. Ciekaw jestem, co powie krytyka.
„Poradn[ik] Jęz[ykowy]” powinien by napisać, jeśli tak obszernie pisał o Filol[ogii]
i ling[wistyce] Brücknera. Byłbym b[ardzo] wdzięczen Szan[ownemu] Panu, gdyby,
zobaczywszy się z redaktorstwem „Poradn[ika] Jęz[ykowego]”, poddał mu tę myśl
jako konsekwencję z tego, co już było.
„R[ocznika] S[lawistycznego]” III proszę już nie przysyłać, gdyż za jaki tydzień najdalej wyjeżdżam do Lipska. Jadę najkrótszą drogą (najlepsza komunikacja – raz tylko się przesiada) przez Warszawę – Kalisz – Lipsk. Więc Kraków
ominąć muszę.
Kilkakrotnie prosiłem o wiadomości o mym rękopisie (recenzji Słownika Bernekera): czy będzie wydrukowany w „R[oczniku] S[lawistycznym]” IV? Jeśli nie, to
proszę o odesłanie już do Lipska.
Nb. artykulik mój o bez itp. proszę przechować; do druku tymczasem nie dawać.
Ale o pośpiech z drukiem tamtego (o asymilacji) bardzo proszę. Korektę proszę do
Lipska.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i piękne ukłony
Henr[yk] Ułaszyn
PS Dołączam notatkę, do której proszę o dopisek i przesłanie Kryńskiemu (Lwów, Fredry 9) –
możliwie jak najszybciej, żeby poszło do drukującego się zeszytu. Jeśliby zaś szło o jakie zmiany,
porozumienie się etc., to proszę o przesłanie uprzednie mi do Lipska. Sam już wyszlę Kryńskiemu. A może inne „wyjście” znajdzie Szan[owny] Pan?
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64. (L)
Lipsk, Colonnadenstr. 22, 4 IV 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Zapewne karta moja z d[nia] 20 II i list z 11 III już w rękach Szan[ownego]
Pana. Rękopis doszedł, wiem od Nitscha. Należy w mej formule pierwszej poprawić: ubezdźwięcznienie odnosi się do w, rz; o sonornych, że ulegają pewnej redukcji. Ja najwyraźniej w r w przywary a wiatru widzę różnice; to drugie jest nieco
pod względem dźwięczności zredukowane, szczególniej w szybkiej mowie; jeszcze
więcej zredukowane jest r w rtęć. Zresztą do Nitscha pisałem o tym wszystkim obszerniej. Więc dość.
Do ostatniego listu dołączyłem Wyjaśnienie. Gdyby Pan w inny sposób chciał
lub mógł załatwić tę sprawę – byłbym Mu bardzo wdzięczen. Proszę o parę słów
w tej kwestii, czekam z niecierpliwością, by nie spóźnić się, gdyż drugi zeszyt „Prac
Fil[ologicznych]” dochodzi do końca w druku.
A kiedy otrzymam jakową wiadomość o losach mej recenzji o Słowniku Bernekera? Czy przypada do gustu recenzja v[on] d[er] Osten-Sackena o „R[oczniku]
S[lawistycznym]” II? Przysyłał mi w korekcie, teraz już wydrukowana. Boże mój,
co tu błędów drukarskich w III tomie „R[ocznika] S[lawistycznego]”! Cóż to się
stało? Kto robił korektę? Myślałem, że to tylko w recenzji Sokołowa (autor mi nadbitkę posyłał), a tu przekonałem się, że i polski tekst pełen błędów. A czemu cena
podwyższona? I czemu nie ma indeksu?!
Nadesłano mi z Warszawy No 78 „Głosu” [nadpisane: „Gazety Warszawskiej”]
z bardzo dla mnie pochlebną recenzją mej broszury o Brücknerze – pióra Appla.
W jakimś nowo wychodzącym piśmie wydrukował Pan artykuł o języku polskim. Byłbym b[ardzo] wdzięczen za łaskawe nadesłanie.
A jak z pracami dla „R[ocznika] S[lawistycznego]” IV? Czy dużo już napłynęło?
A czytał Szan[owny] Pan broszurę Murki? Niezłe cięgi otrzymuje Jagić. Warto
by, żeby jeszcze Il’inski opowiedział swą polemikę z zięciem Jagicia – Rešetarem.
Jagić, jakby ratując się od nanoszonych mu ciosów moralnych, przedrukowywuje
(tłumacząc) zewsząd pochlebne recenzje o własnych swych pracach.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości łączę wyrazy szczerego szacunku
H[enryk] Ułaszyn
65. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 22 XII 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Serdeczne dzięki za łaskawe nadesłanie „R[ocznika] S[lawistycznego]” IV w połowie ceny – jak właśnie dowiaduję się ze świeżo otrzymanego listu Nitscha. Polecam się i nadal łaskawej pamięci w tym kierunku. „R[ocznik] S[lawistyczny]” bądź
co bądź drogi. Z Leskienem sprawę (o recenzje) w najbliższych dniach załatwię.
Jeszcze 10 październ[ika] wysłałem Szan[ownemu] Panu 2 nadbitki: 1) o pchle;
2) recen[zję] Mammotrektu wyd[ania] Łosia. Czy doszły?
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A teraz wielka prośba: Ufam, że mi swej pomocy Szan[owny] Pan nie odmówi.
„Poradn[ik] Język[owy]” przyniósł stek nonsensów Matusiaka: w ten sposób bałamuci się opinię publiczną, wyrabia się niekrytycyzm u ogółu, ośmiesza się naukę:
korzystając z metody p. Matusiaka, wszystkiego można dowieść…
„Por[adnik] Jęz[ykowy]”, drukując podobne artykuły, szerzy nieuctwo między
czytelnikami; a historycy, literaci etc. opierają się na owych artykułach, cytują je…
Podobnie niejeden arcynonsens Glogera (z Encyklop[edii] staropol[skiej] przedostał
się do uczonych prac profesorów prawa, np. o żonie, która niby od żenę (gnać) ma
pochodzić!… Napisałem więc artykulik do „Por[adnika] Jęz[ykowego]” wykazujący nonsensy Matusiaka, ale Zawiliński nie chce drukować; odesłał mi. Posyłam więc
ów artykuł Szan[ownemu] Panu z prośbą o polecenie wydrukowania go w tym czasopiśmie (miesięczn[iku]), w którym Pan drukował swój artykuł o jęz[yku] polskim.
Z honorarium się zrzekam − niech mi tylko zrobią nadbitki. Bardzo proszę o pomoc;
serdecznie wdzięczen będę. No i przypominam: bis dat qui cito dat… więc czekam
rychłej wiadomości.
Przy nadchodzących świętach – życzenia jak najweselszych i szczęścia i pomyślności na Rok Nowy.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Jeżeli nie w owym czasopiśmie, to może w jakim innym.

66. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 30 XII 1911

Szanowny Panie Profesorze!
Przepraszam za kłopot i jeszcze raz dziękuję za pośrednictwo, które − jak widzę –
poskutkowało. Dawniej odsyłał mi Z[awiliński] rękopis ze zmianami do aprobaty,
dziś odesłał, jak wyszedł spod mego pióra: uważałem zatem rzecz za skończoną.
Zresztą z Józwą było ciekawie: nie mógł umieścić w „Poradn[iku]”, ale wydrukowano w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]”33, nic więc rażącego,
polemicznego nie było. Jak zawsze, godzę się i tą razą [sic] na przeróbki: niech je
Z[awiliński] zrobi i mnie rękopis w rek[omendowanym] liście nadeszle; za daleko
iść w przeróbkach nie można. Błędy muszą być nazwane, jak na to zasługują – inaczej traci czytelnik „proporcję”.
Reforma „Poradnika” konieczna; jak dotąd to typowo dyletancki organ; w kierownictwie brak wszelkiej orientacji i zrozumienia rzeczy: drukuje np. listy ludzi
niemających najmniejszego wyobrażenia o języku, nie zaopatruje komentarzem
i przez to poniekąd sankcjonując błędy i nonsensy.
Łączę wyrazy szczerego szacunku
H[enryk] Ułaszyn
33

H. Uł a sz y n, Pol. gwarowe Józwa…
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67. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 24 II 1912

Szanowny Panie Profesorze!
Od kilku dni jestem chory (zaziębiony) i prawie leżę w łóżku; z tego powodu
otrzymane wczoraj obszerne pismo i uwagi do moich uwag p. Rudnickiego mogłem
li tylko pobieżnie przejrzeć. Pod tym wrażeniem napisałem list do prof. Nitscha.
Ale oto odczytałem obecnie dokładnie rzeczone pisma p. Rudnickiego i dowiaduję się, że to „kierownictwo” „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”, a nie
sam p. Nitsch zwrócił rękopis polemiki p. Rudnickiemu, piszę więc obecny list do
Szan[ownego] Pana, ale proszę o zakomunikowanie treści i p. Nitschowi. Z przedstawienia rzeczy przez p. Rudnickiego wynika, jakoby „niekulturalność” właśnie mej
odpowiedzi była przyczyną zwrotu rękopisu przez „kierownictwo” „M[ateriałów
i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”. Jeżeli tak, tj. jeżeli moja odpowiedź była przyczyną zwrotu rękopisu, to pozwalam sobie zapytać się, czemu nie ja otrzymałem ów
rękopis, czemu co najmniej nie skomunikowano się ze mną w tej sprawie? Zwracając mój rękopis, bez skomunikowania się ze mną, p. Rudnickiemu, Panowie biorą
na siebie poniekąd odpowiedzialność za postępowanie p. Rudnickiego, tym bardziej
że ja go całkiem nie znam, Szan[owni] Panowie zaś go znają. P. Rudnicki okazał
się brutalem – niżej to uzasadnię, tu tylko proszę o odpowiedź na postawione wyżej
pytanie.
Równocześnie odsyłam rękopis p. Rudnickiego do jego rozporządzenia oraz jego
uwagi do moich uwag; oczywiście, że na jego obszerny list nie odpisuję, bo na tego
rodzaju listy nie odpowiadam z zasady; odpowiadam tylko w sprawie polemiki –
i kopię tego listu dołączam do niniejszego.
Winienem tu uzasadnić takie właśnie moje postępowanie. Chociażby celem zapobieżenia mogącym powstać nieporozumieniom; z listu bowiem p. Rudnickiego do
mnie wnoszę, że wyszedł on z równowagi, że nawet ostatni mój list, w którym w żaden sposób nie mogę się dopatrzyć jakichś aluzji do jego osoby (proszę o postaranie
się o ów list od p. R[udnickiego]), został całkiem fałszywie przez niego zrozumiany;
a stąd mogą wypływać różne konsekwencje.
Pisząc ostatni list do p. Rudnickiego, przepraszałem za opóźnienie odpowiedzi,
a uzasadniałem tym, że jak się jest najstarszym w tutejszej kolonii polskiej (w klamrach dodałem: za rok rozpoczynam 40!), a siedzi się od lat przeszło dziesięciu, to się
ma też i moc obowiązków społecznych; nawet przypominam sobie, że wspomniałem
o moim udziale w obchodach Kołłątaja i Krasińskiego – już nie wspominam o innych. Następnie odpowiadałem na słowa jego listu do mnie: „Czuję lekką pretensję
do Szan[ownego] Pana, że otrzymawszy taką odpowiedź od p. Red[aktora] Zawilińskiego (tj. że nie drukuje mego artykułu o Józwie, nie chcąc też zrażać nowego współpracownika, tj. p. Rudnic[kiego]), nie zwrócił się do mnie z prośbą o wyjednanie tego
przedruku”. Jest zupełnie rzeczą jasną, że zwracanie się z prośbą do osoby nieznajo-
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mej (o Józwie było latem, a p. R[udnicki] przysłał mu swą nadbitkę coś na początku
b[ieżącego] roku – i stąd dopiero dowiedziałem się, że p. Rudn[icki] jest w Krakowie) nie ma sensu, oczywiście w tej sprawie, a zwróciwszy uwagę na różnice naszego
wieku, fakt taki mógłby być interpretowany chęcią wywarcia presji: niby na gwałt
chciałbym polemizować z początkującym. Od dwóch nawet wybitnych językoznawców z powodu moich Miscell[aneów] otrzymałem uwagę: czy to warto z młodymi
polemizować – oczywiście tu w pierwszym rzędzie pomyślanym był p. Rudn[icki].
Rzecz się więc przedstawia jasno. P. Rudnicki robi z tego swoisty użytek: ironizuje
à propos mojego wieku (oczywiście w innym związku), donosi o swoim i że jest „nawet od dość dawna żonaty” itp., a co do prośby, obraca kota ogonem i rozwodzi się,
że on, nauczyciel gimnazjalny, do 15-letniego ucznia mówi „mam do Ciebie prośbę”.
Ja mówię nie tylko do ucznia, ale nawet do chłopca z ulicy, i to kilkuletniego, w ten
sam sposób – ależ nie o to chodzi: w liście mówił p. Rud[nicki], że to ja miałem do
niego zwracać się „z prośbą o wyjednanie” etc. Z tego jasno wynika, że p. R[udnicki]
myśli po omacku i szuka zaczepek. List jego pełen jest tego rodzaju wycieczek, mówi
więc o moich „indywidualnych cechach” (na tle polemiki), pisze, że posyła uwagi,
w których zwraca mi uwagę, co trzeba w moich uwagach „opuścić lub zmienić”,
i dodaje, że „tylko pod tym warunkiem” on przyjmie udział w polemice! On, który
sam do mnie zwrócił się z propozycją wszczęcia polemiki! Nie tylko komenderuje, lecz z powodu zwrócenia rękopisu pisze, że po przerobieniu go (oczywiście tych
moich uwag w jego druku!) już nie będzie „niebezpieczeństwa” drukowania „kłótni
i obelg!!”. „Wtedy (tj. po owym przerobieniu) – konkluduje p. Rudnicki – polemika
nasza będzie dla wielu niekulturalnych polemistów wzorem, jak polemikę naukową
prowadzić należy”! Zwracam uwagę Panów na wyrazy: kłótnia, obelgi, niekulturalność – jako cechy oczywiście mych uwag polemicznych. Takimi wyrazami szafują
tylko ludzie, od znajomości z którymi stronię jak od smrodliwych wyziewów. Za użycie wyrazu философствование – niewinny termin heglistów rosyjskich – rozpisuje
się o „»czczych i gołosłownych« przechwałkach moich w stosunku do siebie samego”,
a że pozwoliłem sobie o jego odpowiedzi (replice) napisać, że znając jego inne prace,
„rozczarowała mnie” [sic], wymyśla mi o „trąbieniu w jego uszy i cudze z góry” i kończy: „Mnie uwagi Szan[ownego] Pana nie bardzo rozczarowały (sic!). Warto pamiętać
o przysłowiu: nie mów hop! – dopóki nie przeskoczysz” itd., itd. Ale dość już o tym –
do innej kwestii.
Otóż ów p. Rudnicki wymyśla mi w liście i w uwagach do moich uwag, ale
proszę zwrócić uwagę, co on z moimi uwagami zrobił. Ano po prostu swój tekst
przerobił odpowiednio do moich uwag; gdzie wykazałem błędy lub niedokładności:
skrzętnie swój tekst przerobił. Oto parę przykładów:
Punkt 14: w rękopisie p. R[udnickiego] było: „W okresie tym nie było też w języku połączenia -be-, a również także i -pe-, gdyż takie połączenia zostały uproszczone
już w epoce prasłowiańskiej, aby otrzymać głoski otwarte, a uniknąć zamkniętych”.
To było do wywodów p. R[udnickiemu] potrzebne, ale mimo to na skutek mej uwagi
„Jest to dla mnie niezrozumiałe z tej przyczyny, że takich -be-, -pe- ani w prasłowiańskim, ani tym bardziej w przedprasłowiańskim nie znam” − skreślił cały ów

454

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

ustęp w swoim rękopisie − a przy mojej uwadze z rozbrajającą naiwnością dodał
„Niepotrzebna”!!
Albo np. w punkcie 27 pisał, że „jeszcze w XIII w. w polskim mamy wyraźne
ślady ь, ъ”. W mojej uwadze uzasadniłem przestarzałość tego poglądu, pokrótce
uzasadniałem, a w literaturze wskazałem i na Pański pogląd w pracy o Bulli 1136 r.
(s. 480), więc w swoim rękopisie skrzętnie skreślił ustęp o jerach itd., itd. Dość
i tych przykładów.
Ale tego mało, że poprawia swój tekst odnośnie do mych uwag − w swoich
do nich uwagach natrząsa się z moich. Otóż ja podałem w przypiskach 30 uwag,
z nich 10 zaopatrzył uwagą: „Uwaga zbyteczna” lub „niepotrzebna”; a przy innych czytam: „Może zostać w całości”, „gołosłowna przechwałka”, „uwagę wyrzucić”, „uwaga niedorzeczna”, przy trzech taki rozkaz: „rozszerzyć albo opuścić”,
przy dwóch z dodatkiem „to kpiny z dowodzenia”, „chyba żarty”; inną znów tak
kończy: „Po co Szan[owny] Pan myśli, że jest mądrzejszy od drugich?”. Ale dość
i tych kwiatków uszczkniętych z ogrodu p. Brücknera. Jedną tylko uwagę jeszcze
uwzględnię. W punkcie 5 rozpisuje się p. R[udnicki] o „kumulacjach powodów”,
alem mu w przypisku wykazał, że nie tylko zjawisko to zawsze uwzględniam, lecz
nawet w rzeczonym artykule uwzględniłem i nawet wyrazu kumulacja użyłem −
więc skreśla w swoim rękopisie cały ustęp, a zamienia go zdaniem: „Normą i regułą
jest kumulacja powodów, zwłaszcza w przebiegach fonetycznych, por. też Ułaszyn
wyżej, s. 308”, czyli cytuje nawet to miejsce, na które ja właśnie w dopisku wskazałem! Ale tego mu mało − nie może strawić, żem mu parę, więc i tego bąka wykazał,
więc w zacietrzewieniu, widocznie zapomniawszy, że już nawet treść dostosował do
tej mej uwagi − w swej uwadze tak o owej mojej pisze: „Jak Szan[owny] Pan ma
ochotę, to proszę o przytoczenie jeszcze obszerniejszych cytatów z literatury; chodzi
mi tylko o to, aby własną osobą czytelnika nie zajmować − całą zatem uwagę wyrzucić (sic!!), a zostawić tylko tyle mniej więcej: porównaj (i tutaj sznurek cytatów),
a każdy będzie wiedział, że Szan[owny] Pan przynajmniej czytał o tych cytatach”…
Tylko ze względu, że to Panów uczeń, poprzestaję na określeniu: brutal, ulicznik.
Kończę, ponawiając raz jeszcze prośbę o wyjaśnienia.
Łączę wyrazy szczerego szacunku i poważania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Rękopis p. Rudnickiego wraz z jego uwagami autorowi równocześnie z listem zwróciłem.
Kopia równocześnie wysłanego do p. Rudnickiego listu:
Szanowny Panie,
ton listu Pańskiego i Jego uwagi do moich uwag zniewalają mnie do przerwania dalszego
z Nim „porozumiewania się” celem wypracowania „kulturalnej” polemiki, innymi słowy, „wzoru,
jak polemikę naukową prowadzić należy” (słowa z listu Szan[ownego] Pana); następnie nie mam
zamiaru ułatwiać Szan[ownemu] Panu robienia poprawek w Jego własnym artykule. Na replikę
Pańską odpowiem, gdy będzie wydrukowana.
Z należnym szacunkiem
Henryk Ułaszyn
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Lipsk, Colonnadenstr. 22, 1 III 1912

Szanowny Panie Profesorze!
Dziękuję za wyjaśnienie. Wczoraj pisałem do Nitscha, odpowiadając na jego list;
donoszę o tym, bo widzę, że mój obszerny list niezupełnie tak został zrozumiany, jak
bym to chciał, by został zrozumiany.
Nie mogę zostawić bez odpowiedzi końcowych uwag z listu Szan[ownego] Pana:
właśnie, bo nie chcę, by jakie nieporozumienia, niejasności pozostawały. „Brutal” –
znaczy u mnie niegrzeczny w obejściu się; odpowiedź na wymyślanie mi od „niekulturalności”, braku „cywilizacji” etc.; „ulicznik” – znaczy, a raczej określa zewnętrznie postępowanie Rudnickiego: korzysta z moich uwag, a potem za też uwagi
wymyśla mi. „Ulicznik” pyta na ulicy o godzinę lub prosi o zapałkę, a gdy mu się
jedno powie lub drugie da, oddaliwszy się, wyśmiewa się lub urąga z tego wzgl[ędu]
temu, z kogo tylko co korzystał.
Z tego widzi Pan, że charakteryzowałem w obu wypadkach postępowanie
p. R[udnickiego] całkiem zewnętrznie. Dla siebie samego pozostawiam wniosek
„moralny”, powyższymi określeniami nie charakteryzowałem etycznej strony takiego postępowania.
Z tonu i sposobu moich uwag najzupełniej zdaję sobie sprawę. Jeśli tu i ówdzie
są nieco cierpkie, to tę cierpkość wywołał p. Rudnicki przycinkami co prawda
lekkimi, ale nieuzasadnionymi. Nie będę ich przypominał. Przypomnę tylko o pochwałach dla mnie wystosowanych z powodu różnych faktów, które zaraz i obala,
więc np. trzeba mi być wdzięcznym – powiada R[udnicki] – za przykłady, tylko…
nie rzucają one nowego światła albo są niedokładne, nieodpowiednie. Jeśli tak, to
po co wyrażać swą wdzięczność? Tak w kilku miejscach. To jest staranie się wystawienia czy wystrychnięcia mnie na dudka. A proszę w moim artykule o Józwie
znaleźć coś podobnego. Pan mi przypomina, że ja o sobie nie pamiętam: swoich
błędów (co do mego ja) nie widzę. Proszę więc Sobie przypomnieć, co (a raczej
jak) Szan[owny] Pan pisał o Krčeku [sic] albo o Matusiaku. I owszem przyznaję,
że jak i inni czasami się zapędzam, ale granic dozwolonych nigdy jeszcze nie
przekroczyłem. Co do „mądrości” własnej, gdybym był znów tak wygórowanego mniemania, nie cofałbym moich poglądów – co wszakże czyniłem bez żadnej
pobudki z zewnątrz, por. np. w „M[ateriałach i] P[racach] K[omisji] J[ęzykowej]”
V, 304, w przyp[i]s[ku] co do e//a. Ani moje Postscriptum w „Pracach Filologicznych” VII, 662, nie świadczy o tak wygórowanej mojej zarozumiałości, jak to mi
Pan wytyka, ani moje publiczne przeproszenie w „Ludzie” (dołączam odbitkę)
itd., itd. nie dowodzi, że nie kieruję się sprawiedliwością, a tylko wygórowaną
własną ambicją i uporem.
Ale dość o tym. Nie przypominam też, bym Pana pouczał; boć pouczanie nie było
ani gdym pisał z powodu niedokładnego przez Pana zinterpretowania cytaty z Bogorodickiego czy Bernekera (z powodu bez) ani też w notatce z powodu Brücknera:
tu stawiałem pytanie przyjęte zwykle w tego rodzaju sprawach. Co zaś do Pańskiego
twierdzenia, że prawda musi leżeć gdzieś w środku, to z tym się zgadzam i cieszy

456

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

mię to, bo gdybym nie był onym drugim krańcem (do przeciwnego: pp. Rozwadowski, Łoś, Nitsch itp.), to oczywiście trudno by było odnaleźć środek.
W przedostatnim liście Szan[ownego] Pana czytam: „Mnie się zdaje, że naprawdę to Leskien chyba nigdy nic nie da do »Rocznika«? A Pan?”. Niezupełnie to rozumiem, zapewne chodzi o moje zdanie: otóż mniemam, że rzeczywiście Leskien
chyba nic nie da, ale to zrozumiałe, bo recenzji nie pisuje (i nie pisywał), na wstępny
artykuł zaś sądzę jemu „za trudno” – chodzi o dostosowanie się „staremu” do „młodego” organu…
Od Harras[sowitza] żadnej wieści dotychczas. Przypomnę.
Łączę wyrazy szczerego szacunku
Henr[yk] Ułaszyn
Zawiliński nowe [–] Matusiaka drukuje: wieszczba wywodzi M[atusiak] z wiedza!! To się popularyzuje wiedza?! Czy nie zna Sz[anowny] Pan obecnego adresu pp. Vasmerów? Jaki?

69. (K)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 2 III 1912

Szanowny Panie Profesorze!
Wczoraj pisałem – dziś znowu, bo właśnie otrzymałem kartę od Harrassowitza.
Dziś nie mogłem z nim się rozmówić, bo od 10 dni jestem chory i właśnie mi się
pogorszyło, i nie wychodzę (ongi po napisaniu owego obszernego listu do Pana, następnego dnia, ze trzy razy omdlałem), ale w poniedziałek na pewno pójdę i sprawę
ostatecznie omówię.
Pisze mi, że brakujący zeszyt Gebauera Sl[ovnika] st[aro]č[eskeho] już ma i że
czeka tylko na brakujący arkusz z Ramułta. Proszę się więc postarać. Zresztą w poniedziałek do Pana napiszę.
Wyrazy uszanowania
Henr[yk] Ułaszyn
PS Kiedy ukaże się V t. „M[ateriałów i] P[rac] K[omisji] J[ęzykowej]”? Jaki adres E. Klicha? –
Jakim cudem znikł Janik ze spisu członków K[omisji] Jęz[ykowej] Ak[ademii] Um[iejętności]?

70. (L)

Lipsk, Colonnadenstr. 22, 4 III 1912

Szanowny Panie Profesorze!
Dziś właśnie słońce przejrzało przez mgły, ogrzało nieco powietrze i pozwoliło mi pójść do Harrassowitza. Otóż wszystko w porządku: brakujący zeszyt Geba
uera ma, czeka więc tylko na Słownik Ramułta; zaraz po jego otrzymaniu wyszle
Szanow[nemu] Panu omówioną (zgodzoną) kwotę 100 m[are]k. Wobec tego odsyłam Sz[anownemu] Panu nadesłaną mi w swoim czasie kartę Harrassowitza oraz
spis książek.
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Przed wielu dniami pisałem list, potem kartę – czy to doszło? Bardzo wdzięczen
będę za adresy: Vasmera i Klicha.
Przed paru dniami nadesłano mi z Akademii VI tom Słownika gwar Karłowicza.
W swoim czasie (zaraz po wyjściu) już byłem sobie ów tom (jak i poprzednie) kupił,
nie rozumiem więc, boć do wydawnictw Kom[isji] Jęz[ykowej] nie należę – jakim
cudem mi go gratisowo przysłano. Może to z polecenia którego z Panów; ale w jakim celu i dlaczego tylko tom VI − ostatni? Naturalnie w tych dniach odeszlę; nie
odsyłałem zaraz, bom myślał, że jakaś wiadomość nadejdzie.
Łączę wyrazy szczerego szacunku. Zawsze gotowy do usług
Henr[yk] Ułaszyn

1931
71. (L)

Poznań, 1 VIII 1931

Szanowny Panie Profesorze!
W swoim czasie otrzymałem wiadomość z M[inisterstwa] W[yznań] R[eligijnych
i] O[świecenia] P[ublicznego], że podanie moje o zasiłek na wyjazd za granicę −
oczywiście do Genewy − oddano do załatwienia (wraz z podobnymi podaniami innych językoznawców) do zadecydowania Panu Profesorowi. Ponieważ dotychczas
żadnej wiadomości nie otrzymałem, więc zwracam się niniejszym z uprzejmą prośbą
o łaskawą wiadomość. Chciałbym z wielu względów pojechać na ów zjazd: 1) brałem udział w pierwszym na własny koszt (przez głupotę!), 2) nie chciałbym zrywać
z „tradycją”, 3) w Pradze miałem referat (przed kilku dniami posłałem Panu), który
miałby być − jak i inne podobne − tego zjazdu praskiego − „przygotowawczym” dla
pewnych spraw zjazdowych genewskich itd. Więc b[ardzo] proszę o uwzględnienie
mej prośby − no i o ile to możliwe o przychylenie się do uwzględnienia zatrzymania
się mego bodaj na tydzień w Pradze, o czym również w mym podaniu pisałem.
Bułgarska Akademia w ostatnim roczniku różne głupstwa popisała o mnie, m.in.
że jestem członkiem Akademii polskiej. Jest to dla mnie sprawa b[ardzo] przykra,
gdyż może niejeden przypuścić, że proszono mnie o dane biograficzne i coś podobnego podałem. Tymczasem mnie wcale o żadne dane nie proszono i popisano sporo
nonsensów, ale ten dla mnie jest b[ardzo] niemiły, tym bardziej że ja nigdy w życiu
i nigdzie nie zabiegałem o żadne godności i wyróżnienia. Raczej odwrotnie − posiadałem talent zrażania sobie ludzi szafujących czy w ogóle rozdających różne godności. Nie są mi obce wiadomości o tym, jak wielu i w jaki sposób stara się o godność
członka naszej akademii − wydrukowanie więc mnie w życiorysie „Rocznika” jako
członka Akad[emii] polskiej − sprawia mi wielką przykrość i nie wiem, jak mam tę
sprawę załatwić. Dlatego zwracam się do Pana Profesora − z prośbą o radę. Rzecz,
jak powiedziałem, jest tym utrudniona też, że takich błędów wydrukowano sporo, np.
że jestem dialektologiem etc. Otóż gdybym ja to wszystko, co tam o mnie napisano,
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chciał sprostować, to byłoby wcale sporo i byłoby to też niemiłe dla Akademii Bułgarskiej, która się okazała tak dla mnie łaskawą. Poprawiwszy zaś tylko ów najważniejszy błąd, a nie poprawiając inne [sic], podkreślałbym tym samym wiarygodność
innych szczegółów. Co tu robić − bardzo byłbym Panu Profesorowi wdzięczen za
łaskawą radę: jak wybrnąć z trudności w sposób „przyzwoity” (mam na względzie
głównie Akad[emię] Bułgarską). Ani do Miletiča, ani do Romanskiego, ani do nikogo innego jeszcze nie pisałem, ale na coś zdecydować się muszę.
W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi, łączę wyrazy szczerego szacunku
i poważania.
H[enryk] Ułaszyn
PS O morfonemie referat posłałem przed wielu dniami34. Posyłałem też numery „Racjonalisty”
z moimi bazgrotami.
H.U.

34

Laut, Phonema, Morphonema…
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Indeks osób

Acia (pani Acia)
zob. Gruszecka (Nitschowa) Aniela
Agrell Sigurd Perr 40, 441
(1881−1937), szwedzki slawista; od 1922 r. profesor uniwersytetu w Lund; autor ważnej
dla aspektologii i przywoływanej do dziś pracy Przedrostki postaciowe czasowników polskich („MPKJ” VIII, 1918).
Aleksandrow Aleksandr I. (Александров Александр И.) 231
(1861–1918), rosyjski językoznawca, uczeń J. Baudouina de Courtenay w Kazaniu, potem profesor językoznawstwa porównawczego, sanskrytu, wreszcie slawistyki na Uniwersytecie Kazańskim; w 1911 r. wstąpił do zakonu; profesor Akademii Duchownej
w Petersburgu.
Altenberg Alfred 121, 229, 356, 436
(1878–1924), księgarz i wydawca lwowski.
Antoniewicz 312
redaktor czasopisma „Pion”.
Antonowicz Wołodymyr (Антонович Володимир Б.) 154
(1834–1908), ukraiński historyk, archeolog, etnograf; profesor Uniwersytetu Kijowskiego; członek Cesarskiej Akademii Nauk.
Appel Karol 43, 73, 93, 109, 299, 399, 450
(1857–1930), językoznawca; po 1918 r. profesor językoznawstwa ogólnego na Uniwersytecie Warszawskim (katedrę utworzono dla niego); zaczynał jako nauczyciel francuskiego, potem pod wpływem prac A.A. Kryńskiego (zob.) zainteresował się lingwistyką
(prace na temat dialektologii, staropolszczyzny, etymologii ludowej); językoznawstwem
ogólnym zajął się pod wpływem prac J. Baudouina de Courtenay.
Arndt 135, 280
postać nieustalona
Asbóth Oszkár 236
(1852–1920), językoznawca węgierski; profesor uniwersytetu w Budapeszcie.
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Askenazy Szymon 99
(1866–1935), historyk; profesor Uniwersytetu Lwowskiego; członek Akademii Umiejętności.
Babiaczyk Adam 33, 103, 215, 231, 309, 372, 436
(1874–1914), filolog, nauczyciel gimnazjum we Lwowie, studiował na Uniwersytecie
Wrocławskim (doktorat u W. Nehringa – zob.); autor Lexikon zur altpolnischen Bibel
1455 (Breslau 1906).
Bachmietiew Porfirij I. (Бахметев Порфирий И.) 214
(1860–1913), fizyk; w latach 1890–1907 profesor uniwersytetu w Sofii.
Bajkimow
zob. Bajkow
Bajkow 72
student J. Baudouina de Courtenay na Uniwersytecie Petersburskim.
Balura 372
postać nieustalona
Balzer Oswald 322
(1858–1933), historyk prawa i ustroju państwa; profesor Uniwersytetu Lwowskiego;
członek Akademii Umiejętności, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Bandtkie Jerzy Samuel 155, 401
(1868–1835), historyk, gramatyk, bibliograf.
Bar Nina 54
studentka J. Baudouina de Courtenay na Wyższych Żeńskich Kursach Naukowych w Petersburgu.
Baranowski Antoni (Baranauskas Antanas) 82
(1835–1902), biskup żmudzki, od 1897 r. biskup sejneński, językoznawca, etnograf Litwy, matematyk, poeta i tłumacz.
Bărbulescu Ilie 374
(1873–1945), filolog rumuński, językoznawca; od 1905 r. profesor uniwersytetu w Jassach.
Baudouin de Courtenay Cezaria 39, 45, 50, 53-56, 60, 65, 71, 81, 92, 231, 264, 378, 456
(1883–1967), najstarsza córka Jana, etnograf, historyk kultury; pierwsza w Polsce kobieta profesor (Uniwersytetu Wileńskiego, potem Warszawskiego); od 1939 r. na emigracji,
w latach 1959–1967 rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO);
jej pierwszym mężem był Max Vasmer (zob.), językoznawca, drugim – Stefan Ehrenkreutz (zob.), historyk i profesor Uniwersytetu Wileńskiego, trzecim – Janusz Jędrzejewicz (1885–1951), premier i minister oświaty.
Baudouin de Courtenay Ewelina 68-69, 71
(1892–1985), córka Jana; studiowała historię na uniwersytecie w Petersburgu, potem pracowała jako nauczycielka w gimnazjach petersburskich, a od 1917 r. – warszawskich;
jej mężem był Stanisław Małachowski-Łempicki (1884–1959), historyk i prawnik; po
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II wojnie uczyła języka rosyjskiego w szkołach średnich i w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie, od 1954 r. pracowała jako lektor języka rosyjskiego i angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
Baudouin de Courtenay Jan 31-57, 59-62, 64-74, 77-92, 94-95, 97-99, 109, 119, 127, 138,
147, 149, 151, 161, 163, 166, 172-173, 176-178, 185, 188, 209, 212-214, 216-217, 219-220, 228-230, 233, 237-238, 240, 245, 257, 265, 267, 269-275, 277, 288-289, 297, 307-309, 314, 316-319, 322-323, 325, 329-330, 337-338, 345-348, 355-360, 364, 367-368,
371, 374, 376, 393, 396-397, 400-402, 405, 408-409, 412-413, 416, 419-420, 426-428,
430, 432-441, 445
Baudouin de Courtenay Maria 71
(1897–1945), najmłodsza córka Jana; magister praw; w 1923 r. poślubiła fizyka Sławomira Kieresanta-Wiśniewskiego.
Baudouin de Courtenay (z Bagnickich) Romualda 34
(1857–1935), żona Jana (ślub w 1882 r.); ukończyła historię na Wyższych Żeńskich Kursach Naukowych w Petersburgu („bestużewskich”); publicystka, działaczka społeczna.
Baudouin de Courtenay Świętosław 89
(1880–1960), jedyny syn Jana; adwokat, radca prawny, przed II wojną światową urzędnik
w Ministerstwie Przemysłu i w ambasadzie w Berlinie.
Baudouin de Courtenay Zofia 68
(1887–1967), córka Jana, malarka; studiowała w Petersburgu, Krakowie, Wiedniu, Monachium i Paryżu; pracowała z grupą M. Bojczuka w Rosji; po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości zajmowała się renowacją wnętrz kościołów (polichromie, witraże), m.in.
w Gdańsku, Starachowicach, Jarosławiu, Częstochowie; po II wojnie światowej wykładała też w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Warszawie.
Baudouin de Courtenay Zofia 172
(1902–1940?), daleka kuzynka J. Baudouina de Courtenay, napadnięta w 1925 r. przez
studentów w Poznaniu.
Bądzyński Stanisław 98
(1862–1929), chemik; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Beaufront Louis, de (właśc. Louis Chevreux) 36
(1855–1935), pierwszy francuski esperantysta; założyciel Société pour la propagation de
l’espéranto (SPPE, 1888), później jeden z projektodawców języka ido.
Belić Aleksander 221-222, 224, 236, 264, 298, 348-349, 361, 371, 374, 418, 420, 441
(1876–1960), językoznawca serbski; profesor uniwersytetu w Belgradzie.
Benni Tytus 73, 109, 119, 127, 173-176, 178, 212, 214, 216, 219, 228, 233, 242, 254-257,
265, 278, 293, 307-313, 331-333, 338-340, 362, 365, 379, 385, 395-397, 400, 402-404,
431, 442
(1877–1935), językoznawca, fonetyk, twórca polskiej fonetyki opisowej; studiował
w Lipsku u A. Leskiena (zob.) i E. Sieversa, a następnie we Fryburgu; pracował jako
nauczyciel gimnazjalny; od 1920 r. profesor na katedrze fonetyki na Uniwersytecie
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Warszawskim; od 1931 r. kierownik Instytutu Fonetyki UW; jeden z organizatorów
szkolnictwa dla głuchych.
Bernacki Ludwik 263
(1882–1939), historyk literatury polskiej, edytor, bibliotekarz i bibliograf, kustosz, potem
dyrektor lwowskiego Ossolineum.
Berneker Erich 208, 253, 349, 354, 367-371, 373-374, 377-380, 417, 445-447, 449-450,
455
(1874–1937), niemiecki językoznawca, slawista i bałtysta; profesor uniwersytetów
w Pradze, Wrocławiu i Monachium.
Bestużew-Riumin Konstantin N. (Бестужев-Рюмин Константин Н.) 34
(1829–1897), rosyjski historyk; profesor Uniwersytetu Petersburskiego, w latach 1878–
–1882 pierwszy dyrektor Wyższych Żeńskich Kursów Naukowych w Petersburgu, zwanych potem „bestużewskimi”.
Białkowski Leon 196
(1885–1952), historyk; znajomy H. Ułaszyna z Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego
w Kijowie (był tam docentem w Zakładzie Historii Rusi); w latach 1919–1921 kustosz
Archiwum Państwowego w Poznaniu; w latach 1924–1926 docent na Uniwersytecie Poznańskim, od 1926 r. w Lublinie, dyrektor Archiwum Państwowego i profesor Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Biliński 98-99
postać nieustalona
Birkenmajer Józef 162, 299-300
(1897–1939), slawista, historyk literatury, poeta, tłumacz.
Birżysko Michał (Biržiška Mykolas) 93
(1882–1962), historyk literatury i kultury, badacz folkloru litewskiego, z wykształcenia prawnik; pracował w Wilnie, gdzie działał w towarzystwach naukowych (m.in.
był członkiem Towarzystwa Literackiego i Naukowego), redagował socjalistyczne pismo „Visuomenė”; w 1916 r. był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości litewskiej
z 16 lutego; w latach 1915–1922 dyrektor gimnazjum litewskiego, w latach 1918–1920
pełnomocnik rządu litewskiego w Wilnie; aresztowany w 1922 r. przez polskie władze,
został najpierw osadzony w więzieniu na Łukiszkach, następnie wydalony na Litwę (Kowieńską); tam pracował na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie jako profesor,
był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych, a w roku akad. 1926/1927 – rektorem; w latach 1940–1944 rektor Uniwersytetu Wileńskiego; w 1944 r. wyjechał do Niemiec, gdzie w latach 1949–1956 wykładał historię literatury litewskiej na uniwersytecie
w Hamburgu; od 1949 r. do śmierci przebywał w USA; wraz z bratem Wacławem opracował wielotomową bibliografię literatury litewskiej, był też autorem rozpraw historycznoliterackich, tłumaczem poezji litewskiej na język polski; w korespondencji J.M. Rozwadowskiego (Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków) znajduje się jego list z 30 III/12 IV
1913 r. dotyczący podręcznika literatury litewskiej oraz niechęci ze strony krakowskiego
środowiska naukowego wobec kontaktów z Towarzystwem Wileńskim.
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Blatt Gustaw 399
(1858–1916), językoznawca; od 1910 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego.
Bobrzyński Michał 59
(1849–1935), historyk, galicyjski polityk konserwatywny, współtwórca krakowskiej szkoły historycznej; poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Rady Państwa.
Boehme Erich 431, 436
(1879–1937?), rosyjski filolog, literaturoznawca, historyk, tłumacz literatury rosyjskiej
na język niemiecki; studiował pod kierunkiem A. Leskiena (zob.) w Lipsku; wydawca
pamiętników Katarzyny II (1913), autor Russische Literatur (1908–1909) i Kleines russisches Vokabelbuch (1920).
Bogorodicki Wasilij (Богородицкий Василий А.) 455
(1857–1941), językoznawca, uczeń J. Baudouina de Courtenay w Kazaniu; od 1881 r. docent prywatny językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Kazańskim, od 1888 r.
profesor gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich, od 1922 r. profesor Kazańskiego Instytutu Pedagogicznego; zorganizował pierwsze w Rosji laboratorium fonetyki
eksperymentalnej.
Boranić Dragutin 221
(1870–1955), chorwacki językoznawca; profesor uniwersytetu w Zagrzebiu.
Borkowski Leonard 161
redaktor „Przyjaciela Szkoły”.
Borońska A. 54, 59, 85
wdowa po krakowskim adwokacie i działaczu społecznym; prowadziła pensjonat, w którym J. Baudouin de Courtenay mieszkał podczas swoich pobytów w Krakowie.
Borowik Józef 170
(1891–1968), dyrektor Instytutu Bałtyckiego; członek Komitetu Wykonawczego przygotowującego III Zjazd Pomorzoznawczy.
Borowy Wacław 65
(1890–1950), historyk literatury, krytyk literacki; od 1938 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Brandt Roman F. (Брандт Роман Ф.) 264
(1855–1920), rosyjski filolog, poeta, tłumacz i poliglota; profesor filologii słowiańskiej
na Uniwersytecie Moskiewskim.
Broch Olaf 93, 348-349, 420
(1867–1961), norweski językoznawca, slawista.
Bruchnalski Wilhelm 352
(1859–1938), historyk literatury; profesor Uniwersytetu Lwowskiego.
Brückner Aleksander 34, 36-38, 41, 43, 73, 77-81, 84-86, 94-95, 98, 103-104, 106, 119,
122, 124, 126, 182, 185, 188, 208, 212-213, 215-217, 219, 221, 223, 225, 228-234, 236-
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-240, 243, 245-248, 291, 318, 330, 334-338, 340-342, 344-350, 352, 355-369, 373-377,
379-381, 383, 394-395, 397-403, 405-406, 408, 410-423, 425-443, 445-450, 454-455
(1856–1939), filolog, historyk literatury i kultury polskiej, w latach 1881–1924 profesor
slawistyki na Uniwersytecie Berlińskim.
Brugmann Karl 77, 331, 345, 355, 373, 395, 399, 401, 412-413, 425-426, 443
(1849–1919), niemiecki językoznawca, indoeuropeista; profesor uniwersytetów w Lipsku, Fryburgu, Bremie i ponownie w Lipsku od 1887 r., jeden z twórców szkoły młodogramatycznej; wspólnie z W. Streitbergiem (zob.) wydawał czasopismo „Indogermanische Forschungen”; współautor (z B. Delbrückiem) syntezy indoeuropeistyki Grundriss
der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen (t. I–V, 1897–1916).
Buchholz Eugeniusz 226
(1865–1928), Niemiec warmiński, dziennikarz, literat, tłumacz literatury polskiej i rosyjskiej na język niemiecki, właściciel księgarni w Olsztynie.
Buczek 259
służący na Uniwersytecie Lwowskim.
Budde Jewgienij F. (Будде Евгений Ф.), 80
(1859–1929 a. 1931), rosyjski slawista, językoznawca; profesor Uniwersytetu Kazańskiego.
Būga Kazimieras 41, 55-56, 92-93, 95, 231
(1879–1924), litewski językoznawca, etymolog, onomasta, docent prywatny na Uniwersytecie Petersburskim, potem profesor uniwersytetów w Permie, Tomsku, a od 1922 r.
w Kownie; zapoczątkował wydawanie wielkiego słownika litewskiego Lietuvių kalbos
žodynas (1924).
Bühler Georg Johann 316
(1837–1898), niemiecki indolog; profesor uniwersytetu w Bombaju, następnie w Wiedniu; w 1898 r. zapoczątkował wydawanie encyklopedii Grundriss der Indo-arischen Philologie und Altertumskunde.
Bulicz Siergiej (Булич Сергей К.) 330
(1859–1921), językoznawca i muzykolog, uczeń J. Baudouina de Courtenay w Kazaniu;
od 1885 r. docent prywatny na Uniwersytecie Petersburskim, następnie profesor językoznawstwa porównawczego i sanskrytu; od 1901 r. profesor w Instytucie Historyczno-Filologicznym, od 1913 r. profesor i dyrektor Wyższych Żeńskich Kursów Naukowych
w Petersburgu („bestużewskich”); zajmował się m.in. fonetyką, w 1899 r. zainicjował
utworzenie pracowni fonetyki eksperymentalnej.
Busłajew Fiodor I. (Буслаев Федор И.) 184
(1818–1897), rosyjski filolog; profesor Uniwersytetu Moskiewskiego.
Bystroń Jan 177, 314
(1860–1902), językoznawca, uczeń L. Malinowskiego (zob.), nauczyciel w Krakowie
i Stryju; zajmował się historią języka polskiego, etnografią, lituanistyką, prowadził badania dialektologiczne na Śląsku Cieszyńskim, badał gwary słoweńskie, opracowywał
zabytki staropolskie; członek korespondent Akademii Umiejętności i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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Bystroń Jan Stanisław 273
(1892–1964), syn Jana (zob.) etnograf i socjolog; profesor uniwersytetów w Poznaniu,
Krakowie i Warszawie; od 1933 r. członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; autor m.in. Dziejów obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII (1933).
Cezia
zob. Baudouin de Courtenay Cezaria
Charkiewicz Walerian 172
(1890–1950), historyk związany z konserwatystami wileńskimi, publicysta, literat; członek redakcji wileńskiego „Słowa”.
Chomiński Olgierd 73, 114, 257, 263
(1884–1943), językoznawca; od 1922 r. profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie
Wileńskim.
Chrzanowski Ignacy 105, 108, 113, 130, 363
(1866–1940), historyk literatury; od 1910 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chyliński Konstanty 60
(1881–1939), historyk, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego; profesor i prorektor
Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim.
Cieszyński Nikodem 156
(1886–1942), ksiądz, literat, działacz społeczny, redaktor „Roczników Katolickich”.
Ciszewski Stanisław Bronisław 252
(1865–1930), etnograf; w 1910 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze
Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Lwowskiego, w 1912 r. zrezygnował i powrócił do
pracy urzędniczej, którą zajmował się przed powołaniem do Lwowa; po I wojnie światowej redaktor „Prac Etnologicznych”, współpracownik „Języka Polskiego”, do 1924 r.
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.
Conev Benjo (Цонев Беньо) 223
(1863–1926), bułgarski językoznawca; profesor w Katedrze Historii Języka Bułgarskiego na uniwersytecie w Sofii.
Couturat Louis 36
(1868–1914), francuski matematyk; profesor uniwersytetu w Tuluzie i Collège de France.
Creizenach Wilhelm 372-373
(1851–1919), germanista, historyk literatury; profesor na katedrze języka i literatury niemieckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1883 r. członek Akademii Umiejętności.
Croiset van der Kop Anna Katarzyna 41
(1859–1914), holenderska slawistka.
Czapczyński Tadeusz 192, 194
(1884–1958), nauczyciel polonista, dyrektor XVI Państwowego Gimnazjum i Liceum
Żeńskiego w Łodzi; członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
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Czechow Anton (Чехов Антон П.), 437
(1860–1904), pisarz rosyjski.
Czernyszew Wasilij I. (Чернышув Василий И.) 39
(1866 a. 1867–1949), rosyjski językoznawca, dialektolog, etnograf.
Czubek Jan 106-107, 114, 396
(1849–1932), historyk literatury, bibliotekoznawca, edytor i tłumacz; nauczyciel w szkołach galicyjskich; od 1903 r. bibliotekarz Akademii Umiejętności; członek Akademii
Umiejętności (i Polskiej Akademii Umiejętności).
Dal (Dahl) Władimir I. (Даль Владимир И.) 37, 77-78, 80, 82-83, 89
(1801–1872), rosyjski językoznawca, leksykograf i etnograf; członek Akademii Nauk;
autor słownika języka rosyjskiego Толковый словарь живого великорусского языкa
(t. 1–4, I wyd. 1863–1866).
Darowski 161
autor książki notowanej w katalogu J. Łosia (zob.).
Dembiński Bronisław 98-99
(1858–1939), historyk; profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1916 r.) i Poznańskiego (od 1923 r.).
Dębicki Ludwik 406
(1843–1908), hrabia, właściciel dóbr Bochnice, redaktor „Czasu”.
Dłuska Maria 312-313
(1900–1992), językoznawca, fonetyk, teoretyk literatury; od 1950 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dłuski Kazimierz 54
(1855–1930), lekarz, działacz ruchu socjalistycznego, w 1902 r. inicjator budowy pierwszego sanatorium przeciwgruźliczego w Zakopanem i jego dyrektor, współzałożyciel
i prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dmowski Roman 189
(1864–1939), polityk, publicysta, ideolog i współtwórca ruchu narodowego.
Dobrovský Josef 155, 291-292
(1753–1829), czeski filolog, twórca slawistyki, autor pierwszej naukowej gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i języka czeskiego, wydawca zabytków językowych.
Dobrzycki Stanisław 33, 137-139, 142, 144, 147, 152-153, 177, 257, 317-318, 407
(1875–1931), uczeń J. Baudouina de Courtenay na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat pod jego kierunkiem O mowie ludu polskiego we wsi Krzęcinie, 1898); historyk literatury polskiej, w latach 1901–1919 profesor slawistyki we Fryburgu, od 1919 r. profesor
Uniwersytetu Poznańskiego; od 1928 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Doroszewski Witold 72-73, 152, 158, 165-166, 168, 170, 179, 189, 294, 298, 301, 303, 306,
310, 388-389
(1899–1976), językoznawca; od 1929 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
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Drzewiecki Konrad 107
(1871–1922), publicysta, pedagog o zainteresowaniach językoznawczych; studiował kilka przedmiotów, m.in. sanskryt w Zurychu w latach 1892–1893 i gramatykę porównawczą u A. Meilleta (zob.) w latach 1914–1918; te drugie studia zakończył rozprawą Le
genre personnel dans la déclinaison polonaise (1918, „Collection linguistique” t. VII);
autor Początków gramatyki języka polskiego (1901) i Składni języka polskiego (1902);
opracował Teksty do nauki języka staropolskiego, wiek XIV i XV pod redakcją i z dodatkami J. Baudouina de Courtenay (1924).
Dzieduszyccy Tadeuszostwo (Tadeusz i Anna)
zob. Dzieduszycki Tadeusz
Dzieduszycki Paweł 178
(1881–1951), przyjaciel H. Ułaszyna z czasów studiów w Krakowie; w 1918 r. wstąpił do
zakonu jezuitów; autor prac z zakresu ornitologii i paleontologii.
Dzieduszycki Tadeusz 178
(1841–1918), doktor praw, ekonomista; pracował w Ministerstwie Skarbu, potem (do
1882 r.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu; poseł na Sejm Galicyjski;
członek Izby Panów; usynowiony przez teścia W. Dzieduszyckiego, po którym odziedziczył ordynację.
Ehrenkreutz 262
postać nieustalona
Ehrenkreutz Stefan 60, 65
(1880–1945), drugi mąż Cezarii Baudouin de Courtenay (zob.), historyk prawa, po doktoracie w Lipsku (1911) pracował w Archiwum Akt Dawnych, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organizował Wydział Archiwów Państwowych i opracował przepisy
archiwalne; od 1916 r. wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej i na reaktywowanym
Uniwersytecie Warszawskim; od 1920 r. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; jeden z założycieli Instytutu Europy Wschodniej i jego kierownik (1930); senator
(dwukrotnie) z ramienia BBWR; w 1939 wybrany na rektora Uniwersytetu Stefana Batorego, w czasie okupacji kierował nim jako tajnym uniwersytetem; w 1945 r. aresztowany
przez NKWD, zmarł na skutek tortur.
Ehrenkreutzowa
zob. Baudouin de Courtenay Cezaria
Ehrenkreutzowie (Cezaria i Stefan)
zob. Baudouin de Courtenay Cezaria, Ehrenkreutz Stefan
Eljasz
zob. Eljasz-Radzikowski Stanisław
Eljasz-Radzikowski Stanisław 332
(1869–1935), lekarz w Zakopanem, malarz, popularyzator stylu zakopiańskiego w architekturze.
Elżunia 71
córka Eweliny z Baudouinów de Courtenay i Stanisława Małachowskiego-Łempickiego.
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Epimach-Szypiłło Bronisław 41
(1859–1934); profesor Uniwersytetu Petersburskiego, kustosz biblioteki uniwersyteckiej
(później biblioteki Akademii Nauk), wykładowca na Akademii Duchownej w Petersburgu, działacz białoruski; od 1906 r. członek Białoruskiego Koła Naukowo-Literackiego.
Erdman Edmund 146, 287
(1877–1936), kolega H. Ułaszyna z okresu studiów w Lipsku; profesor gimnazjum w Łukowie.
Erzepki Bolesław 103
(1852–1932), historyk kultury, bibliotekoznawca, edytor; od 1885 r. bibliotekarz i konserwator zbiorów Biblioteki PTPN; w latach 1919–1920 dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu; profesor honorowy Uniwersytetu Poznańskiego; członek korespondent
Akademii Umiejętności (i Polskiej Akademii Umiejętności).
Estreicher Karol 207-209, 225, 227, 342-343, 346, 350-351, 406, 408, 410-411, 421-422,
425-426
(1827–1908), historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf, dyrektor Biblioteki
Jagiellońskiej.
Estreicher Stanisław 125, 367
(1869–1939), syn Karola (zob.), historyk prawa, bibliograf; profesor w Katedrze Prawa
Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Akademii Umiejętności (i Polskiej
Akademii Umiejętności); kontynuował zapoczątkowane przez ojca prace nad Bibliografią Polską, był sekretarzem Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Polskiej Akademii
Umiejętności.
Ewcia
zob. Baudouin de Courtenay Ewelina
Farnik Ernest 223, 362
(1871–1944), działacz polski na Śląsku, pracował w Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego i w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym na Śląsku; w 1907 r. założył
i wydawał kwartalnik „Zaranie”; znajomy K. Nitscha z czasów jego pracy w gimnazjum
w Krakowie, w sierpniu 1906 r. Nitsch wędrował w jego towarzystwie po Śląsku Cieszyńskim.
Fedkowicz Jurij (Федькович Юрій, Осип Домінік Гординський де Федькович) 148
(1834–1888), ukraiński pisarz i poeta.
Feldman Wilhelm 32, 55, 240, 318
(1868–1911), krytyk literacki, historyk literatury, publicysta i polityk; związany z organizacjami niepodległościowymi i socjalistycznymi w Galicji; redagował kilka czasopism,
wśród nich „Krytykę”, do której pisał J. Baudouin de Courtenay.
Filipowski 82, 340, 404
dyrektor drukarni krakowskiej.
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Finot Louis 97
(1864–1935), francuski archeolog i badacz kultur Azji Południowo-Wschodniej.
Forbes N. 367-368
Anglik, J.M. Rozwadowski polecał go H. Ułaszynowi.
Fortunatow Filip F. (Фортунатов Филипп Ф.) 40, 45-46, 222
(1848–1914), rosyjski językoznawca; profesor językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Moskiewskim, twórca moskiewskiej szkoły lingwistycznej; członek Rosyjskiej Akademii Nauk.
Foucher Alfred 96
(1865–1952), francuski historyk sztuki, specjalista w zakresie kultury buddyjskiej.
Francew Władimir A. (Францев Владимир А.) 155, 291-292
(1867–1942), rosyjski slawista i historyk; profesor rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego, potem Dońskiego; od 1915 r. członek Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu;
na początku lat 20. XX w. wyemigrował do Czechosłowacji, gdzie został profesorem
Uniwersytetu Karola w Pradze i członkiem Czechosłowackiej Akademii Nauk; zajmował się stosunkami między Rosją a Słowianami zachodnimi i południowymi; autor m.in.
prac: Главнейшие моменты в развитии чешского славяноведения (1901); Польское
славяноведение конца XVIII и первой части XIX столетий (Прага 1906).
Francewicz Faddiej
zob. Zieliński Tadeusz
Franko Iwan Ja. (Франко Іван Я.) 217
(1856–1916), poeta i pisarz, slawista, tłumacz, działacz społeczny i polityczny.
Frączkowski 164
postać nieustalona
Fryz Franciszek 207-209, 408
autor pracy O przyimku w języku polskim.
Gaertner Henryk 66, 167, 173, 269
(1892–1935), językoznawca; od 1919 r. zastępca profesora, a od 1923 r. profesor Uniwersytetu Lubelskiego, od 1926 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego; autor m.in. Gramatyki współczesnego języka polskiego (Lwów 1931–1938).
Gałęzowski Seweryn 331
(1801–1878), absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, lekarz chirurg, uczestnik powstania listopadowego, potem na emigracji – w Meksyku, gdzie był współzałożycielem
uniwersytetu w stolicy kraju, od 1848 r. w Paryżu, gdzie był przewodniczącym Rady
Administracyjnej w Szkole Polskiej na Batignolles; w 1878 r. utworzył Fundację im.
Śniadeckich, która ustanowiła stypendium w wysokości 5 tys. franków dla kształcenia
za granicą kadr na potrzeby Uniwersytetu Krakowskiego lub Lwowskiego, organem
decydującym w drodze konkursu prac o przyznaniu stypendium była Akademia Umiejętności; stypendium Gałęzowskiego przyznawano w latach 1879–1912, w 1905 r. starał się
o nie Tytus Benni (zob.).
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Gauthiot Robert 32
(1876–1916), francuski językoznawca, indoeuropeista, lituanista i iranista.
Gawroński Andrzej 66, 109, 111-112, 150, 260-261, 266-267, 269-270, 272-273, 276, 278-279, 297, 313, 318-319, 321, 323, 325, 386-387, 399
(1885–1927), syn F. Rawity Gawrońskiego (zob.), uczeń G. Blatta (zob.) we Lwowie,
E.W. Windischa (zob.) i B. Lindnera (zob.) w Lipsku; orientalista; od 1912 r. docent, od
1916 r. profesor filologii sanskryckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i profesor w Katedrze Językoznawstwa Porównawczego na Uniwersytecie Lwowskim; członek Polskiej
Akademii Umiejętności (1921); jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, organizator studiów orientalistycznych w Polsce, autor Szkiców językoznawczych (1928) i Podręcznika sanskrytu (1932).
Gawroński Rawita Franciszek 149
(1845–1930), historyk, publicysta, powieściopisarz.
Gebauer Jan 383-384, 456
(1838–1907), czeski filolog, językoznawca; profesor Uniwersytetu Karola w Pradze; zajmował się gramatyką historyczną języka czeskiego; doktor honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Gebethner Gustaw 40, 55, 84-91, 93, 112, 121, 137, 354, 364
(1831–1901), księgarz krakowski.
Glixelli Stefan 73
(1888–1938), w latach 1922–1933 profesor filologii romańskiej na Uniwersytecie Wileńskim, po likwidacji katedry lektor języka polskiego w Bukareszcie, w 1937 r. powołany
na katedrę filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, której nie zdążył już objąć.
Gloger Zygmunt 451
(1845–1910), historyk, etnograf, archeolog, autor m.in. Encyklopedii staropolskiej.
Gomulicki Wiktor 412
(1848–1919), pisarz, poeta i publicysta; badacz przeszłości Warszawy.
Gorkij (nazwisko) 224
Goyski Marian 209
(1880–1922), historyk, bibliotekarz, pracownik w Bibliotece Jagiellońskiej; autor prac
historycznych, recenzji i haseł do Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej.
Góral Bolesław 207, 256
(1876–1960), ksiądz, w latach 1905–1909 wydawał w Milwaukee (USA) czasopismo
„Orędownik Językowy dla Wychodźstwa Polskiego w Ameryce. Miesięcznik Poświęcony Poprawności i Czystości Języka Polskiego oraz Literaturze Polskiej”.
Górska Helena 137, 152, 176, 178, 280, 313-314
pracownica Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Poznaniu.
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Grabowski Tadeusz 138, 168, 170, 177, 179, 193, 273
(1871–1960), historyk literatury; od 1919 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego; członek Akademii Umiejętności (i Polskiej Akademii Umiejętności).
Grabska 353, 370
właścicielka willi „Za Potokiem” w Zakopanem.
Grimm (?) 51
postać nieustalona
Gruszecka (Nitschowa) Aniela 69, 71
(1884–1976), pisarka, krytyk literacki, w 1913 r. poślubiła K. Nitscha; autorka wspomnień o nim Całe życie nad przyrodą mowy polskiej (Kraków 1976).
Gruzenberg Oskar O. (Грузенберг Оскар О.) (Израиль И.) 58
(1866–1940), znany adwokat, działacz polityczny, obrońca w wielu procesach politycznych, m.in. pisarzy M. Gorkiego, W. Korolenki; w 1914 r. bronił J. Baudouina de Courtenay w procesie z powodu broszury o autonomii.
Grydzewski Mieczysław 171
(1894–1970), dziennikarz, publicysta, redaktor „Wiadomości Literackich”.
Grzegorz Nazjanzeński (Grzegorz z Nazjanzu) 406
(ok. 330–389 a. 390), patriarcha Konstantynopola, jeden z ojców Kościoła, czczony
w Kościele prawosławnym i katolickim.
Grzegorzewski Jan 55, 65, 222, 225, 386
(1850–1922), literat, dziennikarz, poliglota, orientalista samouk; korespondent „Le Figaro”, „Gazety Narodowej” (lwowskiej), „Gazety Warszawskiej” i „Świata Słowiańskiego”
w Bułgarii (stąd znajomość z K. Nitschem); jeden z założycieli „Rocznika Orientalistycznego” (1915), współtwórca Polskiej Stacji Naukowej na Wschodzie (w Sofii i Konstantynopolu) i organizator studiów orientalistycznych w odrodzonej Polsce.
Gubrynowicz Bronisław 130, 259, 266
(1870–1933), historyk literatury, kustosz w Ossolineum we Lwowie (1905–1920); od
1920 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiej Akademii
Umiejętności.
Hałaciński 387
pracownik administracyjny Akademii Umiejętności.
Harrassowitz Otto 229, 236, 354-355, 364, 371, 383-385, 456
(1845–1920), wydawca i antykwariusz w Lipsku.
Herbaczewski Józef Albin (Herbačiauskas Juozapas Albinas) 92
(1876–1944), litewski poeta, dramaturg, publicysta, krytyk literacki i tłumacz, zwolennik
zbliżenia polsko-litewskiego; w latach 1901–1906 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisywał do kabaretu Zielony Balonik; współzałożyciel (z A.Varnasem) litewskiego
stowarzyszenia społeczno-kulturalnego „Ruta” (1904); w latach 1911–1923 wykładowca
języka litewskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1923–1932 wykładowca języka polskiego na uniwersytecie w Kownie; w 1933 r. wyemigrował do Polski.

476

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa…

Hinrichs J.C. 431
wydawca w Lipsku.
Hirt Hermann 222, 420
(1865–1936), niemiecki indoeuropeista; od 1896 r. profesor Uniwersytetu Lipskiego.
Hlond August 189
(1881–1948), kardynał i prymas Polski, w latach 1926–1946 arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, w latach 1946–1948 arcybiskup metropolita gnieźnieński
i warszawski.
Holzhausen 386
wydawca wiedeński.
Hujer Oldřich 251, 298
(1880–1942), czeski językoznawca, indoeuropeista; profesor Uniwersytetu Karola w Pradze.
Hulka-Laskowski Paweł 310
(1881–1946), pisarz, tłumacz i publicysta.
Ignar 302-303
magistrant na Uniwersytecie Poznańskim.
Ilešić Fran 352
(1871–1942), slawista, literaturoznawca; profesor uniwersytetu w Zagrzebiu.
Il’inski Grigorij A. (Ильинский Григорий А.) 79, 83, 234, 263-264, 351-352, 364, 366,
423-425, 427, 443, 450
(1876–1937), filolog rosyjski, slawista i lituanista, profesor uniwersytetu w Charkowie.
Ippoldt Juliusz 372-373
(1867–1960), germanista; od 1910 r. lektor języka niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i wykładowca dydaktyki tego języka, autor słowników.
Iskrzycki T. 438
adwokat krakowski.
Ivšić Stjepan 265
(1884–1962), chorwacki językoznawca, slawista; profesor uniwersytetu w Zagrzebiu.
Jacymirski Aleksandr I. (Яцимирский Александр И.) 367, 375
(1873–1925), filolog rosyjski, slawista; od 1906 r. nauczyciel w II gimnazjum w Petersburgu, wykładowca na Uniwersytecie Petersburskim, współautor Encyklopedycznego
słownika Brockhausa i Efrona (Энциклопедический словаpь Брокгауза и Ефрона);
specjalizował się w historii Mołdawii i Rumunii.
Jaczewski Leonard 52
(1858–1916), geolog, geograf, uczestnik wypraw naukowych; profesor Wyższej Szkoły
Górniczej w Jekaterynosławiu (dziś. Dniepropietrowsk).
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Jagić Vatroslav 36, 68, 207-208, 221-222, 224, 231, 237-238, 265, 272, 344, 349-350, 356,
362, 375, 381, 394, 398-399, 408, 413-414, 419-423, 428-430, 432-433, 441-442, 446,
450
(1838–1923), filolog chorwacki, jeden z twórców slawistyki; profesor uniwersytetów
w Odessie, Berlinie, Petersburgu i Wiedniu; w 1875 r. założył pismo „Archiv für slavische Philologie”, którego był redaktorem do 1920 r.
Jagiełło Władysław 400
(ok. 1362–1434), król Polski.
Jakóbiec Marian 193
(1910–1998), slawista, literaturoznawca, późniejszy profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jakubowski 130
postać nieustalona
Janik Michał 212, 223, 316-317, 396, 456
kolega ze studiów K. Nitscha, potem nauczyciel gimnazjalny w Cieszynie i we Lwowie.
Janów Jan 73
(1888–1952), slawista, językoznawca, docent, od 1927 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego, po wojnie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jastrebow Nikołaj W. (Ястребов Николай В.) 65
(1869–1923), historyk rosyjski, po rewolucji bolszewickiej emigrował do Polski, a następnie do Czechosłowacji; na Uniwersytecie Karola w Pradze założył katedrę historii
Słowian.
Jaszuński Salomon 165-166
(1902–1938), student K. Nitscha, działacz Komunistycznej Partii Polski, zginął w Hiszpanii; K. Nitsch wiązał z nim pewne nadzieje naukowe, a gdy S. Jaszuński znalazł się
w więzieniu, Nitsch pomagał mu i przesyłał książki potrzebne do pracy; zbiór artykułów
Jaszuńskiego opracowała i wydała jego koleżanka z seminarium A. Obrębska-Jabłońska
(Prace językoznawcze, Warszawa 1953).
Jawłowski Hieronim 60
(1887–1977), zoolog, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego, w latach 1918–1919
nauczyciel w polskim gimnazjum w Kijowie; od 1921 r. asystent na Uniwersytecie Stefana Batorego, potem kustosz Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie; od
1946 r. profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jawnis Kazimierz (Jaunius Kazimieras) 81, 92, 95
(1848–1908), ksiądz, teolog, wykładowca na uniwersytetach w Kownie i Petersburgu,
językoznawca; zajmował się dialektologią, badał wpływy łotewskiego i pruskiego na język litewski; J. Baudouin de Courtenay opublikował o nim artykuł Do charakterystyki
śp. Kazimierza Jawnisa („Draugija” IV, 1908, nr 16, odb. Kowno 1908).
Jaworek Piotr 281
(1875–1959), językoznawca, nauczyciel gimnazjalny, w latach 1946–1950 wykładowca
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
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Jernstedt Petr W. (Ернштедт Петр В.) 265
(1890–1966), filolog rosyjski, specjalista z zakresu koptologii i egiptologii, od 1939 r.
profesor uniwersytetu w Leningradzie.
Jespersen Otto 36
(1860–1943), duński fonetyk i teoretyk języka; profesor uniwersytetu w Kopenhadze.
J.K.
zob. Kłobukowski Józef
Jokl Norbert 265
(1877?–1942), językoznawca austriacki uważany za twórcę albanologii; od 1913 r. docent
prywatny językoznawstwa indoeuropejskiego, do 1923 r. profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, w 1938 r. zwolniono go z pracy (był pochodzenia żydowskiego), w 1942 r. aresztowano; co do dalszych jego losów nie ma pewności.
Juszkiewiczowie (bracia) 93
Antoni (1819–1866), ksiądz, leksykograf, etnograf.
Wspólnie z J. Baudouinem de Courtenay badał dialekty litewskie, wspólnie też wydali zbiór litewskich pieśni ludowych, zbieranych przez całe życie przez Antoniego.
Jan (Jonas Juška) (1815–1886), profesor gimnazjum w Kazaniu.
Kaczmarek Leon 196
(1911–1996), językoznawca, logopeda, późniejszy profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; studiował u H. Ułaszyna na Uniwersytecie Poznańskim, w latach 1934–1939 asystent wolontariusz, a następnie starszy asystent na Uniwersytecie
Poznańskim.
Kalima Jalo Lahja 251, 265
(1884–1952), językoznawca fiński, tłumacz literatury węgierskiej, polskiej i rosyjskiej;
po I wojnie światowej docent, a następnie profesor języków wschodniofińskich i filologii
słowiańskiej na uniwersytecie w Helsinkach.
Kalina Antoni 33, 56, 120, 321-322
(1846–1906), językoznawca, slawista, polonista; od 1867 r. studiował w Niemczech filologię klasyczną i gramatykę porównawczą; od 1873 r. zajmował się slawistyką w Pradze,
Belgradzie i Petersburgu, habilitował się we Lwowie (1878), po czym długo pozostawał
docentem prywatnym; od 1888 r. profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Lwowskim, w 1905 r. rektor; członek Akademii Umiejętności (1884); autor pierwszej gramatyki historycznej języka polskiego (Historia języka polskiego, t. I: Formy gramatyczne
języka polskiego do końca XVIII w., Lwów 1883), Systemu koniugacji języka polskiego;
wydawca zabytków staropolskich, autor prac na temat języka bułgarskiego, połabskiego
oraz kaszubskiego; założyciel Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie i jego organu,
pisma „Lud”.
Kalinowski Stanisław 181
(1873–1946), geofizyk; profesor Politechniki Warszawskiej (ustalenie niepewne).
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Kallenbach Józef 98-99, 120, 322, 359
(1861–1929), historyk literatury polskiej; profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego.
Kałużniacki Emil 56
(1845–1914), filolog słowiański.
Kamiński Antoni Odrowąż
zob. Massalski Edward Tomasz
Karadžić Vuk 222
(1787 – 1864), serbski językoznawca, reformator serbskiego języka literackiego i ortografii. Autor pierwszego słownika języka serbskiego (1818).
Karinski Nikołaj M. (Каринский Николай M.) 87
(1873–1935), językoznawca rosyjski, slawista, wykładowca na Uniwersytecie Petersburskim i w Instytucie Pedagogicznym; zajmował się historią języka rosyjskiego, paleografią, dialektologią.
Karłowicz Jan 119, 207-210, 337, 440, 457
(1836–1903), językoznawca, etnograf, leksykograf; współautor i współredaktor słownika
warszawskiego, autor Słownika gwar polskich.
Karłowicz Mieczysław 103
(1876–1909), syna Jana (zob.), kompozytor.
Karski E.F. (Кaрский Евфимий Ф.) 338, 442
(1860–1931), slawista, paleograf, etnograf; od 1893 r. wykładowca na Uniwersytecie
Warszawskim, od 1894 r. profesor nadzwyczajny w tamtejszej katedrze języka rosyjskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego, w latach 1905–1910 rektor Uniwersytetu Warszawskiego; członek korespondent Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu; po rewolucji
bolszewickiej prześladowany za swe sympatie białoruskie.
Kasia (Rozwadowska) 354
starsza córka J.M. Rozwadowskiego.
Kasprowicz Jan 259
(1860–1926), poeta; od 1909 r. profesor w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Lwowskiego.
Kawczyński Maksymilian 57, 359, 438
(1842–1906), filolog, historyk literatury, nauczyciel języków obcych w szkołach w Rogoźnie, Szamotułach, Sokalu, w seminariach nauczycielskich we Lwowie; w latach
1889–1892 docent filologii romańskiej na Uniwersytecie Lwowskim, od 1890 r. profesor
nadzwyczajny filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 1892 r. kierownik
katedry; od 1890 r. członek Akademii Umiejętności.
Kazimierz Wielki 400
(1310–1370), król Polski.
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Kleczkowski Adam 73, 107, 138, 169, 284, 293, 302
(1883–1949), germanista, polonista; od 1919 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego,
a od 1933 r. – Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Klemensiewicz Zenon 73, 325
(1891–1969), językoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Klich Edward 33, 73, 136, 140, 144, 152-153, 156, 159-161, 167, 169, 177, 180, 182, 187,
195, 263, 286, 290, 296-297, 301-302, 305-306, 314, 323, 384-385, 431, 456-457
(1878–1939), językoznawca, dialektolog; profesor Uniwersytetu Poznańskiego; student
L. Malinowskiego (zob.), J. Baudouina de Courtenay, J.M. Rozwadowskiego i J. Łosia.
Klinger Witold 291
(1875–1962), filolog klasyczny, studiował w Petersburgu, Krakowie, Kijowie i Monachium; docent prywatny na uniwersytecie w Monachium, od 1917 r. profesor Uniwersytetu Kijowskiego; uczył w polskim gimnazjum i Polskim Kolegium Uniwersyteckim
w Kijowie; od 1920 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego; członek Polskiej Akademii
Umiejętności.
Kłobukowski Józef 230, 357, 377
wymieniony w liście J.M. Rozwadowskiego z 13 VI 1910 r. jako przypuszczalny autor
tekstu w „Dzienniku Polskim”.
Koblischke 219
postać nieustalona
Kochanowski Jan 164, 267, 299-300
(1530–1584), polski poeta renesansowy.
Kochanowski Jan Karol 339, 369, 403, 405
(1869–1949), historyk, w latach 1908–1912 wykładowca w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie; od 1919 r. profesor w Katedrze Historii Polski Wieków Średnich
i Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 1907–1913 redaktor naczelny „Książki”.
Kolessa Filaret M. (Колесса Филарет М.) 288
(1871–1947), ukraiński muzykolog, etnograf.
Kołłątaj Hugo 452
(1750–1812), działacz polityczny, publicysta.
Kononow 103
właściciel pokoi umeblowanych w Petersburgu, u którego w styczniu 1909 r. mieszkał
K. Nitsch.
Kopeć 257
doktorant wspomniany w liście K. Nitscha.
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Kopera Feliks 320
(1871–1952), historyk sztuki; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy dyrektor Muzeum hr. Emeryka Hutten-Czapskiego, następnie dyrektor Muzeum Narodowego
w Krakowie oraz w Warszawie.
Korbut Gabriel 69
(1862–1936), absolwent Uniwersytetu Dorpackiego, autor pracy Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym (1893), nauczyciel w warszawskich gimnazjach, bibliofil; od 1918 r. profesor w Wolnej Wszechnicy Polskiej, autor
bibliografii Literatura polska.
Korsz Fiodor Je. (Корш Фёдор Е.) 378
(1843–1915), rosyjski filolog klasyczny, slawista, orientalista; od 1868 r. profesor
Uniwersytetu Moskiewskiego, w latach 1882–1892 profesor Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie; K. Nitsch poznał go w 1909 r. w czasie podróży do Moskwy
i Petersburga (Korsz był wówczas profesorem filologii perskiej w Łazariewskim Instytucie Języków Wschodnich) i namówił do współpracy z „Rocznikiem Slawistycznym”. W przypisie bibliograficznym do listu J.M. Rozwadowskiego z 21 X 1910 jako
T. [Teodor] Korsz.
Korzeniewski M. 170
członek Komitetu Wykonawczego przygotowującego III Zjazd Pomorzoznawczy.
Kosiński 161
autor książki notowanej w katalogu J. Łosia.
Kostanecki Kazimierz 320
(1863–1940), lekarz, anatom i cytolog; profesor anatomii porównawczej i opisowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Koszutić [Košutić] Radovan 222
(1866–1949), serbski slawista, polonista; profesor uniwersytetu w Belgradzie.
Kotarbiński Tadeusz 193
(1886–1981), filozof, logik i etyk, twórca prakseologii; profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego.
Kotwicz Władysław 73
(1872–1944), orientalista, ałtaista; od 1900 r. docent, a od 1918 r. profesor Uniwersytetu
Petersburskiego; od 1923 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1922–1927
prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Kowalski Tadeusz 73
(1889–1948), orientalista; od 1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek
Polskiej Akademii Umiejętności.
Kozicki 266
członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego we Lwowie.
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Kozierowski Stanisław 196
(1874 –1949), ksiądz, historyk, onomasta; profesor Uniwersytetu Poznańskiego; członek
Polskiej Akademii Umiejętności.
Kozłowski (?) 163
postać nieustalona; autor „gramatyczki” wspomniany przez H. Ułaszyna.
Красинский (nazwisko) 224
Krasiński Zygmunt 162, 217, 452
(1812–1859), polski poeta romantyczny.
Krauz 91
postać nieustalona
Krček František 33-36, 120-121, 209-210, 213, 216-217, 223, 225, 228-230, 237-238, 322,
331, 341, 343, 350, 352-353, 355-357, 362, 365-367, 374, 393-394, 395, 405-406, 410,
417, 420, 423, 427-428, 431, 433, 440, 455
(1869–1916), slawista, etnograf, bibliograf i tłumacz; nauczyciel gimnazjów we Lwowie i Jarosławiu; po uzyskaniu habilitacji na Uniwersytecie Lwowskim (1908) otrzymał
stanowisko docenta; członek Akademii Umiejętności, współzałożyciel Towarzystwa Ludowego.
Kroliński (?) 168
postać nieustalona
Kruszewski Mikołaj 151, 289
(1851–1887), językoznawca, uczeń J. Baudouina de Courtenay, współtwórca kazańskiej
szkoły polskiej lingwistyki.
Kryński Adam Antoni 33-34, 43, 79-80, 109, 119, 121, 126, 161, 163-164, 168, 171, 207-209, 214, 217, 228-229, 232, 238, 245, 252, 256, 277, 297, 322, 325, 331, 339, 341-344,
346, 350, 352-353, 363, 374, 379, 384, 394-395, 398-399, 402-406, 408, 410-412, 414,
417, 422-423, 427-428, 434, 449
(1844–1932), filolog i językoznawca, po I wojnie światowej profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Lwowskim, współautor słownika warszawskiego, redaktor „Prac
Filologicznych” i „Wisły”.
Kryński Mirosław Zbigniew 256-257, 325, 335, 333, 353, 357, 398, 434
(1886–1917), syn Adama Antoniego (zob.), filolog; student J. Łosia, K. Nitscha
i J.M. Rozwadowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie student uniwersytetów w Wiedniu i we Lwowie; od 1916 r. wykładowca w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie (językoznawstwo porównawcze, gramatyka polska, filologia
wschodniosłowiańska); tuż przed śmiercią otrzymał propozycję objęcia katedry sanskrytu na Uniwersytecie Warszawskim.
Krzyżanowska Michalina 280
sekretarz Zarządu Koła Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
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Kujot Stanisław 221-222
(1845–1914), ksiądz katolicki, historyk; od 1897 r. prezes Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, autor prac naukowych, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1900).
Kulbakin Stepan M. (Кульбакин Степан М.) 83, 158, 209, 211, 213-216, 219-220, 222,
226, 248, 263-264, 273, 298, 333, 336, 338, 340-341, 343-344, 349, 397-398, 404, 406-410, 420-427, 447
(1873–1941), rosyjski językoznawca, zajmował się językiem starosłowiańskim, historią
języka serbsko-chorwackiego i polską akcentologią; od 1920 r. pracował w Jugosławii.
Kulczyński Stanisław 106
(1895–1975), botanik, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1924 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego (ustalenie niepewne).
Kuraszkiewicz Władysław 303
(1905–1997), slawista; od 1936 r. profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od
1947 r. – Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1950 r. – Uniwersytetu Poznańskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
Kurka Antoni 208-209, 225, 227, 343, 350-351, 406-407, 410, 422, 425-426
urzędnik policji we Lwowie, autor Słownika mowy złodziejskiej (Lwów 1896, wyd. 3
1907), zrecenzowanego przez H. Ułaszyna w I tomie „Rocznika Slawistycznego”.
Kuryłowicz Jerzy 73, 199, 201, 293, 303, 315, 317, 321, 323, 325, 389
(1895–1978), językoznawca, indoeuropeista; od 1929 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1945–1948 – Wrocławskiego, od 1948 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
Kutrzeba Stanisław 197
(1876–1946), historyk prawa; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1914 r. członek
Akademii Umiejętności, w latach 1927–1939 sekretarz generalny, a od 1939 r. – prezes
Polskiej Akademii Umiejętności.
Kutrzebina (Kutrzebowa) Janina (z d. Domaszewska) 267
autorka artykułu o języku dziecka w „Języku Polskim”.
Kwiatkowscy Stanisławowie 69
postaci nieustalone
Lange J. 299
korespondent „Języka Polskiego”.
Leau Léopold 36
(1868–1943), francuski matematyk, zajmował się też zagadnieniem języka międzynarodowego; współautor (z L. Couturatem – zob.) prac Histoire de la langue universelle
(Paris 1903) oraz Les nouvelles langues internationales (Paris 1907).
Leciejewski Jan 120, 206, 208-209, 211-212, 214, 217, 222, 335, 338, 341-343, 345, 375,
398, 400-401, 403, 405-411, 413-414, 416-417, 421-422, 426
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(1854–1929), uczeń W. Nehringa (zob.), slawista, etnograf, w latach 1877–1880 członek i bibliotekarz Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, do 1899 r. docent prywatny na
Uniwersytecie Lwowskim, następnie krótko na Uniwersytecie Sofijskim, a wreszcie –
na Uniwersytecie Wiedeńskim; autor książki Runy i runiczne pomniki słowiańskie, o której pisał H. Ułaszyn („Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności” IV,
1909).
Lednicki Aleksander 136
(1866–1934), adwokat w Moskwie, polityk, publicysta, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej.
Lednicki Wacław 136
(1891–1963), syn Aleksandra (zob.), rusycysta, historyk literatury; od 1928 r. profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności (1937).
Lehr
zob. Lehr-Spławiński Tadeusz
Lehr-Spławiński Tadeusz 72-74, 130, 138, 142, 144, 157, 168, 175, 256, 265, 272-273,
281-282, 284-286, 293, 301, 303, 314, 324
(1891–1965), językoznawca, slawista; profesor Uniwersytetu Poznańskiego, Lwowskiego i Jagiellońskiego.
Leshaft Petr F. (Лесгафт Петр Ф.) 32
(1837–1909), lekarz, anatom, pedagog, propagator kultury fizycznej, w latach 1868–1871
profesor na Uniwersytecie Kazańskim, potem w szkołach wojskowych i na Uniwersytecie Petersburskim; w 1896 r. otworzył kursy dla instruktorek wychowania fizycznego,
zlikwidowane przez władze rosyjskie w 1905 r.; na temat „wolnego uniwersytetu”, o którym wspomina w listach J. Baudouin de Courtenay, informacji brak.
Leskien August 77, 248-249, 323-324, 346, 348-349, 355, 357-358, 360, 366-367, 370,
373-375, 385, 393, 395, 399, 401, 413, 417-420, 422-423, 425, 429-432, 436, 441-443,
445, 447, 450, 456
(1840–1916), niemiecki indoeuropeista, slawista i bałtolog; od 1868 r. profesor językoznawstwa porównawczego i sanskrytu w Jenie (objął katedrę po A. Schleicherze); od
1870 r. profesor slawistyki w Lipsku.
Lévi Sylvain 95, 97
(1863–1935), francuski orientalista; od 1894 r. profesor sanskrytu w Collège de France,
prezes Société de linguistique i Société des études juives.
Lewenson A.A. (Левенсон А.А.) 49
założyciel i właściciel drukarni w Petersburgu (Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон).
Lewicka Maria 259, 261, 263
studentka polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim.
Librowicz Sigizmund (Либрович Сигизмунд Ф.) 78, 80, 82, 87, 89
(1855–1921), publicysta, księgarz, pracownik firmy Wolffów w Petersburgu.
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Lidén Evald 251-252, 257
(1862–1939), szwedzki językoznawca, sanskrytolog; profesor uniwersytetu w Göteborgu.
Linde Samuel Bogumił 194, 215, 217, 372, 401
(1771–1847), leksykograf, bibliotekarz, autor Słownika języka polskiego (1807–1815).
Lindner Bruno 399
(1853−1930), indolog; profesor uniwersytetu w Lipsku.
Lipiński Wiaczesław (Липинський В’ячеслав) 154
(1882–1931), historyk, socjolog, twórca nowoczesnego konserwatyzmu ukraińskiego;
pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej, czuł się Ukraińcem w sensie głoszonej przez
siebie teorii (terytorializmu), że każdy mieszkający na Ukrainie, bez względu na pochodzenie lub wyznanie, jest Ukraińcem; zwolennik państwa narodowego.
Lipkowski 267
postać nieustalona.
Lisowski Zygmunt 160
(1880–1955), prawnik; profesor Uniwersytetu Poznańskiego, sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Lorentz Friedrich 265, 339, 359, 404, 417, 438
(1870–1937), niemiecki językoznawca, badacz kaszubszczyzny.
Lutosławski Wincenty 176-177
(1863–1954), filozof, wykładowca wielu uniwersytetów; członek Akademii Umiejętności.
Łatyszew Wasilij W. (Латышев Василий В.) 86-88
(1855–1921), filolog rosyjski, dyrektor Instytutu Historyczno-Filologicznego w Petersburgu; członek Cesarskiej Akademii Nauk.
Ławrow Pietr A. (Лавров Петр А.) 45
(1856–1929), slawista, badacz południowej Słowiańszczyzny; profesor Uniwersytetu Petersburskiego.
Ławrowski Pietr A. (Лавровский Петр А.) 362, 440-441
(1827–1886), slawista; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a do 1872 r. jego rektor,
odwołany za zbyt ostre manifestowanie poglądów słowianofilskich.
Łempicki Zygmunt 73, 130
(1886–1943), germanista, literaturoznawca; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Łosiowa 154
żona J. Łosia (zob.).
Łoś Jan 31, 33, 41, 59, 73, 78, 83, 97, 103-108, 110-113, 115, 119-131, 138, 142, 145-146,
154, 156, 159-160, 169, 177, 185-186, 208, 210, 212, 214, 217-219, 221, 228, 234, 243,
261-262, 268, 278, 281-284, 286, 291, 296, 318, 322, 330, 332, 334, 340, 342-343, 351-
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-352, 355, 357, 360-361, 364, 366-367, 372-373, 378, 395-396, 402-403, 406, 409, 414,
423-425, 427, 448, 450, 456
Łunaczarski Anatolij W. (Луначарский Анатолий В.) 97
(1875–1933), rosyjski filozof, teoretyk kultury, polityk, jeden z twórców systemu kształcenia w ZSRR; w latach 1917–1929 komisarz oświaty w rządzie bolszewickim; członek
Akademii Nauk ZSRR.
Machal 161
autor książki notowanej w katalogu J. Łosia (zob.).
Majewski 161
autor książki notowanej w katalogu J. Łosia (zob.).
Majewski Erazm 333
(1858–1922), przemysłowiec, myśliciel społeczny, także literat o zainteresowaniach naukowych; autor Słownika nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich (1891–1898),
Nauki o cywilizacji (t. 1–4, 1908–1923), artykułów z zakresu etnologii, archeologii, socjologii, ekonomii; członek Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności.
Malinowski Franciszek Ksawery 194
(1808–1881), ksiądz, językoznawca, autor Krytyczno-porównawczej gramatyki języka
polskiego z dzisiejszego stanowiska lingwistyki porównawczej napisanej (Poznań 1869–
–1870).
Malinowski Lucjan 31-32, 50, 317-318, 329
(1839–1898), absolwent Szkoły Głównej Warszawskiej, student uniwersytetów w Pradze, Jenie (u A. Schleichera), Lipsku (u A. Leskiena – zob.), Petersburgu (u I.I. Srezniewskiego); jego pracę doktorską, Beiträge zur slavischen Dialektologie. I. Über die
oppelnsche Mundart in Oberschlesien, uważa się za początek dialektologii polskiej; od
1877 r. profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (po H. Sucheckim); utworzył pierwsze na ziemiach polskich seminarium językoznawcze; sekretarz
Komisji Językowej Akademii Umiejętności i sekretarz Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, z czym wiązała się opieka nad „Rozprawami Wydziału Filologicznego” oraz „Sprawozdaniami Komisji Językowej Akademii Umiejętności”.
Malkiewicz Antoni 91
(1858–1914), prawnik, działacz oświatowy, dyrektor Banku Ziemskiego w Krakowie,
prezes Towarzystwa Zaliczkowego; od 1882 r. działacz, następnie członek Zarządu
Głównego, a w latach 1895–1911 drugi wiceprezes Krakowskiego Towarzystwa Oświaty
Ludowej.
Małecki Antoni 38, 208, 212, 216, 218, 223, 225, 228, 286, 429
(1821–1913), historyk literatury, historyk, filolog klasyczny, heraldyk; w latach 1850–
–1852 profesor nadzwyczajny filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
w latach 1854–1856 profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie w Innsbrucku, od
1856 r. profesor na katedrze literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Lwowskim;
od 1872 r. członek Akademii Umiejętności.
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Małecki Mieczysław 190, 293, 389
(1903–1946) językoznawca, slawista, uczeń K. Nitscha; od 1937 r. profesor filologii południowosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Mańcia
zob. Baudouin de Courtenay Maria
Mańkowski Leon 316, 320, 367
(1853–1909), doktor praw i filozofii, sanskrytolog; profesor na utworzonej dla niego
katedrze sanskrytu na Uniwersytecie Jagiellońskim; współzałożyciel „Rocznika Slawistycznego”.
Marbe Karl 398
(1869–1953), niemiecki psycholog; profesor uniwersytetów w Würzburgu i we Frankfurcie.
Maretić Tomislav 221, 223-224
(1854–1938), chorwacki językoznawca i leksykograf; profesor uniwersytetu w Zagrzebiu.
Marr Nikołaj J. (Марр Николай Й.) 74, 87
(1865–1934), rosyjski językoznawca, archeolog, badacz języków kaukaskich; od 1900 r.
profesor Uniwersytetu Petersburskiego; od 1909 r. członek Cesarskiej Akademii Nauk,
a po rewolucji – Akademii Nauk ZSRR; stworzył tzw. teorię jafetycką, opartą na marksizmie; w 1914 r. podpisał apel w obronie skazanego na więzienie J. Baudouina de
Courtenay.
Masing Gotthilf Leonhard 231
(1845–1936), estoński językoznawca; profesor uniwersytetu w Dorpacie.
Massalski Edward Tomasz (ps. Antoni Odrowąż Kamiński) 401
(1799–1879), absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, urzędnik w ministerstwie finansów
w Petersburgu, następnie rządca w majątku Lubomirskich na Wołyniu, a wreszcie pracownik Biblioteki Głównej w Warszawie; autor prac: O skarbach słowiańskich a szczególnie o gramatyce języka polskiego (Warszawa 1853), Gramatyka języka polskiego do
wymagań i natury brzmień zastosowana (Paryż 1867), Gramatyka języka polskiego skrócona. Napisana przez Antoniego Odrowąża (Wilno 1858); jako pierwszy polski gramatyk
zaproponował klasyfikację części mowy opartą na kryterium cech fleksyjnych.
Matusiak Szymon 249-252, 362, 382-383, 431, 451, 455
(1854–1922), pedagog, językoznawca i etnograf, nauczyciel gimnazjalny, autor prac z za
kresu dydaktyki języka polskiego, podręczników dydaktyki i pedagogiki, a także prac
etnograficznych i drobnych rozpraw językowych.
Meillet Antoine 47, 97-99, 214, 216-217, 236, 265, 359, 363, 367-368, 370, 399, 431
(1866–1936), francuski językoznawca, indoeuropeista; profesor Collége de France.
Melich János 72
(1872–1963), węgierski slawista; profesor uniwersytetu w Budapeszcie; członek Węgierskiej Akademii Nauk.
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Meringer Rudolf 51
(1859–1931), austriacki indoeuropeista, teoretyk języka; profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego; wydawca czasopisma „Wörter und Sachen”.
Mękarski 260
postać nieustalona
Michalski Stanisław 109, 263
(1865–1949), inżynier mechanik, działacz oświatowy i organizator nauki, kierownik
działu nauki Kasy im. Mianowskiego, inicjator serii „Poradnik dla samouków” (ukazywała się w latach 1898–1932); w latach międzywojennych dyrektor Funduszu Kultury.
Mickjević (nazwisko) 224
Mięsowicz 350, 352
lekarz krakowski, u którego leczył się J.M. Rozwadowski.
Mikkola Jooseppi Julius 216, 334, 336-337, 340, 367, 373, 425
(1866–1946), fiński językoznawca, slawista i bałtysta; profesor uniwersytetu w Helsinkach; on i jego żona przyjaźnili się z państwem Baudouinami de Courtenay, a korespondencja między obu językoznawcami trwała przez 28 lat.
Miklaszewski Juliusz 220
nauczyciel historii w gimnazjum, w którym uczył się K. Nitsch.
Miklosich František (Franz, von;Franc Miklošič) (Miklosicz) 415, 440
(1813–1891), słoweński językoznawca, od 1849 r. profesor slawistyki na Uniwersytecie
Wiedeńskim, członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Główne prace: Vergleichende
Grammatik der slavischen Sprachen (t. 1–4, 1868–1879) oraz Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen (1886).
Miletić Ljubomir 223, 458
(1863–1937), bułgarski językoznawca, dialektolog, etnograf; profesor uniwersytetu
w Zagrzebiu.
Milewski Tadeusz 182
(1906–1966), językoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miller 192-193, 195
postać nieustalona
Mładenow Stojanow Stefan (Младенов Стоянов Стефан) 68-69, 72, 106, 265, 298, 365,
374
(1880–1963), bułgarski językoznawca; profesor językoznawstwa ogólnego i porównawczego na Uniwersytecie Sofijskim; w latach 1904–1905 student J. Baudouina de Courtenay na uniwersytecie w Petersburgu.
Modrakowski 419
lekarz w Kissingen.
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Mokłowski Kazimierz 206-207, 209, 225, 341-344, 346, 352, 404-406, 409, 411, 414, 417-419, 421, 423
(1869–1905), dziennikarz, publicysta, architekt i działacz socjalistyczny; autor licznych
prac z zakresu historii architektury, w tym Sztuki ludowej w Polsce, cz. I: Dzieje mieszkań
ludowych, cz. II: Zabytki sztuki ludowej (Lwów 1903); H. Ułaszyn cenił te prace w częściach poświęconych architekturze, natomiast kwestionował wątki językowo-etymologiczne.
Molè Vojeslav 281
(1886–1973), slawista, romanista, historyk sztuki; od 1925 r. profesor historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Möller Hermann 331, 395
(1850–1923), duński językoznawca, zwolennik tezy o pokrewieństwie języków indoeuropejskich i semickich; autor prac Semitisch und Indogermanisch, Teil l: Konsonanten
(Kopenhagen 1906) oraz Vergleichende indogermanisch-semitische Wörterbuch (Kopenhagen 1911).
Morawski 179, 300, 302, 314, 339-340
sekretarz komisji egzaminów magisterskich na Uniwersytecie Poznańskim.
Morozewicz Józef 98
(1865–1941), mineralog, petrograf; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach
1921–1937 dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Moszyński Kazimierz 281
(1887–1959), etnograf, etnolog, slawista; od 1924 r. kierownik Oddziału Etnologii Słowiańskiej Instytutu Antropologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; na
wniosek K. Nitscha i J.M. Rozwadowskiego mianowany w 1926 r. zastępcą profesora
i kierownikiem Katedry Etnografii Słowian w Studium Słowiańskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1930 r. profesor; od 1935 r. profesor na Katedrze Etnologii i Etnografii
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie; po II wojnie światowej ponownie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Mroziński Józef 401
(1784–1839), zawodowy wojskowy, generał w wojsku Królestwa Polskiego, językoznawca; autor wyjątkowej w owych czasach i długo potem gramatyki Pierwsze zasady, gramatyki języka polskiego (Warszawa 1822) oraz rozprawy Odpowiedź na umieszczoną w Gazecie Literackiej recenzję dzieła pt. Pierwsze zasady… (Warszawa 1824); członek Deputacji
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego opracowującej zasady ortografii polskiej.
Muka Arnošt 417
(1854–1932), językoznawca łużycki, filolog klasyczny i slawista.
Murko Matija 264-265, 381, 418, 450
(1861–1952), słoweński slawista, etnograf; profesor uniwersytetów w Grazu, Lipsku
i Pradze.
Musiał 303
magistrant na Uniwersytecie Poznańskim.
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Mycielski Jerzy 348
(1856–1928), hrabia, historyk i historyk sztuki; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
redaktor „Przeglądu Polskiego”.
Nandris Grigore 182
(1895–1968), rumuński językoznawca; prezes Towarzystwa „Amicii Poloniei”.
Nehring Władysław 80, 103, 119, 205, 231, 399
(1830–1909), filolog, historyk literatury polskiej, wydawca zabytków staropolskich; od
1868 r. profesor slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim; członek Akademii Umiejętności (1873).
Niederle Lubor 342, 374, 409, 414
(1865–1941), czeski slawista, antropolog, etnolog i archeolog; od 1898 r. profesor Uniwersytetu Karola w Pradze.
Niemczewska 266
pracownica Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Nitsch Kazimierz 31, 33-34, 38, 41, 50, 73, 79-80, 83, 85-86, 90-91, 93, 119-123, 129-130, 205-207, 209, 211-223, 225-226, 228-243, 246-249, 251-281, 283-284, 286-300,
302-305, 307-315, 325, 330-337, 339, 342-353, 355, 357, 359, 362-369, 371, 374-375,
378-379, 381, 384, 387, 389, 393, 396-398, 400, 402-403, 405-410, 413, 419, 421, 423,
425-427, 431, 433, 440-441, 443, 446, 450, 452, 455-456
Noskowski 152
postać nieustalona
Novaković Stojan 222
(1842–1915), serbski filolog, polityk, dyplomata, w 1909 r. premier Królestwa Serbii;
tłumacz Grażyny A. Mickiewicza.
Nowak 320
postać nieustalona
Nowakowa (z d. Kwiatkowska) 69
postać nieustalona
Nowodworski Witold 41
(1861–1923), historyk; docent na Uniwersytecie Petersburskim, od 1908 r. profesor Uniwersytetu Kijowskiego, w Polsce niepodległej profesor Uniwersytetu Wileńskiego.
Obrębska (Obrębska-Jabłońska) Antonina 73, 313, 324
(1901–1994), uczennica K. Nitscha, polonistka, slawistka; od 1954 r. profesor języka
białoruskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
Oesterreicher Henryk 73, 143, 286
(1892–1942), językoznawca, współpracownik redakcji Słownika staropolskiego i Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności; w latach 1927–1933 sekretarz Komisji.
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Ojansuu Heikki 265
(1873–1958), profesor języków ugrofińskich na uniwersytecie w Turku.
Olszamowski Bolesław 54
(1848–1920), adwokat, historyk prawa, działacz petersburskiej Polonii, publicysta „Kraju”; doradca prawny Koła Polskiego w Dumie.
Orzechowski Stanisław 87
(1513–1566), pisarz polityczny i religijny.
Osławski 321
postać nieustalona
Ossowski Leszek 195
(1905–1996), slawista; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Osten-Sacken Wolf (Freiherr von der) 371, 374, 380, 444, 447, 450
jeden z bliskich kolegów H. Ułaszyna w Lipsku; publikował w „Indogermanische Forschungen”; bliższych informacji brak.
Ostwald Wilhelm 36
(1853–1932), profesor chemii na politechnice w Rydze i Lipsku, w 1909 r. laureat Nagrody Nobla z chemii.
Otrębski Jan 73, 130, 157, 165-166, 265, 285, 295, 299, 301
(1889–1971), indoeuropeista i lituanista; profesor Uniwersytetu Wileńskiego, po II wojnie światowej na Uniwersytecie Poznańskim.
Otto 35
postać nieustalona
Pachucki 156
postać nieustalona
Paderewski Ignacy Jan 189
(1860–1941), pianista, kompozytor, polityk.
Paluszkiewicz (?) Marian 170
doktorant H. Ułaszyna.
Pankiewicz 237
postać nieustalona
Parczewski Alfons 431
(1849–1933), adwokat z Kalisza, historyk, działacz polityczny, społeczny i narodowy; od
1915 r. profesor na Katedrze Prawa Kościelnego na Uniwersytecie Warszawskim, jeden
z organizatorów i profesor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Akademii Umiejętności;
działał w tajnym komitecie pomocy Mazurom, walczył o prawa Łużyczan, a jako poseł
do Dumy w latach 1906–1912 bronił unitów; autor szeregu prac z zakresu prawa, ekonomii i etnografii.
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Pareński Stanislaw 348
(1843–1913), lekarz; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1875 r. prymariusz
w szpitalu św. Łazarza w Krakowie.
Parkosz (Parkoszowic Jakub) 126
(? – po 1452), autor traktatu o ortografii polskiej.
Passendorfer Artur 173, 266
(1864–1936), nauczyciel, autor poradników językowych.
Pastrnek Franciszek 248
(1853–1940), czeski filolog, slawista; profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie
Karola w Pradze.
Paulisz (Paulisch) Zygmunt 177, 185
(1872–1943), uczeń L. Malinowskiego (zob.), nauczyciel gimnazjalny w Brodach i Krakowie.
Pauluszkiwić (nazwisko) 224
Pawłowski Stanisław 170
(1882–1940), geograf; profesor Uniwersytetu Poznańskiego; w 1932 r. członek Komitetu
Wykonawczego przygotowującego III Zjazd Pomorzoznawczy.
Pedersen Holger 47, 85, 236, 265, 406, 441
(1887–1953), duński językoznawca; profesor językoznawstwa porównawczego na uniwersytecie w Kopenhadze.
Penkala Franciszek 86, 88
nauczyciel gimnazjum wymieniony w dwóch listach J. Baudouina de Courtenay.
Peretz Władimir N. (Перетц Владимир Н.) 52
(1870–1935), literaturoznawca, folklorysta; w latach 1896–1903 docent prywatny na
Uniwersytecie Petersburskim, w latach 1903–1914 profesor języka i literatury rosyjskiej
na Uniwersytecie Kijowskim; członek Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu; od
1917 r. profesor Instytutu Pedagogicznego w Samarze; członek Ukraińskiej Akademii
Nauk i Akademii Nauk ZSRR; w 1934 r. aresztowany w sprawie Rosyjskiej Partii Narodowej (tzw. sprawa slawistów), zmarł na zesłaniu.
Piekarski Kazimierz 263, 266, 268, 271, 277
(1893–1944), bibliograf, historyk książki, bibliofil.
Piekosiński Franciszek 178, 199, 340, 359, 403
(1844–1906), historyk, prawnik i wydawca źródeł; profesor na Katedrze Historii Prawa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Archiwum Krajowego w Krakowie.
Pigoń Stanisław 130
(1885–1968), historyk literatury polskiej, edytor; w latach 1921–1930 profesor Uniwersytetu Wileńskiego, od 1931 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
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Pilat Roman 355, 429
(1846–1906), historyk literatury polskiej, edytor; w latach 1874–1903 profesor Uniwersytetu Lwowskiego; od 1881 r. członek Akademii Umiejętności.
Piniński Leon 59
(1857–1938), hrabia, prawnik, historyk sztuki, polityk; profesor prawa rzymskiego na
Uniwersytecie Lwowskim (1891); w latach 1889–1898 poseł do Rady Państwa w Wiedniu, a w latach 1894–1898 – do galicyjskiego Sejmu Krajowego, w latach 1898–1903 namiestnik Galicji (przyczynił się do usunięcia J. Baudouina de Courtenay z Uniwersytetu
Krakowskiego); w odrodzonej Polsce powrócił na Uniwersytet Lwowski.
Pniewski Władysław 129, 135-136, 280
(1893–1940), absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, nauczyciel Gimnazjum Polskiego
w Gdańsku; autor artykułów językowych oraz książki Język polski w dawnych szkołach
gdańskich (Gdańsk 1938), redaktor księgi pamiątkowej Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
(Gdańsk 1933).
Pogodin Aleksandr L. (Погодин Александр) 231
(1872–1947), rosyjski historyk i slawista; w latach 1902–1908 profesor rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego, skąd przeniósł się do Charkowa.
Polivka Jiří 104
(1858–1933), czeski językoznawca, slawista, literaturoznawca i folklorysta; profesor
Uniwersytetu Karola w Pradze.
Pollak Roman 168
(1886–1972), historyk literatury; profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
Porębowicz Edward 263, 438
(1862–1937), romanista, poeta, literaturoznawca i tłumacz; od 1899 r. profesor filologii
romańskiej na Uniwersytecie Lwowskim; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Porzeziński Wiktor 60, 66, 72-73, 94, 97, 157, 219, 278-279, 293-294, 336-337, 367, 388,
399, 424
(1870–1929), językoznawca, indoeuropeista, bałtysta; profesor Uniwersytetu Moskiewskiego; po powrocie do Polski profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Potkański Karol 35, 212, 314, 316, 356
(1862–1907), historyk; profesor historii powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim;
od 1902 r. członek Akademii Umiejętności; zajmował się historią Słowian, etnografią,
socjologią, antropologią i filozofią.
Poźniak 275
postać nieustalona
Pracki Witold 403
uczeń L. Malinowskiego (zob.), autor prac O mowie wsi Turowa („Prace Filologiczne”
VI, 1902) i Gwara ślesińska („Lud” XVI, 1908).
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Pribičević Walerian 427
postać nieustalona
Przychocki Gustaw 201
(1884–1947), filolog klasyczny; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1935 r. –
Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Ptaszycki Stanisław 41
(1853–1933), filolog, historyk, archiwista; od 1879 r. profesor języka i literatury rosyjskiej w gimnazjum katolickim w Petersburgu; od 1904 r. członek Akademii Umiejętności; w latach 1918–1926 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach
1926–1931 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie; badacz i wydawca
literatury staropolskiej, opracował inwentarz Metryki Litewskiej, faksymile kazań świętokrzyskich, autor Encyklopedii nauk pomocniczych historii i literatury polskiej (Lublin
1921); założyciel i redaktor „Archeionu”.
Puławski 91
postać nieustalona
Puzyna Jan 59
(1842–1911), ksiądz, biskup krakowski, kardynał.
Ramouš Fran 265
(1890–1952), językoznawca słoweński, badacz języka słoweńskiego; profesor uniwersytetu w Lublanie, autor gramatyki historycznej i historii języka słoweńskiego.
Ramułt Stefan 383-384, 456
(1859–1913), językoznawca, etnograf, badacz kaszubszczyzny, autor Słownika języka
pomorskiego, czyli kaszubskiego (Kraków 1893).
Reiter Marian 217
historyk literatury w galicyjskiej Radzie Szkolnej.
Rej Mikołaj 121
(1505–1569), polski poeta renesansowy.
Rešetar Milan 348-349, 450
(1860–1942), serbski językoznawca i historyk, badacz dialektów sztokawskich i czakawskich oraz akcentologii południowosłowiańskich. Profesor uniwersytetów w Wiedniu
i Zagrzebiu.
Romanski Stojan 173, 236, 362-363, 365, 367, 430, 441, 458
(1882–1959), językoznawca, badacz folkloru i etnograf bułgarski; od 1909 r. docent językoznawstwa słowiańskiego i etnografii na uniwersytecie w Sofii, od 1925 r. profesor;
od 1929 r. członek Bułgarskiej Akademii Nauk; gdy został zaproszony do współpracy
z „Rocznikiem Slawistycznym”, był asystentem G. Weiganda (zob.) w Instytucie Bułgarskim w Lipsku.
Rosenberg Fiodor A. (Розенберг Федор А.) 265
(1867–1934), rosyjski językoznawca, orientalista, iranista.
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Rospond Stanisław 193
(1906–1982), językoznawca; od 1945 r. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rost Paul 336-337, 365, 373, 401
autor pracy Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen gesammelt, herausgegeben mit Wörterverzeichnis versehen von…, Leipzig 1907.
Rostkowa (?) 266
pracownica Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Rowiński Michał 119
(1860–1925), filolog klasyczny, teoretyk literatury; studiował w Krakowie, Warszawie,
Lipsku, Bonn i Wrocławiu; nauczyciel na pensji w Warszawie, następnie w Gimnazjum
Emiliana Konopczyńskiego, w latach 1915–1917 wykładowca filologii klasycznej na
Uniwersytecie Warszawskim; członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; do Encyklopedii polskiej napisał artykuł Metryka polska.
Rozwadowski Jan Michał 32-35, 40-42, 49-50, 53, 55, 59, 61, 64, 71, 73, 103-104, 106-109,
111-115, 119, 122, 127, 130, 138, 145-146, 148, 155-156, 158-159, 169, 173, 175-178,
193-194, 196, 208-209, 215-219, 221, 223, 225-228, 232, 236-237, 239-241, 243-245,
247-249, 251, 253, 268, 275-276, 278-279, 287, 290-291, 295, 303, 308, 313-314, 316-319, 322-323, 325, 330-334, 336-337, 339, 341-342, 345, 347-353, 355-357, 359-361,
363-364, 366-373, 375-389, 456
Rudnicka (właśc. Bechczyc-Rudnicka Maria) 182, 185
(1888–1982), pisarka, tłumaczka, krytyk teatralny, propagatorka wiedzy o Biskupinie,
autorka (wspólnie z mężem) powieści o tej tematyce pt. Dziw (1937).
Rudnicki Mikołaj 73, 112, 135, 137-138, 140, 152-153, 160-161, 173, 179, 182, 188, 193,
241-242, 248-250, 255, 265, 273, 292-293, 335, 366, 379, 399, 452-455
(1881–1978), językoznawca, indoeuropeista; profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
Rydel Józef 111, 161
(1861–1939), od 1902 r. adiunkt w Akademii Umiejętności; od 1922 r. dyrektor kancelarii
Polskiej Akademii Umiejętności.
Rylski Tadej (Рильський Тадей Р.) 154
(1841–1902), etnograf, ukraiński działacz narodowy i społeczny.
Rzewnicki Jan 303
(1871–1944), inżynier, elektryk, literat; współtwórca i członek Komisji Słownictwa
Elektrotechnicznego, Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego, komitetu redakcyjnego „Poradnika Językowego”.
Sajdak Jan 169
(1882–1967), filolog klasyczny, bizantynista; profesor Uniwersytetu Poznańskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Saloni Juliusz 192-193
(1891–1963), nauczyciel polonista.
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Saski Stefan 65, 73, 257
(1888–1974), pedagog, językoznawca, nauczyciel w warszawskich szkołach średnich,
docent we Wszechnicy Polskiej; członek Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii
Umiejętności, po II wojnie światowej kierownik Zakładu Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Poznańskim.
Saussure Ferdynand, de 289
(1857–1913), językoznawca szwajcarski.
Schorr Mojżesz 72-73
(1874–1941), rabin, historyk i filolog semicki; od 1910 r. docent na Uniwersytecie
Lwowskim, od 1915 r. profesor; od 1928 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności;
jeden z organizatorów Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie; od 1935 r. senator
RP; zmarł na zesłaniu w Uzbekistanie.
Schrader Otto 219
(1855–1919), niemiecki językoznawca, indoeuropeista; profesor uniwersytetów w Jenie
oraz we Wrocławiu.
Schramm Wiktor 157, 293
(1885–1958), profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
Schuchardt Hugo 78
(1842–1927), austriacki indoeuropeista i romanista; profesor uniwersytetów w Grazu
i Halle; wieloletni korespondent J. Baudouina de Courtenay.
Seliszczew Afanasij M. (Сели́щев Афана́сий М.) 166
(1886–1942), rosyjski językoznawca, slawista; profesor uniwersytetów w Irkucku, Kazaniu i Moskwie.
Semkowicz Władysław 153
(1878–1949), historyk, paleograf, wydawca źródeł; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Siemiński 69
postać nieustalona
Sierpiński Wacław 164
(1882–1969), matematyk, jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Sijthoff Albertus Willem 437
(1829−1913), holenderski edytor i wydawca.
Sinko Tadeusz 406
(1877–1966), filolog klasyczny; początkowo nauczyciel łaciny i greki w gimnazjum
w Podgórzu; od 1903 r. docent na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1907 r. profesor
Uniwersytetu Lwowskiego, od 1913 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Akademii Umiejętności (i Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Polskiej Akademii Nauk.
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Skórski Aleksander 217
(1851–1928), filozof, historyk; profesor Uniwersytetu Lwowskiego i uniwersytetu w Sofii.
Škultéty Josef 72
(1853–1948), słowacki historyk, językoznawca, krytyk literacki i publicysta; profesor
uniwersytetu w Bratysławie; redaktor pisma „Národne novíny”; za wydrukowanie w nim
fragmentów artykułu J. Baudouina de Courtenay Słowacy a korona św. Stefana władze
węgierskie wytoczyły Škultety’emu proces sądowy, w którym został on skazany na kilka
tygodni aresztu.
Skwarczyńska Stefania 193
(1902–1988), teoretyk i historyk literatury; od 1945 r. profesor Uniwersytetu Łódzkiego;
członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
Sławuś
zob. Baudouin de Courtenay Świętosław
Słonimski Antoni 310
(1895–1976), poeta, dramaturg, krytyk teatralny, felietonista.
Słoński Stanisław 65, 72-73, 109, 113, 138, 179, 195, 313
(1879–1959), językoznawca; od 1915 r. profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie
Warszawskim.
Smith Caspar Wilhelm 401
(1811–1881), pierwszy duński slawista, docent na uniwersytecie w Kopenhadze; autor
Grammatik der polnischen Sprache (Berlin 1845).
Smoleński Władysław 209
(1851–1926), historyk; od 1882 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Smolka Stanisław 94, 98-99
(1854–1924), historyk; profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Sobolewski Aleksiej I. (Соболевский Алексей И.) 52, 80, 264, 345, 409
(1857–1929), filolog rosyjski; profesor uniwersytetu w Kijowie, potem w Petersburgu;
członek Cesarskiej Akademii Nauk; badacz historii języka rosyjskiego, zajmował się też
toponimią, etnografią, historią sztuki dawnej Rusi.
Sobolewskij (nazwisko) 224
Soerensen Asmus 418, 438
(1854–1912), znajomy H. Ułaszyna z Lipska, Duńczyk mieszkający w Chemnitz; historyk; docent, potem profesor Uniwersytetu Lipskiego, autor dwutomowej gramatyki
języka polskiego.
Sokołow N. (Соколов H.) 448, 450
postać nieustalona
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Srebrny Stefan 60
(1890–1962), filolog klasyczny; od 1918 r. profesor Uniwersytetu Lubelskiego (później Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Uniwersytetu Wileńskiego, a po II wojnie
światowej – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Stein Ignacy 38, 73, 106, 189, 205, 208, 211-212, 216-218, 223, 225, 228, 238, 317, 332,
338-340, 346, 404, 408, 411-414, 422, 431
(1875–1964), kolega K. Nitscha i H. Ułaszyna z czasów studiów w Krakowie; nauczyciel,
działacz oświatowy, organizator szkolnictwa na Śląsku, potem wicekurator w Poznaniu;
publikował w „Języku Polskim”, współautor (z R. Zawilińskim – zob.) Gramatyki języka
polskiego dla szkół średnich (Kraków 1907).
Stieber Zdzisław 193, 196
(1903–1980), językoznawca slawista; od 1937 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego; od
1948 r. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Warszawskiego.
Stojanović Ljubomir 222
(1860–1930), serbski filolog, polityk, autor biografii V. Karadžicia.
Stojanow Stefan
zob. Mładenow Stojanow Stefan
Streitberg Wilhelm August 355, 373, 443, 445
(1864–1925), niemiecki językoznawca, indoeuropeista, germanista, specjalizujący się
w języku gockim; profesor uniwersytetów we Fryburgu, Lipsku i Münsterze, współzałożyciel czasopisma „Indogermanische Forschungen”.
Streitbergowa 443
córka A. Leskiena (zob.), żona językoznawcy W.A. Streitberga (zob.).
Štrekelj Karel 338
(1859–1912), słoweński językoznawca, slawista, etnolog; od 1908 r. profesor uniwersytetu w Grazu.
Stroński 161, 293
autor książki notowanej w katalogu J. Łosia (zob.).
Szachmatow Aleksiej A. (Шахматов Алексей А.) 35, 38, 41, 45, 51-55, 65, 222, 371, 375,
398, 410
(1864–1920), rosyjski językoznawca; profesor Uniwersytetu Petersburskiego; członek
Cesarskiej Akademii Nauk i Akademii Umiejętności w Krakowie.
Szczepkin Wiaczesław N. (Щепкин Вячеслав Н.) 375
(1863–1920), rosyjski językoznawca (i literaturoznawca) z kręgu moskiewskiej szkoły
lingwistycznej; zajmował się językiem starosłowiańskim, dialektologią bułgarską, historią sztuki bizantyjskiej i staroruskiej, paleografią; profesor Uniwersytetu Moskiewskiego.
Szczerba Lew W. (Щерба Лев В.) 46, 51, 53, 61, 90, 92-93, 385
(1880–1940), rosyjski językoznawca, slawista, romanista; profesor Uniwersytetu Petersburskiego; członek Cesarskiej Akademii Nauk; uczeń J. Baudouina de Courtenay i jego
korespondent w latach 1902–1916.
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Szczęsny Roman 169-170
magistrant H. Ułaszyna na Uniwersytecie Poznańskim.
Szczurat Wasyl G. (Щурат Василь Г.) 37, 43, 338
(1871–1948), ukraiński literaturoznawca, poeta i tłumacz; tłumaczył na ukraiński utwory
Horacego, H. Heinego, J.W. Goethego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, A. Asnyka, J. Kasprowicza i K. Przerwy-Tetmajera; w latach 1921–1923 rektor
ukraińskiego Tajnego Uniwersytetu Lwowskiego.
Szeffs Bolesław 136, 138, 156, 281
ksiądz, proboszcz w Bysławku (pow. tucholski), skrajny purysta językowy walczący zaciekle m.in. z zapożyczeniami, zasypujący redakcję „Języka Polskiego” protestami przeciwko nim; w 1925 r. redakcja ogłosiła, że nie będzie publikować jego tekstów.
Szober Stanisław 65-70, 72-74, 94, 109-110, 130, 139, 141, 148, 158, 173-174, 179-180,
185, 189, 261, 265, 267, 271, 277, 281, 284-285, 293-295, 303, 311, 313, 325, 388-389
(1879–1938), językoznawca, polonista; od 1915 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Szurmin (Šurmin) Đuro 220-221
(1867–1937), chorwacki historyk literatury, polityk.
Ślaski Bolesław 136
(1870−?), prawnik, z zamiłowania etnograf, badacz Pomorza; autor Słownictwa rybackiego i żeglarskiego u Kaszubów nadmorskich (Warszawa 1911), Polskiego słownika
marynarskiego (Poznań 1926) i wielu innych prac o tematyce morskiej.
Śmieszek Antoni 73, 151, 158, 277, 335, 366, 398
(1881–1943), egiptolog, iranista; od 1929 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
Tarnawski Apolinary 45, 377
(1851–1943), lekarz, właściciel zakładu przyrodoleczniczego w Kosowie pod Kołomyją.
Tarnowski Stanisław 59, 77, 363
(1837–1917), hrabia, historyk literatury; profesor oraz dwukrotnie rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Taszycki Witold 73, 106, 291
(1898–1979), językoznawca; od 1928 r. profesor języka polskiego na Uniwersytecie Wileńskim, od 1936 r. na Uniwersytecie Lwowskim; po II wojnie światowej profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii
Nauk.
Tenner Juliusz 164, 219, 398-399
(1861−1922), lektor wymowy na Uniwersytecie Lwowskim, autor prac o estetyce i muzyce słowa oraz sztuce aktorskiej (m.in. Estetyki żywego słowa, Lwów – Warszawa 1904,
recenzowanej przez H. Ułaszyna); członek austriackiego towarzystwa fonetyki eksperymentalnej w Wiedniu.
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Tettenborn Richard 78
(1868−?), student Uniwersytetu Dorpackiego, słuchacz wykładów J. Baudouina de Cour
tenay; nauczyciel niemieckiego w Petersburgu, pomagał Baudouinowi w pracach nad
słownikiem Dala.
Thumb Albert 398
(1865–1915), profesor językoznawstwa porównawczego i języka nowogreckiego na uniwersytetach we Fryburgu, Marburgu i Strasburgu.
Thurneysen Rudolf 406
(1857–1940), szwajcarski językoznawca, celtolog, w latach 1913–1923 profesor językoznawstwa indoeuropejskiego na uniwersytecie w Bonn.
Tołłoczko 109, 365
postać nieustalona
Tołstoj (nazwisko) 224
Tołstoj Lew N. 437
(1828–1910), rosyjski pisarz.
Tomaszewski Adam 159-160, 163-164, 180, 182, 187, 299, 305
(1895–1945), dialektolog, nauczyciel w gimnazjach poznańskich, badacz dialektu wielkopolskiego; od 1929 r. także asystent w seminarium filologii słowiańskiej i seminarium
języka polskiego na Uniwersytecie Poznańskim; habilitował się (1936) z języka polskiego, później rozszerzając zakres na filologię słowiańską.
Tomasziwski Stepan (Томашівський Степан) 288
(1875–1930), ukraiński historyk; docent na Uniwersytecie Lwowskim.
Torbiörnsson Tore 209-210, 214, 218, 263, 336-339, 341, 398, 419-421, 441
(1864–1948), szwedzki językoznawca, slawista, uczeń F.F. Fortunatowa (zob.); od 1931 r.
profesor uniwersytetu w Uppsali.
Trautmann Reinhold 253
(1883–1951), niemiecki językoznawca, slawista i bałtysta; po I wojnie światowej profesor uniwersytetów w Pradze, Królewcu, Lipsku i Jenie.
Tretiak Józef 212, 215, 217, 219, 245, 332, 362, 364-366, 377, 396, 418
(1841–1923), historyk literatury, krytyk literacki; od 1894 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Języka i Literatury Ukraińskiej; od 1888 r. członek
Akademii Umiejętności; w latach 1898–1922 kolejno sekretarz Wydziału I Akademii
Umiejętności, przewodniczący Komisji do Badań w Zakresie Historii Literatury i Oświaty w Polsce, przewodniczący Komisji Językowej Akademii Umiejętności i członek Komisji Języka Polskiego.
Tymieniecki Kazimierz 193
(1887–1968), historyk mediewista; w latach 1915–1919 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1919 r. – Uniwersytetu Poznańskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
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Twardowski Kazimierz 322
(1866–1938), filozof, twórca szkoły lwowsko-warszawskiej.
Ulanowscy 351
Bolesław (zob.) i jego matka, Aleksandra z Borkowskich Ulanowska (1840–1912).
Ulanowski Bolesław 94-95, 112, 232, 240, 344, 346, 358-360, 437
(1860–1919), prawnik, historyk, wydawca źródeł; od 1886 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Akademii Umiejętności, a w latach 1903–1919 jej sekretarz generalny.
Ułaszyn Henryk 32-34, 36-37, 43, 60-61, 64, 73, 77, 84-85, 94, 97, 104, 119, 135, 137-142,
144-150, 152, 154-177, 179-194, 196-201, 212, 218, 250, 253, 261-262, 264-266, 268-276, 279, 295, 393-394, 396-398, 400, 402, 404, 405-410, 412-413, 415-424, 430, 432-441, 443-451, 454-456, 458
Ułaszynowa (z Wolffów) Wanda 387
(1897–1979), córka Józefa (zob.), księgarza i wydawcy; absolwentka prawa Uniwersytetu Poznańskiego, żona Henryka Ułaszyna.
Urbańczyk Stanisław 182-183, 185, 187, 195, 198, 201
(1909–2001), językoznawca, historyk języka, dialektolog, leksykograf.
Vaillant André 298
(1890–1977), francuski slawista; profesor Collège de France.
Vasmer Max 39, 41, 45-46, 53-55, 66, 87, 90, 92, 231, 264-265, 271, 360, 365, 367, 373,
378, 385, 430, 456-457
(1886–1962), uczeń J. Baudouina de Courtenay na Uniwersytecie Petersburskim, pierwszy mąż Cezarii Baudouin de Courtenay (zob.); językoznawca, slawista, indoeuropeista,
etymolog; profesor uniwersytetów w Petersburgu, Dorpacie, Lipsku i Berlinie; założyciel
i redaktor pisma „Zeitschrift für slavische Philologie”, autor rosyjskiego słownika etymologicznego.
Vasmerowa Cezia
zob. Baudouin de Courtenay Cezaria
Vasmerowie Cezaria i Max
zob. Baudouin de Courtenay Cezaria, Vasmer Max
Vendryes Joseph 406, 431
(1875–1960), francuski językoznawca; od 1907 r. profesor językoznawstwa indoeuropejskiego na Sorbonie.
Vondrák Vacláv 79, 122, 216, 219, 248, 265, 331, 334, 337, 367, 394, 399, 421
(1859–1925), czeski slawista; profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Vrtel-Wierczyński Stefan 136, 291-292
(1886–1963), historyk literatury, bibliograf, wydawca tekstów staropolskich; w latach
1950–1960 profesor literatur zachodniosłowiańskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Wachholz Leon 320
(1867–1942), specjalista w zakresie medycyny sądowej, kryminolog, także tłumacz poezji J.W. Goethego i F. Schillera; profesor w Katedrze Medycyny Sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Wasiliew (nazwisko) 224
Waszyński Stefan 333, 341, 343, 351, 424-425
(?–1908), badacz literatur i kultury, autor m.in. prac Adam Mickiewicz, jego historiozoficzne i społeczne poglądy, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Poznań)” XXVII,
1900; De servis Atheniensium publicis, dissertatio inauguralis (Berlin 1898).
W.D. 394
autor recenzji pracy F. Krčka (zob.) w „Słowie Polskim”.
Weigand Gustaw 430
(1860–1930), niemiecki językoznawca, specjalista w zakresie języków bałkańskich;
w 1893 r. założył na Uniwersytecie Lipskim Instytut Rumuński, a następnie Instytut Języka Bułgarskiego.
Weingart Miloš 265
(1890–1939), czeski językoznawca; profesor slawistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze; profesor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
Weintraub Wiktor 162-163, 299
(1908–1988), historyk literatury, badacz literatury staropolskiej i romantycznej; od
1950 r. wykładowca, od 1954 r. profesor slawistyki w Harvard University.
Wende Edward 379
(1830–1914), warszawski księgarz i wydawca „Prac Filologicznych”.
Weyberg Zygmunt 267
(1872–1945), mineralog, petrograf, krystalograf i chemik; profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego; członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Węclewski 259-260, 262
radca w Namiestnictwie we Lwowie.
Węcławski
zob. Węclewski
Wędkiewicz Stanisław 73, 140, 273
(1888–1963), romanista; w latach 1919–1921 profesor Uniwersytetu Poznańskiego, od
1921 r. – Jagiellońskiego, w latach 1934–1939 – Warszawskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności; w latach 1922–1934 redaktor miesięcznika „Przegląd Współczesny”.
Widajewicz Józef 159, 196-197
(1889–1954), historyk mediewista, nauczyciel w gimnazjum poznańskim; docent, a od
1937 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego, po II wojnie światowej profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Wieczorkiewicz 192
postać nieustalona
Wieluch 223
postać nieustalona
Wierczyński
zob. Vrtel-Wierczyński Stefan
Wierzbowski Teodor 98-99, 442
(1858–1923), historyk, bibliograf, historyk literatury polskiej; profesor rosyjskiego
Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1897–1919 dyrektor Archiwum Głównego Akt
Dawnych; członek Akademii Umiejętności, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego (1907).
Wijk Nikolai, van 265, 385, 437, 441
(1880–1941), holenderski slawista i bałtysta; profesor slawistyki na uniwersytecie w Lejdzie.
Wiklund Karl Bernhard 251
(1868–1934), szwedzki językoznawca; profesor języków ugrofińskich na uniwersytecie
w Uppsali.
Williams Harold 41
(1876–1928), nowozelandzki dziennikarz, poliglota, wielbiciel L. Tołstoja i wyznawca
jego filozofii; korespondent „Timesa” w Petersburgu.
Willman-Grabowska Helena 62, 64, 95-97, 99, 389
(1870–1957), filolog indyjski; studiowała na Sorbonie i w Collège de France; uczennica
A. Meilleta (zob.), S. Lèviego (zob.), A. Fouchera i L. Finota (zob.); w latach 1920–1927
wykładowca sanskrytu i pali na Sorbonie; od 1928 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1927 r. otrzymała od rektora K. Morawskiego i J.M. Rozwadowskiego propozycję
powrotu do Polski; przywrócono wówczas dla niej katedrę sanskrytu, zlikwidowaną po
śmierci L. Mańkowskiego – zob.); członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Windakiewicz Stanisław 105, 108
(1863–1943), historyk literatury polskiej; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Akademii Umiejętności (i Polskiej Akademii Umiejętności).
Windisch Ernst 324, 362, 399
(1844−1918), indolog; profesor uniwersytetu w Lipsku.
Winter 355
wydawca w Lipsku.
Witkowski Stanisław 109, 261
(1866–1950), filolog klasyczny; profesor Uniwersytetu Lwowskiego; członek Polskiej
Akademii Umiejętności.
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Witte Hans 404
(1867–1945), niemiecki historyk i archiwista, autor pracy Wendische Zu- und Familiennamen (1906).
Wize 298
postać nieustalona
Wojciechowski 217
jeden z recenzentów podręcznika gramatyki I. Steina i R. Zawilińskiego, wymieniony
przez K. Nitscha.
Wolff Aleksander 78, 82-84, 87-89, 112, 137
syn Bolesława Maurycego (zob.), księgarz i wydawca w Petersburgu.
Wolff Bolesław Maurycy
(1826–1883), założyciel firmy księgarskiej w Petersburgu.
Wolff Józef
zięć Bolesława Maurycego (zob.), księgarz w Petersburgu.
Wolter Edward A. (Вольтер Эдуард А.) 51, 83, 231
(1856–1941), językoznawca, lituanista i etnograf, bibliotekarz Cesarskiej Akademii
Nauk; w latach 1919–1922 dyrektor Biblioteki Kowieńskiej, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego i dyrektor Muzeum Miasta Kowna; korespondował z J. Baudouinem de
Courtenay.
Wójcicki 168
postać nieustalona
Wójcikówna Stefania 259, 261, 263-264, 267, 276
studentka polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim.
Wrzosek 108, 110-111
postać nieustalona
Wünche 305
magistrant na Uniwersytecie Poznańskim.
Wundt Wilhelm 119
(1832–1920), niemiecki psycholog, filozof i fizjolog; profesor fizjologii w Heidelbergu
(1864), a następnie filozofii w Zurichu (1874) i Lipsku (1875); badacz psychologii ludów
i języka, twórca psychologii eksperymentalnej.
Wyczyński 136
postać nieustalona
Zabrocki Ludwik 178-179, 302-303, 314
(1907–1977), językoznawca, germanista; od 1953 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
Zajączkowski 201
postać nieustalona
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Zakrzewski Stanisław 346
(1873–1936), historyk mediewista; od 1907 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego;
redaktor „Ateneum Polskiego” we Lwowie, w latach 1914–1917 i w 1930 r. redaktor
„Kwartalnika Historycznego”.
Zathey Stanisław 317
(1875–1938), kolega K. Nitscha z czasów studiów.
Zawiliński Roman 35, 38, 56, 73, 114, 161, 208, 211-212, 216-218, 223, 225, 228, 236, 250-251, 346, 379-380, 382-384, 396, 404, 408, 411-414, 421-422, 451-452
(1855–1932), nauczyciel, językoznawca, współautor (z I. Steinem – zob.) Gramatyki języka polskiego dla szkół średnich (Kraków 1907); założyciel „Poradnika Językowego”.
Zborowski Juliusz 107, 257, 366-367, 374, 379
(1888–1965), językoznawca, etnograf, znawca Podhala, kustosz i dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.
Zdziarski Stanisław 321-322
(1878–1928), polonista, slawista, historyk literatury i folklorysta; w latach 1899–1904
sekretarz Towarzystwa Ludoznawczego; autor prac: Pierwiastek ludowy w poezji polskiej
XIX w. („Kraj” 1902, nr 46; „Wisła” XVI, 1901), Garść baśni ludu polskiego („Książka”
III, 1902), Bohdan Zaleski („Przegląd Tygodniowy” „Dodatek popularnonaukowy”, maj
1903, „Известия” X, 1910), recenzowanych przez H. Ułaszyna.
Zdziechowski Marian 98-99, 316
(1861–1938), historyk i krytyk literatury, filozof, publicysta, w odrodzonej Polsce profesor Uniwersytetu Wileńskiego.
Zielenin Dymitr K. (Зеленин Димитр К.) 55
(1878–1954), rosyjski filolog i etnograf.
Zieliński Tadeusz (w Rosji Зелинский Фаддей Францевич) 66, 97, 155, 264, 291-292
(1859–1944), filolog klasyczny; profesor Uniwersytetu Petersburskiego, po powrocie do
Polski w 1920 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Akademii Umiejętności,
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Literatury.
Ziłynski Iwan (Зилынски Иван) 168, 190, 281, 304
(1879–1952), filolog, ukrainista; od 1926 r. zastępca profesora w Katedrze Języków
Ruskich Studium Słowiańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 1933 r. docent, od
1934 r. profesor.
Zimmer Heinrich Friedrich 362, 431
(1851–1910), niemiecki celtolog i indianista; profesor uniwersytetu w Greifswaldzie;
w 1901 r. na uniwersytecie w Berlinie został pierwszym niemieckim profesorem celtologii.
Zimmermann 425
dziennikarz (?) „Dziennika Poznańskiego”, autor wiadomości o śmierci S. Waszyńskiego
(zob.).
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Zimmermann Kazimierz 240
(1874–1925), ksiądz, teolog, ekonomista; od 1908 r. profesor socjologii w Katedrze
Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Z.K. 105
Zubatý Josef 236, 265, 349, 367, 445
(1855–1931), czeski językoznawca, indianista, bohemista; profesor Uniwersytetu Karola
w Pradze.
Żebielow Siergiej A. (Жебелев Сергей А.) 87
(1867–1941), rosyjski historyk; profesor literatury greckiej na Uniwersytecie Petersburskim (potem Leningradzkim); zajmował się dziejami antycznymi, etnografią, archeologią, filologią klasyczną.
Żeromski Stefan 140, 283
(1864–1925), pisarz polski.
Żórawski Kazimierz 52, 98-99
(1866–1953), matematyk; od 1919 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.
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