Biblioteka
LingVariów
Tom 26

Materiały do dziejów
polskiego językoznawstwa
III
Korespondencja Kazimierza Nitscha
i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej
1925–1958
Część 2
1946–1958
Opracowanie

Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa

Uniwersytet Jagielloński
WydziałPolonistyki

Materiały do dziejów
polskiego językoznawstwa

III
Korespondencja Kazimierza Nitscha
i

Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej
1925–1958

Biblioteka „LingVariów”
T. 26
Redaktor naukowy serii
Mirosław Skarżyński

Materiały do dziejów
polskiego językoznawstwa

III
Korespondencja Kazimierza Nitscha
i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej
1925–1958
Część 2
1946–1958

Opracowanie
Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa

Z prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka „LingVariów” T. 26

Materiały do dziejów
polskiego językoznawstwa

III
Korespondencja Kazimierza Nitscha
i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej
1925–1958
Część 2
1946–1958

Opracowanie
Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa

Księgarnia Akademicka
Kraków 2018

Recenzentka
dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Redakcja
Mirosław Skarżyński
Skład i łamanie
Małgorzata Manterys-Rachwał
Okładka
Paweł Sepielak

Fotografie w książce pochodzą ze zbiorów:
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
Elżbiety Smułkowej

Publikacja dotowana
przez Wydział Polonistyki UJ
ISBN 978-83-7638-967-7 (całość)
ISBN 978-83-8138-056-0 (część 2)
© Wydział Polonistyki UJ, Mirosław Skarżyński i Elżbieta Smułkowa

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków
tel./faks: 12 431 27 43, 12 421 13 87
akademicka@akademicka.pl
www.akademicka.pl

Spis treści
1946............................................................................................................ 7
1947............................................................................................................ 36
1948............................................................................................................ 85
1949............................................................................................................ 167
1950............................................................................................................ 291
1951............................................................................................................ 372
1952............................................................................................................ 434
1953............................................................................................................ 499
1954............................................................................................................ 548
1955............................................................................................................ 570
1956............................................................................................................ 585
1957............................................................................................................ 594
1958............................................................................................................ 599
Antonina Obrębska-Jabłońska: Kazimierz Nitsch 1 II 1874 – 26 IX 1958.......... 605
Indeks nazwisk, przezwisk i pseudonimów......................................................... 611

•5•

1946
490. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Moskwa, 28 I 1946

Szanowny Panie Profesorze,
ciągle jesteśmy w Moskwie i ciągle jeszcze nie znamy dnia ani godziny dalszych naszych podróży. Na razie czekamy na resztę placówki, której zespół, paszporty i wizy
kompletują się, jak widać, bardzo opieszale. To tylko jest przykrą stroną, że przez cały
ten czas nie otrzymaliśmy żadnego listu z Warszawy. Widocznie „zespół” trzyma listy
w walizkach i siedzi na nich (na walizkach) w nadziei rychłego wyjazdu, a tu nic i nic.
Mnie osobiście to raczej dogadza – chodzimy z Witoldem systematycznie do Biblioteki Lenina, gdzie już dotarłam nawet do katalogu, co ułatwia orientację i przyśpiesza otrzymywanie książek. Wysmażyłam mały artykulik dla JP – ten o kinofikacji   1. Pobyt w Moskwie pomógł mu wyraźnie, bo ten mały szczegół rozpatrywać
można na szerszej podstawie językowej z uwzględnieniem stosunków leksykalnych
rosyjskich itp. No i w Warszawie, paląc w piecu, sprzątając i gotując, miałabym mniej
czasu na tę zabawkę.
W tej chwili próbuję się przegryźć przez oficjalnie obowiązującą tu w kołach naukowych naukę Marra. Właściwie, żeby móc zrozumieć i przyjąć lub nie Marra, należałoby zapoznać się z językami kaukaskimi. Tego już tu (zdaje się) zrobić nie zdążę.
Jego teorie ogólnojęzykoznawcze, dotyczące genezy i pewnych etapów języka, mogą
być zupełnie ciekawe i pobudzające do myślenia. Żeby tylko nie były tak apodyktyczne i tak napastliwie atakujące językoznawstwo indoeuropejskie. W świetle marryzmu rozumieć można niechęć dotychczasowych sowieckich uczonych do badań tzw.
formalno-porównawczych, w zakresie fonetyki czy morfologii, czy historii języka.
Wszystko to są działy źle widziane i opatrzone etykietką co najmniej wstecznictwa.
Semantyka i geneza języka cieszą się uznaniem. Przy tym niektóre twierdzenia są
tym goręcej propagowane, im bardziej brzmią paradoksalnie. Np. teoria, że pismo
poprzedziło język mówiony, że należy go odnieść do okresu języka gestów, który wyszedł z gestów ręki, że ręka i nazwa ręki tak doniosła w powstaniu języka mówionego,
1

Kinofikacja, JP XXVI.
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kiedy się dochodzi do etymologii ręki, dzielonej na ru-ka, to wyrobionemu indoeuropeiście ręce opadają. Cała struktura dowodowa prioryzmu pisma przed mową oparta
jest w pracach uczniów Marra na… charakterach chińskich. Zresztą próby wyjścia
poza granice rodziny języków indoeuropejskich i szukania szerzej zakrojonych pokrewieństw językowych są zasadniczo do przyjęcia. Ale należy to robić wg pewnych
zasad uznanych jako naukowe – pamiętam bardzo ciekawe wykłady Śmieszka z tego
zakresu. A pewnie są też inne próby.
Też nienowa, ale tu wyłącznie jako marrystyczna, uważana jest teoria powstania
części mowy ze zdania. Teorię tę rozwinął następca Marra Mieszczaninow, w wyszłej
przed miesiącem książce pt. Члены предложения и части речи  2. Książka ta w ciągu
10 dni została rozprzedana i ja już jej nie mogłam dostać.
Na początku stycznia odbyliśmy ciekawą i przyjemną podróż do Leningradu.
Trwało to wszystko, niestety, tylko 3 dni, bo nam coś pokręciły polskie tutejsze biura
z paszportami, a jeździ się tu z miasta do miasta za przepustkami… Leningrad jest
ślicznym miastem. Miglanc miał rację. Na Ermitaż mieliśmy tylko 2 godziny czasu,
bo muzea zamykają się o godz. 4, więc wprost z pociągu tam pobiegliśmy. Więcej się
oglądało sale niż obrazy, bo nie było czasu. Paru Leonardów da Vinci, Rembrandtów
i van Dycków zostało w pamięci. Malarstwo francuskie dnia tego (sobota) było zamknięte, a inne działy, np. orientalne, w ogóle nieuruchomione. W śródmieściu zniszczeń wojennych nie widać – za to uderza ogólne opuszczenie w porównaniu z amerykańsko-orientalną Moskwą (amerykańskość w buildingach, a wschodniość w nacji).
Niedzielę spędziliśmy na 5-godzinnej rozmowie u czołowego sinologa rosyjskiego, Aleksiejewicza3. Bardzo była ciekawa – prawie szampańska – wizyta. Jest to
uczony zupełnie i bardzo europejskiej miary. Rozmowa zresztą ani na cal nie zboczyła od ściśle sinologicznych dziedzin. Inny sinolog, uczeń Szczuckiego (o którym nam i w Moskwie nie chcą powiedzieć, co się z nim stało)4 jest ambasadorem
w Chungkingu – Pietrow5.
W poniedziałek był znowu mój dzień. Poszliśmy do Akademii Nauk, do Instytutu Jazyka i Myszlenija, i tam natrafiłam na posiedzenie Komisji Dialektologicznej,
2
3

4

5

Iwan I. Mieszczaninow (1883–1967) – językoznawca, archeolog, uczeń Marra i zwolennik
„nowej nauki o języku”. W tym czasie dyrektor Instytutu Języka i Myślenia AN ZSRR.
Omyłka Obrębskiej-Jabłońskiej: chodzi o prof. Wasilija M. Aleksiejewa (1881–1951), sinologa, tłumacza klasycznej literatury chińskiej, członka AN ZSRR. W tym czasie kierował Instytutem Orientalistyki (Институт Востоковедения АН СССР).
Julian K. Szczucki (1897–1938) – rosyjski filolog orientalista, był m.in. wykładowcą Leningradzkiego Instytutu Wschodu. W 1937 r. został aresztowany i oskarżony (jak wielu
innych specjalistów od Dalekiego Wschodu) o szpiegostwo na rzecz Japonii. Rozstrzelany
w lutym 1938 r.
Apołłon A. Pietrow (1907–1949) – sinolog, historyk filozofii chińskiej, dyplomata, był
ambasadorem ZSRR w Chinach w latach 1945–1948.
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na które nas zaproszono. Znów prawie pięciogodzinna rozmowa, a potem biegiem
niemal wprost do pociągu i z powrotem Moskwa.
Przyjęli nas ci dialektolodzy bardzo serdecznie. Wysłuchaliśmy 2 referatów – dobrych, zupełnie poprawnych; 1) Fiedota Filina 6 o formach nominatywnych rzeczowników żeńskich na -a w funkcji kauzatywu na terenie dialektów obszaru leningradzkiego. Ciekawe, że formy nomin.-acc. ogarniają też pozycje z przyimkami. (W dyskusji
przypomniałam o zupełnie przeciwnych tendencjach, rozpodabniających, istniejącą
w naszych dialektach przypadkowo zgodną formę mianownika i biernika femininów
na -a na Śląsku czy Suwalszczyźnie). 2) Pani Grinkowa 7 miała referat o postpozytywnych członach przy rzeczownikach określonych -om, -ma, -mo, -me, -mu: дом-ом,
баба-ма, zapisanych w mowie 1 obiektu w dialekcie jakiejś wsi ok. Wiatki. Znów
systematycznie zebrany i ułożony materiał. Próba polemiki z autorem jakiegoś artykułu, Rumunem, który dopatrywał się w tych zjawiskach postpozycji pierwotnych
wpływów normańskich (tu analogie z językiem szwedzkim).
Przewodniczył posiedzeniu prof. Łarin8. Bardzo miłe (osobiście) robił wrażenie,
a w dyskusji i przewodniczeniu cechowało go metodyczne ujmowanie zagadnień
i wielka ostrożność w wyprowadzaniu wniosków. Wśród dialektologów tam obecnych poznałam jeszcze prof. (?) Malcewa9, który mówił, że atlas gwarowy południowej Małopolski Nitscha i Małeckiego10 mają w Instytucie i że go „izuczają”. Dostałam
od niego ostatnią wersję ich kwestionariusza gwarowego, który udoskonalili i bardzo
rozszerzyli w porównaniu z pierwszymi opublikowanymi tekstami kwestionariuszy.
Ale w rozmowie o Marze, tośmy się z nim nie zgodzili, choć przyznał, że nie wszystkie jego etymologie są słuszne. Zapytywali mnie, co się robi w tej chwili w Polsce na
odcinku dialektologii. Powiedziałam, że przeżywamy w tej chwili przesiedlenia, które
nam upłynniają znakomicie problemy gwarowe. „To samo nieszczęście mamy i my
u nas” – powiedziano mi na to.
Parę słów zamieniłam jeszcze ze Zborowskim 11, Ukraińcem, który się zajmował
skrótowcami i współczesnym językiem literackim. A prócz tego zapoznaliśmy tam
6

Fiedot P. Filin (1908–1982) – językoznawca slawista, dialektolog, historyk języka, w latach 30. jeden z propagatorów marryzmu. W tym czasie kierował Sekcją Dialektologii
w Instytucie Języka Rosyjskiego AN ZSRR.
7 Nadieżda P. Grinkowa (1895–1961) – filolog, etnograf, dialektolog i historyk języka rosyjskiego, docent w Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. A.I. Hercena w Leningradzie.
8 Borys A. Łarin (1893–1964) – językoznawca, slawista i lituanista, profesor Uniwersytetu
Leningradzkiego.
9 Michaił D. Malcew (1892–1954) – językoznawca, dialektolog, pracował w Instytucie Języka i Myślenia.
10 Mowa o Atlasie językowym polskiego Podkarpacia.
11 Iwan K. Zborowski (1902–?) – językoznawca, wówczas członek pracowni słownika współczesnego języka rosyjskiego w Instytucie Języka i Myślenia i docent w Katedrze Językoznawstwa Uniwersytetu Leningradzkiego.
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entuzjastę literatury polskiej, specjalnie okresu na przełomie XVIII i XIX w., który
nie chciał się z nami rozstać, nie mógł odżałować, że nie może nas zatrzymać i pokazać swoich materiałów i prac nad literaturą polską. Tejże literatury wykłada na
Uniwersytecie Leningradzkim. Nazywa się Сергей С. Советов12, bardzo, zdaje się,
pragnie przyjechać na studia do Polski – radziliśmy mu Kraków i Studium Słowiańskie, a z innych źródeł wiemy, że jego osoba była czy będzie brana pod uwagę przy
wymiennych wyjazdach naukowców polsko-rosyjskich. Tłumaczył Grażynę Mickiewicza, z jego sonetów przełożył Stepy akermańskie. Jego tłumaczenie było 21. przekładem Stepów na język rosyjski. A przełożył to zupełnie ładnie. Kiedy się dowiedział
o wychodzeniu po wojnie JP, bardzo się zapalił, żeby moc to zaprenumerować. Ale
z wysłaniem opłaty rocznej jest to właściwie niemożliwe w praktyce. W drodze wymiennej może by to było możliwsze. A czyby się nie dało z mojego honorarium
z ewentualnego artykuliku w JP coś wykombinować tak, żeby mu posłać? Tylko czy
tego honorarium by wystarczyło. Chodzi o podtrzymanie tej formy zainteresowania
sprawami polskimi – w tej formie są one mniej groźne niż w innych dziedzinach.
A przy tym bardzo by się zalecało, żeby się w chwili obecnej, kiedy nauka rosyjska
zaczyna na polu humanistycznym zerkać w stronę Zachodu, czegoś pożytecznego
od nas nauczyli. W ogóle opowiadano nam w Leningradzie właśnie w tym gronie
językoznawców, że daje się ostatnio zaobserwować, że wśród młodzieży jest ogromny
pęd do nauk humanistycznych. Natomiast wydziały techniczne, lekarski znamionuje
odpływ młodzieży. Na odwrót niż u nas, zdaje się. Kiedy indziej znów przeczytałam
w „Izwiestijach Akadiemii Nauk” artykuł o potrzebie powrotu do badań filologicznych w zeszycie z roku 1945 (pewnie jest na Sławkowskiej). Wszystko to są ciekawe
bardzo zagadnienia. Uczymy się tutaj tej Rosji – i zdaje się, że przewidywany przez
niektórych w czasie wojny moment prawdopodobnej westernizacji Rosji zaczyna powoli, powoli majaczyć na horyzoncie. W każdym razie pewne symptomy zmiany
kierunku dają się zauważyć, choćby w nawrocie do tradycji, głoszonym programowo
nawet ze sceny teatru. Tylko nie wiadomo, czy z tej zrehabilitowanej tradycji wyrośnie coś na kształt demokracji (wciąż się tu o niej czyta), czy tylko się utrwali wielkie imperialistyczne mocarstwo. W tym tkwi cała zagadka – i – groźba dla małych
sąsiadów.
Kończę już ten zbyt długi list. Tak dziwnie mi jest pisać bez nadziei, by była na to
dosięgalna w czasie i przestrzeni odpowiedź.
Jak zdrowie Państwa? Czy wyjeżdżali Państwo na święta zimowe na Zabornię? Ja
tu z przegrzania pokojów i sal centralnym ogrzewaniem zaziębiam się o wiele łatwiej
niż w Polsce. Właśnie jedną taką grypę przeleżałam w zeszłym tygodniu.
12 Siergiej S. Sowietow (1902–1958) – literaturoznawca, poeta, tłumacz poezji Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza, w późniejszych latach profesor i kierownik Katedry Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Leningradzkiego. Autor monografii Adam Mickiewicz
(1956).
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Przeczytałam książkę pewnej Amerykanki o Chungkingu i postanowiłam kupić
sobie kalosze i płaszcz gumowy, bo jest tam wilgoć i błoto przez znaczną część roku.
To nie te Chiny, które znałam. W ogrodach podobno przez cały rok kwitną róże, za
to w mieszkaniach zimno i wilgoć przez znaczną część roku. Ale może zanim dojedziemy do Chin, Chiang Kaishek13 przeniesie stolicę do Nankinu.
Kto jest teraz prezesem Akademii Umiejętności po śmierci prof. Kutrzeby? A jakie inne wiadomości krakowskie, polskie, przede wszystkim salwatorskie?
Do widzenia
A.O.-J.
Obliczyłam właśnie, że list ten przyjść powinien bardzo niedługo po 1 lutego, więc dołączamy
oboje życzenia.

491. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 II 1946

K.P.A.,
nie przez zemstę na Pani – że mi Pani w ostatnich miesiącach tak nic a nic o planach
na przyszłość nie pisała – zwlekło się z listem, ale że Pani tak jakby w jaką przepaść
zapadła, mimo żem dostał list z Moskwy z opisem biblioteki; z kartki Stiebera dowiedziałem się nawet, że Państwo byli w Petersburgu (mnie Pani o tym nie napisała
pewnie w odwet za brak odpowiedzi na list z Moskwy). Ale jednak już jestem stary,
wskutek czego trudność pisania rozciągnęła się teraz i na Panią. Ścibor ma być w lutym w Kr., więc pewnie coś więcej od Pani przeniknie. On mi kiedyś pisał, że się zastanawia nad Poznaniem, co mnie dziwi, bo przecież przedtem mówił, że stanowczo
woli Łódź, a teraz ma przecie wobec niej zobowiązania.
Z innych ludzi i katedr: poszedł do Wrocławia Leszek Ossowski na katedrę ruską, podczas gdy słowiańskiej tam dotąd nie zrobili; wskutek tego Urbańczyk siedzi
w Kr., co mnie osobiście jest wygodnie, ale jemu mniej; jeśli Ścibor przyjmie Poznań,
a Taszycki też (podobno go dzieli z Toruniem, ale choć go często widzę, to tak bliżej
bardzo mało o tym wiem), to mu zostanie Toruń czy Łódź, gdy on poza Poznaniem
miałby ochotę na Wrocław; ale atmosfera Rudnickiego i Otrębskiego w Poznaniu
mu nie sprzyja.
23 bm. mam być w W-wie, to się i z Rudnickim zobaczę, ale oczywiście wcale
zewnętrznie. Będzie to odnowienie dawnej komisji nazw miejscowych, trochę dziś
inaczej urządzonej, bo [–] regionalnymi, krakowsko-śląsko-wschodniopruską i poznańską. Reprezentantowi Ministerstwa Administracji Publicznej, który tu był 2. raz,
13 Czang Kaj-szek (1887–1975) – polityk, przywódca Kuomintangu, w tym czasie premier
Rządu Narodowego.
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montując to, zaproponowałem, by minister jej członkiem w W-wie mianował też
Witolda Wielkiego; wcale bym się nie zdziwił, gdyby on potem twierdził, że się tam
dostał wbrew moim machinacjom – bo z nim wszystko się źle kończy – gdyby się starał o specjalne stanowisko w podkomisji „mazurskiej” (obejmując to i Warmię), choć
przecież jego Friedrich ani tam nie zajrzał (ja byłem tam jeszcze w r. 1931); zaproponowałem go, uważając, że trudno zupełnie pomijać W-wę, a Słoń nawet mi na myśl
nie przyszedł, choć byłby dla mnie wygodny; z pewnością będzie to znów położone
na karb mojej niechęci do W-wy. Ale Dorosz jaki miesiąc temu był u mnie, jadąc
z Zakopanego, gdzie ma on zimą rodzinę, pytając tak ostrożnie o to i owo, mianowicie o krakowskie biblioteczne dublety i o tę właśnie Komisję. (Leszek14 został razem
z Panią członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, co
bardzo znamienne, oczywiście, nie żaden z tych, co zostali członkami PAU, ani nawet Milewski czy Kuraszkiewicz (ma wkrótce przybyć do Lublina), choć każdy z nich
lepszy od Leszka; Pani to co innego, to Słoń, a brak sprzeciwu to ta recenzja o jego
[–], o którą się bardzo zdziwił, gdy się dowiedział, że to było z mojej inicjatywy). Nie
napomknął ani słowem, że w Oświacie15 szturmuje o subwencję na PorJ, oczywiście!
I o samym tym fakcie, będąc członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników, ani pary
nie puścił. Już to jest okaz w swoim rodzaju bezkonkurencyjny.
JP 4 spróbuję Pani posłać przez MSZ, też XXVI 1, który prawie gotów; na jego
[sic] Oesterreicher, z którym miałem kłopot, bo wdowa prosiła, by nie wspominać
o jego pochodzeniu, gdy ja sądziłem, że na tym tle właśnie wyjdzie lepiej.
7/1 umarł, jak Pani wie, Kutrzeba, a 16/1 od dawna ciężko chory prezes Marchlewski16. Prezesa będzie wybierać walne zgromadzenie z końcem marca, przy czym
z różnych – moim zdaniem – nieistotnych powodów ja wchodzę w grę. Zupełnie
się do tego nie nadaję, bo jestem już fizycznie stary, nie mówię nawet przyzwoicie
po francusku itd., ale byłbym poręczny sekretarzowi generalnemu, jeszcze komuś
itd. Na razie jestem p.o., ale tym p.o. musi być jeden z 4 dyrektorów wydziałów
([–] bardzo stary, Semkowicz się nie nadaje, a Szafer17 na razie nie chciał). Liczą, że
jednak będzie Szafer, może [–], który by bardzo chciał, no i jest ode mnie reprezentatywniejszy. W każdym razie godne uwagi, że widać, że ja się mogę nadawać! Moja
żona, o dziwo, godzi się, choć wtedy nie mogłaby mnie zabierać na długie pobyty
na Zaborni, z którą wciąż kłopot, ale o której wciąż myśli, nawet gdy pisze, do czego
się zabrała.
14 Ossowski.
15 Tj. w Ministerstwie Oświaty.
16 Leon Marchlewski (1869–1946) – chemik, profesor w Katedrze Chemii Lekarskiej UJ
i wiceprezes PAU.
17 Władysław Szafer (1886–1970) – botanik, profesor UJ, podczas okupacji rektor tajnego uniwersytetu.
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Zresztą po bisko miesięcznym zaziębieniu, w czasie którego 2 razy wyszedłem
do miasta, może niepotrzebnie, wyzdrowiałem, 2 tygodnie już wykładałem, aż tu
przedwczoraj znów dostałem takiego samego co niegdyś kaszlu. Oby mi to nie uniemożliwiło jazdy do W-wy, jak mi uniemożliwiło lot do Paryża, choć 2 miejsca czekały
w samolocie, i zarządzania porządnego w samej komisji, o co się w razie nieobecności
boję. Bo W-wę tobym już wolał zobaczyć, gdy będzie ciepło, a z tych znajomych,
z którymi się zawsze tam widywałem, to właściwie nie ma nikogo. Jest rodzina: Romanowa i Zieleniewscy (siostra Jędrka Nitscha), ale to zupełnie co innego. A co do
zdrowia, jak się to świat zmienia: w jakiej zamierzchłej przeszłości są te czasy, gdym
Panią musiał zawijać i owijać, sam będąc nie do zaatakowania; dziś na odwrót, co
zresztą w porządku, naturalne.
Pokazało się, że przez r. 45 byłem profesorem kontraktowym na Katedrze Języków Ruskich, a od Nowego Roku jestem takimże na nowej, ale jeszcze nieobsadzonej
dialektologii słowiańskiej. Bo Ziłyński ostatecznie zrezygnował, a po nim przedstawiliśmy Janowa, który już jest w Kr. i wykłada, na razie jako kontraktowy. Ja się zresztą
staram nie mieszać do spraw Gołębich18, które się rozrastają. Molè i Moszyński są już
normalni19, a Miglanc20 chyba nie wróci. Jest za to T.S. Grabowski21 i ma zastępstwo.
Rospond już na stałe na polonistyce we Wrocławiu.
No to wysypałem Pani wiadomości. Będą je Państwo czytać tak, jak się za granicą, i to za jaką, czyta ogłoszenia w dzienniku. Na razie przerywam, bo jest kwadrans po jedenastej, ale jutro może się jeszcze co znajdzie. A nie będę przecie pisał
o [–] Wendtkiego22, bo na to trzeba i np. talentu. Wciąż jedzie do Francji, teraz już
naprawdę, i to w 2 funkcjach: delegata PAU do spraw tamtejszej biblioteki i jako
stojący na czele rewizyty polskich profesorów.
9/2

Przyszedł list Pani z 28/1 i artykuł o kinofikacji. Ach, więc Pani myśli, że list ode mnie
leży w W-wie! A to ten, w tej chwili pisany!
Ciekawe; ja najzupełniej zgodnie z Panią nie rozumiałem, co znaczy kinofikacja,
a moja żona i Safarewicz doskonale wiedzieli, mimo że i ich raził brak -i-; ale faktycznie wiedzieli. Pójdzie do nru 2, marzec–kwiecień. A co do Sowietowa, tobym chętnie
posłał i darmo, ale jaką drogą? Cóż tam to Pani honorarium, z którego Pani coś tam

18 Studium Słowiańskie mieściło się wówczas na ul. Gołębiej 20.
19 To znaczy są profesorami zwyczajnymi.
20 Wacław Lednicki od 1940 r. przebywał w USA i był profesorem najpierw Uniwersytetu
Harvarda, a od 1944 Uniwersytetu Kalifornijskiego.
21 Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975) – historyk literatur słowiańskich, w okresie
międzywojennym w służbie dyplomatycznej, podczas okupacji zaangażowany w tajne nauczanie, od 1945 r. profesor w Katedrze Nowszych Literatur Słowiańskich UJ.
22 Stanisława Wędkiewicza (pro Wędkego).
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jeszcze winna. Jakże się cieszymy, że jadąc do W-wy, nie potrzebujemy przepustek;
i jeszcze ludzie narzekający na nasze stosunki. Albo że nie musimy przysięgać na
Marra! Itd. Ale książek zagranicznych to nic nie mamy, nawet sowieckich. Była o tym
mowa i na konferencji naukowej, na której wyrażono tęsknotę tak do zachodnich,
jak do sowieckich, ale to były rzeczy naukowe, a nie broszury i katechizmy.
Dziwi mnie, że Miglanc tak chwalił Petersburg – w mojej pamięci został jako
zdeklarowany moskwicz, zaledwie zewnętrznie znający nową stolicę. Podobno pisał
do kogoś z żałosnym pożegnaniem Krakowa. Ale ja po 37 latach mile wspominam
parę nadnewskich miesięcy z Aleksiejem Aleksandrowiczem, Filipem Fiodorowiczem 23, Grigorijem Aleksandrowiczem (Iljinskim, który w epoce międzywojennej
pisywał mi czasem na kartach pocztowych z Saratowa (?) czy Moskwy wymyślania
na drukowanie błazeństw Marra, gdy na prawdziwą lingwistykę nie było pieniędzy,
aż zamilkł i nie było się można dowiedzieć, co się z nim stało 24) i innymi, nie mówiąc już o związanych ze środowiskiem Baudouinowskim, jak np. Vasmer Maks
Romanowicz. Ale przecież jest i w Moskwie koło lingwistów, nieznani mi zresztą
osobiście dialektologowie – czy się Pani z nimi nie styka? A co do dalszych kolei, to
życzę najpierw Czunkingu, po czym dopiero przeniesienia się do Nankinu. A czy
już Państwo wiedzą, jak będzie wyglądała trasa do nich tak co do geografii, jak i co
do techniki?
Pani koleżanka, niegdy Irena Zanosińska, dziś żona jakiegoś inżyniera i matka
dzieciom, zjawiła się kiedyś na Gołębiej i m.i. ofiarowała gościnę w W-wie, gdybym
jej nie miał! Niestety, z tym to może jeszcze nie najgorzej, gorzej z kaszlem, który
nie wiem, czy mnie na 23/2 puści. Pojutrze wyślę ten list na Szucha; może jeszcze
zastanie Państwa w Moskwie.
K.N.
492. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Moskwa, 6 II 1946
Szanowny Panie Profesorze,
pewnie to jeszcze moja nieostatnia okazja dania znaku życia z Moskwy. Wydaje mi
się, że przed 25 lutego się stąd nie ruszymy. Nijako mi tylko, że nie mam żadnych
wiadomości ani od Państwa, ani od Matki z Warszawy. W końcu stycznia wysłałam
stąd duży list i mały artykuł – może go Pan Profesor otrzymał. Jeśli się nada do
23 Mowa o Aleksieju A. Szachmatowie i Filipie F. Fortunatowie (1848–1914), językoznawcy,
twórcy moskiewskiej szkoły językoznawczej. Nitsch poznał ich, gdy w 1909 r. przebywał
w Rosji dla nawiązania stosunków z rosyjskimi lingwistami i pozyskania ich do współpracy
z RS.
24 Iljinski został rozstrzelany w 1937 r.
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druku, proszę robić wedle uznania wszelkie skreślenia i uproszczenia zanadto może
miejscami „zaktualizowanego” skutkiem pobytu tutaj stylu.
Nurzam się teraz w polemice sprzed lat 16 między marrystami a ich przeciwnikami. Dyskusja ma charakter ataku politycznego, „denuncjacji”. Ciekawam, ilu z tych
przeciwników do dziś przetrwało, w każdym razie Iljinski nie dotrwał, Poppe zaginął,
zagarnięty podobno przez Niemców25. O innych nie mam się jak dowiedzieć. Ale
dosyć mam tego marryzmu, którego nawet sprawdzić jak należy nie można, nie znając języków kaukaskich. W każdym razie sprowadzenie ros. язык i Азия do wspólnej
etymologii zniechęca do dalszej lektury.
Bardzo mnie trapi brak wiadomości o zdrowiu Obojga Państwa – zwłaszcza teraz,
kiedy jeszcze mogłabym coś wiedzieć, zanim się oderwę od kontynentu europejskiego.
Do widzenia – może jaki list z Krakowa leży na al. Szucha.
A.O.-J.
493. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 II 1946

K.P.A.,
dostałem kartkę Pani oznaczoną nr 4, wobec czego donoszę, żem dostał 1. list sprzed
Leningradu, a 2. po nim, zawierający też artykuł do JP, czyli w sumie 3 komunikaty;
czy nie doszedł 2., czy 3., nie mogę z tego określić. Ja wysłałem tylko 1 list, gdzieś
koło 3 II i 1 nr JP (4. z r. 45), niniejszy więc jako list jest 2.
Artykulik o „kinofikacji” jest dobry i wymagał tylko 1 uściślenia co do Stolza26
(1 z odnośników był niespodzianie nie o łacinie, jakby się zdawało, ale o rosyjskim),
czego dokonałem razem z Safarewiczem, któregom dokooptował na miejsce Pani27
i który będzie, zdaje się, od Pani czynniejszy. Ja też nie rozumiałem, co to jest „kinofikacja”, chyba z powodu tego braku -i-, ale moja żona i ktoś drugi jednak od razu
wiedzieli. Artykuł będzie więc teoretyczny, tj. nie wierzę, by mógł coś uleczyć, ale
mnie to obojętne, bo zawsze miałem skłonność do zasady victrix causa diis placuit,
sed victa Catoni  28.
25 Nikołaj N. Poppe (1897–1991) – językoznawca i etnograf. Wbrew sugestii autorki
listu Poppe nie zaginął, ale w 1942 r. pozostał na terenach okupowanych przez Niemców,
a w roku następnym wyjechał z rodziną do Niemiec. W 1949 r. wyemigrował do USA,
gdzie został profesorem na Uniwersytecie Waszyngtońskim.
26 Mowa o przywołanej w przypisie do artykułu o kinofikacji Lateinische Grammatik: Lautund Formenlehre; Syntax und Stilistik, której współautorem był austriacki indoeuropeista
Friedrich Stolz.
27 Do Komitetu Redakcyjnego JP.
28 victrix causa diis placuit, sed victa Catoni (łac.) – bogowie byli po stronie zwycięzcy, ale
Katon – po stronie zwyciężonego (Lukan, Pharsalia 1, 128).
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Zeszyt za styczeń–luty 46 miał się wczoraj odbijać, ale się pokazało, że cenzura coś
mu zarzuca, o czym się jutro dowiem; podejrzewam, że będą chcieli jakiegoś skreślenia ustępów, gdzie mowa ex re Oesterreichera o Uniwersytecie Lwowskim, bo to dziś
punkt bolący, co do którego jakoś czują się niepewni. Bardzo to nieprzyjemna sprawa
tak uczuciowo, jak i praktycznie drukarsko.
Urbańczyk przed paru dniami pojechał do Pragi jako ekspert w czesko-polskich
naradach porozumiewawczych, oczywiście jako ekspert co do granicy językowej;
w tej sprawie na pewno nie będzie to grało żadnej poważnej roli, ale jemu się ten
pobyt, który ma być dla niego przedłużony o cały miesiąc, bardzo przyda jako pierwszy właściwie wypad do Europy (w [19]39 był miesiąc w Zagrzebiu). Przywiezie też
trochę autentycznych wiadomości slawistycznych.
A wczoraj Alina pojechała sobie na 2 tygodnie na występy Teatru Rapsodycznego
do Jeleniej Góry, Świdnicy itp. (to Pani chyba wiedziała, że ona od paru miesięcy
występuje w tym teatrze i jest tym zupełnie pochłonięta). Dzieci zostały na opiece
Mani (jak się to taka ciocia-babcia przyda), która z tego powodu nie mogła pojechać
na Śląsk do Orli, chorej na zapalenie wewnętrznego ucha.
My jesteśmy niby zdrowi, tj. mnie poza kaszlem, na razie podleczonym, nic nie
brakuje prócz młodości, a mojej żonie jeszcze mniej, poza np. bólem głowy, który
niespodzianie wytrącił na cały tydzień możność pisania. Za to Pani pod tym względem hula jak nigdy od r. 39: żadnych zajęć gospodarskich. Mam nadzieję, że Pani
naprawdę coś porządnego z tej podróży przywiezie mimo przeszkód ze strony p. Witolda; bo za przeszkadzanie uważam taką niewiarę jego, o jakiej Pani pisze.
Ja się nie mogę zebrać do zasiąścia realnego do żadnej z tych robót, które by dawno już trzeba skończyć: 2. część 2. wydania Śląska, rozprawa z polskiej leksykografii
i słownika staropolskiego, 2. popularniejsze wydanie Tekstów gwarowych itp. Do niektórych z tych rzeczy mam nawet wcale dużo napisanego, ale trzeba dokończyć. Czas
właściwie się marnuje. Wszystko trudne, też zaniesienie tej maszyny do naprawy. Bo
skoro np. jutro rano idę do zbadania krwi, a potem do tej kochanej cenzury, to niepodobna jej brać z sobą, a skoro we wtorek i środę mam od 9 seminaria, to też trochę
przeszkadza itd. co dzień coś, a to jest właśnie starczym niedołęstwem.
Listy Pani odczytam na posiedzeniu Komisji Językowej. Będą ciekawą zewnętrzną
ilustracją do tamtejszych stosunków.
U nikogo na razie nie zasięgam porady co do zdrowia; o cukrzycy to jestem przecie dość pouczany, a bada mi krew co jakie 2 miesiące bardzo sympatyczny kolega
z Sachsenhausen, docent farmakologii Hano29, który mi jako lekarz też o tym to
i owo teoretycznie powiada. Zresztą dopiszę ewentualnie jutro.
29 Józef Hano (1906–1997) – farmakolog, przed wojną wykładowca Oddziału Farmakologicz
nego UJ. Aresztowany w Sonderaktion Krakau, po powrocie z Sachsenhausen włączył się
w pracę tajnego UJ.
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18 II

A więc cenzorowi szło tylko o 1 wyraz, że Oesterreicher w jesieni 39 „zawiedziony” wrócił z wędrówki do Krakowa30. A cukru mam we krwi 171, co ostatecznie po
miesięcznej insulinie jest jako tako, mogę ją na miesiąc przerwać.
JP to jednak wymaga trochę pracy. Po wydaniu XXVI 1 nie zostało w tece redakcyjnej prawie nic. Na 1. miejscu liczę na odczyt Zenona Pan i obywatel, a na następny zeszyt trzeba będzie napisać o gwarze w literaturze, o czym w tygodniku „Wieś”
podobno wciąż idzie dyskusja. Programu żadnego dla JP nadal nie stawiamy, uważając, że wcześniejszą realną rozmaitość faktów i zagadnień [sic]. A do pryncypialnych
spraw scholastyczno-talmudycznych à la Żółkiewski czy choćby ks. Salamucha31 to
już nie mam zamiłowania: nie jestem wierzącym.
Może przecie ten list [–] do Pani dojdzie, choć go posyłam pocztą, gdy p. Ściborowa ma możność wręczać swoje w pokoju 213 osobiście.
K.
A gdyby Pani nie mogła tam wykonać planu łacińskiego, to na pewno zrobi Pani coś chińskiego, choćby nie tak wspaniałego jak p. Witold.

494. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Moskwa, 22 II 1946
Szanowny Panie Profesorze,
to już będzie pewnie mój ostatni list z Moskwy do Krakowa. O ile nic niespodziewanego nie zajdzie, za 3 dni wylecimy do Teheranu, a stamtąd nareszcie dalej. Ciężko
mi odjeżdżać stąd, nie mając żadnych wiadomości o Salwatorze. Pocieszam się, że
brak wiadomości nie wypływa z przyczyn miejscowych, salwatorskich, że wszyscy
są zdrowi i życie płynie normalnie. Osobiście nie mogłam podać przez cały ten czas
dokładnego terminu dostarczenia listów dla nas na adres MSZ w Warszawie, bo ani
ja, ani kompletujący się w Warszawie skład naszej grupy chińskiej nie znał dokładnie
terminu ich odjazdu. Siedzieli przez 2 miesiące „na walizkach” w MSZ, a nie wiem
nawet, czy gdy to piszę, wyjechali już z Warszawy po przezwyciężeniu wszelkich trudności techniczno-wyjazdowych, czy jeszcze siedzą na całym bagażu dyplomatycznym.
W każdym razie od chwili ich wyjazdu nasz kontakt z krajem ulegnie zahamowaniu na czas jakiś, ale niewykluczone są różne okazje i dlatego może by lepiej było
30 Zdanie, w którym cenzura zakwestionowała wymieniony w liście wyraz, po ingerencji
ma postać: „We wrześniu 1939 r. jako oficer rezerwowy znów się poczuł do obowiązku
stawienia się do służby i z tylu innymi powędrował na wschód, aż do Poczajowa, po czym
w połowie listopada przez Lwów wrócił do Krakowa” (Nitsch 1960: 309).
31 Ks. Jan Salamucha (1903–1944) – filozof, logik, od 1938 r. profesor w Katedrze Filozofii
Chrześcijańskiej UJ. Zginął w powstaniu warszawskim.
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list jakiś z Krakowa przesłać do Warszawy. Gdzieś w sierpniu czy wrześniu będzie
z pewnością jechał ktoś do Chin z MSZ – jeden z członków placówki, ale i przedtem
może się zdarzyć przecie okazja…
Naczelnikiem Wydziału Dalekiego Wschodu w MSZ jest mgr Olgierd Wojtasiewicz32, sinolog i prawnik, uczeń Witolda i Jaworskiego, bardzo odpowiedzialny
pracownik i życzliwie pośredniczący w naszych sprawach korespondencyjnych. Na
jego ręce można skierowywać już teraz wszelkie listy i druki JP. On też mi przesłał
teraz książkę Lehra O pochodzeniu Słowian. Sam jako naukowiec ma zrozumienie dla
pism i książek.
Witold był w zeszłym tygodniu przez 4 dni w Warszawie w sprawach służbowych, skąd wrócił zgnębiony stosunkami, jakie się układają u nas w kraju. Mnie też
rozważania na tematy polityczne „sen spędzają z powiek”, a rozmowa z tutejszymi,
nawet rozsądnymi Polakami wprawia w osłupienie, tak bardzo nie chcą widzieć ani
przewidywać. Nb. Polaków nie-Żydów można się tu doliczyć swobodnie na palcach
jednej ręki, może dwóch, ale nie więcej. Wśród Żydów są tu też wartościowi, ciekawi
ludzie, ale odlegli od spraw krajowych.
Tak się zagadałam, że nie zdążę wspomnieć o moich lekturach ostatnich. Gdybym miała więcej czasu przed sobą, może bym spreparowała artykulik o użyciu form
verbum finitum w funkcji rozkaźnika. Trochę porównawczego materiału nasuwa się
w języku rosyjskim. Ale o materiały polskie tutaj tak trudno, że prawie to jest niemożliwe. Biblioteka im. Lenina ze słowników polskich rozporządza tylko Słownikiem
geograficznym! Nie ma mowy o Lindem, warszawskim czy nawet wileńskim. Archiwa
tutejsze obfitują podobno w wielkie mnóstwo materiałów, np. do czasów kościuszkowskich – ale to nie to, czego szukam.
Do widzenia – naprawdę proszę o list.
Mam słabą nadzieję, że list ten, jeśli go kurier z Moskwy jutro zabierze, dojdzie
w porę na 4 marca. W dniu tym z Teheranu będę „myśleć” życzenia poprzez tyle
i coraz odleglejszych kilometrów.
A.O.-J.
495. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Basrah, 3 IV 1946
Szanowny Panie Profesorze,
nie sądziłam, że o tej porze będziemy jeszcze mniej niż na pół drogi do Chin. Tempo
podróżowania nosi na sobie jeszcze piętno warunków dalekich od przedwojennych.

32 Olgierd Wojtasiewicz (1916–1995) – językoznawca, w 1946 r. przeszedł z MSZ na UW jako wykładowca.
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Siedzimy w porcie Iraku nad wodami Tygrysu i Eufratu i czekamy na statek, który
ma nas lada dzień przewieźć o kilka dni drogi na południe.
Zupełnie inne są tutejsze orientalne wrażenia od chińskich. Przede wszystkim są
one bardzo silnie biblijne. Cienkie podpłomyki chlebów podobnych do tych, którymi Chrystus obdzielał głodne rzesze, szarańcza smażona przynoszona w koszach
na bazar, przekupnie handlujący u wejścia do meczetu, a przede wszystkim strój
Arabów – te ich chusty czarno-białe na głowach okolone czarnymi sznurami i szaty
długie, i burnusy – daje to bardzo jednolite wrażenie egzotyzmu mimo murowanych
domów miejskich – o wiele większe, niż się miało w Persji, gdzie z rzadka tylko w Teheranie spotykało się lokalnie ubranych chłopów czy drobnych przekupni. Jedno jest
tylko wielką przeszkodą – zupełna niemożność skomunikowania się z ludnością. Stąd
wizja świata wschodniego ogranicza się tylko do wrażeń wzrokowych, i to najczęściej
w płaszczyźnie hotelowo-bazarnianych kontaktów.
Bardzo jestem spragniona wiadomości od Państwa. Można by dać je na poste
restante do Szanghaju pocztą lotniczą via London, o ile to nie wypadnie zbyt drogo.
Poza tym można wysłać list na ręce mgra O. Wojtasiewicza w MSZ (adres ten już
kilka razy posyłałam), i to nie zwlekając po otrzymaniu tego mojego, bo będzie nowa
okazja do Chin, zabierająca pocztę kurierską i dla naszej placówki. Przecież to już
4 miesiące blisko bez wiadomości od Państwa!
Do widzenia – a zanim to nastąpi, do najbliższego listu.
A.O.-J.
496. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Karaczi, 17 IV 1946

Drodzy Państwo,
po pięciodniowej morskiej „przejażdżce” z Zatoki Perskiej stanęliśmy u progu Indii.
W Karaczi od tygodnia czekamy na miejsca w pociągu i za 2 dni ruszymy nie do
Bombaju morzem, jak się z daleka planowało, tylko w poprzek Półwyspu Indyjskiego
koleją przez Lahore do Kalkuty. Stamtąd dopiero pojedziemy morzem do Szanghaju,
jest to już zatem przedostatni etap naszej wędrówki po obcych kontynentach. Podobno w Kalkucie przebywa orientalistka z Warszawy p. Falkówna, spróbujemy się z nią
skomunikować, o ile wypadnie czekać na statek.
Dopiero tutaj, w Karaczi, poznaliśmy, co znaczy upał kolonialny – całe szczęście,
że łóżka tu są twardości podłogi, a zamiast kołder używa się prześcieradeł, o ile się
ich w ogóle używa. Najchętniej nie używałoby się także bielizny nocnej, gdyby nie
moskity. Gorąco daje się nam we znaki – z obawą myślę o jeździe w ciemnym przedziale kolejowym przez kraj pustynny do Lahore, gdy tu w olbrzymich wysokich pokojach hotelu jest tak duszno i nieprzewiewnie. Mniejszy upał przypada tu tylko na
2 godz. rano po wschodzie słońca (o godz. 6 rano jeszcze tu noc i księżyc świeci) i od
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6–8 wieczorem, zanim noc zapadnie. Wtedy tylko głównie wychodzi się na miasto,
by coś załatwić.
Dopiero tutaj, w tym klimacie, oceniam jako rzecz racjonalną flegmatyczność
Anglików. Nie tylko na ulicy należy się poruszać powoli, ale nawet po pokoju każdy żywszy ruch przychodzi „w pocie czoła”. Stanowczo Indie nie są obliczone na
moją ruchliwość. Ciągle się muszę „temperować”, a już do rozpaczy doprowadzałam
pewnego lekarza angielskiego (prawdziwy kolonialny Anglik z opowieści Conrada),
który tu kilkakrotnie przychodził do naszej towarzyszki podróży (jedziemy ostatecznie w 6 osób: 4 panów i młoda, 19-letnia żona jednego z urzędników naszej grupy).
Wobec jej nieznajomości angielskiego musiałam się zrobić tłumaczką i pielęgniarką
w jej chorobie, a doktór nerwowo nie wytrzymywał szybkości moich ruchów – mówił, że traci wątek tego, co ma robić. Jakoś się wreszcie pogodziliśmy i rozstaliśmy
się, ja przynajmniej z żalem, bo ciekawie rozmawiało się z nim o Chinach i Japonii,
był lekarzem w czasie wojny rosyjsko-japońskiej na Dalekim Wschodzie, i co mnie
bardzo w nim ujęło, lubi Chiny, kraj i ludzi.
Oszałamiające wrażenie robi tu bujność kwiatów na krzewach, drzewach; w parku
Ghandiego odnalazłam tu nasze „polskie” cynie – za to malwy rosną i kwitną karłowato i tylko obfite kiście kwitnących oleandrów rekompensują ten zawód. W różnych
miejscach miasta pielęgnuje się z wielkim nakładem sił ludzkich niemal angielskie
trawniki, na których się pasą święte krowy. Są zresztą doskonale odżywione, czego nie
można powiedzieć o tutejszej ludności. Całe gangi takich żebraczek chodzą ulicami,
co przypomina mocno nasze, należące częściowo do przeszłości, bandy cygańskie.
Tylko że te tutaj są mniej ubrane, ale łachmany swoje noszą z wrodzoną tej nacji
gracją i śmiałym, a zawsze trafnym doborem kolorów. Nigdzie nie spotykałam tyle
pięknych, pełnych dostojeństwa i godności twarzy, co wśród Indusów, a przy tym
gdyby nie kolor skóry, mnóstwo z nich ma piętno jakiejś swojskości, niemal polskiej.
Napisałam prawie cały arkusz wrażeniami podróżniczymi, ale to nie znaczy, bym
nie myślała często i z troską o Salwatorze. Jak ze zdrowiem Obojga Państwa? W Polsce w tej chwili krzątania się wielkotygodniowe. A Państwo są pewnie u siebie na
Zaborni, gdzie się tak dobrze wypoczywa.
Prosiłabym bardzo o przesłanie wiadomości via MSZ Wydział Dalekiego Wschodu, mgr Olgierd Wojtasiewicz – będzie z całą pewnością okazja do Chin z Warszawy
via Moskwa. Tak bardzo mi na tym zależy.
Do widzenia
A.O.-J.
Pozdrowienia dla pp. Jasieńskich i dla wszystkich na Salwatorze.
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497. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 V 1946
K.P.A.,
bardzo mi ciąży tak dawne do Pani niepisanie, ale nie jest ono tak dawne, jak Pani
myśli. Trzy razy pisałem do Pani pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i nie mogę zrozumieć, dlaczego kurier przywiózł do W-wy z Moskwy listy Pani, a nie
zabierał z MSZ-u do Moskwy. Potem dostałem 3 karty z Teheranu33 i list z Basry, pisany 3/4, wysłany? pocztą lotniczą przez Londyn, ale otrzymany przeze mnie dopiero
30/4. Moją winą jest tylko, że zamiast 31/4 wysyłam go tąż drogą dopiero jutro,
tj. w tydzień. Może jeszcze dojdzie na czas do Szanghaju.
Kinofikację umieściłem w nrze 2, który wyszedł z samym końcem kwietnia, zaraz po naczelnym artykule Klemensiewicza pt. Pan i obywatel, a przed Nysą, którą
musiałem jeszcze wyjaśnić wobec pedantycznego uporu Kleczkowskiego i maniacko
nieprzyzwoitego tonu Rudnickiego. Zeszyt ma przeszło połowę petitu, jak wiadomo,
zwykle poczytniejszego. Kiedyż ujrzę następny artykuł Pani?
Na samym początku marca byłem w W-wie na ministerialnym posiedzeniu Komisji Nazw Miejscowych. W-wa nie ta sama, tak co do rozbudowania, jak co do ludzi
pusta. Będę znów na tymże posiedzeniu na początku czerwca, a za jaki tydzień z Kowalskim w sprawach Akademii. Choć nie jestem jeszcze zatwierdzony jako prezes,
muszę pojechać z memoriałem w sprawie finansowej sytuacji: Akademia dostaje miesięcznie pół miliona, gdy majątki, które jej zabrano, dawały na dzisiejszy [sic] wartość
miesięcznie około 8 000 000! Nie nęci mnie wcale to chodzenie po najwyższych
władzach, ale cóż robić? Już dziś czasem żałuję, żem się dał namówić, tym bardziej
że to stanowisko nie pozwala zbyt zarabiać, np. drobnymi odczytami i artykułami,
a pieniędzy potrzeba.
Ze zdrowiem jest pozornie nieźle, bo tylko sił już nie mam dawnych i po obiedzie muszę się przesypiać. Ale też cukrzycę od śmierci Oszackiego zaniedbałem (cukier z wolna, ale stale rośnie, oczy się stale pogarszają, nie mogę się zdobyć na pójście
z nimi do Wilczka34) itp. Na Zaborni byłem 8 dni (moja żona przeszło 2 tygodnie, bo
znów montuje tam gospodarstwo), co mi mimo zupełnego tam braku wygód trochę
pomogło. Ale o siedzeniu tam nie ma mowy, bo są wykłady (bez których jako emeryt
miałbym 1000 zł miesięcznie), 3 godziny prezesowskie w Akademii (jak Pani widzi,
nie wysilam się), no i różne moje prace do druku wymagają ciągłego zaglądania do
gramatyk, słowników itp., a na Zaborni co mógłbym pisać? W każdym razie nie to,
co bym jeszcze mógł dać trochę wartościowego. Jest więc tak: przez maj i czerwiec
z trudem się zabiorę do podkończania tych rzeczy, a przez wakacje (które jednak będę
na Zaborni) na pewno ich robić nie będę.
33 Wymienione karty nie zachowały się.
34 Marian Wilczek (1903–1967) – lekarz okulista, profesor w Klinice Okulistyki UJ.
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Ciężka jest sprawa ze Słownikiem staropolskim. Ja go już robić nie będę, trzeba
więc komuś oddać; rzeczowo – to jest osobiście komuś. A komu? Witoldowi Nieżyczliwemu? Nie idzie o mnie, któremu by już osobiście pewnie nic nie wyczynił, ale
przecie on z nikim nie wyżyje, będzie więc robił tylko z jakimiś pomocnikami, co
do których wyboru trudno mieć sympatię. Urbańczykowi zaproponowano wreszcie
Toruń, który z innych miejsc stawiał na szarym końcu. Dobre to tam tylko miłe
kulturalne miasto i zdaje się, dobre stosunki osobowe, gdy w Poznaniu z Mikołajem
(i Otrębskim) niemożliwe. Gdyby się mógł utrzymać w Krakowie, byłby jedyny jako
kandydat na kierownika Słownika staropolskiego, który też, jako jeszcze młody, mógłby doprowadzić do końca. Ale ostatecznie pewnie przyjmie, bo jakże inaczej? A Taszycki, teraz tylko z rzadka dojeżdżający do Torunia, spodziewa się wkrótce dostać
etat do Kr. na nową katedrę słowiańskiej onomastyki.
Chętnie bym Pani posyłał akademickie comiesięczne Sprawozdania z comiesięcznych posiedzeń Komisji Językowej, ale cóż? By air mail takie grube zeszyty pewnie by
były niemożliwe, a w funkcjonowanie tego pana w MSZ straciłem wiarę.
Naprawdę to potrafię jeszcze tylko JP prowadzić i do niego czasem coś napisać.
Mimo to wciąż sobie obiecuję. Moja żona za to zabrała się do pisania i kończy powieść wojenno-chłopsko-młodzieżową Od Karpat do Bałtyku, po czym planuje inne.
Prawdę powiedziawszy, to głównie dlatego, że potrzebuje pieniędzy a pieniędzy na
przywrócenie Zaborni do stanu używalności, Zaborni zaś dlatego, że się tam czuje
lepiej i sypia, a bezsenność to jest teraz jej główne życiowe utrapienie.
Pani to teraz znów używa: ten opis Basry bardzo ciekawy; i znów droga przez
Indie! Cóż jestem ja, nędzny robak, który w życiu był aż w [–] i 2 razy w Bretonii?
Ale choć mi natrącano o jeździe do Paryża, oczywiście nie na nasz koszt, choć moja
żona chętnie by się przejechała (przeleciała?), ja z różnych, ale zupełnie zrozumiałych
jasnych powodów nie przyjmę tej nęcącej propozycji.
Urbańczyk po 2 miesiącach wrócił z Pragi, bardzo z pobytu zadowolony: poznał,
nawiązał stosunki; szczęśliwy kraj: gdyby nie Polska 39 roku, jęczałby do dziś w hitlerii, ale to oczywiście nie ma wpływu na ich do nas stosunek, pełen tylko frazesów;
ale mądrzy ludzie, sprytni! Lepiej u nich, niż u nas pod niejednym względem (w ling
wistyce nieźle, ale nie lepiej niż u nas).
U nas przeszło od miesiąca niezwykła posucha, gotów więc być nieurodzaj.
Gdy jestem tydzień na Zaborni, czuję się trochę lepiej już z powodu niedoświadczania tu różnych drobnych kłopotów krakowskich, choć wiem, że one wrócą. Tak
i Pani powinna się czuć dobrze, doskonale przez te 2, 3 lata, gdy się Pani napoi tym
spokojem, łatwiej będzie i po powrocie.
Byli kiedyś Ściborowie, odjeżdżający stąd z „meblami”, dowiedziałem się więc
trochę o rodzinie Państwa. A przed paru dniami też Linowscy, którym w MSZ powiedziano, że Państwo już w Indiach.
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Tu jakichś personalnych ciekawych rzeczy nie było. Małecki zdobył już dla Studium auto ciężarowe i jeździ nieraz na dolny Śląsk; Lehr pewnie by chciał 3. raz
rektorstwa (w tych dniach wybory) i [–] auta; ja z auta Akademii jeszcze nie
korzystałem.
Niechże się tam Państwu jak najlepiej powodzi i niech Pani napisze; pokazało się,
że o wiele łatwiej stamtąd dotąd, niż na odwrót.
A więc zdrowia, pisania o chińszczyźnie i braku kłopotów z powodu męża!
K.N.
498. (L) Kazimierz Nitsch

Warszawa, 22 V 1946
K.P.A.,
piszę stąd pospiesznie, bom w Kr. nie przygotował, a przyjechałem z Kowalskim
chodzić po szczytach władzy w sprawach Akademii z memoriałem wykazującym, że
ledwie wegetujemy: zabrano nam majątki dające przedwojenny milion zł rocznie,
w zamian za co dają nam dzisiejszych 6 milionów rocznie, gdy tyleż samo dostaje
np. z pieniędzy państwowych Instytut Śląski! Jeszcze nie jestem zatwierdzony, choć
wybrany 21 marca!, chyba tylko z powodów biurokratycznych, które się nie poprawiły, bo mam podobno opinię niereakcyjną. Zresztą pisałem już do Pani [–] do
Szanghaju i mam nadzieję, że to doszło; a przedtem pisałem do Moskwy via MSZ
trzy razy, co przecie choćby w Chinach wreszcie Pani chyba dostanie.
Zdrowie nasze pozornie w porządku, tj. moje nie wiadomo, bom krwi dawno
nie badał; cukier na pewno ponad 200, ale się do niego zabiorę, choć na Zaborni,
gdzie przecie mam zamiar przelatować, będzie z tym trudniej. Mojej żony też pozornie nie najgorzej, poza bezsennością. W tej chwili jest na Zaborni, stawiając płot
i naprawiając różne [–] szkody za pieniądze z zaliczek na powieść wojenno-chłopsko-młodzieżową, która się zbliża do końca. Ta Zabornia jest nad nasze finansowe siły:
pakujemy w nią to, czego nie mamy, aby [–] ją stracić; ale trudno od razu machnąć
ręką. W dodatku ja jestem o tyle stary, że mnie stać na nienowe wykłady i seminaria,
± godzinę profesorską i JP, ale nie mogę się zdobyć na popisanie do druku różnych
rzeczy, na których bym mógł zarobić; nawet ta praca o słowniku staropolskim, połowa właściwie, tylko niewykończona, leży.
Urbańczykowi wreszcie zaproponowano Toruń, ale się bardzo waha, czy przyjąć, bo przy pensji wynoszącej ±50 zł przedwojennych więcej zarobi w Kr., gdzie
ma wyrobione stosunki, niż na profesurze w Toruniu (nie mówiąc już o kosztach
przeniesienia); a przecie i w Kr. utrzymać 4-osobową rodzinę?! Te problemy mimo
wszystko liczne panują nad życiem. A nawiasem mówiąc, panuje w Polsce, zwłaszcza
południowej, od 2 miesięcy taka susza, że zbiory będą katastrofalne.
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Mimo to wszystko trzymamy się jakoś, na pozór omal, jakem napisał, nieźle,
czego i Państwu życzymy i o co Państwu oczywiście łatwiej, [–] ma przy takiej rozmaitości przeżyć.
W W-wie jest Romanowa, rzeźbiąca i nieźle sobie radząca, choć tkwi we wspomnieniach, ale zresztą nikogo z przedwojennych. Mieszkam u bratanki Zieleniewskiej, dobrze. Mam też interesy w Oświacie, bo mi mimo podania nie przydzielono
papieru na druk JP, nie mówiąc już o subwencji na „Biblioteczkę TMJP”. Takie oto
drobne kłopoty.
Do…?
K.N.
Dłuska rozszerza habilitację na język polski, przy czym jedni zwolniliby ją od kolokwium,
drudzy od wykładu. Ja należę do drugich, bo to przecie grubo inny zakres, ale większość jest,
zdaje się, odmiennego zdania.

499. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nankin, 20 VII 1946

Szanowny Panie Profesorze,
dopiero w trzecim miesiącu mojego pobytu w Chinach zdobywam się na list, korzystając z okazji szybkiego dojścia poczty. W początkach maja dopiero otrzymałam
list Pana Profesora pisany w końcu lutego – dopiero wtedy otworzono pocztę jadącą
z Warszawy. Od 4 maja do 9 lipca mieszkaliśmy w Szanghaju w hotelu. Od 10 dni
dopiero zaczynamy się urządzać w Nankinie, gdzie bardzo ciężko i nie od razu dostało się pomieszczenie dla personelu służbowego. Po hałaśliwym niewymownie i natłoczonym (wszędzie zarówno na ulicach, jak po hotelach) Szanghaju oddycha się
tutaj jak w letnim mieszkaniu, zwłaszcza że koło domu mamy trochę zieleni, a mimo
okien przejeżdżają torem kolejowym pociągi.
Ceny tutaj tylko oszałamiająco wysokie, dolar amerykański prawie nic tu nie znaczy, jeśli kurs rikszy nieduży wynosi ½, a nierzadko i całego dolara, a odległości są tak
duże, że nie ma mowy o poruszaniu się na piechotę.
W Nankinie życie jest o wiele prostsze, prymitywniejsze, wolne od „pokus” wielkiego miasta w rodzaju kina (są jakieś 2 kina, i to daleko, w dodatku w ogóle mało
nas to nęci). W życie obowiązujące towarzyskie jeszcześmy nie weszli tak bardzo.
Trudno, mnie szczególnie, równocześnie urządzać dom, którego puste ściany tylko
dostaliśmy, gotować samej, prasować (wciąż się tu trzeba przebierać z racji upałów),
a jednocześnie to godzić z obowiązkami żony męża na placówce. Spodziewamy się
niedługo skompletować naszą służbę i wtedy wszystko zacznie się normalnie układać.
Książki nasze stoją na razie w skrzyni w jednym z pustych pokoi – nie wszyscy jeszcze zjechali do tego domu – a my po kolei chorujemy, ja już przeszłam parę gryp od
czasu przyjazdu tutaj i jakieś wrzody pod pachą z zajęciem gruczołów limfatycznych
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jako następstwo upałów w podróży przez Indie. Witold ma też uporczywe kaszle
i zaziębienia z dużą gorączką, bo bardzo nierozsądnie potrafił brać 4 kąpiele dziennie
w zimnej wodzie, co w tym klimacie jest karygodne – powinno się brać tylko gorące – ale grzanie gorącej wody jest tu luksusem, bo 50 kg drzewa kosztuje 4 dolary
amerykańskie (±9000 dolarów chińskich).
Mamy tu okazję wprawiać się na miejscu w domu w angielski i trochę chiński,
bo mieszka z nami pracowniczka ambasady, Chinka, młoda studentka uniwersytetu w Szanghaju – bardzo miła, kulturalna (nareszcie kulturalne, dobrze wychowane
towarzystwo!), a w dodatku o nieprzeciętnym swoistym pozachińskim uroku. Prowadzę wspólne gospodarstwo dla nas trojga i właśnie w codziennym obcowaniu, używaniu tej samej łazienki, kuchni, wspólnych zapasów jedzenia przejawia się tak cenna
w tych warunkach delikatność i niedrobiazgowość usposobienia naszej towarzyszki.
Jak się przedstawia życie umysłowe Nankinu, trudno to jeszcze ocenić, w każdym razie biblioteki naukowe są zaledwie w stanie organizacji. O wiele lepiej stoi
pod tym względem Szanghaj, a np. w Pekinie sinologowie przez cały czas wojny nie
przerywali swych prac. Zresztą Szanghaj jest siedzibą mieszkańców o światopoglądzie
bardzo mało różnym od przedwojennego, dlatego trudno się z nimi dogadać, trudno
o wspólny punkt widzenia, ale z tym objawem spotykaliśmy się właściwie u wszystkich, co nie przeżyli wojny we własnym kraju. Poza tym placówki dyplomatyczne są
tu usiane naukowcami, ale o tym kiedy indziej – przy innej jakiej pomyślnej okazji.
Muszę kończyć, bo jeszcze mnie czeka list do Matki, a tu już północ, moskity
jedzą nas w tej chwili na żywo, zamiast się dobierać do nas przez moskitierę.
Tak bardzo fizycznie i w czysto materialnym znaczeniu czuję się odległa od kraju,
tak silnie jeszcze ciąży na nas atmosfera bezdomnego koczownictwa, że już mi brak
wątków do pytań o wieści w kraju i w świecie nauki. Może za parę miesięcy, jak się
wmieszkamy w Nankin i jak się zdarzy nowa okazja.
Próbuję sobie zlokalizować w tej chwili Oboje Państwa na Zaborni – balsamiczność powietrza zaborniańskiego prześladuje mnie czasem godzinami, gdy tu w Stolicy Południowej nawet o północy nie ma czym odetchnąć.
Do widzenia
A.O.-J.
Lin Yin Lu to adres Ambasady, my mieszkamy na innej uliczce, o 1½–2 km od Ambasady, ale
tej nazwy nie umiem zapamiętać. Lu = Road.
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500. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nankin, 19 VIII 194635

26, Lin Yin Lu
Polish Embassy China via London
Nanking

Drodzy Państwo,
o tej porze roku musi być ślicznie na Zaborni. Wiele bym dała za jedno odetchnięcie
rześkością tego właśnie powietrza i klimatu.
Nasz „klimat” jest żaden, wyrwany ze związku z krajem, a mało ukorzeniony
w nowych warunkach. Witold ma wiele nieinteresującej pracy, a ja próbuję wrócić
do rozsądniejszego życia po pierwszych kilku tygodniach wyczerpujących zajęć gospodarskich w okresie najcięższych upałów w dodatku. Nareszcie mam amę, gotującą
i piorącą, i boya, który wykonywa resztę zajęć domowych i posyłki na mieście. Mimo
że jest nas na razie tylko troje (mieszka z nami chińska urzędniczka naszej placówki),
jest dużo roboty dla dwojga nawet służby, zważywszy, że ubranie i bieliznę przy tym
południowym upale nosi się tu 1 dzień, potem trzeba to prać i prasować, i zważywszy znowuż, że dom, choć na wzór zachodni budowany, ale w warunkach chińskich
wymaga ciągłych reperacji i inwestycyj.
Trochęśmy się umeblowali, głównie koszykowymi meblami, trochę wciągnęłam
służbę do zachodnich form podawania do stołu, na sprzątanie machnęłam ręką. Ważne da mnie to, że mam okazję mówienia z nimi po chińsku i porównywania różnic
leksykalnych między pekińskim a nankińskim. Teoretycznych tak wielkich nie ma,
by nie móc się dogadać. Ich mazurzenie tylko trochę wnosi nieporozumienia w moje
z nimi dialogi. Gorzej było z inną amą, której próbowałam przez 3 dni: mówiła innym zupełnie dialektem, miała bardzo ciekawe połączenia spółgłoskowe typu dr, tr,
których natury nie zdążyłam dociec, w dodatku nie okazała się na tyle inteligentną,
żeby sobie radzić z moją nieporadną chińszczyzną, i kiedy jej kazałam kupić ‘ryżu’
ḿi   3, przyniosła mi ‘klusek’ mi̯ en   4, bo w ich dialekcie, a nawet i w nankińskim, mi̯ en
zwęża się łatwo i zatraca nosowy element na końcu, z czego powstaje mi̯ ė, mi̯ i, a że
w dodatku, powtarzając to ḿi   3, przeszłam z tonu 3. na 4., na jaki najczęściej spadają
cudzoziemcy, więc jedliśmy kluski dnia tego, a do amy musiałam brać służącego na
tłumacza, a po trzech dniach zmieniłam na inną, lepszą, bo gotującą po europejsku,
gdy tej musiałam uczyć gotowania do początku.
Z naszą chińską „córką”, jak żartobliwie nazywamy naszą Paulette Sun, mam
okazję mówienia po angielsku, który ona, jako ukończona studentka uniwersytetu
w Szanghaju, zna bardzo dobrze. Jedyna literatura słowiańska, jaka dociera do mnie,
są to miesięczniki i pisma ukraińskie, które nadsyłają dla mnie i Witolda znajomi
z ambasady rosyjskiej. Bardzo mi się przydają jako materiał do niektórych zagad35 Obok adnotacja ręką Nitscha: dost. 27/9.
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nień językowych. Z żywego mówionego języka trochę przenika wyrażeń w powieściach lub sztukach na scenę. Mimochodem ciągle stwierdzam zbieżności leksykalne polsko-ukraińskie. Na marginesie tego interesuje mnie, czy dużo prócz wyrazów
polskich przenikało latynizmów do ukraińskiego tąż drogą, ale tego bez historycznych źródeł nie da się stwierdzić. W następnym liście może napiszę więcej o moich
zajęciach językowych. Przede wszystkim powtarzam teraz chiński, potrzebny mi tu
dość wydatnie dla celów praktycznych.
Dom nasz stoi w niedużym ogrodzie, na razie rosną tu drzewa i trawa bardzo bujna z wężami pośrodku. Sąsiedztwo chińskie dość jest głośne, ale to da się wytrzymać,
tylko nie daje wrażenia takiego spokoju i odosobnienia, jak zazwyczaj bywa w lepszych willach i rezydencjach nankińskich. Dom nasz leży o 12–15 minut od bardzo
pięknego muru miejskiego, za którym zaraz rozciągają się jeziora zamknięte wzgórzami, a na nich pagody, świątynie. Jezioro jest pokryte liśćmi i kwiatem lotosu i jest
obok grobowca Sun Jat-Sena36 jednym z najbardziej wziętych miejsc spacerowych
w stolicy (wątpię, czy są jakie inne). Cieszy mnie, że do jezior jest blisko i można się
tam dostać na piechotę, inne wycieczki są dla nas mało dostępne, bo trzeba auta na
to, a taksówki są tu wściekle drogie. Jak w ogóle wszystko tutaj.
Prosiłabym bardzo wiadomości o zdrowiu Państwa, o Salwatorze i Krakowie całym. Czy p. Tola Kwiatkowska i jej dzieci nadal mieszkają w Krakowie? Co ze zdrowiem p. Marii Nitsch? A jak Wandzia, Orla i Alina? Jakie są losy uniwersyteckich
zajęć i sprawy drukowania, czy „Biuletyn Lingwistyczny”37 zaczął wychodzić – a wybory w PAU, choć to należy do przeszłości, ale wobec tego zabitego deskami kąta,
jakim jest Nankin, gdy chodzi o sprawy dotyczące Polski, wszystko będzie świeżą
nowością.
Do widzenia
A.O.-J.
Co u pp. Jasieńskich – jak z jej powrotem do zdrowia? Ciągle zbieram się napisać do nich.
Pocztą lotniczą listy tutaj potrafią iść tylko 2 tygodnie, o ile kierowane via Londyn. Może
od Państwa co przyjdzie? Nie wiem tylko, ile to kosztuje w Polsce.

36 Sun Jat-Sen (1866–1925) – polityk, teoretyk chińskiej wersji socjalizmu, przywódca partii Kuomintang. Po obaleniu dynastii Quing został pierwszym prezydentem Republiki
Chińskiej.
37 Tj. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”.
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501. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 11 IX 1946
wysyłam z Krakowa 26/9

M.K.P.A.,
bardzo bym chciał, by ten list wypadł trochę systematyczniej niż ostatni Pani(n)
do mnie. Nie wiem zresztą, czy go posłać pocztą awiońską38 wprost pod adresem
podanym – bo co do tego nic Pani nie napisała – czy też przez MSZ. Awiońsko
posłałem list do Szanghaju poste restante, jak się pokazało, w parę dni po przyjeździe
tam Państwa, czyli w 2 miesiące przed wyjazdem Państwa stamtąd, a Pani nic o tym
nie pisze: czy go Pani z poste restante nie odebrała, czy nie doszedł? A czekać na połowę października, kiedy to będę w W-wie i odwiedzę Wydział Dalekiego Wschodu
w MSZ? Zresztą awion z Londynu do Kr. idzie 2 tygodnie.
Zacznę od nas samych. Od marca, gdym z woli Kowalskiego, a przy pewnym,
muszę przyznać, że dość słabym swoim działaniu, został prezesem PAU, mam trochę
więcej roboty – powiedzmy najwyżej godzinę dziennie, ale przy mojej już niesprężystości i to nawet za dużo. Gorzej, że się nasuwają sprawy, w których bym powinien
podjąć jakąś inicjatywę, a do tego już nie jestem. Trzeba trochę lawirować także,
a w zasadzie bym tego nie chciał. Smutno powiedzieć, że są z tego stanowiska pewne
drobne korzyści, np. ułatwiona komunikacja z Zabornią, ale tylko ułatwiona, nie
dowolna, bo to nie uniwersytet, gdzie Lehr od rana do nocy w Kr. i po całej Polsce
wciąż jeździł rektorskim autem. Teraz od 1 IX rektorem z wyboru, ale dotąd niezatwierdzonym, jest Walter39 z medycyny. Mnie zatwierdzono w lipcu. Jeszcze co do
PAU: jako delegaci z szerokimi pełnomocnictwami pojechali do stacji naukowych:
do Paryża Wędkiewicz, do Rzymu Dąbrowski, bo są z tym różne kłopoty. Nie chciałbym być prezesem malowanym, ale coś się tak zdaje.
Poza tym po staremu nie mogę się zdobyć na zabranie się do napisania lub choćby
do oddania do druku napisanych rzeczy. Od biedy wypycham tylko JP – ciekawym,
czy go Pani MSZ dostawiło? bo nic Pani o tym nie pisze. Na Kinofikację, tj. na
dowcipny o niej artykuł Kubackiego, odpowiedział ktoś, że w ministerstwie już jej
od roku nie ma, czyli że artykuł był spóźniony! Ale że przypisał tę sprawę Kubackiemu, który wyraźnie Panią cytował, więc nie można ręczyć, czy i tamto naprawdę
stwierdził.
Na ciasnotę pieniężną ludzie niemający moich dodatków (z PAU i „zasłużonych” – choć zdewaluowany zasiłek „zasłużony” ma chyba większość) radzą sobie
pisaniem; i mnie by się to przydało, ale nie umiem, a nadto odpycha mnie konieczność zdecydowania się na kierunek, bo bezpartyjnych pism nie ma. Z teoretycznie
38 Tj. pocztą lotniczą, par avion.
39 Franciszek Walter (1885–1950) – lekarz, profesor Wydziału Lekarskiego UJ, rektor
w latach 1946–1948.
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lewicowych (czyli faktycznie prawicowych, bo prorządowych) wolę już „Odrodzenie”
(do tępej „Kuźnicy” bym nie pisał*)); „Tygodnik Powszechny” jest bodaj porządniejszy, ale nie odpowiada moim całożyciowym przekonaniom.
Za to moja żona niespodzianie napisała chłopsko-młodzieżowo-wojenną powieść
Od Karpat nad Bałtyk, która jest w „Czytelniku” złożona i wkrótce wyjdzie. Za zaliczki honorariowe zdołała trochę uporządkować Zabornię, ale tylko trochę, tak że
te wakacje spędziliśmy tu bardzo bez komfortu. I bez Józi, która z paru powodów
została w Kr., tak że moja żona, musząc gotować (ja, niestety, nie umiem), sprzątać
itp., nie tylko niewiele odpoczęła, ale nic nie mogła pisać. Półtora miesiąca była tu jej
poznańska siostra, sama sobie gotując, półtora tygodnia Tola.
3 września umarł prawie nagle, tj. po beznadziejnej operacji na ślepą kiszkę, Małecki. Stało się to na [nadpisane: po] kursie słowianoznawstwa, który urządził dla
nauczycieli z całej Polski w Polanicy pod Kłodzkiem. Od dawna się czuł źle, ale jakoś nie chciał operacji; tymczasem wystąpiły ciężkie [–] (jak się pokazało, z powodu
zatrucia organizmu przez ten zropiały wyrostek robaczkowy), tak że już w Polanicy
leżał; potem znów wstawał i w sprawach organizacyjnych jeździł do Wrocławia, aż
lekarze i koledzy zdecydowali, że ostatni czas, ale w 5 dni po operacji umarł, do
końca najzupełniej przytomny. 43 lat! Dzieci podobno bardzo sympatyczne i bardzo
dobrze wychowane (co do taktu przez ojca, który ciągle był z nimi, bo przecież nieraz i gotował, a tylko on chodził na spacer; co do wciągnięcia od małego do roboty
przez matkę), chłopiec lat 14, dziewczynka 13, potem 8 i 4 lata. Bardzo to wszystkich
poruszyło, a wie się szczegóły, bo w domu uniwersyteckim w Polanicy było trochę
rodzin profesorskich, którzy to obserwowali [sic] w ciągu lata i samej ostatniej choroby; była też do końca i Alina, gdy jej chłopcy już wrócili z ojcem. W uniwersytecie
będzie wielki brak organizatora Studium Słowiańskiego (obejmie Lehr, ale jak to
będzie zrobione!), wykładów w nim i poza nim, w wydawnictwach, w RS!! Na razie
nikt go nie zastąpi. Tylko w Komisji Językowej zrobi się sekretarzem Safarewicza, to
będzie porządek.
Był na katedrze filologii południowosłowiańskiej, ale chciał katedry usystemizowanej już dla niego dialektologii słowiańskiej, na której na razie ja jestem kontraktowym. Ale myślimy (jeszcze nieurzędowo) zaproponować Ściborowi tę dialektologię,
a ja przejdę kontraktowo na południowosłowiańską; jużem mu to napisał. Czy się
zdecyduje? Bo 1) w Kr. nie ma dla niego mieszkania (niełatwa to sprawa), 2) czy się
zgodzi p. Ściborowa? Poza tym zdawałoby się, że powinien w lot chwytać sposobność
dostania się do naukowego środowiska. Jako organizator na pewno lepszy by był
Kuraszkiewicz, który się [–] z Niemiec wydobył i wrócił podobno w dobrej formie
(mnie nie zastał); ale cóż, ja mam manię przede wszystkim czysto naukową i tu daję
pierwszeństwo Ściborowi.
Urbańczyk zdecydował się do Torunia, choć tam możności dorobienia jeszcze
dwa trzy razy tyle co pensja – a to minimum dla 4-osobowej rodziny – prawie żadne;
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na Poznań szanse jego powinny być niezłe, bo śmierć Tomaszewskiego, niestety, już
pewna (podobno umarł w powrocie we Frankfurcie nad Odrą!), ale tam [–] różne
kręcenia; m.i. Taszycki na razie trzyma za ogon i Toruń, i Poznań, a bliski był złapania Krakowa, bo mu się teoretycznie uchwaliło onomastykę słowiańską, co mu
podobno ministerstwo skłonne jest dać. Podobno ma dostać już od 1 X.
Wielka bieda jest ze Słownikiem staropolskim, który naprawdę mógłby poprowadzić i doprowadzić tylko Urbańczyk, ale jakże go ulokować w Kr.? A ja już nie mam
sił. No, a nie chciałbym za nic – po przedwojennej awanturze z Witoldem Nieżyczliwym, by się on do tego jako wkręcił. A to tylko jeden z moich licznych kłopotów.
Bardzo bym chciał przywrócenia między nami normalnej korespondencji, choćby
każde z nas pisało list co 2 miesiące, co by przy normalnej awiatyce powinno być
możliwe. Ale to trzeba najpierw sprawdzić. Chyba poślę list za kilka dni, po powrocie, awionem mimo niepewności, bo czekać jeszcze miesiąc do bytności w MSZ to
za długo, zwłaszcza że nuż coś tej mojej podróży przeszkodzi? Przecie oba razy na tę
komisję nazw miejscowych jeździłem normalną koleją, tj. 3. klasą, na pół tylko leżąco
po 16 godzin (teraz podobno trochę krócej), a autem tylko raz w sprawach PAU.
Wyrażamy nadzieję, że się już Pani przyzwyczaiła do klimatu (p. Witold był od
urodzenia przyzwyczajony) i że choroby Pani już przeszły. Z następnego listu spodziewam się dowiedzieć, jak dalece się Pani znów wżyła w chińszczyznę i co Pani
zaczęła w tym kierunku robić; bo gdyby nic, to po cóż by Pani tam pojechała? Ta
Panina chińska przyjaciółka powinna Pani co do tego pilnować. (Czy w Nankinie jest
uniwersytet, skoro ona jest studentką, i co ona studiuje?) Przecież coś powinienem
dostać do druku, no i tamten poznański referat nie powinien przepaść.
Ale kiedy się zobaczymy, a raczej, czy się kiedy zobaczymy? W każdym razie nie
w roku 1947 (jestem optymistą, ale nie mogę się zobowiązać do poczekania).
Niech się Pani powodzi
K.N.
*)

bo posłanego raz sprostowania nie pomieścili.

502. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nankin, 17 X 1946
Hupei Lu,
Tsui Lan Tsun 4

Szanowny Panie Profesorze,
dwa dni temu przyszedł list Pana Profesora wysłany 26 IX z Krakowa. Mam na
biurku czekające na odpowiedź jeszcze poprzednie, otrzymane 10 września, a wysłane 17 II i 22 V40. Listów na poczcie poste restante w Szanghaju nie mogłam podjąć
40 Wymienione listy nie zachowały się.
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skutkiem jakichś chińskich nieporządków. Poproszę szanghajskich ekspertów, żeby to
„uskutecznili” przy jakiejś okazji.
Od chwili otrzymanych [sic] listów do dnia dzisiejszego jestem beznadziejnie zajęta i dopiero zdarzająca się okazja prędkiego listu do Warszawy zasadza mnie w nocy
do listu. Nawet wszystkich JP otrzymanych nie zdołałam przeczytać. Witold chorował we wrześniu na malarię i dosyć mnie absorbowało doglądanie go. Poza tym
grono naszych pracowników powiększyło się właśnie od 10 września i za tym poszło
meblowanie, urządzanie i żywienie na wspólnym stole, teraz powiększonym już do
5–6 osób.
W najbliższych dniach nastąpi odciążenie na moim froncie domowym, będzie nas
tylko 4 osoby z dawną naszą mieszkanką i nową jeszcze urzędniczką, która z Szanghaju przyjechała na 3 tygodnie na przeszkolenie. Trochę mam wyjazdów z wizytami, na
szczęście jeszcze niewiele zajęć z przyjmowaniem, a i te tak są kłopotliwe przy mojej
obecnej niewyszkolonej służbie, że przygotowaniu dinneru na 8 osób wymaga co
najmniej 1½ dnia wytężonej pracy, kontroli i inicjatywy.
Jestem w trakcie zmieniania służby na lepiej gotującą i obsługującą, ale w międzyczasie kucharka moja się obraziła, że na jej miejsce przyjdzie specjalista, i odeszła już
dzisiaj mimo perspektywy dostania półmiesięcznej pensji odszkodowania, ale dopiero w chwili przyjazdu nowego „zespołu”. Jestem więc od dziś wieczór sama z pomocą
tylko kulisa, który sprząta, podaje do stołu i chodzi na posyłki. Jutro gotuję sama
obiad dla 6 osób. Może to będzie ostatni w tak dużej grupie, potem tylko 3–4 osoby,
aż do przyjazdu mego wybawiciela, który już od 2 tygodni ma lada dzień się objawić!
Z moich zajęć sinologicznych utrzymują się na powierzchni tylko 3 godz. na
tydzień chińskiej konwersacji. Poza tym okazji do konwersacji (ale nie poprawnej)
mam wciąż przez cały boży dzień, bo oprócz służby konferuję nieustannie z rzemieślnikami, którzy robią przeróbki, odnawiania i oczyszczania sąsiedniego domu, dokąd
mają się przenieść biura ambasady, a na Lin Yin Lu zostanie tylko rezydencja naszego chargé d’affaires. Tak więc od dzisiaj będzie adres ambasady ten sam, co naszego
mieszkania: Hupei Lu, Tsui Lan Tsun 4.
Wczoraj byliśmy na wieczorze zagajającym systematyczne zebrania sinologów
w Nankinie, organizuje je Amerykanka, specjalistka od historii sztuki i bardzo zorientowana w rzeczach sinologicznych p. Fairbanks41. Byli Anglicy (1), Amerykanie (4), Holendrzy (2), Francuzi (1), Turczynka (1) i Polacy (2). Rosjanie nie byli
na zebraniu, bo im coś wypadło, a jest ich w ambasadzie sowieckiej aż 3 sinologów.
Charakteryzowało się stan prac sinologicznych w każdym z reprezentowanych
krajów, każdy przyniósł rzeczy wyszłe w jego kraju, w czasie od przedwojennego
począwszy – więc i moja fonologiczna zabawka pekińska obudziła uprzejme zaintere41 Zapewne Wilma Fairbank (nie: Fairbanks), żona amerykańskiego historyka zajmującego
się przeszłością Chin, Johna K. Fairbanka.
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sowanie. W ogóle uprzejmość wielka cechuje Amerykanów, czego doznawaliśmy niejednokrotnie w Szanghaju i tutaj. Nas z obecną obsadą amerykańską amerykańskiej
ambasady łączą przy tym osobiste stosunki, bo obecnym ambasadorem amerykańskim w Chinach jest dawny rektor (prezydent) uniwersytetu w Yenchingu42 i zawsze
był bardzo życzliwy dla Witolda.
Wrażenie ogólne z tych sprawozdań było takie, że w czasie wojny we wszystkich
krajach (prócz Chin, gdzie uczeni przez cały czas spokojnie sobie pracowali) prace
naukowe albo były zahamowane (Holandia, Anglia), albo podporządkowane bardzo
totalnie (tak jak totalna była wojna) celom wojennym (Ameryka – wszystkich zaprzęgnięto do szkolenia językowego i orientalnego oddziałów wojskowych wysyłanych do
Chin i na front japoński), albo wreszcie sprowadzały się do rzędu nekrologów (Francja, Polska). Prócz śmierci Jaworskiego i zagłady dawnego Instytutu Orientalistycznego na Królewskiej zginęło dwoje uczniów Witolda – jeden na Pawiaku, a druga
zamordowana przez Niemców w getcie. Tak że nawet 3 polskie magisteria sinologiczne osiągnięte w 1945 r. nie rozjaśniają obrazu pogromowego. Turcja w dziedzinie sinologicznej stawia podobno dopiero pierwsze kroki, ale na uniwersytecie w Ankarze
mają już 8 uczniów.
Ma stąd ktoś niedługo pojechać do Warszawy, więc wtedy napiszę obszerniej
o moich naukowych sprawach – jeśli w międzyczasie uda mi się wypłynąć na te wody.
Muszę jeszcze uzupełnić meblowanie naszego mieszkania, pozostawiającego wiele do
życzenia pod kątem wymian towarzyskich, no i sprawa jakichś przyodziewków dla
nas obojga, bo w sferze „bywania” zdradzamy rażące niedociągnięcia toaletowe.
Z moich ciekawszych zdarzeń tego okresu mogę zanotować poznanie Generalissimusa na jakimś spędzie dyplomatycznym oraz także Madame43. Ale on zdecydowanie więcej mi się podobał. Ma dużo w rysach skoncentrowania, natężenia woli
i wewnętrznej dyscypliny. To mi przypomina niektóre polskie twarze wojenne.
Bardzo się cieszę z prezesostwa w Akademii Umiejetności, uważam to za bardzo
słuszne i bardzo należne, i nie godzę się na wątpienie Pana Profesora we własne siły.
Katastrofa z Małeckim zgnębiła nas oboje. Tak młodo i tak niedbale (przez niedbalstwo) wyszedł z życia.
Ciekawam, jak się rozwinie sprawa Ścibora, jego szanse, a zawsze do przewidzenia
opory Myszki, wciąż jeszcze niezdecydowanej podobno na życie rodzinne.
Do widzenia, bo ⅔ nocy minęło, a jeszcze chcę pisnąć parę słów do domu.
Pozdrowienia dla Pani, Zaborni i wszystkich, i wszystkiego.
A.O.-J.

42 Uniwersytet w Pekinie, znany też jako Methodist Peking University, istniał w latach 1919–
–1949 r.
43 To jest Czang Kaj-szeka i jego żonę Soong May-ling, nazywaną Madame Czang Kaj-szek.
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503. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 XI 1946
M.K.P.A.,
zanim podam listowy kalendarz, od którego się zwykle zaczyna, wysunę na 1. plan
sprawę teraz najważniejszą. Był tam, m.i. z referatem na Komisji Językowej o przod,
proca [?] (nieśmiertelny temat), Ścibor i mówił mi, że już do Pani o tym napisał.
O tym, tj. o projekcie katedry dla Pani w Łodzi. Bardzo się ucieszyłem, bo – prawdę
mówiąc – nie brałem tego w rachubę, a według jego przedstawienia rzecz jest, tj. będzie, łatwa. Zależy to przede wszystkim od czasu jego przeniesienia się do Krakowa,
co może się dłużej przeciągnąć, niż on myśli. Bo ministerstwo wcale się z tymi rzeczami nie liczy, więc i z obsadą katedry po Małeckim; wcześniej zapewne [nadpisane:
na pewno] załatwi Taszycki, bo właśnie przyszło pismo, [–] na tę dziwną katedrę
słowiańskiej onomastyki; [– –] na tę katedrę Katedrę Filologii Południowosłowiańskiej, ale gdy Wydział nie przychylił się do tej propozycji, ustanowiło ją i tak, ale
samodzielnie, nie drogą zamiany. Ale choćby to trwało i do końca roku szkolnego,
to się stanie i Łódź będzie wolna. Sądzę, że dla Pani to bardzo dobre miejsce i jestem przekonany, że Pani tam bardzo dobrze poprowadzi seminarium, a zwłaszcza,
co najważniejsze, że Pani tam slawistycznie naukowo odżyje; „tam” – to znaczy na
odpowiednim dla siebie stanowisku po tylu latach, kiedy stanowiskiem Pani było
gotowanie. Niechże się już skończy ta charakterystyka przyszłego Jamajkańczyka, że
„Kola gotuje”!44 A idzie też nie tylko o Panią osobiście, ale i o marnowanie się odpowiedniego człowieka, wskutek czego któraś katedra, ta czy owa, dostałaby się znów
komuś ostatecznie możliwemu, ale drugorzędnemu. A przy tym to miejsce bliskie
W-wy i możność spędzania tam – poza feriami świątecznymi – co tydzień, powiedzmy, dwu dni! Utile dulci  45. Z przyjazdem nie będzie przecie trudności: znów będzie
jechał jaki kurier, a choćby i nie jechał, to droga przez Syberię już się chyba zaczyna
ustalać. A że Pani wyjedzie z Chin jakie pół roku wcześniej, niżby Pani wyjechała,
gdyby tam Pani siedziała do końca „misji”, a choćby i rok, to zupełna drobnostka
w porównaniu z możnością w przeciwnym razie zmarnowania pracy tylu lat, zmarnowania możności wyciągnięcia z tej pracy po tylu latach korzyści dla siebie i dla
nauki. Bardzo się tą perspektywą ucieszyłem. Już widzę, jak tam do Pani przyjadę,
nawet umyślnie, nie mówiąc już o tym, jak będę mógł zboczyć z drogi do czy z Warszawy. Zboczenie nie będzie o wiele dłuższe niż na Rakowiecką, a za to spokojniejsze:
gdy już będę w Łodzi, nie będę miał takich gonień po Warszawie. Oczywiście będę
już wtedy profesorem honorowym, tj. nie będę musiał wykładać, co mi teraz już trochę bokiem wyłazi czy kością w gardle stoi, boć ostatecznie zacząłem belferkę 51 lat
temu! Akademia – rzecz dziwna, też trochę męczy, choć moja tam codzienna godzina
44 Zob. list K. Nitscha nr 389 z 9 VII 1943 r.
45 utile dulci, dokładniej: utile dulci miscere (łac.) – łączyć przyjemne z pożytecznym.
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do dwóch (±1¼–2) schodzi w połowie na tym, że tam jestem i załatwiam to, co by
się i beze mnie załatwiło. (Ale teraz piszę w domu o wpół do 12 w nocy). Ale gdy
wracam na obiad o 14½ lub o 15, to potem następuje drzemka do 17 i… dzień na
pół stracony.
[bez formuły finalnej i podpisu]
504. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Szanghaj, 2 XII 1946
Hupei Lu,
Tsui Lan Tsun 4
Nanking China

Drodzy Państwo,
jest tak zimno w tym południowym Szanghaju, że to mi zmienia charakter pisma.
Od 12 dni czekamy w małym północnym pokoiku o trzech ścianach szczytowych na
przyjazd statku z Władywostoku, który się spóźnia, bo ugrzązł w lodach. Tą właśnie
lodową północną drogą pojedzie Witold za dni parę, jutro pojutrze, i z niepokojem
myślę o tej jego podróży, bo prócz starej wiatrówki i leciutkiej jesionki nic nie ma
ciepłego, a wyjeżdża znakomicie zaziębiony skutkiem tego czekania.
Zdaje mi się, że pisałam w ostatnim liście z 23 X o prawdopodobnym wyjeździe
Witolda do Polski. Teraz to się się realizuje wreszcie. Zostanę na długie 3 miesiące co
najmniej sama tylko z Pauletką, z nauczycielem chińskiego i z trochą książek przywiezionych rok temu z Polski, do których, o ile w Nankinie będę miała opał, będę
miała więcej niż dotąd okazji zaglądać.
Trudno mi pisać więcej i szczerzej o naszym tu pobycie – takie rzeczy łatwiej
ujmować w słowa, niż wyrażać na piśmie. W każdym razie bilans mimo wysiłków
wypada raczej ujemny. Jedno tylko jest pozytywne, że z ustaniem upałów jesteśmy
zdrowi i w dobrej formie mimo przelotnych zaziębień, ale to za mało w ogólnej ocenie zdobyczy życiowych.
List ten wyśle Witold do Krakowa z Warszawy. Może zdąży on na czas życzeń
noworocznych do Państwa. W każdym razie będę starała się napisać lotniczą drogą
więcej z Nankinu, a możliwe, że dojdzie on nawet prędzej od tego płynącego zamar
zającym morzem.
Do widzenia i proszę wybaczyć ten skostniały list, ale to jest sprawa klimatu –
ogólnego klimatu szanghajskiego.
A.O.-J.

• 34 •

505. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Szanghaj, 6 XII 1946
Szanowny Panie Profesorze,
wczoraj odprowadziłam Witolda na statek, którym odjechał on do Polski. Prawdopodobnie w końcu grudnia znajdzie się on w Warszawie i wróci, mam nadzieję, do
zajęć sinologicznych. Za jakiś miesiąc i ja już powracam na stałe, pozostaje tylko
zlikwidowanie domu i zapakowanie rzeczy.
Bardzo bym prosiła, żeby Pan Profesor skomunikował się z Witoldem, gdy się
on znajdzie w Warszawie. Może osobiście, gdyby sprawy Akademii pociągnęły Pana
Profesora do stolicy, a może jeżeli nie, to listownie przez jego siostrę, Janinę Kunicką,
Lekarska 2. Nie znam najbliższego adresu Witolda, bo trudno, żeby w środku zimy
zwolniono dawne nasze mieszkanie na Uniwersytecie. Ale gdzieś jakoś tymczasem
może go umieszczą. A jak ja przyjadę, to się rozejrzymy w warunkach.
Może Pan Profesor powiadomić warszawski i krakowski świat naukowy o naszym
powrocie, ja teraz będę tak zajęta, że nie będę miała czasu na listy, a Witoldowi z drogi trudno pisać, tym bardziej że nie bardzo wie, jak bardzo będę zaabsorbowana
pakowaniem – panowie nigdy sobie tego nie uświadamiają.
Cieszę się ogromnie, że ten termin zobaczenia się ze wszystkimi tak bardzo się
przybliża, a więc do widzenia Państwu.
A.O.-J.
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1947
506. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 II 1947
K.P.A.,
przykro mi, żem dotąd nie dostał autentycznej wiadomości o powrocie Pani; wiem
tylko od Kowalskiego, że 2 lutego była Pani w W-wie spodziewana. Zanim więc –
jak się spodziewam – zobaczymy się i będę Pani mógł pokazać 2 moje listy do Pani,
spieszę zawiadomić, że nasze warunki mieszkaniowe o tyle się poprawiły, iż będziemy
mogli przyjąć Panią na parę dni; na 2. osobę na razie miejsca nie mamy ani pokojowego, ani łóżkowego, ale przypuszczamy, że łatwiej będzie znaleźć gdzieś miejsce
na 1 niż na 2 osoby. Bo zapewne wybierają się Państwo oboje na Zjazd Towarzystwa
Orientalistycznego (21 i 22 bm.), a Pani także na posiedzenie Komisji Językowej,
które się odbędzie 20 bm. po południu z referatami Taszyckiego i Safarewicza lub
Taszyckiego i Kleczkowskiego – Bujaka.
A niestety będę miał do Pani i prośbę: [– –] osobistą, ale TMJP: pójść do 2 biur
(na pl. Dąbrowskiego i na ul. Słupecką) po odbiór czeków na przydział papieru dla
JP. Robią z tym niesłychane biurokracje: musi to ktoś zrobić osobiście w W-wie, mieć
upoważnienie i wyjaśnienie etc., etc. Te papiery dopiero jutro będę mógł wysłać,
tak że pewnie dostanie je Pani dopiero w poniedziałek (ale dopiero dziś się dowiedziałem, jak to trzeba urządzić). Zdaje się, że Pani teraz bardzo zajęta, ale nie mam
nikogo, co by mógł teraz w W-wie załatwić, a sprawa pilna.
Nie wiem, czy dobrze adresuję, ale ten adres dała mi Pani, pisząc z Chin. Może
by prędzej doszło przez np. Wojtasiewicza? i Kotańskiego?, w MSZ, ale trudno ryzykować, skoro mi Pani, będąc w W-wie jakie 10 dni (?), innego (tj. żadnego) nie dała.
Bardzo więc serdecznie Panią prosimy, by Pani do nas na kilka dni zajechała.
K.N.
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507. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 16 II 1947
Szanowny Panie Profesorze,
dwa tygodnie temu – dn. 2 lutego wieczorem przyjechałam nareszcie do Warszawy
po przeszło miesięcznej jeździe z Szanghaju. Dopiero w Warszawie wypadłam nieco
z dobrej formy zdrowotnej, jaka mi dopisywała na szczęście w podróży, i trochę się
pokładałam, trochę byłam pod obserwacją lekarza. Ostatnio na tyle się upewniłam
co do moich podobno wątrobianych dolegliwości, że wyprawiłam się do Łodzi, gdzie
(od wczoraj) spędzę ok. 4 dni. Następne cztery chciałabym spędzić w Krakowie, dokąd się wybiera i Witold. Witold ma być w Krakowie na 21 II – ja pewnie w tymże
czasie przyjadę bezpośrednio z Łodzi. Ponieważ nie wiem, w którym hotelu się zatrzymamy (prof. Kowalski obiecał zamówić pokój), zajdę się dowiedzieć na Salwator,
gdzie Witold zostawi mi adres naszego locum. Wtedy także wytłumaczę charakter
mego, niezrozumiałego dla Pana Profesora listu – ale pisany był w dość specjalnych
dla mnie okolicznościach – i wymaga oczywiście komentarza. Więc to już tylko kilka
dni dzieli mnie od zobaczenia Państwa.
Cieszę się bardzo, że choć nie jest łatwo wyprawić się za granicę, tak szybko i łatwo się stamtąd powróciło.
Do widzenia więc za dni kilka
A.O.-J.
508. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 II 1947

K.P.A.,
dochodzę do wniosku, że Pani jest chora, czemu się zresztą nie dziwię: po takiej
okropnej podróży morzem i jedną trzecią ziemskiego lądu w zimie być zdrowym to
sztuka. Ale inaczej niż chorobą Pani niepodobna mi wytłumaczyć sobie tak zaklętego
do mnie milczenia. Z tego też powodu donoszę, że cofam wypowiedziane w liście
z 13 bm. obarczanie Pani chodzeniem po warszawskich biurach w sprawie papieru
dla JP: wymyśliłem już inną pośredniczkę: Irkę Zieleniewską, wprawdzie dla „Języka” bez sentymentu, ale za to zdrową, a tak porządną, że nie powinno jej to zrobić
żadnych trudności.
Zaczynam więc wątpić, czy się rychło zobaczymy, czy Pani przyjedzie tu na 20.
Nie wiem zresztą, czy się ten Zjazd1 odbędzie: Kowalski myślał o odłożeniu go, ale
przed kilku dniami zdecydował się nie odkładać, boć już tydzień temu nikt z nas nie
myślał, by się ta śnieżyca tak przeciągała i nie chciała skończyć.
1

Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
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Mnóstwo różnych spraw chciałbym z Panią omówić. Gdyby Pani teraz nie przyjechała – ale nadal Panią na kilka dni zapraszamy – może się to stać w Warszawie, bo
może będę tam 8–10 marca, ale dziś Warszawa bardzo jest [–]: cały dzień do jakiej
5. po południu byłbym tam na tych posiedzeniach toponomastycznych zajęty, a wieczorem mało zostaje czasu, zwłaszcza jeżeli się mieszka prywatnie, gdzie nie wypada
przychodzić tylko na samą noc (do bratowej czy bratanki). Nie wiem też, gdzie Pani
mieszka i zamierza mieszkać. Adresuję na chybił trafił na Lekarską.
Tyle na razie. Bardzo mnie martwi to milczenie Pani i jego powód.
K.N.
509. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 22 II 1947
Szanowny Panie Profesorze,
ogromnie Państwu dziękuję za propozycję Salwatora.
Listów warszawskich nie otrzymałam. Jestem uwięziona już cały tydzień w Łodzi
przez śniegi i Zdzisław z zimną satysfakcją co dzień oświadcza: „Tola posiedzi”.
Uczestniczę w życiu odczytowym tego miasta (odczyt prof. Ułaszyna o Słowiań
szczyźnie i Jakubowskiego2 o estetyce Witkiewicza, ŁTN) i rozkoszuję się prawem
do łóżka w tym domu. Do połowy marca jesteśmy bezdomni, potem dopiero oswobodzi się nasze pomieszczenie uniwersyteckie na Krakowskim. Bardzo tu wypoczęłam i wydobrzałam w atmosferze i przy diecie domu rodzinnego. We wtorek będę
próbować „przedrzeć się” do Warszawy, co wobec dzisiejszego deszczu jest prawie
zupełnie pewne.
Raz jeszcze dziękuję i do widzenia
A.O.-J.
510. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 II 1947
Szanowny Panie Profesorze,
przed godziną (o godz. 13.30) przyjechałam autobusem z Łodzi, a w ½ godziny potem przyszedł list Pana Profesora z 16 II. Widzę z treści, że jest to drugi list – pierwszego z 13 II nie dostałam w ogóle. Jeśli się dzisiaj zobaczę z Witoldem (nie wie, że
przyjechałam, bo nie otrzymał karty wysłanej w tej sprawie z Łodzi), wypytam, czy
2

Jan Zygmunt Jakubowski (1905–1975) – historyk literatury, profesor UW, w tym czasie był
wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Odczyt, o którym mowa,
pozostawał w związku z książką Jakubowskiego Estetyka Stanisława Witkiewicza (1947).
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i gdzie są nadeszłe do mnie listy, ale i tak sprawa papieru do JP jest do gruntu nieaktualna wobec faktu, że tyle dni upłynęło od tego czasu i że to już załatwiła pewnie
p. Zieleniewska.
Z moim zdrowiem jest dobrze, ale muszę się zachowywać „czujnie” – ale nie to
jest decydującym powodem nieodpowiadania na listy, tylko fakt, że poza kartą adresowaną do Łodzi i dzisiejszym listem żadna korespondencja do mnie nie dotarła.
Takie to są mankamenta mieszkania „kątem”.
Za parę dni wyruszymy do Krakowa, o ile Zjazd nie został po raz drugi odroczony, i bardzo się cieszę, że to tak blisko.
Do widzenia
A.O.-J.
511. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 III 1947

Szanowny Panie Profesorze,
wybierałam się na krótko do Warszawy, a na dłużej i więcej do Łodzi. Tymczasem
w chwili przyjazdu do Warszawy dostałam grypy, tak że już po obiedzie nie mogłam
wyjść na posiedzenie i nie mogłam posunąć sprawy TMJP. Już prawie tydzień siedzę
na Lekarskiej, nie wysuwając nosa nawet na schody. Ale nasz rodzinny doktór bardzo
mnie skutecznie wyleczył. Już nie mam gorączki, tylko mnie trzymają w domu z powodu podłej pogody. Zdaje się, że przyjdzie zrezygnować z podróżowania do Łodzi
czy z powrotem, dopóki nie przyjdzie definitywna wiosna.
Czy nie byłby Pan Profesor tak dobry zapytać w ekspedycji Akademii Umiejętności, czy wysłano te „Sprawozdania” dla mnie? Oczywiście w wypadku, jeśli Pan
Profesor bywa na Sławkowskiej.
Bardzo dobrze, że Pan Profesor nie przyjechał do Warszawy – na taką straszną pogodę najlepiej siedzieć w domu. Ciekawam, jakie są losy papieru dla JP – propozycja
p. Jakubowskiego była wobec mojej grypy opatrznościowa. Zima w Warszawie się
przedłuża, a razem z tym i nasza bezdomność. Może się ta zima nigdy nie skończy?
Jeśli mi się zdarzy trafić stąd do Łodzi, napiszę stamtąd. Jak zdrowie Państwa?
Do widzenia
A.O.-J.
Przyjechał tu na krótko Régamey, jest profesorem w Szwajcarii.
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512. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 III 1947
K.P.A.,
kartkę Pani dostałem wczoraj po powrocie z miasta, nie mogłem więc jeszcze zapytać
w Akademii, a dziś jest niedziela, 16 III 47, więc ten list odejdzie dopiero jutro.
Choroba Pani martwi mnie, ale nie przekreśla żadnych moich rachub, bo czeki
na ten papier wydobyła jeszcze Irka Zieleniewska, a czy je będzie można zrealizować,
dowie się dyrektor drukarni, Kieć, który za tym pojechał. Bo w Krakowie i Katowicach papieru nie ma, a musi to być zrealizowane w marcu. Nadto cena też jest rzeczą
nieustaloną. Ale to nie Pani kłopoty. Nie mogę też jeszcze oznaczyć terminu pobytu
w W-wie, ale na pewno jeszcze w marcu. Gdzie Pani teraz będzie mieszkać?
W związku z ruszeniem RS wysunęła się konieczność posiadania w W-wie kogoś, tj. Pani, co by notował wszystko ukazujące się tam poza stałymi publikacjami,
np. poza PrFil. Bo inaczej to różne drobniejsze luźne artykuły unikną ewidencji. Na
razie idzie nam o lata 1939–45. Nie będzie to wcale wielka robota, idzie tylko o to,
by to mieć na pamięci i zaraz notować, np. rzeczy z tygodników. Pomówimy o tym
w W-wie, ale wolę to już Pani teraz zakomunikować.
Sprawozdania PAU mają Pani wysłać w najbliższych dniach; robią to seriami.
K.N.
513. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 22 III 1947
Szanowny Panie Profesorze,
wczoraj po południu otrzymałam list z Krakowa. Szedł tylko 5 dni! W tej chwili
obok depeszy zawiadamiającej o mojej nieobecności w Warszawie wysyłam list, który
może jeszcze zastanie Pana Profesora na Salwatorze.
Nasze mieszkanie na Krakowskim opóźnia się do 1 kwietnia. Rozpaczliwie to nas
wykoleja. We środę 26 III będę starała się wrócić do Warszawy na Lekarską, skąd
wyjeżdżam dla odciążenia Kunickich, którzy mają z nami świętą wytrzymałość.
Byłam 17 III na posiedzeniu Wydziału I TNW, a 18 III na posiedzeniu Komisji
Językowej tegoż Wydziału. Wrażenia opowiem ustnie, bo sądzę, że się zobaczę z Panem Profesorem. Zaraz po przyjeździe zgłoszę się na Al. Niepodległości 214 i wywiem o możność skomunikowania się.
Uruchomiłam prenumeratę JP i zapisało się 8 osób. Na zaabonowanie studentów
mam obietnicę Konecznej, że to zrobi na początku letniego trymestru na swoim
seminarium.
Te posiedzenia „naukowe”, na których chciałam być, opóźniły mój wyjazd do Łodzi. Teraz załatwię, a raczej odbędę moje łódzkie życie rodzinne i wrócę do Warszawy,
by się już stamtąd nie ruszać przez dłuższy czas. Nareszcie chcielibyśmy pomieszkać.
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Prof. Wierczyński prosi o nadsyłanie JP dla Biblioteki Narodowej – może by
sprawdzić, czy to zostało wstrzymane.
Słuchałam „Radiowego Poradnika Językowego” w wykonaniu Dorosza – odpowiedzi na pytania poprawnościowe. Nie wiem, czy się on na tym tylko ogranicza.
Mam propozycję objęcia stylistycznej redakcji w wydawnictwie „Wiedza Powszechna”3 – popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin – niestety, m.i. też matematyczno-przyrodnicze. Obsztorcowywanie rękopisów do druku. Udział nazwisk w prospekcie nie zachwyca mnie – chyba żebyśmy mieli tyle utajonych popularyzatorów
wiedzy o nieznanych nazwiskach – a ze świata profesorskiego nie jest ich tam wielu.
Krzyżanowski zmonopolizował sobie literaturę i nawet w 1. zeszycie o najdawniejszej literaturze puszcza się na charakterystykę języka! Jego współpracownicy, sądząc
z wydanych zeszytów, raczej średni. Pociesza mnie, że dla działu językowego (bardzo
ciasno rozumianego) zwrócono się po program i redaktorstwo do Klemensiewicza.
Tą drogą wciągnie on trochę poważnych specjalistów.
Zdziwiło mnie, że Historię pisma pomieszczono w dziale techniki – czyli że to
będą opracowywać jacyś fizycy czy inżynierowie. Jeszcze o to wybadam Dynowskiego4 (uczeń p. Cezarii5 – etnograf ), który jest drugi po Tazbirze w tej całej instytucji.
Z wydanych broszur przegląda bardzo nierówne traktowanie – daleko niektórym
do trafiania do samouków – raczej nadają się dla 15-letniej młodzieży szkolnej albo
i młodszej.
Autorski monopol na Chiny i Daleki Wschód reprezentuje tu Janusz Chmielewski (blagier z Łodzi), który zapowiedział broszurę Chiny wczorajsze i przedwczorajsze.
Tytuł jak dla 8-letniej Kasi. Już Kubie Urbańczykowi nie ośmieliłabym się tak podać
tematu, boby zjechał temat i autora.
Milik6 w JP pisze o szabrze jako, jakby się zdawało, o pożyczce niemieckiej. Muszę
poszukać, jak dawna to pożyczka, bo Józio dowodził, że jest to wyraz dawny i znany
też wśród bartników, bodaj czy nie w innych językach słowiańskich. Po powrocie do
Warszawy zajmę się tym.
Mieliśmy stęskniony list od naszej córki Pauletki z Indiany (podpisała się: Pauletteka). Pewnie te amerykańskie studentki nie są wobec niej zanadto friendly disposed   7.
Ale to rzecz nienowa wśród Anglosasów wobec kolorowych.
3

4
5
6
7

Mowa o początkach późniejszego wydawnictwa o tejże nazwie. W latach 1946–1952 była
to wydzielona z SW „Czytelnik” redakcja wydająca broszury popularnonaukowe. Zainicjował tę działalność wspomniany dalej w liście Stanisław Tazbir (1892–1978), prawnik,
działacz oświatowy i społeczny, w latach 1940–1944 członek Delegatury Rządu RP na
Kraj i działacz Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
Witold Dynowski (1903–1986) – etnolog, profesor UW.
Tj. Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej.
Józef Tadeusz Milik (1922–2006) – ksiądz, biblista, orientalista, w latach późniejszych
badacz zwojów z Qumran, autor artykułów w JP.
friendly disposed (ang.) – przyjaźnie usposobione.
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Na tym kończę, bo o godz. 3 zamykają tu pocztę, więc do widzenia w przyszłym
tygodniu
A.O.-J.
514. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 III 1947

Sz.P. [sic],
list łódzki przyszedł rano, telegram po południu; oba szły po 2 dni.
Dziękuję za wiadomość. Ale my niestety do dziś nic nie wiemy w tydzień po wysłaniu do ministerstwa kilku express i telegramów! Bardzo mi to nie na rękę, bo miała
być Komisja Językowa z Dłuską, którą przecie trzeba kilka dni naprzód zawiadomić,
nawet telegramem, co najmniej 3–4 dni naprzód; a chciałbym być na tym posiedzeniu Komisji. Za to myślę, że będziemy w W-wie pewnie całe 3 dni; tylko które?
19 bm. wreszcie Witold Wielki przeszedł jako kandydat na członka korespondenta PAU. Oczywiście przyjmie to jako rzecz bardzo spóźnioną, ale cóż robić? Za
to Julian8 na czynnego przepadł, bo niektórzy nie mogą mu darować poprzednich
występów. Nie powiem, bym po tych posiedzeniach był pełen smaku (z różnych powodów), ale ostatecznie jeszcze nie najgorzej poszło.
Od wiadomości formalnych o warszawskich posiedzeniach wolałbym był wiadomości, jak poszło z etatową docenturą.
Za technikę redakcyjną w „Wiedzy Powszechnej” kazałbym sobie dobrze zapłacić,
bo to okropna rzecz. Co ja mam czasem z JP!
Zenon pisze bardzo dobrze, ale mało zajmująco.
Słowiańskość szabru bardzo [– –] dziś, ale życzę powodzenia.
A więc do widzenia
K.N.
Robi się ciepło, trzeba by więc zajrzeć na Zabornię, ale dopiero po powrocie z W-wy, autem.
Czy Budzyk przesłał Pani Stylistykę teoretyczną w Polsce z przedrukiem Paninego artykułu?9

515. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 IV 1947

K.P.A.,
właśnie Dłuska pytała mnie o adres Pani – widocznie chce posłać swoje twory. W ekspedycji PAU twierdzą, że wszystko Pani posłali: „Sprawozdania” i „Prace”, chyba więc
wreszcie doszły.
8
9

Krzyżanowski.
Mowa o artykule Od archaizmu do nowej formy językowej, pierwotnie w JP X.
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Artykuł o wyrazach japońskich zostaje jeszcze w Kr., ale go Pani dla sprawozdania
dostanie z objaśnieniem, o co idzie. JP będzie gotów za tydzień, bo już naskładano
[–] na 3 arkusze; w ogóle trzeba by go rozszerzyć najmniej o arkusz na zeszyt, ale na
razie to się jeszcze nie da; materiału do druku moc, ale połowa jego wymaga właściwie przeróbki.
Wczoraj była Komisja Językowa z odczytem Moszyńskiego o języku Prasłowian,
cz. I (o nazwach drzew?). Trwał z 5 kwadransy przy napiętej uwadze około 25 słuchaczy. Wykazał, że wszystkie te drzewa, których nie ma na północnym wschodzie
(Litwa, północna Ruś), a więc buk, jawor  ?, cis, czereśnia, smrek, też modrzew, jeszcze coś, mają nazwy obce (germańskie lub niegermańskie). Wniosek prosty. Lehr
był właściwie zdruzgotany, bo świadomie nazwy drzew lekceważył – woli wojować
nazwami rzek – a tu po raz 1. ktoś wykazał tę obcość na całym komplecie. Dyskusja dość oszczędna, ale Kurzydłowic od razu rzecz aprobował (bez wniosków),
Szafer stwierdził, że od 3000 lat granice tych drzew wahają się minimalnie; Lehr
zachował się ostrożnie i przyzwoicie, za to Milewski, jak przystało na partyjnego
(w tym wypadku endeckiego) uczonego. Druga część odczytu będzie 17 bm. Dużo
by o tym było do mówienia, ale poziom całości (nawet dyskusji) był poważny, nastrój też. Bieda tylko będzie z Moszyńskim co do ogłoszenia, bo choć ma właściwie
całość napisaną, mówi, że nie ma czasu, robiąc co innego; że nie chce innym robić
przykrości (!) itp.
Na Zaborni byliśmy dzień (bez nocy), a po świętach moja żona jedzie na siewy,
powinienem i ja, z różnych względów, a tu znów Komisja 17 bm. Może Ścibor na
nią przyjedzie.
Mieszkanie pewnie już świeci porządkiem i praca (wraca). Oby jak najlepiej.
Do…
K.
516. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 IV 1947
1) Do p. prof. Jabłońskiej, członka Komitetu Redakcyjnego JP
Przesyłając artykulik p. Folfasińskiego, prosimy o sprawdzenie strony fonetycznej
i znaczeniowej zamieszczonych w nim wyrazów, jako też o ewentualne inne uwagi.
Odrzuceniem wyrazów, których nie można uważać za przyswojone (a takich jest
ogromna większość), jak i stylistyczną przeróbką zajmiemy się sami tutaj.
Za Redakcję
K. Nitsch
Sprawa nie jest pilna; czas jest przynajmniej do połowy maja.
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2) K.P.A.,
zmiana adresu jednego z egzemplarzy JP została dokonana; innych poleceń, zdaje mi
się, nie miałem.
Dostaliśmy (JP) list od Westfala z Anglii, proszący o wszystkie powojenne, a ewentualnie i o przedwojenny komplet JP, a też o jaki katalog wydań językowych, za co ma
płacić jego warszawski brat. Ciekawe, dlaczego o te rzeczy, poza JP, nie zwróci się do
warszawiaków, tj. właściwie wiem, że i Słoń, i Dorosz źle się do niego odnosili, a ja
twierdzę, że on był więcej wart od Friedricha, Tarnackiego i innych uczniów Dorosza, co nawet Szoberowi było przykro. Ciekawym, co o tym sądzi Koneczna; może jej
się Pani przy sposobności spyta.
On najwidoczniej nie wraca.
JP będzie musiał ulec znacznej podwyżce, co będzie ogłoszone w numerze za
10 dni; bo znów papier podrożał 4 razy!, a jak podrożeje druk! (Niech więc Pani
albo:) Może by Pani… zebrała z Koneczną te studenckie członkostwa i przedpłatę
przed 1 maja, bo na razie nie chcemy żądać dopłaty od wpłaconych, tylko dla nowych od 1 maja bodaj podnosić. A na studentach, zachęceniu ich, oczywiście zależy.
Materiału jest tyle, że można by objętość podwoić, ale to chyba dopiero od r. 1948,
i to zmieniając 6 zeszytów 2-arkuszowych na 5 3-arkuszowych; bo przynajmniej ja nie
podjąłbym się wydawać nawet 10 razy rocznie, być wciąż pod batem tego terminu.
[bez formuły finalnej i podpisu]
517. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 11 IV 1947
Szanowny Panie Profesorze,
nareszcie od 8 dni mieszkamy. Ale to nie znaczy, że jesteśmy urządzeni. Dziś dopiero
sprowadzam moje książki od prof. Słońskiego, a zastane tu książki Witolda na półkach i ściągnięte z innych „gospód” materiały nasze leżą w workach i kurzu, czekając
segregacji i rozmieszczenia. Mam z tym mnóstwo pracy, ale to już mniejsze niż walka
z podłogą (była cyklinowana), piecem od łazienki cieknącym (lutowało się go) i odczyszczaniem mebli. Jeszcze teraz wciąż coś się klei i przyheblowuje, ale spodziewam
się w ciągu 2 dni z tym się uporać. W dodatku Witold rozchorował się na ząb od 3
dni i jest nie do użytku. Miał wyrwany pieniek, po którym to zabiegu krwotok trwał
14 godzin. Opił się własnej krwi, czego znów organizm nie chciał asymilować. Alarmowałam lekarzy, szpital sąsiedni na Kopernika, chirurga – nareszcie odpowiednio
założony tampon z żelaznej waty10 położył kres mojej trwodze.
Z ekspedycji PAU dostałam przesyłkę („Sprawozdania” i wydawnictwa) przed
samymi świętami i to jest już w zupełnym porządku. Bardzo pożyteczną dla mnie
10 Tj. z waty nasyconej roztworem chlorku żelazowego.
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wiadomością był referat prof. Moszyńskiego i jego stanowisko. Przyda mi się to do
mego wiosennego wykładu. Zwłaszcza że w ujęciu prof. Lehra w jego ostatnich pracach problem ten wydawał mi się postawiony zbyt „pewnikowo” i zanadto w oparciu
o prace uczonych poznańskich, których teorie akceptowane były przed wojną z wyraźną rezerwą przez inne środowiska naukowe.
Załączam wykaz członków warszawskich TMJP wraz z ich adresami do wysyłki JP.
Dziś spotkałam prof. Molè, z którym od razu omówiłam sprawę jego rękopisu – proponowane przeze mnie uproszczenia aprobował i bardzo miło, choć oboje
w pośpiechu, porozmawialiśmy chwilę. Nie wiedziałam, że jego syn to drukujący się
przyszły uczony i kawał orientalisty11.
Dowiedziałam się niefortunnej dla mnie rzeczy, że mam mieć 7 godzin zajęć na
uniwersytecie – w czym 5 godzin wykładów, a 2 ćwiczeń. Zasady etymologii słowiańskiej rozszerzę więc do 2 godzin (za poradą Słońskiego), ale co zrobić z 1-godzinnym wykładem jeszcze. Gdybym miała dostęp do książek językowych rosyjskich,
dałabym przegląd prac językowych rosyjskich z okresu wojny do chwili obecnej, bo
mam trochę notatek z tego zakresu, ale to by miało wartość o tyle tylko, o ile by się
rozporządzało pełnym materiałem i wtedy tylko byłoby uzasadnione wybierać taki
temat (trochę coś w rodzaju bibliografii rozumowanej), a nie bardziej językowy. Tak
więc waham się i brak mi pomysłu – w braku czego innego rąbnę 3 godziny Wstępu
do filologii słowiańskiej i dam spokój. A przez lato przygotuję sobie spokojnie tematy
i źródła do przyszłorocznych zajęć.
Czy Rysiewicz na pewno od jesieni przyjdzie do Warszawy?
Witold bardzo szczęśliwy, bo wydreptał w Prezydium Rady Ministrów zasiłek
120 000 zł dla Instytutu Orientalistycznego, co bardzo naoliwiło Zająca w stosunku
do sinologii. Mała różnica zdań już się wprawdzie zarysowuje, bo Zając chce z tych
sum sprawiać nawet pieczątki dla Zakładu, a Witold chce wszystko wydać na książki.
Ale jakoś się porozumieją.
Na tym na razie kończę, choć czuję, że było wiele rzeczy, o których zapomniałam
napisać. Bardzo proszę o wiadomość o 2. części referatu Moszyńskiego i o obszerniejsze szczegóły z tej dziedziny – jeśli można.
Od jutra będę miała pomoc w gospodarstwie: 3 razy na tydzień po 2 godziny,
2000 zł miesięcznie. To mi oszczędzi do 2 godzin zajęć dziennie. Ale i tak nie zajmować się zupełnie domem nie da się. Zaczynam wzdychać do życia hotelowego
w Moskwie.
Do widzenia
A.O.-J.
Czy nie za wcześnie na siewy na Zaborni?
11 Marian Molè (1924–1963) – orientalista, iranista, badacz sufizmu, uczeń Tadeusza Kowalskiego. W 1949 r. wyjechał na studia do Paryża. Osiadł we Francji.
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518. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 IV 1947
K.P.A.,
jutro będzie tu 2. część Moszyńskiego, a że w tej chwili mam wieczorem chwilę czasu
(tj. czasu właściwie nie mam, ale się nie mogę zebrać do roboty), więc zacznę ten list,
kwitując odbiór Paninego z wiadomościami o chorobie p. Witolda itp.
A więc wstępna uwaga co do Lehra i uczonych poznańskich, przypuszczam, że
archeologów (bo Milewski to osobna karta): otóż że „teorie uczonych poznańskich
akceptowane były przed wojną z wyraźną rezerwą przez inne środowiska naukowe”:
teoria Kostrzewskiego12 mnie co do kultury łużyckiej, tj. jej identyfikacji z prasłowiańską, nie przekonywała, ale jego prace czysto archeologiczne były chyba przez
wszystkich cenione, a w każdym razie były solidniejsze niż prace Antoniewicza, na
ogół niewysoko cenione; a boję się, że te „inne środowiska”, to Antoniewicza (jeśli
nie on, to przepraszam). Antoniewicz w nauce to, zdaje mi się, coś podobnego jak
w życiu: słaby kręgosłup. Lehr więc jedzie do Moskwy załatwiać wstępne kroki do
założenia tam naukowej stacji PAU; jedzie do W-wy za parę dni i pewnie tam będzie
parę dni, nim dostanie paszport. A co będzie jutro, to jeszcze tu dopiszę.
Inny kawał to Wieczorkiewicz. Powiedział on Lehrowi na zjeździe w Poznaniu,
że napisał jakąś pracę i chciałby się habilitować, ale… w Krakowie (u Klemensiewicza), bo jego stosunki z Doroszem są tak bliskie, że to by nie wypadało! Jacyż my
w Krakowie jesteśmy gruboskórni: przeważnie byliśmy w zupełnie bliskich stosunkach z kandydatami na docentów i mimo to habilitowaliśmy ich, nie dbając, jakie to
złe wrażenie robiło poza Krakowem! Oczywiście nie wiem, czy to powiedzenie, ten
krok Wieczorkiewicza był z wiedzą, już nie mówię o inicjatywie, Dorosza. A co do
p. Wieczorkiewicza, to może jego dotychczasowa produkcja jest i mała, i licha, co
zresztą wiedział przed laty nawet jego mistrz Szober, który gdy się coś o nim mówiło,
westchnął: „tak, to jest najsłabszy z moich doktorów!” Ale teraz p. Wieczorkiewicz
jest sekretarzem Rady Szkół Wyższych! Wyhabilitowany mógłby być w którymś uniwersytecie doskonałą „wtyczką”. Zobaczymy; w Kr. jego ocena (jeśli do tego dojdzie)
będzie oczywiście zupełnie obiektywna.
Rysiewicz pojechał do Paryża, na jak długo, nie wiem, ale w jesieni ma być podobno habilitacja, wreszcie, bo jakoś się odwlekała; czy ją odwlekał Kuryło?
Wykłady nie tylko Panią trapią, ale i mnie. Ogłosiłem na III trymestr Przegląd
dialektów słowiańskich, a tymczasem dużo z tego zapomniałem, wielu rzeczy nowych
nie czytałem, z książek sobie w ogóle nie przygotowałem. Wobec tego zaczynam od
12 Józef Kostrzewski (1885–1969) – archeolog, jeden z założycieli UP, profesor w Katedrze
Prehistorii, członek PAU. Był twórcą poznańskiej szkoły archeologicznej i teorii autochtonicznej, według której Słowianie mieszkali na obszarach między Odrą i Wisłą od ca 1500 r.
p.n.e. Teorię tę popierali M. Rudnicki i T. Lehr-Spławiński.
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tego, że nie zaczynam 21, ale 28, a na ten tydzień jadę na Zabornię, gdzie się jednak nie będę do tego wykładu przygotowywał; będzie, co Bóg da – jak się dawniej
mawiało.
19 IV

A więc Ścibor Pani powinien opowiedzieć o posiedzeniu. Będzie to o wiele obfitsze
i plastyczniejsze niż kilka słów mojego listu. Ta II część była mniej jednolita niż I,
dużo rzeczy, zwłaszcza etnograficznych, było tylko zaznaczanych. Najważniejsza była
sprawa siły językowych związków Słowian z Germanami, a za Waldem13, przede
wszystkim z Irańczykami. Lehr z Waldego wyłuskał, że związki germańsko-słowiańskie obejmują 190 [wyrazów], a irańsko-słowiańskie tylko 100. Moszyńskiego
uderza, że irańsko-słowiańskie aż 100, co jest o wiele więcej niż 190 germańsko-słowiańskich, jeśli się zważy, że ilość germańskich wyrazów omówionych u Waldego
jest bodaj 6 razy większa niż ilość w tym słowniku irańskich! Do tego punktu jeszcze
Sławski coś dodał o drugorzędności materiału słownikowego u Waldego, a zwłaszcza
Kuryło, powiadając, że wyrazów irańsko-słowiańskich jest na pewno wiele więcej
niż u Waldego, np. łoza i łasica tam pominięte. Lehr to najzupełniej uznał i w ogóle
był bardzo pojednawczy, godząc się, że prawda jest zapewne w pośrodku. Ale jak tu
znaleźć środek między Lehrem, który Prasłowian lokuje w dorzeczu Odry i Wisły,
najdalej po Bug, a Milewskim, który ich lokuje w północnej Ukrainie, zaznaczając
nadto, że mogli przyjść i z dalszego wschodu. Z innych językowych ciekawe było
zestawienie mnóstwa wyrazów na -og (ostr-og, czert-og, rar-og*)…) z dziedziny rycerskiej, łowieckiej itp., ale to było tylko zestawienie. Związki z wyrazami turańskimi
nie dały się ściślej ująć, [–] że je Milewski ustawił wg Radłowa14, po którym okazało
się, że jest dużo nowszych bogatych badań. Moszyński da do „Sprawozdań” streszczenie, a praca ma być gotowa do druku na jesień.
A Safarewicz napisał do RS recenzję o językowej stronie książki Lehra o pochodzeniu Słowian15, dość krytyczną, choć delikatną. Widać m.i. trudności etymologiczne w zestawianiu Neurów z Nurem, Nurcem itp., w uważaniu Wenetów za tkwiących
w pierwiastku vętj- itp., krytykuje też pominięcie w książce językowej sprawy nazw
drzew itp. Na posiedzenie nie przyszedł Milewski.
Mam do Pani taką prośbę. W słynnej książce Friedricha o mazowieckich nosówkach16 są fakty, w których fonem ł jest zawsze pisany przez ł, nigdy przez u̯ , a nigdzie
13 Alois Walde (1869–1924) – austriacki indoeuropeista, profesor uniwersytetów w Innsbrucku, Giessen, Królewcu i Wrocławiu. Dalej mowa o jego Vergleichendes Wörterbuch der
indogermanischen Sprachen (1927–1932).
14 Wasilij W. Radłow (Wilhelm Radloff ) (1837–1918) – rosyjski turkolog, etnograf i archeolog.
15 T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian (1946).
16 Mowa o książce H. Friedricha Obserwacje nad fonetyką mazowiecką (1939).
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nie ma żadnych co do tego objaśnień. Według mnie (s. 448) ł jest zębowe w „wielu
gwarach Mazowsza, zwłaszcza bliższego”, ale wykluczam, by ono było we wszystkich**) właśnie miejscowościach, z których Friedrich daje teksty. Otóż może by się
Pani spytała Konecznej, od siebie, jak to należy rozumieć, czy istotnie wszędzie tam
jest ł zębowe; przecie może to i Panią interesować, być Pani potrzebne. Ja tu podejrzewam jakąś fuchę, bo przy takich fonetycznych drobnostkach, jakie tam Friedrich
odróżnia***), nie można puścić mimo uszu różnicy ł a u̯ ! No i pociąga to za sobą konsekwencje w systemie.
Więc 21/4 rano jedziemy na Zabornię na cały tydzień; może się przecie contra
nic nie stanie. Mam na ten tydzień skromne plany, ale boję się, że ich nie wypełnię.
A Kowalski może w 2 dni później pojedzie do W-wy.
Zaczęły się składać: historyczne wierszowania Dłuskiej, Nazwy rzek Rozwadowskiego17 (naprawdę!) – obie się zapewne pociągną. Próbny zeszyt Słownika staropolskiego Urbańczyka jest cały złożony, tj. bez spisu źródeł itp., no i nie połamany,
przypuszczam jednak, że na walne zgromadzenie i publiczne posiedzenie Akademii
(13–14 czerwca) będzie gotów.
To, zdaje mi się, na razie wszystko. Ach nie, jeszcze przecie artykulik japoński, co
do którego myślę tak:
sufiks nie wygląda na [–].
także dalszomazowieckich.
***)
choć się nie odnoszą do nosówek.
*)

**)

[osobna karta]

c.d.
Folfasińskiego przerobię tak: „Oczywiście jako zupełny niefachowiec wybrałem
z Arcta wyrazy tam oznaczone jako japońskie i uważam, że za przyswojone można uważać tylko nieliczne następujące … które można kulturowo [sic] wymawiać
tak a tak”. Do tego dojdzie uwaga np. Strażaka, wytykająca błędy i transkrypcyjne,
i znaczeniowe, a kończąca się ostrym zdaniem o tandecie takich wyrobów jak ten
ceniony Słownik Arcta. Uważam, że taki artykulik, nie wchodzący bardzo w głąb,
a jednak solidny, byłby bardzo pożądany i chętnie czytany. JP m.i. powinien pełnić
rolę dydaktyczną co do tych praktycznych popularyzujących wydawnictw. Oczywiście, niestety, bardzo dobrze wiem, jak fachowców trudno przycisnąć do napisania
czegoś tak ograniczonego (np. Kleczkowskiego), ale może przecie Kotański przy pomocy Pani zechciałby się tak opanować, nie wchodząc w niepotrzebne dla polskiego
niefachowego czytelnika szczegóły. Można go podejrzewać o rozpraszanie się, sądząc
17 Mowa o Studiach nad nazwami wód słowiańskich, owocu wieloletnich jego badań, które
wyszły z druku jako pierwszy tom „Prac Onomastycznych PAU” (1948).
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z tych jego uwag, które kiedyś przez Panią do JP przysłał. Oczywiście nie chciałbym
w tym wszystkim zabierać drogiego Pani czasu, a bez trzymania go przez Panią na
wodzy wątpię, by z tego co wyszło.
Tym kończę, tj. życzeniem jak najskuteczniejszego opanowania czasu.
K.N.
519. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 16 IV 1947
Szanowny Panie Profesorze,
piszę z Łodzi, gdzie jestem od niedzieli wezwana z powodu poważnej choroby Matki.
Zapalenie płuc – dosyć poważne, bo osoba o siebie niedbająca i bardzo oporna w leczeniu. Od dziś, zdaje się, sytuacja zaczyna być opanowana, ale chcę jeszcze doczekać
się wizyty lekarza i końca zastrzyków penicyliny (50 zastrzyków), nie licząc różnych
kombinacji glukozy, a także Eubazyny. Przydaję się tutaj, głównie w dzień, wszyscy
troje tu byliśmy zabiegani albo pilnujący chorej. W nocy pielęgniarka nas zwalniała,
obejmując ster rządów w swoje ręce, aż do godz. 8 rano. Zdaje się, że przed końcem
tego tygodnia będę mogła wrócić do Warszawy, proszę więc pisać o wrażeniach z posiedzenia Komisji Językowej, kierować na Krakowskie.
Otrzymałam rękopis zapożyczeń japońskich w języku polskim. Przejrzałam go
bardzo pobieżnie – i dałam go do zrewidowania Strażakowi (Kotańskiemu) – rzecz
wygląda na bardzo niechlujnie podaną, co tylko obciąża autora, lecz i źródło, skąd
czerpał. Pełno niekonsekwencji w pisowni – o znaczeniu powie Strażak – przy tym
są i etymologie dość fantastyczne, oparte na nieznajomości chińskiego – to relacja
Witolda. Zdaje się być rzeczą wątpliwą, czy warto ten artykuł adaptować do druku.
Żeby mu przynajmniej rozwinąć w formie zaplecza trochę obserwacyj co do epoki i prądów kulturalnych czy innych związków infiltrujących wyrazy japońskie do
polszczyzny.
Kończę, bo Zdzisław wybiera się już na dworzec.
Pozdrowienia dla Obojga Państwa
A.O.-J.
520. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 V 1947

Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję za wiadomości o 2. części referatu Moszyńskiego. Ścibor pisał mi sporo
o nim, ale nie tak szczegółowo. On się tu wybiera na krótko (1 dzień) do Warszawy
i właściwie powinien tu być jutro (2 V) – jest to bowiem jedyny dzień w maju, kiedy
zastanie [–] (potem ten wyjeżdża na miesięczny urlop), ale nie wiem, czy alarmująca
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o tym depesza na czas go dojdzie i czy swoje łódzkie sprawy (jakieś komisje i posiedzenia) uda mu się ułożyć.
Z Antoniewiczem nigdy nie mówiłam o Kostrzewskim i nie wiem, jak go ocenia.
Rezerwę co do słowiańskości kultury łużyckiej przypisuję całkowicie środowisku krakowskiemu – temu, które pamiętam sprzed 10 lat. Wtedy, zdaje się, Lehr się jeszcze
tak otwarcie nie angażował, choć mrugał w jego stronę może zawsze.
A czy ten kawał z Wieczorkiewiczem to nie wypływa z tego, że praca jest słaba
i Dorosz nie chce jej przyjąć mimo związków zażyłych? Oczywiście jest to tylko moje
przypuszczenie, ale trudno by to było inaczej interpretować.
Konecznej jeszcze o ł w tekstach Friedricha nie pytałam, bo poloniści teraz przenieśli wszystkie wykłady na Smulikowskiego i rzadko się tu pokazują. Ale w najbliższych
dniach spodziewam się ją zobaczyć (na uniwersytecie lub u nich na Smulikowskiego).
Mam sporo kłopotów w „Wiedzy Powszechnej” z transkrypcją geograficznych
nazw miejscowych rosyjskich. Jest taka broszura Bogactwa kopalniane ZSRR i mnóstwo w niej nazw geograficznych. Początkowo próbowałam transliterować wszystko
mechanicznie według uchwał Komitetu Ortograficznego18, ale bliskość języka polskiego z rosyjskim sprawia, że autor co raz wpada w jakieś polonizowanie brzmienia
rosyjskich przyrostków itp., tak że tracę wszelką orientację (a co gorsza i czas nad tym
tekstem). Wydaje mi się przy tym, że przepisy ortograficzne, nie obejmując stricte
pisowni nazw geograficznych, pozostawiają furtkę dla indywidualnej interpretacji
poszczególnych wypadków i tu właśnie zaczyna się nieszczęście – co wybrać, w którą
pójść stronę? Ja czasem jestem za jak najbardziej „urzędową” niewolniczo transliterowaną metodą, a kiedy indziej staję się niekonsekwentnie liberalna w wypadku
kombinowanych polsko-rosyjskich kwiatków transkrypcyjnych.
Tak np. zachowałabym w mianownikach nazw miejscowych typu Groznyj, Gorkij, okręg przemysłowy gorkijskij, rzeka Biełaja, rzeka Czusowaja, stacja Tatarskaja,
góra Magnitnaja, stacja Niegoriełoje, miejscowość Kluczewskoje itp. ich końcówki
w brzmieniu rosyjskim, nie licząc się z odmianą polszczącą w nazwiskach rosyjskich
te końcówki zasadą Komitetu Ortograficznego. Argumentem za tym jest fakt, że formy na -oje występują w tekstach polskich jako wyrazy nieodmieniające się, podobnie
jak w rosyjskich (więc cel spolszczenia ich zakończenia dla wygody w odmianie przez
dalsze przypadki staje się nieaktualny). Poza tym niektóre spolszczone formy żeńskie
Czusowa, Magnitna przestają być odczuwane [nadpisane: rozumiane] jako derywaty
przymiotnikowe i grozi im wykolejenie w odmianie Czusowy, loc. w *Magnitnie zamiast Czusowej, w Magnitnej itp.
Zakończenia -ij, -yj w masculinach nazw miejscowych zachowałabym jedynie dla
jedności w traktowaniu ich tak samo jak feminina i neutra. I teraz pytanie: czy te
moje propozycje, jako tyczące liberalniej traktowanych rosyjskich nazw miejscowych,
18 Tj. według Zasad pisowni z 1936 r.

• 50 •

naruszają przepisy ortograficzne, czy też ujdą u ich boku i czy w ogóle są dostatecznie
uzasadnione. Inne wątpliwości są głupsze i przez to trudniejsze do udowodnienia,
a choćby do powzięcia decyzji.
Czy przyrostek -инск można transkrybować i odmieniać -ińska, -inska, adiectivum -iński: Aktiubińsk czy Aktiubinsk, aktiubiński czy aktiubinski, Aczińsk, Džadińsk,
Semipałatyńsk (czy Sjemipałatynsk) – nie pamiętam wzoru rosyjskiego, czy jest -ti- czy
-ty- w -tyńskie). Ja bym była za zostawieniem tego ń w -ińsk, tj. za polszczeniem przyrostka wobec tylu innych zadomowionych w naszym języku nazw z terenów ruskich
o spolszczonym brzmieniu Nerczyńsk, Mińsk, Pińsk itd.
A teraz sprawa dalszego etapu polszczenia rosyjskich nazw miejscowych, a nawet
w niektórych razach wprost dawania polskiego przekładu: czy można puścić Krzywy
Róg, w Krzywym Rogu, okręg krzyworoski, w Białej Bałce, Zagłębie Kuźnieckie, czy też
przestrzegać transliteracji: Kriwyj Rog, w Kriwym Rogu, okręg kriworożski, w Biełej
Bałce, Zagłębie Kuznieckie? Osobiście byłaby za pierwszym rozwiązaniem, wahając
się co najwyżej co do Zagłębia Kuznieckiego. Albo taki np. Krasnowodsk? Czy polszczyć sufiks na -dzk, czy kontynuować jego rosyjską pisownię? Na ogół polszczenie
przyrostków, tj. końcowej części wyrazu, ze względu na ewentualne jego odmienianie
przez polskie końcówki jest raczej dopuszczalne, jeśli nie wprost wskazane – ale i tu
nie można iść za daleko: zachować należy np. formę rosyjską w Republice Czuwaszskiej – bo Czuwaska zdezorientuje co do nazwy Czuwaszów. Poza tym urobione od
rosyjskich nazw miejscowych przymiotniki mogą mieć w wielu wypadkach formę
polską, np. karagandzki, ale kriworoski brzmiałby może logicznie, ale cudacznie, dlatego spolszczyłabym cały wyraz, nie tylko przyrostek.
A jeszcze, jak postąpić z Kremenczugiem i Jenisejem? Dawałam im dzisiejszą transkrypcję: Kriemienczug i Jenisjej, ale zwłaszcza co do Krimienczuga miałam wahanie;
Artemowsk zamieniam na Artiemowsk, a co robić z Neftedagiem? chyba Nieftiedag?
Rzeki Łośwa, Kośwa w rękopisie zamieniałam na Łoswa, Koswa według przepisów
ortograficznych (ь między spółgłoskami opuszcza się) – czyli tak jak Gor(ь)kij – to,
zdaje się, nie budzi wątpliwości.
W ogóle musi się przeprowadzić rozgraniczenie między transkrypcją rosyjskich
nazwisk a rosyjskich nazw miejscowych. Nazwiska zdają się być instytucją bardziej
„nienaruszalną” niż nazwy miejsc. I jeszcze jedno. Pedantyczne przestrzeganie rosyjskiego brzmienia przyrostków czy dwuwyrazowych nazw geograficznych, a jasnych etymologicznie dla Polaka, naszpikowuje tekst polski tyloma znamionami
rosyjskości, że to robi wrażenie niewolniczej zależności od tego języka. Jest to może
moment subiektywny, ale niemniej wagę swoją mieć może w poczuciu niezależności kulturalnej danego (naszego) narodu. Takie są moje kłopoty na marginesie
„Wiedzy Powszechnej”. Gdyby Pan Profesor miał możność dosyć szybkiego odpowiedzenia mi na te wątpliwości, byłabym bardzo wdzięczna, bo mam nóż pośpiechu na gardle.
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Prof. Klemensiewicz przyjął redaktorstwo działu językoznawczego dla stopnia B
(wyższego), natomiast nie ma nikogo dla stopnia A (niższy – program 6 semestrów
gimnazjum dla dorosłych). Mam ochotę zaproponować Dłuską – jako doskonała
popularyzatorka wykonałaby tę rzecz bardzo dobrze. Co Pan Profesor o tym sądzi?
Teraz kłopotów ciąg dalszy – to są moje wykłady na uniwersytecie od jesieni.
W ogóle przy minimalistycznym stosunku do zajęć językoznawczych ze strony tutejszych studentów polonistów widzę tu swoją słabą przydatność na polu pedagogicznym. Ale o tym kiedy indziej. Teraz chodzi mi o co innego. Jeszcze nie uzgodniłam
spraw przyszłego roku ze Słońskim (który wiem, że od jesieni weźmie gramatykę
starosłowiańską), ale wolałabym przyjść do niego z konkretnym projektem – a ten
znów zależy od ewentualnych pomocy naukowych, których nie mam. Oto z tych
5 godzin wykładów i 2 ćwiczeń chciałabym dwugodzinny wykład poświęcić historycznej gramatyce języka rosyjskiego, względnie języków ruskich i jako dwugodzinne ćwiczenia wziąć czytanie odnośnych tekstów staroruskich. Pójdzie to trochę po
linii moich potrzeb z historycznego materiału języków ruskich dla historii rodzaju
m-osob. Tylko bieda z gramatykami i tekstami. Tu prócz Szachmatowa małej gramatyki dla współczesnego języka literackiego nie mam nic – może uda mi się zdobyć
Sobolewskiego19 – ale to dawny autor i niewystarczający. Będę próbowała sprowadzić
jakie prace z Moskwy, ale nie sądzę, by to dało pozytywne rezultaty. Więc pytanie: czy
Pan Profesor nie ma w swojej bibliotece nowszych rzeczy z tego zakresu? Czy są i jakie w Seminarium Słowiańskim teksty gramatyk? Może by mi się udało wypożyczyć
je na jakiś czas w okresie lata i opracować materiał do tego wykładu? Byłby dla mnie
osobiście ciekawy i pożyteczny temat. Inny jednogodzinny to będzie łatwy (za Jagiciem) przegląd piśmiennictwa z filologii słowiańskiej, aż do ostatnich czasów. A co
do 2 godzin ostatnich, to zostawię do uznania Słońskiego. Nie chciałabym sięgać do
starosłowiańszczyzny, bo tu działa Słoński i jego asystentka, ale gdyby było konieczne, wzięłabym coś z rozbioru jakiegoś jednego zabytku, choć to mnie nie pociąga.
Czy Rysiewicz „na pewniaka” przyjdzie tu od jesieni?
Wiem, że Słońskiemu nie dogadza jego wykład, jaki prowadzi w tym roku, Wstęp
do językoznawstwa ogólnego, i może by go przerzucił na mnie, dopóki by Rysiewicz
tu nie zjechał. Co by mi też nie przeszkadzało, bo temat ten więcej mnie pociąga od
cerkiewszczyzny. Nie pamiętam, czy to są już wszystkie moje kłopoty, którymi obarczam Pana Profesora, ale i tych dosyć – prawda?
Czekam na niedługi list. Do 10 maja mamy przedstawić tematy naszych wykładów, pewnie dostanę odpowiedź co do tej ruszczyzny. Szkoda, że dla rosyjskiego jest
znacznie więcej opracowań dla współczesnego języka literackiego niż dla jego historii.
Kończę już i do widzenia, za parę dni napiszę o Friedrichu.
A.O.-J.
19 Aleksiej I. Sobolewski (1856–1929) – językoznawca slawista, paleograf, historyk literatury.
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A jak Zabornia? Ładnie było czy zimno, tak jak tu przez cały ten czas? Teraz już wierzę w siewy – że pora na nie. Jak zdrowie Państwa Obojga?

521. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 V 1947
M.K.P.A.,
bardzo mnie rozczula ta Pani ufność we mnie, ale nie czuję się jej godnym. Właśnie
o godz. 12 dostałem ten list exprèss i zastanawiałem się, co mogło być przyczyną
pośpiechu. Przeczytawszy – niecały, o czym niżej – zawiodłem się, ale cóż? „Pan(i)
każe – sługa musi…”.
Otóż nie przeczytałem tej litanii transkrypcyjnej nazw rosyjskich, zorientowawszy
się na jej początku, że szczegółowa odpowiedź przejdzie moje siły: przecie ja swoich
mnóstwa rzeczy nie załatwiam, odkładając z dnia na dzień, aż się skończą skandalem. Odradzałem Pani branie tego, przewidywałem, że za dużo czasu pochłonie. I ja
powinienem czymś zarabiać, bo pieniędzy brak – a elektryczność na Zaborni znów
pochłonie, a Budzyk to tylko Pani wypłacił, mnie nie uznawszy za potrzebne, choć
i ten ±1000 za mój artykulik by się przydał – ale Pani powinna teraz zabrać się przede
wszystkim do wykładów i pracy naukowej. Tak, chciała Pani porady, to ją Pani ma.
Dłuska ma tu jutro referat na Komisji Językowej (dziwię się, że się jeszcze dziś
nie zjawiła), więc ją zapytam o to redaktorstwo stopnia A w „Wiedzy Powszechnej”.
Wykłady zrobiłbym tak: 3 godziny historycznej gramatyki języków ruskich,
a 2 godziny historii slawistyki; o wiele lepiej 2 niż 3 różne wykłady, bo to strasznie
rozrywa. Już lepiej by skupić 1 z tych wykładów na 2 trymestry, a na 3. trymestr
wziąć jakąś osobną rzecz mniejszą. Tych 3 tematów równoczesnych to stanowczo
odradzam. Co do książek, to bardzo ze slawistyki wyszedłem i tak na poczekaniu
trudno mi coś poradzić. Wypożyczyć zapewne tu można, ale to nie ode mnie zależy,
a profesorem języków ruskich jest Janów. Sądzę więc, że lepszy był plan poprzedni:
przyjechania w lecie do Kr. choć na miesiąc, bo wtedy 1) seminarium mogłoby dla
Pani stać otworem, 2) mogłaby Pani pożyczyć tutaj coś od Lehra, 3) tu wybrawszy,
mogłaby Pani stąd coś i zabrać do W-wy. Najlepiej by było od początku lipca, ale
trudno ułożyć 2 miesiące naprzód.
O Rysiewiczu wiem tyle, co mi mówił Wędkiewicz o posiedzeniu komisji warszawskiej. Że kandydatury Otrębskiego, bardzo zalecanej przez Milewskiego, nikt
nie poparł i że polecono dziekanowi skomunikować się z Rysiewiczem, kiedy by,
wyhabilitowawszy się, mógł objąć następstwo czy kontraktowo. Kiedy się ma habilitować, nie wiem, nie wiem nawet, gdzie: w Kr. czy raczej we Wrocławiu u Kuryły.
Ale wykładu Wstępu do językoznawstwa ogólnego niech Pani nie bierze, bo to by
Panią wciągnęło w olbrzymią literaturę teoretyczną, a nie będzie Pani przecie powtarzała za Milewskim. I to nie należy do Pani ani do Słońskiego. A osobiście to się
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dziwię, że też Dorosz się do tego nie bierze. Ale Pani razem i historycznej ruskiej,
i wstępu ogólnego porządnie nie zrobi, a przecie musi Pani od razu się porządnie postawić. (A co Pani ostatecznie teraz wykłada?) Chyba że Pani chce ten wstęp ogólny
ująć bardzo elementarnie i nieteoretycznie, ale i to pochłonie resztę Pani.
JP normalnym członkom rozsyła się indywidualnie, ale ulgowym seminaryjnym
tylko zbiorowo. No i wie już Pani z ostatniej strony zeszytu 2, że to ostatnia seria po
tak niskiej cenie. Jak się Pani podobał cały zeszyt?
Co do Folfasińskiego – Kotańskiego, moim zdaniem, Pani ma rację, ale trudno
mi na niewidziane sądzić. Myślę, że jak przeczyta to sprostowanie i ogólne uwagi, to
naprawdę skorzysta, o ile się do nauczenia się czegoś nadaje. Gwałtu w tym nie ma,
bo materiału mam dużo, ale zasadniczo lepiej sprawy nie odkładać.
No, teraz zacznę czytać te transkrypcje rosyjsko-polskie.
Groznyj, Biełaja, [–]? To ostatnie tak się od dawna pisało, ale rzeka Biełaja to
dzikie, choć znów czy można pisać rzeka Biała? Ja nazwisko Biełyj odmieniam Bieły,
Biełego, boć nie – jak dawniej „Wiadomości Literackie” – Biełago (autentyczne, bodaj i Zawodziński ze swym znanym kompleksem niższości); ale może by rozdzielić:
co innego nazwiska ludzi, co innego nazwy miejscowe? Czy w przepisach jest mowa
także o tych „miejscówkach”? (Cała zima przeszła, a ja nie zdołałem zwołać resztek Komitetu Ortograficznego dla rozstrzygnięcia wątpliwości tych, co by się dały
uporządkować i uściślić bez zmiany uchwał). Bo znów odmiana. Mniej bym się bał
odmian w rodzaju w Magnitwie (bo takie wykolejenia i w polskich nazwach pozachodziły) niż w Biełajej? Accusativus Tatarskają? Przecie już lepiej w Biełej, Tatarską.
-ińsk owszem wobec tradycji Nerczyńska itp.
Gdzie po rosyjsku pisownia rozdzielna, jak Кривой Рог, zaznacza wyraźnie związek z wyrazami pospolitymi, dawałbym ten związek i po polsku: Krzywy Róg.
Może niech Pani daje polskie formy przyrostków: -dzk, nawet Czuwaska republika, bo to nie może dezorientować: przecie nie będzie Pani pisać o czuwaszskim
języku – to trudno. Zwracam uwagę, że nie bardzo już razi rygski, a w każdym razie
mniej niż ewentualny ryżski.
Jenisej właśnie poradziłem korektorce PAU zostawić ze względu na Newę, też Kremieńczug. Na Łosnę zgoda, bo jest argument z Gorkim. Widzę, czytając dalej, że
i Pani sama doszła do rozgraniczenia: ludzie – nazwy geograficzne; może się to da
wprowadzić do uzupełnień do przepisów. Na ogół zdaje mi się, że w wypadkach wątpliwych mamy zgodne poczucie. Tak, jakoś to współżycie możliwe.
Już mi się bardzo chce spać. Ale prędzej odpowiedzieć to już nie mogłem, proszę
więc w swej łaskawości darować słudze, że nie zawsze starannie.
K.N.
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522. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 7 V 1947
Szanowny Panie Profesorze,
mówiłam o tym ł w dialektach mazowieckich ze Skorupką, który sam te dialekty
praktycznie zna i jest zorientowany w pracy Friedricha – otóż on mówił, że w dialektach mazowieckich obok ł on sam notował też u̯ , a że Friedrich dawał ł jako
typ przeważający, ale to jego notowanie nie miało anulować istniejącego równolegle
u̯ , więc wyglądałaby rzecz na jakieś generalizowanie nieuzasadnione jednego sposobu wykonania ł na niekorzyść drugiego. Najdelikatniej to ujmując. Szkoda, że jako
z „wybyłym” trzeba to niezbyt kategorycznie stawiać. Też nie zanosi się, żeby ta jego
pośmiertna praca o dialektach kurpiowskich była desygnowana do drukowania,
a w każdym razie nie bardzo prędkiego. Czy p. Sławski wysłał JP dla moich nowych
studenckich abonentów? Czy można zgłosić kilka nowych studenckich osób? Chodzi
mi o moje słuchaczki, które jako slawistki i niepierwszoroczne nie zostały poinformowane o tej taniej okazji. Czy JP wysyła się studentom zbiorowo, czy indywidualnie? Zarzucam Pana Profesora pytaniami, a tymczasem nie wiem nawet, czy Państwo
już wrócili z Zaborni i jak się udała?
Do widzenia
A.O.-J.
Otrzymany zeszyt JP 2 przeczytałam dopiero w tym tygodniu. Bardzo dobrze wypadły 2 czołowe artykuły Lande20 – Klemensiewicz. Szarańcza jest też wzorowym uporządkowaniem
pojęć i źródeł21. A co do artykułu p. Safarewiczowej, to jest mi bardzo pożyteczny na przyszłość do mojej łaciny, a ponadto i teraz nasuwa pewne zagadnienia do drobiazgu, do którego
teraz przygodnie sobie zbieram materiał (przy udziale Strażaka), o końcówkach pluralnych
obcojęzycznych wessanych przez nas jako forma l. pojedyncza (łac. cytata, opera, ang. girlsy,
bambusy itp.).

523. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 V 1947
K.P.A.,
była Dłuska z ostatnią częścią swej historycznej wersyfikacji: o sylabotonizmie, który
będzie stanowił 3. część [–], drukowaną (mającą się drukować) przed dawniej wygłoszonym 4.: o tonizmie. Odczyt się udał, jak zwykle te (nie jak wykład rozszerzający

20 Mowa o artykułach Jerzego Landego (1886–1954), prawnika, profesora UJ, W sprawie polityki językowej, i Z. Klemensiewicza, Poprawność i pedagogika językowa.
21 Mowa o artykule Tadeusza Kowalskiego pod tym tytułem.
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habilitacyjny). Mówiłem jej o tej „Wiedzy Powszechnej” stopniu A; po rozmowie
z Zenonem gotowa się tego podjąć, mogę więc do niej napisać.
Do widzenia może na początku czerwca
K.N.
524. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 V 1947

K.P.A.,
czegóż bym dla Pani nie popełnił; nawet nadużycie, jakim bez wątpienia jest przekroczenie ogłoszonego w JP terminu. Ale że to idzie o spopularyzowanie w W-wie i JP,
i Pani jako współredaktorki, więc biorę to na swoje sumienie. Ale proszę o przysłanie
tego jak najprędzej i oczywiście po raz ostatni.
Ma być z nazwiskami i posyła się stąd całą paczką (choć [?] to może być osobno
od tamtej „Konecznej”, jeśli to Pani dogadza). Tamtą paczkę chyba już Pani dostała.
Sami członkowie, nie ulgowo [sic], dostają indywidualnie pod domowymi adresami.
[–] posłałem 5/5.
We wtorek po południu może będę w W-wie krótko; do środy południa.
Do widzenia
K.N.
525. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 V 1947
Szanowny Panie Profesorze,
dostałam dziś przesyłkę JP, ale tylko zeszytów 2., a spodziewałam się, że to będą oba,
1.–2. Musiałam coś pokręcić w moich zapotrzebowaniach i zaraz napisałam do Sławskiego z prośbą, by przesyłkę uzupełnił.
Moje 3 studentki już też podałam, więc w ciągu tygodnia (jego przesyłka z Krakowa szła 4 dni) spodziewam się to wszystko otrzymać i zeszyty „rozprowadzić”.
Pogoda dziś ładna, więc wierzę, że podróż powrotna wypadła przyjemnie i bez
zmęczenia. Bardzo krótko było tego pobytu w Warszawie.
Zdobywam się na krok energiczny i dziś piszę do Dłuskiej w sprawie „Wiedzy”,
wysyłając jej jednocześnie prospekt, a później, jak będę miała jej dokładny adres,
doślę programy szkolne, by mogła rozejrzeć się w sytuacji. Bardzo dziękuję za pośredniczenie z nią w tej sprawie – przełamało to mój marazm.
Do widzenia
A.O.-J.
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526. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 VI 1947
K.P.A.,
będzie jeszcze PAU w W-wie, może 30/6 i 1/7, ale już prawdopodobnie beze mnie,
tylko Kowalski i Dąbrowski. Moja żona będzie z tego chyba zadowolona, bo będzie
chciała jak najprędzej wyjechać z Kr. na Zabornię, może już 2 VII. A teraz siedzi
tam już tydzień i nie obiecuje powrotu przed środą. Lada dzień przyjedzie tu już jej
siostra, a nie wiem, czy zechce pojechać na Zabornię, póki nas tam nie będzie. Słowem, urwanie głowy. A bardzo bym chciał być tu choć jeden dzień z Panią, a nawet
koniecznie trzeba tu Panią osobiście zainstalować. Te więc terminy piszę na razie
orientacyjnie, a jak tylko moja żona wróci, w tej chwili napiszę ostatecznie.
Ta pani, co miała zająć pokój z wyjściem do ogrodu, nie będzie go zajmować, bo
jej zdrowie jest takie, że w każdej chwili musi móc wezwać doktora, co na Salwatorze
bardzo trudno. Będzie więc Pani wygodniej.
Urbańczyk już na Zaborni, ale jeszcze jedzie do Torunia na egzaminy. A moja
siostra po tygodniowym pobycie na Zaborni jest w Kr., ale się znów zluzują z Aliną,
gdy ta 15 VII zjedzie tutaj. Itd. Inne sprawy, ciekawsze, ale wymagające rozwinięcia,
odkładam do zobaczenia Pani. Ale myślę, że w najbliższych dniach dostanę coś od
Pani. Na dziś się tu obiecała Dłuska, czym zresztą nie jestem zachwycony. Do Słownika staropolskiego zaangażowałem od jesieni Ostrowską.
Czy Pani dostała dostateczną ilość egzemplarzy JP?
[–] ta najwyżej 10 dni [– –] być w kontakcie. We wrześniu mam jechać do Moskwy na kilka dni.
Do widzenia
K.N.
527. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 VI 1947
Szanowny Panie Profesorze,
wczoraj wieczorem dostałam kartę Pana Profesora i dziś od 7 rano odpisuję.
Do mego wyjazdu zastała mnie karta Pana Profesora bardzo nieprzygotowaną, bo
piszę jakiś instruktywno-oświatowy (ach, ta Warszawa oświatowa!) artykuł o języku
naukowym i popularnonaukowym i to mnie (jak wszelkie zresztą pisanie) tak okupuje, że sprawa dorobienia kluczy do zamknięć domowych, jazdy do Łodzi, prania
i cerowania skarpetek – leży odłogiem. Teraz, odkąd się dowiedziałam, że wyjazd
Państwa na Zabornię tak bliski, przestałam spać z wrażenia i może mi się uda zdążyć
na czas ze wszystkim. Tylko nie na 2 lipca, bo muszę nareszcie podjąć moje zaległe
od 4 miesięcy pobory uniwersyteckie. W ministerstwie moja sprawa dotąd leży niezałatwiona, więc wzięto mnie na umowę kontraktową. Przy tym, wnosząc z karty
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Pana Profesora, nie jestem pewna, czy przyjazd mój w chwili, gdy się Państwo będą
wybierać całym domem, nie będzie zbyt dla domu ich kłopotliwy.
Z moich osobistych rzeczy donoszę, że prześcieradła i poduszeczkę przywożę
z sobą – może nawet koc. Poproszę o wiadomość, kiedy Państwo życzą sobie mojego zjawienia się. Pewna w tym zwłoka bardzo by mi jednak dogadzała. Zwłaszcza
że mam trochę dolegliwości wątrobianych, które robią ze mnie trochę półinwalidę.
Czekam więc przyjazdu Pani i jej zarządzeń.
JP dostałam, zdaje się, o 1 egzemplarz za dużo. Zapytam p. Sławskiego.
A jazda do Moskwy to w związku z członkostwem Akademii Nauk22, czy ze zjazdem slawistycznym grudniowym?
Do widzenia Państwu
A.O.-J.
528. (K) Kazimierz Nitsch

piątek [, 27 VI 1947]23

K.P.A.,
milczy Pani jak zaklęta – ja w każdym razie pisałem w niedzielę. Czy może Pani
w Łodzi?
Jutro jadę po żonę, która siedzi 2 tygodnie na Zaborni! Anka Gruszecka dziś
przyjechała i parę dni tu zostaje. Chciałbym, byśmy tam na stałe pojechali we środę,
2 VII. Rozstrzygniemy jutro i zaraz Pani napiszę. Oczywiście trzeba, by Pani cały
1 dzień była tu z nami, co najmniej, dla ułożenia spraw gospodarczych i naukowych.
Tych naukowych dość będzie sporo, ale o tym będzie się mówiło także w ciągu wakacji, gdy ja na pewno będę wpadał do Krakowa, a pewnie i Pani na Zabornię.
Dziś więc tylko dla utrzymania kontaktu, na razie jednostronnego.
Do widzenia
K.N.
Kowalski jedzie do W-wy w poniedziałek lub wtorek, może więc jemu jeszcze co poruczę. Ja
nie jadę.

22 K. Nitsch został w tym czasie wybrany na członka korespondenta Akademii Nauk ZSRR.
23 Data stempla pocztowego.
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529. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 VI 1947
K.P.A.,
dokładnie tydzień temu wrzuciłem kartkę do Pani, ale nie dostałem odpowiedzi;
drugą wysłałem przedwczoraj. A wczoraj byłem na Zaborni po żonę i przywiozłem
ją. W najbliższych dniach mamy zamiar przenieść się tam razem z siostrą żony, która
właśnie przyjechała z Poznania. Dzień jeszcze niepewny, najwcześniej we środę rano,
ale może dopiero we czwartek. Chcielibyśmy więc wiedzieć coś określonego o Pani,
tak ze względu na omówienie spraw „gospodarczych”, jak i naukowych, bo to omówienie powinno być ustne. Mania, co prawda, będzie w chwili przyjazdu Pani na
Salwatorze, ale „przez posły wilk nie tyje”.
Z rzeczy gospodarczych jest najważniejsze to, że Pani musi przywieźć: poduszkę
i poszewkę, prześcieradła i koc, bo my z tego wszystkiego jesteśmy bardzo „wydarci”,
a tę odrobinę, co mamy, musimy wziąć na Zabornię, bo przez pewien czas (2 tygodnie?) ma tam być Stein, który zresztą tak jak Pani nie odpowiada. W Krakowie
wprawdzie w moich książkach w seminarium może się Pani i sama zorientować, ale
lepiej pomówić ustnie. Jak Pani załatwiła sprawy łódzkie?
We wtorek jedzie do W-wy Kowalski, chyba więc zobaczą się Państwo. Dałem
mu artykuł Kotańskiego, bo dla JP to widocznie za poważne, za ciężkie, zbyt dalekie,
a do „Rocznika Orientalistycznego” zupełnie odpowiednie, nie tylko ze względu na
metodę, ale choćby dla zapoczątkowania w nim japonistyki. Co do mnie, miałbym
w tym trochę zastrzeżeń redakcyjnych – choć go Pani znacznie już przekształciła – ale
myślę, że Kowalski sobie z tym poradzi, bądź nie będzie tak wrażliwy.
A więc?
Do widzenia naprawdę
K.N.
530. (L) Kazimierz Nitsch

poniedziałek, Kraków [, b.d.]

K.P.A.,
w tej chwili przyszedł list! Korzystam z jazdy Kowalskiego, by się choć w 1 stronę
porozumieć. A więc: poduszka z poszewką, prześcieradła, koc. Że na samym początku lipca, to właśnie Pani mi akcentowała. Nie rozumiem zresztą zdania: „Czekam
więc przyjazdu Pani i jej zarządzeń” – moja żona nie miała jechać do W-wy! Myślę,
że może by Pani mogła przyjechać autem z Kowalskim, co będzie, jak myślę, ale to
tylko przypuszczenie – we czwartek po południu. Już się może trafić, że nas nie będzie, ale jest moja siostra na I piętrze, to Pani pomoże, a i w seminarium ktoś jeszcze
będzie. A w ciągu lipca na pewno wpadnę do Krakowa. I my nie wiemy, czy i kiedy
wyjedziemy na jakie 2 tygodnie.
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Bardzo się spieszę.
Do widzenia
K.N.
Kowalski wraca we czwartek lub piątek po południu i gotów Panią zabrać, a Pani powinna
z tego skorzystać, zwłaszcza że odstawi Panią na Salwator.

531. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 19 VII 1947
K.P. Antoninko,
zwracam streszczenia artykułu Kuryły; widzę, że Pani przydałyby się moje wykłady
akcentu, tj. ich niektóre jasne fragmenty, ale trzeba by je ułożyć i rozpatrzyć. Może
kiedy wpadnę, ale gdyby auto miało jechać po mnie rano, to mogłaby tu Pani na
parę godzin przyjechać i zaraz wrócić. Powiem Kowalskiemu, który ma tu wstąpić,
wracając w poniedziałek rano z Łopusznej, by o tym pamiętał, jeżeli się będzie po
mnie posyłać; a Pani niech będzie na to psychicznie przygotowana, bo fizycznych
przygotowań do tego nie trzeba. W takim razie przywiozłaby mi Pani korekty.
Troszkę czytam i jeszcze nie piszę.
Szkoda, że za mało było czasu na rozpatrzenie do końca zagadnień ortograficznych i imperatywnych; spieszyliśmy się. Jeszcze musimy to dorobić i inne rzeczy.
Z moją żoną bez wątpienia trochę lepiej, ale to objawia się tylko brakiem ataków
opadania zupełnego z sił; bo zresztą właściwie cały czas leży, teraz np. tylko na jakie
2 godziny wyszła do ogrodu, by tam siedzieć. Chciałaby pisać, ale jeszcze nie może
się zabrać fizycznie.
Do widzenia
K.N.
Czy nie został na biurku albo na stole list do mojej żony, wysłany przez Tarkowskiego? Miałem go w rękach, nie otwierałem, chciałem zabrać ze sobą, a tu go nie ma.
Załączoną kartkę maszynową niech Pani dołączy do [–] do drukarni korekty JP.

532. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 VII 1947
K.P.A.,
bieda z tym Strażakiem; mówiłem właśnie z Kowalskim, który wracał z parodniowego odpoczynku w Łopusznej; nie ma ochoty drukować jego artykułu w „Roczniku
Orientalistycznym”, ale doskonale rozumie, że tym bardziej nie nadaje się on do JP!
Rękopis jest u Kowalskiego, może by więc Pani zobaczyła się z nim i w razie trwania
jego nalegań ‘niechcenia’ odebrała go. Czyby się nie dało przerobić artykuł bez udzia-
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łu w tym autora? Bo mi ich obu (autora i rękopisu) trochę żal24. Pomówimy o tym za
jaki tydzień, gdy będę w Kr. może jakie dwa dni, o czym w każdym razie uprzedzę.
Zależy to też od stanu zdrowia mojej żony, która chce też wtedy przyjechać*), jeśli
poprawa, choć powolna, będzie stała. I z tym bieda nie tylko na razie, ale i w dalszej
przyszłości.
Gdyby były jakie gotowe korekty JP, można by je tu przysłać, ale tylko w najbliższych dniach, by się potem ze mną nie rozminęły. Oczywiście trzeba rekomendować 25.
Do widzenia
K.N.
ząb może to przyśpieszyć, ale nie sądzę.
PS. Przyjazdu, i to chyba z Józią, nie planujemy przed 29 lub 30 (a 1 VIII po południu byśmy
wrócili). Więc korektę może jeszcze tu dostanę. Od wczoraj tu podhalańska mgła z deszczem.
*)

533. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Kraków, 21 VII 1947

Szanowny Panie Profesorze,
korektę I recenzji Stiebera i Starego 26 bakałarza dostałam dziś rano i oddaję zrobioną
do drukarni. Spodziewam się 2. korekty pod koniec tygodnia i wtedy przy okazji ją
prześlę.
Koperty już kupiłam stosownie do ustnych poleceń p. Urbańczyka i wysyłam
rkps Słuszkiewicza (adres jego dał mi Zwoliński27). Pieniądze (2 tys.) zdeponowałam
u p. Alinki, bo ona jest na miejscu stale, a ja rozmaicie. Posyłam teraz proponowane
przeze mnie uzupełnienie do zapytań do Cenowy28 grajny i sennyky. Sławski mi zarzuca, że sformułowanie jest zbyt ostrożne. U etnografów kaszubskich (Gulgowski,
Nadmorski)29 żadnych ewentualnych objaśnień nie znalazłam.
Przejażdżka (ewentualna ) na Zabornię brzmi bardzo kusząco. Czy to tylko nie
za duża wyrwa w mojej pracy – pół dnia? Coraz mniej się tych dni robi, a tak mało
zrobiłam. Aż cierpnę ze strachu.
24 Prawdopodobnie chodzi o artykuł W. Kotańskiego Japońskie wyrazy w języku polskim, który ostatecznie ukazał się w JP XXVII 4.
25 Tzn. wysłać listem poleconym (rekomendowanym).
26 Nadpisane ołówkiem ręką Nitscha: Dawnego. Tak podpisany jest artykuł pt. O ortograficznej pauzie (JP XXVII), którego autorem jest Nitsch.
27 Przemysław Zwoliński (1914–1981) – językoznawca slawista, w tym czasie asystent na UW.
28 Florian Ceynowa (kaszub. Florión Cenôwa) (1817–1881) – kaszubski działacz narodowy,
pisarz, badacz folkloru kaszubskiego.
29 Izydor Gulgowski (1874–1925) – nauczyciel, poeta, dziennikarz, jeden z założycieli Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Nadmorski (Dr Nadmorski) – pseud. etnografa
Józefa Łęgowskiego.
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Do widzenia
A.O.-J.
Dołączam dla ilustracji wyzyskany (i niewyzyskany) materiał słownikowy.

534. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 23 VII 1947
K.P.A.,
cieszy mnie, że mnie Pani ocaliła od kompromitacji co do grajnych sienników. [–]
właśnie Pani trzeba dać jako osobny petitowy artykulik pt. Kaszubskie grajny i siennik 30, bo dział Odpowiedzi Redakcji ma inny charakter. Mogła Pani sama dać, nie
czekając na moją zgodę; dlatego dosyłam w całości, radzę dać wszystko dla jasności
i nie być zbyt ostrożną; przepisywać nie warto, drukarnia i tak złoży. Może im Pani
odda razem z notatką Baczność! Korekt proszę mi już nie przysyłać, bo 29. lub 30.
chcemy być w Krakowie (z Józią), a 1. po południu wyjechać z powrotem. Dokładnego terminu [–], a Kowalski nie ustalił, ale pojutrze chcę do niego zatelefonować
rano, tak że tegoż dnia w południe mogłaby się Pani o tym od niego dowiedzieć i po
nas przyjechać.
Pokolenia kaszubskie to może ‘rody’, mające swoje wspólne, niepodzielone jeszcze
stodoły.
Martwi mnie, że Pani tak mało w Kr. zrobiła, a ja Pani jeszcze tymi głupimi siennikami trochę czasu urwałem.
Do widzenia
K.N.
535. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 3 IX 1947
K.P.A.,
przeczytałem Strażaka: wreszcie się nadaje do JP, ale nie mogę go dać do druku przed
zadecydowaniem kilku drobnostek, możliwym tylko ustnie, to zaś stać się może
w najlepszym razie w październiku; oczywiście przede wszystkim z Panią, dopiero
ewentualnie z nim.
Odpowiedź Lorii31 Ułaszynowi dość zręczna, zwłaszcza przygwożdżenie cytowania przez niego jego artykułów dziennikarskich sprzed ćwierć wieku! Ale cały ton
30 Ukazał się w JP XXVII.
31 Stanisław Loria (1883–1958) – fizyk, przed wojną profesor UJK, po wojnie jeden z organizatorów UWr., od 1951 r. profesor UP. Prawdopodobnie chodzi o artykuł H. Ułaszyna
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Loriowy bliższy nawet Chojeckiemu32 niż dbającym o język inteligentom, a przynajmniej inteligentom interesującym się językiem. To nie do porozumienia się, bo cóż
ich np. może obchodzić siennik czy pantarka, nie mówiąc już o [–]? Tuż po Lorii pisze
ph [?] w Przeglądzie prasy o maniactwie Chojnackiego (Chojeckiego?) w „Gazecie
Ludowej” słusznie, ale tenże ph już nigdy nie napisze nic w tymże przeglądzie o JP,
choć go „Kuźnica” dostaje. Słowem, wart Pac pałaca.
Artykuł o komikach amerykańskich inteligentny, tylko że dla mnie, nieznającego
tych komików, trochę obcy, daleki. A wyraz komik w tym znaczeniu przeczytałem po
raz pierwszy; czy to i po angielsku, tak? A Adolf Rudnicki w tejże „Kuźnicy” pisze
póty w znaczeniu ‘póki’, jak Wittlin, no i „Naród już się nigdy nie pozbierze”. Czyli
można by w JP dawać takie przeglądy językowe po kolei różnych tygodników.
Leje: na 4 „spacery” do Rabki tylko jeden był bez deszczu.
Do widzenia
K.N.
536. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Kraków, 5 IX 1947, w pociągu
Drodzy Państwo,
piszę na dworcu w pociągu, czekając na odjazd.
Chcę bardzo Państwu podziękować za gościnę na Salwatorze. Dobrze mi się
mieszkało w tych pełnych powietrza i światła pokojach, a jeszcze lepiej pracowało.
Toteż bilans tych 2 miesięcy salwatorskich uważam za wyjątkowo dla siebie dodatni.
Udało mi się „rozpracować się” w określonym kierunku i chciałabym, by to nabranie
rozpędu wystarczyło mi do przyszłych wakacji.
Teraz meldunki z frontu gospodarczego: przepaliła się żarówka nad dużym stołem
(ta, co tak mrugała) – wkręciłam na jej miejsce żarówkę z salonu. W śpiżarni wzięłam 4 łyżki białej mąki, bo w niedzielę nie wychodziłam cały dzień; smażyłam jabłka
w cieście. Tytułem wyrównania tego ubytku zostawiam niewypitą wódkę w śpiżarni
na półce. Zaziębiłam się któregoś dnia w Studium Słowiańskim i próbowałam się
leczyć takim drastycznym środkiem – niestety – bez rezultatu, co wreszcie zdecydowało mnie do przyśpieszenia mego wyjazdu o cały jeden dzień – wyjeżdżam w piątek
pt. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i odnoszący się do niego artykuł S. Lorii na
temat TMJP. Oba teksty opublikowała „Kuźnica” (Ułaszyn 2011: 489).
32 Artur Chojecki (1880–1951) – psycholog, językoznawca, poeta i publicysta. Tu wspomniany zapewne w związku z jego książką Język polski, jego poprawność i jego piękno (1946).
Nitsch poświęcił mu pośmiertne wspomnienie (JP XXXII). W JP Chojecki umieścił dwa
artykuły, pisał też w prasie o poprawności językowej, którą pojmował w duchu purystycznym, walcząc m.in. z germanizmami i rusycyzmami. Nitsch cenił go za wiedzę i kulturę
polemiczną.
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zamiast w sobotę. W niedzielę będę się leczyć w Warszawie, a w poniedziałek odwiedzę Matkę w Łodzi, bo dzień 8 września – Marii.
Przed wyjazdem wykończyłam niektóre moje wyciągi z książek do godz. 3 nad
ranem, aż moje chodzenie po mieszkaniu zaalarmowało p. Alinkę i p. Urbańczyka
i zrobili obchód w nocy dokoła domu. Ta ich czujność napełnia mnie otuchą, że po
moim wyjeździe dom będzie pod wystarczającą opieką. Dziś rano telefonowała
p. Wolffowa, chcąc mówić z Panią. To chyba wszystko.
Przejrzałam „Le français moderne” – to jest jednak inny typ pisma, powiedziałabym, że przystępniejsze od JP, gdyż sporo miejsca poświęca sprawom semantycznym
ujętym jak dla literatów. Mimo że szczegóły mogące zainteresować Polaków nie są
tam przyjemne dla nas – warto by może zrobić wzmiankę przynajmniej z tego artykuliku o bikiniser, gdzie jest sporadycznie może, ale w bardzo swoistym rozumieniu
użyty wyraz poloniser. Ten artykuł i bogate słownictwo z obozów koncentracyjnych
powinny by przekonać zachodnich zagraniczników, że te obozy to nie była tylko
nasza propaganda. Ale na to są oni za tępi i zbyt skoncentrowani na własnym wygodnym zamknięciu oczu i uszu, aby mogli widzieć i już nie między wierszami, ale po
prostu same te wiersze czytać.
Czy istnieje wymiana JP z czasopismami odpowiadającymi zakresem i celem JP?
Pewnie „Naše Řeč”? „Русский язык в школе”? Odpowiednie innosłowiańskie? Czy
są one skłonne prowadzić prenumeratę wymienną? Wtedy byłoby warto uruchomić
rodzaj takich komunikatów – przeglądów w JP o artykułach z tych czasopism czy ich
wyglądzie, zwłaszcza jeśli dotykają niekiedy tematów polskich.
To tyle tylko wymyśliłam i na wyjezdnym z Krakowa mój pozgonny wkład redakcyjny w JP przesyłam. Właściwie można by uruchomić w zwiększonej skali ten dział
niefrasobliwych słownikowych rozważań jak w „Le français moderne” – coś na poziomie Milika – bo on najbardziej odpowiada temu działowi. Właśnie concierge i portier
nasuwają mi sprawę nazw naszego stróża – struple – dozorcy domowego (choć pewnie
z więziennego się wywodzi), co właśnie na odcinku zajęć pretendujących do awansu
społecznego (służąca – pracownica domowa – gosposia) może być aktualnym tematem.
Pociąg ruszył – wobec czego kończę – raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję i do
widzenia
A.O.-J.
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537. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 11 IX 1947
K.P.A.,
w „Tygodniku Powszechnym” z 13/7 są poezje chińskie w tłumaczeniu Jana Wyplera
i Aleksandra Widery33; wyraźnie napisano: „Z chińskiego tłumaczyli…”. Co to za
sinologowie? A jak idzie chińska angielszczyzna?
Moja żona wróciła prawie zdrowa, ale oczywiście musi się nadal wystrzegać wszelkich zmęczeń, bo teraz zapad34 na pewno był następstwem kilkotygodniowego przemordowania się; organicznej większej wady nie ma. Chodzi nie tylko koło domu,
ale ostrożnie nawet na dół. Oczywiście nie jedziemy na zachód, także i dlatego, że
3 tygodnie sanatorium pochłonęły 30 tysięcy. Za to przepisuje i pisze.
Żałuję, że nie mogę spełnić tej obietnicy, którą sobie Pani w moim imieniu
dała: przeczytania recenzji o książce Lehra (po przerwie wreszcie napisanej35). Na
pewno by to pomogło do subtelnego a „grzecznego” [–] niektórych ujęć. Cechą
typową – niedbalstwo.
Dziś, 11/9, odwozimy Ankę do Krakowa i zostajemy tam 2–3 dni, po czym wracamy tu na niedający się przewidzieć czas.
Do… widzenia?
K.N.
538. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 17 IX 1947
Szanowny Panie Profesorze,
cieszę się wiadomościami o zdrowiu Pani i tym, że ten okres wspaniałej pogody wrześniowej spędzą Państwo na Zaborni.
Recenzję o Lehrze może poznam w korekcie, jeśli to nie będzie kłopotliwe. Ale
przedtem powinnam przynajmniej przeciąć kartki w książce Lehra, która leży u mnie
na półce i do której jak do wielu innych rzeczy nie mam czasu zajrzeć.
Trudno mi ocenić, dlaczego w Warszawie trudniej się skoncentrować na moich
rozlicznych zajęciach. To ta „rozliczność” tak mi przeszkadza, kiedy jestem typem
zdolnym robić porządnie rzecz w danej chwili jedną i tylko jedną. Wymiguję się
33 Jan Wypler (1890–1965) – nauczyciel, poliglota, tłumacz literatury hinduskiej, chińskiej,
japońskiej oraz literatury polskiej, czeskiej i bułgarskiej na niemiecki. Aleksander Widera
(1917–2002) – dziennikarz, folklorysta, literat, uczeń J. Wyplera w gimnazjum katowickim, potem jego współpracownik.
34 Zapaść.
35 Mowa o recenzji K. Nitscha książki T. Lehra-Spławińskiego Język polski: pochodzenie, powstanie, rozwój, JP XXVII.
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od zajęć domowych, przerzucam nawał korekt w „Wiedzy Powszechnej” na dokooptowanych pracowników, a mimo to czasu nie przybywa. Do języka rosyjskiego
znalazłam trochę książek w bibliotece uniwersyteckiej, cóż, kiedy najpotrzebniejsza dla mnie Obnorskiego Chriestomatija 36 z historii języka rosyjskiego (której nie
ma na Gołębiej) gdzieś im się zawieruszyła. Będę próbować szczęścia w Bibliotece
Narodowej.
Znajduję tu trochę uzupełniającej literatury do imiesłowu praeter. act. na -lъ
w funkcji rozkaźnika, ale rozgryzienie genezy tego zjawiska leży w płaszczyźnie zagadnień składniowych, wymagających gruntowniejszego wgryzienia się w zdania życzące i ich wygląd w językach słowiańskich, niż tym rozporządza mój obecny intelektualny stan posiadania.
Zaziębienie, przed którym nie obroniła mnie nawet ucieczka z Krakowa, trzyma
się uparcie i zwłaszcza nocami jest coraz dokuczliwsze. Witold się odgraża, że mnie
napoi wódką, ale ja już nie wierzę w skuteczność tych środków. To jest po prostu
fatum, któremu się trzeba cierpliwie poddać.
W Warszawie dostałam list z Jamajki z opisem zwyczajów i życia na tej wyspie
zgodny z magicznymi wiadomościami zasłyszanymi na Salwatorze. A co do języka,
którym mówią Murzyni jamajscy, to rzecz jest wyświetlona w liście mojej bratowej –
mówią po angielsku (wyspa od 200 lat jest w posiadaniu Anglii) – i jako dowód
przytaczam przysłowie, jakim się rozkoszują na Jamajce Józiowie:
Dla dialektologa i fonetyka na pewno byłoby tu wielkie używanie. Język angielski w interpretacji murzyńskiej jest miękki i śpiewny, a gramatyka jeszcze bardziej
uproszczona. Oto parę przysłów tutejszych: When yo cross ribba nebba call alligator
long mout fill you (powinno być yo) pass he (Kiedy przechodzisz przez rzekę, nigdy
nie wymyślaj aligatorowi od wielkiej mordy, aż go wyminiesz). Jaccah say world no
lebel (Osioł powiedział, świat nie jest równy). Don’t care hour cockroaeh drunk, him
nebba pass fowl house (Żeby nie wiem jak karaluch był pijany, nigdy nie przejdzie
w pobliżu kurnika).
Z folkloru mają tu piękne „anany stories”, niekończące się opowiadania o sprytnym Bra’Nancy, człowieku-pająku. Coś w rodzaju mitu Herkulesa na odwyrtkę jeśli
chodzi o sens moralny. Opowiadają je sobie zazwyczaj w nocy przy warzeniu melasy,
żeby nie zasnąć. Wątek jest podchwytywany przez coraz to inną osobę – ta, która odpoczywa, podczas gdy inni mieszają liquor w trzech kotłach, przelewają do płytkich
koryt dla wystudzenia i wreszcie do małych foremek dla zastygnięcia. W nocy zresztą
nikt nie opuszcza miejsc, gdyż panicznie się boją swoich duppies (złe duchy). Czy
wiesz, że nie ma tu ani jednej piosenki miłosnej? „Ludowe” piosenki kręcą się przeważnie koło wyprawy na rynek, jedzenia itp. Przy zredukowaniu zalotów do błys
kawicy nie ma zapewne miejsc i czasu na pieśni miłosne. Tristan i Izolda na pewno
nie mogliby tu istnieć.
36 Chodzi o książkę S.P. Obnorskiego i S.G. Barchudarowa Хрестоматия по истории
русского языка (1938).
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Cytuję językowo-literacką część olbrzymiego listu, obyczajowo-folklorystyczną
przeczytam przy okazji. Jest tu jeszcze zapytanie o Pana Profesora, na które odpowiedź już poleciała na Jamajkę. Bardzo ciekawe są listy Tamary, pełne humoru, życia
i zacięcia literackiego.
Na tym kończę na razie i życzę słońca i pogody, i zdrowia.
Do widzenia
A.O.-J.
Proszę o szybką odpowiedź: Krakowskie, Kieleckie, Poznańskie – w Krakowskiem, Kieleckiem,
Poznańskiem? czy -im? Jeśli w Wysokiem Mazowieckiem, to i tu -em?
Jak tę Skawę bliżej usytuować dla poczty warszawskiej? Bo Kraków zna ją lepiej niż ci
tutaj.
Jan Wypler to uczeń Wielucha, autora słownika chińskiego niewymagającego znajomości
języka chińskiego, by czytać po chińsku. Schayer tego Wielucha zjechał w jakiejś recenzji –
kompletny maniak, ale tworzy swoją szkołę, ma uczniów górników.

539. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 19 IX 1947
K.P.A.,
383 to nie nr skrytki pocztowej, ale nr domu w gromadzie Skawa, na adresie zbyteczny; wystarczy sama Skawa, ewentualnie z dodatkiem Zabornia, jeszcze ewentualniej
na Działku – to na wewnętrzny użytek poczty w Skawie; a na zewnętrzny zapewne,
że nie zaszkodzi: pod Chabówką (to przecie nie nowopolski germanizm: koło Chabówki < bei Chabowka; Rufin Piotrowski pisał w r. 1848 swe słynne Pamiętniki 37
„w Brodach przy Kalwaryi” już może pod wpływem austriackiej administracji, ale
i to jeszcze lepiej brzmi niż koło) lub przez Chabówkę, która dla poczciarza nie powinna być wiele gorsza od Rabki. A więc do wyboru Chabówka lub Rabka, ale poczta do
Skawy idzie tylko przez Chabówkę. Ale list i tak przyszedł na 3. dzień.
Instrumentalis-localis w Kieleckiem nie został, niestety, wyraźnie uwydatniony
w Pisowni 1936. Należy do tych dodatków, którychem dotąd nie zdołał przeprowadzić przez pozostałych członków Komitetu38. Jednak rzecz w tym, czy to „nazwa
miejscowa”. Moim zdaniem tak, zdaje mi się, że Zenonowym też, więc się chyba
stanie urzędowym dodatkiem: w Kieleckiem.
Kuryle gdzie posłać? Przed końcem września na pewno nie wyjedzie z Krakowa,
a chyba i 1 czy 2 X w nim będzie, bo jednego z tych dni będzie Komisja Językowa ze
Stieberem i Kuraszkiewiczem (lub Taszyckim).
37 Mowa o Pamiętnikach z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego (1806–1872), uczestnika
powstania 1830 r., działacza Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
38 Ortograficznego.
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Tak więc szybko odpowiedziałem na wszystkie wyraźne pytania. Mniej formalne
jest związane z „[–]”, którego tylko ¹⁄₄ przeczytałem. Książeczka to realna, ale o wiele
pedantyczniejsza od Wilkoszowej. W każdym razie dziękuję za nią; w Kr. muszę je
porównać, tu chciałbym choć zdanie dodać o niej do tamtej recenzji; z językowego
punktu widzenia o wiele mniej ciekawa.
Zmartwiłem się tym przeziębieniem. Wódka nie jest na nie wcale lekarstwem; to
odwrotnie, człowiek zaziębiony nie ulega tak łatwo skutkom alkoholu! Lekarstwem
jest zapobieganie: zimą 46 przeszedłem wyjątkowo tu zaziębienie się, tom się pilnował, by nie wychodzić absolutnie do furtki bez palta; no i nieźle się paliło. I teraz
przede wszystkim trzeba się uznać za chorą i bez najkonieczniejszej potrzeby nie
wychodzić poza słońcem. Mnie natomiast nietrudno się zorientować, dlaczego Pani
w W-wie trudno się skoncentrować: głównie dlatego, że tam Pani prowadzi rozleglejsze gospodarstwo niż w Kr., gdzie ono było skoncentrowane na 1 osobie. A i w Kr.
nie bardzo Pani wypoczęła, siadując w nocy choćby do 2. godziny, a wstając o 7.
Tego nikt nie wytrzyma. I ja byłem temu winien co do tej 7., alem myślał, że Pani się
kładzie o 12. i dopiero Józia mi raz tę 2. zdradziła.
Wyjątek z listu jamajskiego ciekawy.
Tu wprost cudowna pogoda. Zostajemy ściśle do 30 IX, tj. 29 jeszcze odbiorę
pocztę. Najgorzej z wiadomościami uniwersyteckimi z Krakowa, bo pensjonowań
nie ogłasza się w gazetach, wie się je tylko bezpośrednio w uniwersytecie39. Spensjonowano od 1 I 1948 (zdaje się, [–] związane z tym, że nie rozstrzygnięto, jaką dostaną
emeryturę, podobno tylko połowę pensji zwyczajnego; ale myślę, że jeśli nawet tak,
to może by i mnie lepiej rzucić kontrakt i poprzestać na emeryturze?, bo w doczekanie się, by honorowi brali całą pensję, przestaję wierzyć). Otóż spensjonowano
dotąd Semkowicza i Willmannową; nadto na medycynie Lewkowicza40 i 2 innych,
na rolnictwie Prawocheńskiego?41 To pewne, natomiast nie jestem jakoś pewien, czy
istotnie z prawa przeniesiono Gwiazdomorskiego do Wrocławia, a Jedlickiego do
Poznania42, jak mi to powiedział Semkowicz.
39 Mowa o usuwaniu z przyczyn politycznych profesorów lub przenoszeniu ich na inne uczelnie.
40 Franciszek Lewkowicz (1869–1958) – lekarz, profesor w Katedrze Chorób Dzieci
na Wydziale Lekarskim UJ. Aresztowany w Sonderaktion Krakau i wysłany do obozu
w Sachsenhuasen.
41 Roman Prawocheński (1877–1965) – zootechnik, od 1925 r. profesor na Wydziale Rolniczym UJ. Aresztowany w Sonderaktion Krakau, po powrocie z Sachsenhausen pracował
w Instytucie Rolniczym w Puławach. Na UJ powrócił w 1947 r., ale na skutek donosu
został przeniesiony na emeryturę. Dwa lata później przywrócono go do pracy.
42 Jan Gwiazdomorski (1899–1977) – prawnik, od 1930 r. profesor w II Katedrze Prawa
Cywilnego UJ. Członek PAU. Aresztowany w Sonderaktion Krakau, więziony w Sachsenhausen. Został przeniesiony na UWr. Na UJ powrócił w 1956 r. Marian Jedlicki (1899–
–1954) – historyk państwa i prawa, od 1930 r. zastępca profesora na UP. W 1946 r. profesor UJ. Na UP przeszedł w 1949 r. – czy przymusowo, nie udało się ustalić.
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Dziekanem na humanistyce – po niedobrowolnej rezygnacji Piotrowicza43 – został… Zenon! Nie byłem na tym wyborze, więc nie wiem dokładnie, jak się to przekonanie tylu stało. Dziekanem będzie dobrym, no i mimo że niby nie chciał, myślę,
że jest kontent, bo to go posuwa naprzód w hierarchii – jest członkiem senatu – a on
przecie zupełny równolatek Lehra, który o tyle, tyle lat wcześniej do takich już godności dochodził! Ambicja u niego niewątpliwa.
Kowalski wyjechał do Paryża 15 bm., więc przed 20 X z Turcji nie wróci. Czyli że
w W-wie nie będziemy przed najostateczniejszymi dniami października.
No tom Pani naopowiadał.
Do…
K.N.
540. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 27 IX 1947

K.P.A.,
przyszło mi na myśl, że przy zgłoszeniu na posiedzenie Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego referatu (czy jest już gotów?) powinni Pani zaręczyć, że on zaraz
(tj. do jakich 3 miesięcy) będzie drukowany i że go Pani oczywiście dostanie do korekty, leży to oczywiście też w interesie samego Towarzystwa, które nie mając zobowiązań ugrzęźnie we własnym błocie. Jeśli nie, to może go Pani zgłosić na krakowską
Komisję Językową, gdzie się go wydrukuje i gdzie Pani za 3 strony dostanie honorarium (teoretycznie można drukować tylko 3 strony, ale w praktyce i więcej, tylko
honorarium nie może być większe).
Nasz wyjazd zdecydowany na 30/9, ale jeszcze w 2. połowie miesiąca wrócimy
choćby na 10 dni.
Wreszcie napisałem artykuły o Tomaszewskim, Gołębiu i Pniewskim44 i zaraz je
dam na początek JP 5. Też i inne drobiazgi do JP, ale tylko drobiazgi.
29/9

Artykuł Bąka o policzku, który Pani, zdaje mi się, czytała, 3 razy dłuższy od artykułu
Zwolińskiego, uchwaliliśmy odesłać mu z propozycją skrócenia do ¹⁄₃, tj. do 4 stron
druku. Niewiele lepszy sposób pisania mają Janów i Słuszkiewicz. Takich ananasów
to Pani w „Wiedzy” nie ma. A nadto redakcja JP ma to robić za darmo. Ostatecznie
korekta odejdzie jutro z Krakowa.
Do widzenia
K.N.
43 Ministerstwo Oświaty nie zatwierdziło prof. Ludwika Piotrowicza na stanowisku dziekana
Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
44 Trzej zamordowani przez Niemców poznańscy lingwiści, JP XXVII.
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541. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 X 1947
Szanowny Panie Profesorze,
na długo zamilkłam i wydaje mi się, że niby jestem zajęta – ale nic z tego nie wychodzi. Przetłumaczyłam wreszcie mój artykuł na angielski, później Wojtasiewicz
go przejrzał i poprawił45. Uświadamianie mnie co do właściwego wyrażania się po
angielsku odbyło się na 3 posiedzeniach, łącznie godzin 10, i wczoraj szczęśliwie zakończone zostało. Tylko z nabytej „świadomości” nieprędko chyba przyjdzie mi korzystać. Teraz czeka mnie przepisanie tego wyczynu po raz 3! (już go 2 razy pisałam:
raz brulion, potem przepisanie dla korektora, teraz będzie dla Kuryłowicza). Ciekawam, kiedy i dokąd należałoby wysłać maszynopis? Do Wrocławia czy do Krakowa?
Wrocławskiego jego adresu nie znam, więc chyba pchnę do Krakowa (zdaje się, że
Podwale 1). Tamtego artykułu nie ruszyłam od chwili wyjazdu z Krakowa. Tylko
trochę literatury przyhołubiłam tu na miejscu.
Mamy kłopoty mieszkaniowe, które nie wiem, po jakiej linii się rozwiną. Uchwalono podobno, że mamy się przenieść, bo nasz lokal potrzebny na biura dziekanatu
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Nikt nas o tym nie zawiadomił, a rzecz
miała być aktualna już od 1 października. Jest jedno w tym pomyślne, że nas nie mają
dokąd „wysiedlić”, bo mieszkania przewidywane na jesieni nie zostały wykończone.
Przy tym polityka Bassalika46, który „rusza” – nie można powiedzieć, żeby trząsł sprawą odbudowy i przydziałów mieszkaniowych, jest, by nas odmówić od mieszkania
w spółdzielni mieszkaniowej profesorów, bo na to trzeba by długo czekać – a wpłynąć, byśmy się przenieśli na plac Narutowicza do domu studenckiego, gdzie się przygotowuje 2-pokojowe bardzo szczupłe pomieszczenie kawalerskie dla wykładających.
Rozmiar ich odpowiada dokładnie połowie tego, co mamy tutaj. Oba tamte pokoiki mieszczą się w naszym pierwszym pokoju mieszkania obecnego. Połowy rzeczy
trzeba by się pozbyć – nie wiem, czego: książek, stołu do pracy, tapczana czy szafy.
Zresztą Bassalik to… – wolę zamilknąć, moja z nim rozmowa wypadła bardzo nieprzyjemnie, a podobny przebieg miewało, jak słyszę, więcej jego rozmówców. Te więc
kłopoty zajmują nam sporo czasu i nerwów, liczę, że powoli przynajmniej na parę
miesięcy się rozpłyną w bezczynności – co będzie potem, zobaczymy. Nasza maszyna
w naprawie, więc i tak przed poniedziałkiem nie zacznę przepisywać.
Czy Janów popełnił może nowy artykuł do JP? O tej obierzy? Jest staropolska
obierzwia u Lindego, to jest pewnie podstawa do łączenia ją [sic] z rdzeniem vьrv.
Dziękuję bardzo za informacje o Kieleckiem, w tym właśnie duchu tę końcówkę
interpretowałam.
45 Mowa o artykule Secondary Voicing of Consonants in the Pekinese Dialect, BPTJ VIII, 1949.
46 Kazimierz Bassalik (1879–1960) – botanik, mikrobiolog, od 1919 r. profesor UW. W kilku listach Nitscha występuje jako zapisywany małą literą basałyk.
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Co do mego tu czy w Krakowie zreferowania tych form imperatywu rosyjskiego,
to jeszcze nic nie wiem – na razie nie mam okazji o tym mówić. Bo jednak to chyba
nie bardzo wypada wygłosić referat w 2 miejscach, a nie drukować w Warszawie
bardzo by mi dogadzało, bo to tu żółwim idzie krokiem. Ale mam te wypadające
skrupuły.
Podobno prof. Szafer przechodzi na katedrę do Warszawy – czy to prawda? Tak
tu mówią.
Sekretarzuję teraz na posiedzeniach Rady Wydziału Humanistycznego – dziekanuje Nawroczyński, który bardzo dobrze przewodniczy. Roboty z tym będzie
mało, a przynajmniej nie będzie się zasypiać (sekretarzując) na tych bardzo nudnych
zebraniach.
Mój etat docencki już zatwierdzony. Natomiast Witold czeka jeszcze na podpis
prezydenta i dlatego nie może zostać członkiem tej spółdzielni mieszkaniowej (Doroszewski, który jest teraz bardzo uprzejmy dla nas, chciał ten punkt przepisu pominąć
i podanie przyjąć, ale Zając, formalista, sprzeciwił się stanowczo).
Do widzenia
A.O.-J.
2 razy gościliśmy tu u siebie pannę Louise Cuisinier – bibliotekarkę z paryskiej Bibliothèque
Nationale. Jest stypendystką naszego rządu i studia dzieli między Jagiellonkę a Bibliotekę
Narodową, ze stałą siedzibą w Krakowie. Uczenica [sic] Grappina, świetnie mówi po polsku,
zna te wszystkie instytuty językoznawcze w Paryżu, Mazon etc., a z orientalistami łączy ją jej
krewny przodek Duclos (geograf ) i wspólni znajomi krewni [sic] z Witoldem (jej wuj Jacques
Duclos znał się dobrze z Witoldem w Chinach).
Pani Luiza C. obiecała nam załatwić wymianę książek – polsko-francuskich dla warszawskich zakładów naukowych (orientalistyka, polonistyka), i właśnie to się odbywało u nas. Był
Dorosz i był nawet rozbrajający. Później to kiedyś opowiem.
Otóż ta Luiza to bardzo miła dziewczyna, żywy umysł, wielostronne zainteresowania,
prosta i bardzo naturalna. Skierowałam ją do Studium Słowiańskiego, żeby tam kupiła niektóre z wydawnictw Studium. W Krakowie dość się czuła osamotniona – ale tu się nią trochę
zajęto i z wielką wdzięcznością to przyjęła. Jej ojciec przebywa często w Indochinach jako jakiś
urzędnik, nie pamiętam, w jakiej funkcji. Stąd jej pewne egzotyczne zainteresowania. Zna
trochę świat językoznawczy paryski.

542. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 X 1947

M.K.P.A[ntonin]-ko,
bardzo współczuję z Pani kłopotami i z całą powstałą z nich sytuacją, że się Pani tak
trudno wydobyć na głęboką, ale spokojną wodę językoznawczą. Mimo całej strony
listu o mieszkaniu niezupełnie mi to jasne: 1) skoro Państwo o tym dotąd niezawiadomieni, po co się chodziło do basałyka (nie mam o nim dobrego pojęcia); nie wiem,
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jakim sposobem został prezesem Akademii Nauk Technicznych47 – pewnie dlatego,
że nikt z członków techników nie chce się tym zająć – ale i on się nią nie zajmuje,
czego przykład: istnieje związek akademickich towarzystw naukowych, obejmujący:
PAU, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Naukowe Lwowskie (obecnie Wrocławskie?) i Akademię Nauk Technicznych. Wiele rzeczy można by zrobić,
gdyby współdziałał, ale basałyk tylko przysłał jakiś protest przeciw zamierzonemu
otwarciu w PAU nowego Wydziału Rolniczo-Leśnego – rzekomo ma być u nich – ale
na konferencję związku nie przyjechał i nic się nie odezwał, 2) dlaczego nie p. Witold,
3) wyrzucić [–] oczywiście i innych z tego piętra? 4) czy to uchwała senatu? 5) jeżeli
nie dadzą co najmniej takiego samego, absolutnie bym się nie ruszył – przecie tu
idzie o dwie siły profesorskie, które w takim razie w ogóle nie będą mogły wykładać,
6) Zając jest oburzający, ale przeciw niemu trzeba się odwołać wyżej, bo uleganie mu,
o czym już mi Pani opowiadała, już się zemściło na wygodnych osobach, pozwalających mu się rządzić, i dalej się mścić będzie. Proszę nie tracić czasu i nie odpowiadać
mu; ale czy Państwo o tym nie mówili z rektorem? Czyżby nim był basałyk?
Równocześnie w 2 towarzystwach referatu mieć nie można, to jasne, ani referować w jednym, a drukować w drugim. Ja Pani tylko radziłem, by się Pani upewniła, że wygłoszony referat bezwzględnie w określonym terminie wydrukują, a jeśli
tego nie przyrzekną, to go u nich nie wygłosić, wykazując, że się bardzo chce tam
właśnie, ale skoro się to potem nie drukuje, to już nie Pani wina, że Pani wygłosi
gdzie indziej.
Witold Wielki przysłał do JP spory artykulik przeciw zamkniętym rekolekcjom
(JP str. 128), tonem nieprzyjemnym. Bardzo proszę o kilka słów, możliwie zaraz
dwa słowa, czy Panią on też tak negatywnie uderzył. Zaraz potem doniósł o nowych
zamachach na ortografię Wojeńskiego i innych. Z jednej strony skończona głupota,
ale skoro chce rzecz puścić na wody związków zawodowych i podobnych instytucji,
to może wygrać, z drugiej Zawodziński, skończone warcholstwo, bo Zawodziński
wygrać nie może, ale może ułatwić zwycięstwo tamtym głupcom.
Więc i Pani tłumaczy z rosyjska na angielski?! Skąd ten Wojtasiewicz; czy on
lepiej mówi po angielsku niż p. Witold? Artykuł (polecony) lepiej przysłać Kuryłowiczowi do Krakowa, bo skoro wyjechał przed 1 października (wskutek czego go nie
widziałem, a może znów nie zobaczę, jeśli na okres Wszystkich Świętych wyjadę do
Zaborni), to na pewno wkrótce znów się zjawi.
Czyż Pani mówi uczenica??
Janów obierzy jeszcze nie dał. Jestem jej dość ciekaw, ale on tak pisze rozwlekle
i taki jest nudno-uparty, że mnie nie ciągnie do rozmowy i borykania się z nim.
47 Akademia Nauk Technicznych istniała w latach 1920–1949. Utworzono ją dla popierania
rozwoju nauk technicznych, matematyczno-fizycznych i rolniczych. K. Bassalik był jednym z jej organizatorów, następnie sekretarzem, wreszcie prezesem.
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Szafer ostatecznie zostaje w Krakowie, najmniej na rok. I ja w tej sprawie pisałem
imieniem Akademii do Skrzeszewskiego48. Ale o tym ustnie.
Jeśli się p. Luiza czuła w Kr. osamotniona, sama sobie winna; dlaczegóż się nie
zwróciła do Studium Słowiańskiego.
Gdy Kowalski wróci, na pewno wkrótce potem będziemy w Warszawie. Do Istambułu jechał i płynął (z Marsylii) 2 tygodnie, co i powrót opóźni, ale się go mimo
to spodziewam na początku listopada, nie po 10. Gdy przyjadę, to i Strażaka przeproszę; mam nadzieję, że nie zajmie nam za dużo czasu.
Ja dotąd nie mam zatwierdzonego kontraktu, wskutek czego już drugi miesiąc
biorę pensję na podpis rektora, a jeśli Ministerstwo nie zatwierdzi, będę to musiał
zwrócić. Wykładów nie zacząłem, bo nowe przepisy o nowych studentach właściwie
unicestwiają cały pierwszy, najważniejszy trymestr. Do opowiadania byłoby więcej.
Moja żona stopniowo się z choroby podniosła, ale to wszystko jeszcze wisi, musi
uważać. A jeszcze koniecznie chce jechać na Zabornię.
Do…
K.N.
Kuryłowicz ma być w Krakowie w najbliższych dniach.

543. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 X 1947
Szanowny Panie Profesorze,
zwrócił się do mnie prof. Doroszewski z zapytaniem, czyjego pióra były te Rekolekcje zamknięte w JP. Peszyła go perspektywa, że może jednak Redaktora Naczelnego (ja mu dyplomatycznie tego nie wyjaśniłam, bo chciałam wiedzieć, o co idzie),
i powiedział, że gdyby jego artykuł Redakcja chciała uwzględnić w polemice, toby
wolał osłabić swoje wypowiedzi co do tonu polemicznego. Mówił o artykuliku wysłanym przed 2 tygodniami do Krakowa w sprawie tych właśnie rekolekcji. Jak się
to przedstawia? Czy argumentacja nie zbyt pochopna? Doroszewski opowiadał mi
o nowych zakusach Wojeńskiego na zmianę ortografii – naprawdę, co za ubóstwo
tematyki reformatorskiej, że właśnie ortografia tak ich prześladuje. Sprawę tę już Pan
Profesor zna pewnie z jego listu. Może się tę historię jednak zażegna. Kto wie, czy
nie przydałby się mimo wszystko artykuł jakiś, ilustrujący szereg nowych trudności
i wyjątków związanych z reformą pisowni ó, rz, ch. Choć Doroszewski twierdził, że
48 Stanisław Skrzeszewski (1901–1978) – przed wojną nauczyciel i wykładowca w Państwowym Pedagogium w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Przez rok
był asystentem wolontariuszem w Katedrze Pedagogiki UJ. Działacz KPP, później PPR
i PZPR. W latach 1947–1950 minister oświaty.
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takich rozważań w rodzaju „przypuśćmy, że…” lepiej nie zaczynać, bo to by był kij
w mrowisko. Może i ma rację.
Jak to dobrze, że był on twórcą tego działu o rozłącznym pisaniu (choć, zdaje się,
tę samą zasługę przypisuje sobie Słoński, o ile dobrze pamiętam) – to go uczyniło
zagorzałym adherentem i obrońcą uchwał z roku 1936. Nareszcie jeden człowiek
jednolitego frontu! Doroszewski jest, zdaje się, do głębi ujęty wybraniem go do Akademii – jak to ludzi bierze jednak! I ma to swoje dobre strony – natury praktycznej.
Nareszcie zaczęłam przepisywać mój chiński artykuł. Robię to powoli i nie wiem,
czy jak go Kuryłowicz dostanie, nie będzie już za późno na druk jego. A szkoda
by była, bo artykuł po angielsku dużo zyskał, jest jaśniejszy i nie tak zawiły. Za to
zawiłość stylu szerzy się wbrew moim wysiłkom w zaczętym moim elaboracie o imperatywnych praeteritach w języku rosyjskim. Najgorsze, że za wiele ogólnych uwag
poprzedza ten drobny w swej nowej treści przyczynek – a część druga, która powinna
by go trochę rozdąć – ewentualna geneza formy, względnie historia zapatrywań na to
zagadnienie, przedstawia się bardzo kulawo skutkiem dorywczości materiału, i to tak
niepełnie, że zupełnie nie mogę sobie ustalić zdania, a stąd ułożyć nieuniknionego
w swej konsekwencji toku rozumowania.
W tym tygodniu zaczynam te nieszczęsne wykłady – tak mnie to mierzi, ta pedagogika – do głębi – nie tyle mierzi, ile nudzi, zanim się jeszcze do tego zabieram.
Wyszedł przedrukowany tom „Posiedzeń”49 Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – pilnował druku podobno Wierczyński. Ale korekta Słońskiego języka Kochanowskiego w dalszym ciągu z błędami (może ich tylko mniej). Więc sądzę, że jeśli
zgłoszę swój elaborat, to albo mi go wydrukują, albo dozwolą drukować gdzie indziej przy braku środków technicznych (np. czcionki do pism języków słowiańskich
czy tp.). Czy Pan Profesor otrzymał już ten tom? Jeśli nie nadchodzi w ogóle na Salwator, to go mogę przysłać, bo my z Witoldem mamy dwa – każde po 1 egzemplarzu.
O czym był referat Ścibora w październiku? Że wypadł dobrze, jestem z góry
pewna.
Czy Pan Profesor czytał Zawodzińskiego atak na pisownię w dwutygodniku
„Warszawa” z 15–30 IX pt. Ortoepia, ortografia a pozostałości faszyzmu? Ja nawet nie
miałam cierpliwości przebrnąć przez to, tylko zajrzałam na koniec artykułu, gdzie są
zarzuty pod adresem JP (polemika Lange – Klemensiewicz), i proponuję na 2 lata
pozwolić, by wszyscy pisali, jak im się podoba, a z tego chaosu wyłoni się jakaś nowa
rzeczywistość ortograficzna. Trzeba ich pożenić z Wojeńskim (Las i sas).
Chciałam też przy okazji zapytać, co to było z jakimś oświadczeniem Urbańczyka,
które się pojawiło w (jakim?) piśmie? Jak się jego wewnętrzne czy „zewnętrzne” okoliczności na to złożyły? Czy Państwo jeszcze wracają na Zabornię?
49 Dokładniej: „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury”.
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Tak tu nawet w Warszawie ładnie bywa – że chyba naprawdę warto. W niedzielę
wczesnym rankiem odkrywamy na nowo czar Łazienek czy nadszczerbiony wojną
majestat tutejszych Bielan. Ale to się odbija ujemnie na moich bieżących zajęciach.
Z korektami z „Wiedzy Powszechnej” dzielę się z prof. Krokiewiczem, który ma
mieszkaniowe wzmożone potrzeby finansowe. Jest to bardzo obowiązkowy i sumienny Pan, ale na polu wymiany zdań naukowych jest bardzo naumianym filologiem,
ale zagadnienia przechodzą mimo niego, choć on jest wręcz odmiennych co do siebie
zapatrywań! Ale to sekret.
Do widzenia – jak zdrowie Pani? Czy ząb się leczy w porządku? Ja mój za prędko
zaplombowałam z powodu wyjazdu i teraz cackam się z nim na nowo.
A.O.-J.
544. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 X 1947
K.P.A.,
list Pani z 14 bm. widocznie się minął z moim z 12., w którym bezzwłocznie odpowiedziałem na Pani(n) poprzedni. Dlatego nic tu Pani nie piszę o sprawie mieszkaniowej, co do której przekonany jestem zresztą, że się Państwo nie wyprowadzą,
dopóki nie dostaną tego 2-pokojowego, chyba z kuchnią i łazienką, w domu profesorskim. Do tych ciupek malusieńkich absolutnie nikt Państwa nie może zmusić.
Doroszowi trzeba było odpowiedzieć, że redakcja nie ma obowiązku informować,
kto napisał rzecz, którą pomieściła bez żadnego podpisu, czyli w imieniu ogólnym.
To jego typowa niedelikatność (lekko mówiąc) wtrącać się do tego. Albo trzeba było
odpowiedzieć – zgodnie z prawdą, już nieraz akcentowaną – że Redakcja JP nie jest
wcale fikcją i że każda odpowiedź jest w każdym razie rezultatem zgody przynajmniej dwóch członków redakcji. Na list jego nie odpowiedziałem z paru powodów:
1. bo nie było potrzeby (oczywiście, że pomieścimy i zobaczy odpowiedź), 2. bo
jego początek jest istotnie niekulturalny (już to on nigdy się nie oduczy), 3. bo go
chciałem pokazać członkom Redakcji, a dotąd pokazałem tylko Zenonowi (były
ważniejsze sprawy zajmujące czas). A teraz do wewnętrznej wiadomości Pani jako
członka Redakcji: artykulik pisałem ja, alem go przed drukiem pokazał Urbańczykowi i Zenonowi, którzy go aprobowali, a Zenon i teraz utrzymuje, że Doroszewski
nie ma racji (Safarewicz jak zawsze raczej ostrożny, godzi się z oboma, tj. z Redakcją
i z Doroszem; może raczej nie ostrożny, ale jak często lub choćby czasem, trochę się
w swym poczuciu wahający); wobec dawania odpowiedzi na jego silny i bardzo pewny siebie atak do druku bardzo proszę, o ile już Pani tego na poprzedni mój list nie
zrobiła, o wyrażenie króciutkie, na kartce, swego poczucia. Dorosz, przysyłając swój
bezwzględny artykulik, zaznaczył wyraźnie, że uważa swój mocny styl za usprawiedliwiony, ale że – jeśliby Redakcja uważała go za zbyt ostry – godzi się (co za łaska) na
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złagodzenie wstępu; oczywiście, że to kusi do niełagodzenia i do ostrzejszej odpowiedzi (jak z Dąbrowską50, która zresztą nie miała ani odrobiny racji, gdy on ma trochę,
trochę, ale wcale nie tak, jak się jemu w jego megalomanii zdaje). Ile to czasu zajmuje
taki taktowny człowiek! Jaki to teraz dla Pani grzeczny, a co potrafił pisać dawniej.
Ortografia: połączenie głupoty po prostu Wojeńskiego, Jana Nepomucena Millera, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego z warcholstwem Zawodzińskiego, który
chcąc czegoś całkiem przeciwnego niż oni, tylko im może pomóc swoją w najwyższym stopniu subiektywną oceną rzeczy. A kto wie? W dzisiejszych czasach wszystko
możliwe: może narzucą wyrzucenie ć, ż i ch, a za to na nowo wprowadzą rozróżnianie
-ym od -em!! Zawodziński bodaj gorszy od nich, bo, niestety, inteligentny, czego
o tamtych powiedzieć nie można. St.R. Dobrowolski w ostatnich „Nowinach Literackich” wzywa do wypowiedzenia się; nie wiem, co lepiej: jedno i drugie złe, i pisanie, i milczenie. Jak Pani myśli?
Słoński nadstawia łapę do kucia. Podczas Komitetu Ortograficznego zachowywał
się przyzwoicie (na ogół, bo raz dał się pociągnąć Doroszowi do idiotycznego niemal zerwania Komitetu z powodu wybuchu tego kompleksu niższości warszawskiego
o ten najniewinniejszy wyraz „komisyjka” zamiast „podkomisja”) i rozsądnie (rozsądny to on jest), ale naprawdę biernie; dzielenie wyrazów to istotnie pomysł Dorosza,
bardzo łatwy, skoro się przedtem okazało, że poprzednia wskazówka Komisji Językowej, większej niż u Łosia konsekwencji, okazała się niepraktyczna; ale i tak Dorosz
na komisji w Warszawie utrącił mi projekt pisania też by(śmy) zawsze osobno, co by
było o wiele prościej. (Do Słońskiego mógłbym ostatecznie w W-wie pójść, ale chyba
razem z Panią, bo szkoda by mi było czasu z Panią). Mam wrażenie, że pedagogia
wykładowa nie tyle Panią mierzi ani nudzi, ile inaczej [sic].
Przedrukowanego tomu (zeszytu?) „Sprawozdań” warszawskich nie dostałem,
a czy dostanę tym razem, o tym wobec typowych warszawskich porządków trudno
wiedzieć. Jeśli Pani to nie odbierze czasu, to proszę przysłać, i owszem.
Wciąż nie rozumiem: jeśli Pani elaborat będzie wygłoszony w Warszawie, któż
go Pani potem wydrukuje gdzie indziej? Gorsza, że się Pani nie może zdecydować na
ujęcie; to to mnie martwi.
Wracam do poprzedniego, do Dorosza i Słonia. Otóż Słoń to wcale nie był przejęty wyborem, bo nawet nie był łaskaw przysłać swojego życiorysu i prac. Wielki
człowiek.
Ścibora referat o nazwach miejscowych łemkowskich wypadł dość blado i krótko.
O Urbańczyku wolę opowiedzieć ustnie. To bardzo znamienne dla nowej rzeczywistości. Był tym zgnębiony, niepotrzebnie.
Może to już wszystko.
Do widzenia
K.N.
50 Mowa zapewne o artykule M. Dąbrowskiej Od strony pisarza, JP XXV.
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545. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 X 1947
K.P.A.,
ponieważ i moja żona pisze kartkę do siostry, a ja, wracając zaraz do Kr. – bom tu
tylko żonę odwiózł na jakie 4 dni – mam ją w Kr. wrzucić, więc i ja piszę, choć już
tematy wyczerpałem. JP będzie za 7–10 dni, a w nim dyskusja z Doroszewskim. Ponieważ to pod koniec zeszytu, więc jeszcze będę miał przedtem opinię krakowskiego
członka Redakcji, co ewentualnie może wpłynąć na jaki zwrot w odpowiedzi.
Tutaj oczywiście były już przymrozki. Dziś bez słońca, ale mimo to miło się było
przejechać.
Komitet Nazw Miejscowości ma być w W-wie 15–17 listopada, ale czy nie trzeba
będzie być tam wcześniej? Kowalski w Ankarze, a że w Stambule był 2 tygodnie, więc
wątpię, by w powrocie – podobno koleją – zabawił tam tak długo.
Do widzenia
K.N.
546. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 X 1947
K.P.A.,
dziś przysłano mi zeszyt I i II „Sprawozdań” warszawskich z roku 1946. Jakoś mnie
nie ciągnie do czytania go, ale widzę, że może się Pani puścić na tę publikację; Vrtel
chyba da Pani i dwie korekty, choć, czy Vrtel nie wraca do Poznania?
Przez 11 miesięcy 11 posiedzeń, 15 referatów – to jeszcze ujdzie.
Żeby tylko Pani wybrnęła z decyzją co do genezy tej składni.
Do widzenia
K.N.
547. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 X 1947

Szanowny Panie Profesorze,
leżę na grypę chyba tylko na 1 dzień, bo nieuchronność korytarzy i stołówek i tak
mnie dźwignie na nogi, ale reszta (piszę dalej po parogodzinnej przerwie) pomoc sąsiedzką i koleżeńską – Elusia, Stenia Linowska – jest na tyle zorganizowana, że może
jeszcze pochoruję dłużej.
Bardzo mnie zmartwiło zaostrzenie się stosunków na tle zamkniętych rekolekcyj.
Czy Doroszewski dostał korektę tego? Czy się w wypadkach dyskusyjnych korekta
przyda? Może by w takim razie sam złagodził ton swoich wypowiedzi? Moje wrażenie: pomyślana w ramach krótkiej odpowiedzi redakcyjnej jest zupełnie niesłuszna.
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Choć miejsce przydawki po rzeczowniku jest dopuszczalne i znane są takie wyrażenia: dom otwarty, polityka drzwi otwartych; ale nawet te wyrażenia mają skłonność
do przerzucania przydawki przed rzeczownik: „…ubierała się skromnie, nie miała
biżuterii, nie prowadziła też «otwartego domu».” („Stolica” z 21–27 IX 47, str. 9,
Trębacka 4 przez Wandę Litterer). Wyrażenie syntaktyczne w rodzaju dom otwarty z przydawką po rzeczowniku ma zawsze ewentualność dwojakiej (dwuznacznej)
interpretacji: przydawkowej lub orzecznikowej. Natomiast umieszczenie przydawki
przed imieniem jest niewątpliwie jednoznaczne. Oczywiście nie dyskutuję tu sprawy, czym jest ta przydawka wyrażona, np. jeśli imiesłowem na -ty, to możliwość na
jej orzecznikowość jest silniejsza niż przy formie wyraźnie przymiotnikowej. Nad
miejscem przymiotnika przed czy po rzeczowniku w tej chwili na leżąco nie będę się
zastanawiać, bo mi trzeba do tego trochę pomocy „naukowych”. Są np. wypadki, kiedy przydawka przymiotnikowa stanowczo dobrze brzmi po rzeczowniku: „mianował
on czasowych gubernatorów w stanach południowych”, „wynajął handlowe statki
angielskie”. Czemu tak? Pewnie się dowiem z najbliższego JP.
Doroszewski jest porywczy – nie, to nie to – wprzód zadziała, nim się zreflektuje,
i na pewno tak właśnie tutaj miało miejsce. Naprawdę nie warto tego wynosić do ram
dyskusji z Dąbrowską.
Na tym na razie kończę, bo dziś przez dzień cały ktoś u mnie był: nic dla „Wiedzy” nie zdziałałam. „Wiedza” grypy nie uznaje. Posłałam artykuł po angielsku Kuryłowiczowi do Krakowa.
Gdzie się „Biuletyn” drukuje?
Do widzenia
A.O.-J.
Czy tu nie ma jakiegoś wpływu obcego? życie światowe = vie mondaine.

548. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 31 X 1947
K.P.A.,
przede wszystkim cieszy mnie, że sprawa mieszkaniowa, jak wynika z milczenia Pani,
odłożona; w czasie 1 XI–31 III nie wolno nikogo eksmitować, a do tego czasu będzie chyba gotowe to profesorskie mieszkanie. Następnie martwię się, że Pani znów
poleguje. (Co do Elusi, to chętnie bym ją odwiedził w bibliotece [– –] to nie przed
wiosną – ale kiedy w W-wie to rano człowiek nie ma chwili czasu).
Co mam wnosić z tego, że sprawa z Doroszem aż „bardzo” Panią zmartwiła? Jakoś
go Pani odczernia, a on naprawdę dużo w życiu zrobił rzeczy czarnych. Ale w tym
wypadku nie powinno nic złego wyniknąć. Napisał mi wtedy w liście: „Na akcentach
polemicznych nie zależy mi. Nie wydaje mi się, żeby były zbyt mocne, ale mogę je
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złagodzić, usunąć, gdyby tego wymagały jakieś względy taktyczne”. Wobec tego po
prostu je usunąłem, nic zresztą nie ruszając, co Pani może z papierem w ręku pokażę.
Korekty nie posyłałem, bom się bał, by znów nie powstała jaka nowa dyskusja, ale
właśnie przed dostaniem kartki od Pani napisałem do niego list, zawiadamiający,
że za jakie 3 dni dostanie numer i że mu załączam 407 zł honorarium; doniosłem,
żeśmy skorzystali z listowego upoważnienia do usunięcia akcentów polemicznych;
nadto napisałem mu o ortografii, że się wahamy, czy warto na te nonsensy reagować
itp. Żałuję, że się kartka Pani o 3 dni spóźniła, wskutek czego nie mogę już wciągnąć
niektórych uwag Pani, zwłaszcza przykładu z „otwartym domem”. Nikt więc w redakcji nie opowiedział się za Doroszem.
A więc za przyjazdem moim mamy: 1) przejrzeć Kotańskiego, bo chcę go dać do
ostatniego zeszytu (nie powinno zająć ponad godzinę), 2) zobaczyć list Dorosza…,
po czym przyjdą nasze sprawy, tj. artykuły i prace Pani.
Kowalski przed 10 listopada nie wróci, ale też nie po 15, chyba gdyby go w drodze spotkały nieprzewidziane przeszkody. Czy będę już na konferencji nazwowej
15–17 listopada, trudno [–], bo na pewno niedługo potem będę w sprawach PAU.
I chciałbym być trochę dłużej, choćby 2 nawrotami, i (boję się o zdrowie) żal mi czasu (którego zresztą i tak nie wyzyskuję). Może wtenczas uda się mniej więcej wszystko
omówić.
BPTJ będzie się drukował oczywiście w Krakowie, przypuszczam, że zaraz po
bytności tu Kuryły. Może przyjechać on tu jeszcze na jutrzejszą 3-dniówkę, ale jakoś
o tym jeszcze nie słyszałem.
„Sprawozdania” i „Rocznik” warszawskie dostałem. Oba nasuwają różne spostrzeżenia, zwłaszcza „Rocznik”, ale to ustnie.
Ma też dziś jutro przyjechać Urbańczyk, pewnie na jakiś tydzień. Zdaje się się, że
to on miał pierwszy szkarlatynę! Po 3 dniach niby-anginy wstał i pojechał, a tymczasem dostali szkarlatyny obaj chłopcy, on zaś znów miał jakieś objawy w Poznaniu,
gdzie 3 dni przeleżał itd. Malcy jako tako, tylko Kuba ma jakieś gule na szyi i gdzieś
tam. Mania siedzi zamknięta z nimi w dużym pokoju – jutro 3 tygodnie – Alina karmi małą, zdrową, w balkonowym. Takie wciąż kłopoty. A moja żona pojechała wczoraj na dwa dni do Wrocławia, by go wreszcie obejrzeć, bo jechało auto Akademii.
Ma też być w W-wie konferencja w sprawie drukarń naukowych: Jagiellońskiej,
warszawskiej i wrocławskiej. I tam warto być.
A więc do widzenia, byle Pani była wtedy zdrowa.
K.N.
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549. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 XI 1947
K.P.A.,
na 15 bm. na pewno nie przyjadę, bo konferencja toponomastyczna odłożona do
29, a gdy Kowalski wróci 13, to się co najmniej kilka dni odsiedzi przed jakąkolwiek
jazdą. Ale plany na W-wę zostają te same.
JP cenzura przetrzymała, tak sobie, z niedbalstwa, tak że pierwsze egzemplarze
będą dopiero dziś w południe, a Pani ich przed wtorkiem–środą nie dostanie. Bardzo
bym chciał do ostatniego zeszytu wepchnąć tę japońszczyznę.
Dziś może się dowiem od Safarewicza, czy rękopis Pani jest u Kuryłowicza w Krakowie, bo on miał tam zajrzeć wobec nieprzyjeżdżania Kuryły do Kr. Myślę już dać
ten „Biuletyn” do druku, nie czekając, a i ministerstwo raczy (czy: zaraczy) przyznać
subwencję, bo ostatecznie dać ją musi.
Właśnie dał mi Safarewicz Pani(ne) maszynopisy (do czego ma służyć [–]?) dostarczone mu dziś przez młodego Kuryłowicza. Dlaczego dopiero dziś i dlaczego
w ogóle, nic nie wiem. Tekst angielski chcę jutro razem z referatem Safarewicza dać
do drukarni jako początek „Biuletynu”, ale kiedy zaczną składać, nie wiem. W każdym razie daję drukarni tę pierwszą porcję.
Do widzenia
K.N.
550. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 XI 1947
K.P.A.,
Krysicki51, Jak liczono, s. 22 pisze: „w chińskim piśmie od dawna istniały znaki dla
wszystkich jednostek układu dziesiątkowego aż do 1053”. To chyba jakieś niezgrabne
napisanie, bo przecie to byłby nonsens! (co prawda, nie byłoby to jeszcze tak bezdennie głupie, jak jeden ustępik Sokorskiego w „Kuźnicy”, ale przecie Krysicki nie może
być tak głupi jak Sokorski).
Co u Pani słychać? Czy nie było jakiej reakcji Dorosza na uwagi w JP o jego „uwagach”; szkoda, że się już nie dało dodać uwagi Pani o „domu otwartym”.
W W-wie będę prawdopodobnie we wtorek po południu (25 bm.) i może zostanę
blisko tydzień. Chyba gdyby mi się pogorszył katar, dla którego zniszczenia już trzeci
dzień nie wychodzę. Zresztą różne kłopoty, o których ustnie.
Do widzenia
K.N.
51 Włodzimierz Krysicki (1905–2001) – matematyk, w tym czasie pracownik Politechniki
Łódzkiej, później docent i profesor UŁ. Tu mowa o jego książce Jak liczono dawniej, a jak
liczymy dziś.
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551. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 XII 1947
K.P.A.,
jutro czy pojutrze wyślę 2 korekty, polecone, ale mimo polecenia dostanie je Pani
prawdopodobnie przez cały pośredniczący aparat uniwersytecki. 1) Kotański jest
dość pilny, bo bardzo bym chciał zdążyć z tym zeszytem JP na Zjazd lingwistyczny.
Niech więc Pani autora przypilnuje i rozważy z nim wątpliwości (zaznaczone), by
już w tej korekcie znikły. 2) Kuryłowicz pytał o Pani(ną) angielszczyznę i twierdził,
że voicing nie może być udźwięczniony czy coś podobnego. Myślę, że wystarczy, gdy
Pani z nim w Krakowie omówi te ewentualne poprawki, których chyba nie będzie
dużo; ale mimo to lepiej może całą resztę korekty zrobić i odesłać, by przy omawianiu
z nim nie było już innych błędów drukarskich.
Ja jadę do Poznania, razem z jazdami 4 dni, najwcześniej 13, a wracam najpóźniej
17, ale choćby te korekty wróciły od Pani w czasie mej nieobecności, może z JP zdążę. Swoją drogą nie w porę mi wlazł ten Poznań, ale nie mogę go pominąć. I co ma
sens robić to przy najkrótszym dniu.
Okazało się, żem miał rację, uprzedzając Panią o ewentualnej trudności zamieszkania u nas, bo istotnie Anka chce przyjechać do Krakowa na tydzień (może i na dłużej), a moja żona chce ją przywieźć autem 16 czy 17, gdy będziemy wracać. Musimy
więc Panią odprosić, ciesząc się, że to Pani nie uniemożliwi przyjazdu, a zaprosić tylko na obiady, no i odwiedziny; no oczywiście i na mieszkanie kiedykolwiek indziej.
Właśnie w tej chwili odczytałem to miejsce listu mojej żonie.
Artykuł o stylu naukowym już zostawiam, to go może omówimy w Krakowie; ale
nie mam tam dużo do omówienia. Będzie jeszcze ewentualnie korekta litanii matematycznej, którą nie wiem, jak podpisać. Może „ze słownika technicznego ułożył dr
Kotański” czy „ułożył Strażak”? Niech się go Pani spyta.
No, to tyle, bo resztę lepiej obszernie ustnie przez [–] godzin po zjeździe, gdy Pani
tu zostanie. Kto tam przyjedzie z Warszawy? Urbańczyk twierdzi, że za te 3000 przyjadą bardziej zamiejscowi. Do Pani zaproszenie przecie doszło?
Do…
K.N.
8/12
Dorosz. przysłał naraz 2 listy.
1) Jeszcze o domu otwartym – on by nigdy nie skończył prawować się, niczym Ułaszyn.
2) Przysyła na Zjazd referat i zgłasza nowych członków: Sieczkowski i Kurkowska52, co
do których ani on, ani oni „nie wiedzą, czy są członkami” – zdumiewające z jego strony,
52 Halina Kurkowska (1922–1983) – językoznawczyni, uczennica W. Doroszewskiego,
w tym czasie asystentka w Katedrze Języka Polskiego UW.
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a jeszcze bardziej z ich. Oczywiście mogą przyjechać i można ich będzie przyjąć, ale trudno,
by dostali obiady, które były obliczone na istniejących już członków. (A czy też ci dwoje są
członkami TMJP?). Owszem, Sieczkowski jest członkiem PTJ, nazwisko jego wydrukowano
w przedwojennym „Biuletynie”. To, zdaje się, ulubieniec Słońskiego, dla mnie, z notatek o JP
w „Poradniku”, niezbyt sympatyczny. Ciekawym, czy Słoński przyjedzie.
Więc Dorosz mieszka już na Sewerynowie! Oczywiście…

552. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 XII 1947
Szanowny Panie Profesorze,
już jestem urządzona na czas zjazdu na Lelewela u mojej koleżanki, p. Dębińskiej.
Przyjadę może trochę wcześniej. Wczoraj wysłałam do Krakowa korektę artykułu
Kotańskiego. Na rękopisie tej litanii matematyków jest po lewej stronie u góry pseudonim Kotańskiego, nie pamiętam. Kotański jest zdania, że najlepiej go podsygnować jako W.K., „Strażaka” nie proponuję, to jest wyłącznie na „home use”.
Do swojej korekty się zabiorę zaraz, ale nie wiem, czy ją zdążę wysłać, może z nią
razem przyjadę. I tak nie zdążę pokazać Jamnikowi53, choć mu to obiecałam. Dopiero zrobię to może z 2. korektą.
Słoński, zdaje się, nie wybiera się, bo nie jest pewien, czy dostanie gdzie pokój
w hotelu. W poniedziałek będę go widzieć i powiem, że w hotelu „Francuskim”
można zamawiać pokoje. Ale wtedy te 3000 nie wiem, jak dalece pokryją koszta podróży – czy ceny hotelowe w Krakowie są równie zdziercze jak w Warszawie?
Mam w tej chwili w czytaniu z „Wiedzy Powszechnej” rękopis Szyjkowskiego54
o odrodzeniu Czech. Nasuwa się pytanie, jak transkrybować nazwiska takie jak Dobrovsky, Czelakovsky, Szafarzik (zgodnie z uchwałą 1936 r.), czy też je polszczyć, jak
to robi Małecki Mieczysław (Dobrowski) czy Zygmunt Wojciechowski55 (Czelakowski). Lehr i Małecki posługują się za to formami Miklošič, Šafařik – czego już w „Wiedzy” nie mam fizycznej (drukarskiej) możności puścić. Ale jak tu wybrnąć? Ja bym te
3 nazwiska polszczyła, zostawiając dla innych wyrazów transliterację czeskiego druku
(z zachowaniem v jak v ?).
Nie pamiętam, czy w przedostatnim ustępie Kotańskiego artykułu pozostał sintoizm? Jeśli tak, to trzeba go poprawić na szintoizm. Przeoczyłam, chcąc prędko wysłać.
53 Olgierd Wojtasiewicz.
54 Marian Szyjkowski (1883–1952) – filolog, teatrolog, profesor w Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek PAU. Tu mowa o jego książce,
wydanej w serii „Wiedza Powszechna”, Czeskie odrodzenie w XIX wieku (1948).
55 Zygmunt Wojciechowski (1900–1955) – historyk państwa i prawa, profesor UP, założyciel
i dyrektor Instytutu Zachodniego. Członek PAU.

• 82 •

Do widzenia niedługo
A.O.-J.
W chwilach wolnych od korekt „namyślam” teraz broszurkę dla Klemensiewicza, mam przed
tym tremę, jak przed niczym jeszcze w życiu. Do tego doprowadza popularyzacja!

553. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 XII 1947

Szanowny Panie Profesorze,
spóźniam się z życzeniami świątecznymi i noworocznymi dla Państwa, ale myślę
o nich przez cały czas świąt, więc niech dobre intencje przyjęte zostaną lepiej niż
niski poziom ich realizacji.
Dosyć się nachorowałam przez te święta, a że od 17 grudnia do 27 byłam w rozjazdach, więc i to nie sprzyjało prędszemu zdrowieniu. Mój funenkuł [sic] już się
likwiduje, choć jeszcze chodzę obandażowana. Za to coś się zrobiło w kolanie, jakiś
stan zapalny, i trudno mi chodzić, zwłaszcza po schodach i po mrozie. Mam przebyć
jakąś kurację penicylinową przeciw dalszym ewentualnościom, co ma pomóc na obie
sprawy. Na wszelki wypadek za radą Ścibora łykam drożdże, którą to kurację aprobuje nawet taki urodzony sceptyk jak Elusia Schayerowa.
Żałuję, że nie można było pomówić po zjeździe o zjeździe. Dla mnie parę referatów było szczególnie aktualnych, choć bezpośrednio niewiele nowego do moich
spraw wnosiły. Po powrocie z Krakowa zastałam komunikat o zjeździe językoznawczym w lipcu w Paryżu. Przestudiowaliśmy ze Zdzisławem treść zawiadomienia, ale
nie rozumiemy, czy nadsyłane na piśmie communiqués komunikaty (odpowiedzi na
wysunięte tezy) są równoważnikiem referatów mających być wygłoszonymi na zjeździe, czy też pojmowane są niezależnie od referatów.
Oburzyła mnie zwyżka taryfy pocztowej, a za tym mają iść podobno i koleje.
Choć to mniej mnie obchodzi niż poczta. Pisali przed świętami Józiowie, że za rok
będą już tu z nami, tj. jeśli jest możliwość dla Józia zahaczenia się o uniwersytet
w Warszawie, to śpiesznie będą wracać, jak tylko się wywiążą ze swych zobowiązań
terenowych jamajczańskich wobec Uniwersytetu Londyńskiego. Cieszy mnie ten ich
powrót, ale z drugiej strony zastanawia, czy etnologia będzie miała swobodę publikowania się u nas w obecnych warunkach, czy też nie.
Jak zdrowie Państwa i jak upłynęły święta na Salwatorze? A co się dzieje u Urbańczyków, czy z Aliną nadal dobrze?
Jak będzie z drukiem BPTJ, czy będzie się tym zajmować Kuryłowicz, czy też
będzie jak na początku w ręku Pana Profesora? Interesuje mnie też inna sprawa. Czy
referaty z tego ostatniego zjazdu będą prędko drukować i czy Doroszewski i Koneczna zgłosili swoje referaty do druku w „Biuletynie”. Ponieważ są to referaty już
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wygłaszane przez nich w Warszawie, obawiam się, że „Prace Komisji Językoznawczej
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” ich nie pomieszczą, a w takim razie interesuje mnie, czy w ogóle to ich wydawnictwo się ruszy i czy mój wygłoszony na ich
komisji referat, ale niepowtórzony potem gdzie indziej, będzie miał szanse względnie
rychłego wydrukowania.
Do widzenia i raz jeszcze życzenia dla całego Domu od nas obojga
A.O.-J.

1948
554. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 I 1948
K.P.A.,
oto bilans studentów polonistyki, ulgowych członków TMJP w r. 1947:
Kraków 54, Łódź 54, Wrocław 50, Toruń 35, Warszawa 14, Lublin 10, Poznań 1.
Powstał wstyd, że poznańskie Koło Polonistyczne chciałoby jeszcze egzemplarza darmowego! Poznańskie stosunki to rezultat Rudnicko-Otrębsko-[–]; warszawskie tak
samo, czego innym objawem było, że warszawscy członkowie PTJ postanowili z góry
(prócz Słońskiego) trzymać się w Krakowie osobno. Oczywiście z nowym rocznikiem
JP niech Pani znów gwałtownie nie agituje; nie miałoby to realnej wartości. Dopiero
5/I będzie się ostatni zeszyt odbijał. Ale 1. roku 1948 już dany do druku.
Czy się Pani spotkała z jakimś Szczepańskim1, podobno asystentem Józia w Łodzi. Ten nikomu z etnografów (pewnie jest socjologiem) nieznany młodzieniec został
przez Komitet Słowiański mianowany obok Frankowskiego2 reprezentantem etnografii na słowiański kongres kwietniowy w Moskwie. Moszyński odmówił, ale dlaczego nie wzięto np. Gajka?3 Ja zrezygnowałem z różnych, Pani niedziwnych przyczyn,
proponując na swe miejsce Ścibora – ale czy go wezmą?
Czy Pani dostała już drugą, pokuryłowiczową korektę chińszczyzny? On się krytycznie wyraża o tej angielszczyźnie, że mianowicie ten tłumacz bardzo dosłownie
przekładał. Gdy tylko dostanę tę korektę, już aprobowaną przez Panią, każę łamać,
choć oczywiście dalsze dokorygowywanie będzie jeszcze możliwe.
Do widzenia
K.N.

1
2
3

Jan Szczepański (1913–2004) – socjolog, przed wojną asystent F. Znanieckiego na UP, od
1945 r. starszy asystent na UŁ.
Eugeniusz Frankowski (1884–1962) – etnolog, iberysta. Od 1926 r. profesor etnografii
i etnologii na UP, przed wojną dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Józef Gajek (1907–1987) – etnograf i etnolog. W tym czasie profesor UMCS w Lublinie.
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555. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 I 1948
K.P.A.,
jeszcze inna sprawa JP: został on po długiej zwłoce i „urgowaniu” uznany przez ministerstwo jako „dozwolony do bibliotek nauczycielskich”, czyli nie do szkolnych i nie
tylko nie „nakazany”, ale nawet nie „zalecany”. Czy taką aprobatę w ogóle drukować
pod nagłówkiem, jak się to dotąd robiło? Ciekawe, że Jaczewski4 osobiście bardzo go
chwalił i wyrażał przekonanie, że powinien być do szkół nakazany. Ale oczywiście
on jest od „nauki”, nie od szkolnictwa. Ciekawe są dwie rzeczy: 1. Czy to jest teraz
jedyną formą zalecania? 2. Czy to rezultat opinii recenzentów? W takim razie byliby
to ludzie w rodzaju Chojeckiego, praktycznych rolników nieuznających agronomii,
albo… może coś gorszego, osobistego. Ale do jądra tej sprawy trudno dociec, zbyt
może to być rzecz delikatna; może się sama kiedy odsłoni. Zenon też się nie może
obronić temu podejrzeniu. W każdym razie zaczynający się rocznik nie zmieni swego zbyt naukowego kierunku, choć on trudny do pojęcia tak w ministerstwie, jak
i u ogółu także naukowych tygodników.
Z sercem mojej żony nie jest dobrze: właściwie od powrotu z Poznania leży, choć
już niby, np. dziś, wstaje. Dobrze, że jest Anka, ale ona 8. jedzie.
Kotański w myśl zasady dostanie 3 egz. JP bezpłatnie; te mu zaraz polecę wysłać*).
Więcej może dostać po ½ ceny, tj. po 40 zł za egzemplarz. Za odbitkę na pewno by
mu słono policzyli.
Do widzenia
K.N.
na ręce Pani razem z innymi.
No i jak się Pani ma „w ogóle”?

*)

556. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 I 1948
K.P.A.,
wciąż więc te same niedobory naukowe, spowodowane rodzinnymi i zdrowotnymi,
te ostatnie najgorsze! U mnie spowodowane zmniejszającą się zdolnością czy wydolnością pracy. Pani by trzeba na jakie 1½ miesiąca bezwzględnie wszystko rzucić i wypocząć nie w W-wie – bo z tego nic nie będzie; ale też naprawdę nie widzę żadnego
4

Tadeusz Jaczewski (1899–1974) – entomolog, przed wojną kierownik Muzeum Przyrodniczego i wykładowca na UW. Żołnierz AK, uczestnik tajnego nauczania. W 1948 r. pracował w Ministerstwie Oświaty jako naczelnik Wydziału Studiów Przyrodniczych i doradca ministra szkół wyższych i nauki oraz jako docent na UW.
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poważnego powodu, by Pani tego zrobić nie miała; tylko zechcieć, nie tumanić siebie
samej pseudokoniecznościami. To o wiele ważniejsze od badań, zastrzyków itp., które mają m.i. na celu wzmocnienie Pani o tyle, by mogła jako tako ciągnąć swe zajęcia
bez względu na to, co będzie dalej. Bardzo mi przykro, ale muszę przypomnieć, że
w odległej przeszłości posyłałem Panią na całe miesiące do Zakopanego, nie licząc
się zupełnie z interesami Studium Słowiańskiego; żem Pani nie „pozwalał” nawet na
jazdy do W-wy, tylko wprost do Zakopanego, a w Zakopanem nie „pozwolił” Pani
absolutnie wychodzić z domu po zachodzie słońca itp. Ostatecznie ta konsekwencja
coś zrobiła, a teraz? Przecie takie postępowanie prowadzi do tego, żebym ja jeszcze
był na Pani pogrzebie, zamiast żeby Pani słyszała o moim.
I teraz natychmiastowy wyjazd na 6 tygodni uwolni Panią od wykładów. A recenzja o Grappinie jest nieważna, nieważna, ale nie w tym rozumieniu, by Pani miała
zamiast niej robić co innego (język Witkacego, wykłady itp.), ale by Pani nic nie
robiła ani naukowego, ani gospodarczego, nawet przede wszystkim gospodarczego.
Mimo to cieszy mnie zainteresowanie Pani Grappinem. Sąd Pani chyba słuszny,
a też pogląd na to, co w ocenie napisać trzeba bezwzględnie, a co przez welon. Ale
co do Szobera, to: 1) wydanie jest (po prostu) słabe; 2) bez wątpienia natomiast, ale
tylko jeśli się w tytule doda „pisanego języka”, bo np. nie ma w nim dosłownie najmniejszej wzmianki o é, czyli o tym, co właśnie bardzo dobrze pokazuje bez historii
stadium przejściowe, jakim jest przecie każde stadium językowe; 3. wydanie (nieskończone wskutek jego groszoróbstwa) zostało w 2. części zniekształcone obszernymi, a najzupełniej nieudolnymi próbami zwalczenia mojej hipotezy o genezie braku
nosówek w dialekcie płn.-małopolskim. A czy Pani zna Klemensa gramatykę języka
kulturalnego (za ścisłość tytułu nie ręczę)?5 Papierowość Grappina widoczna w jego
artykuliku o accusatiwie dobrę w ostatnim JP6. Jeśli go Pani nie dostała, czego nie
wiem, to dlatego, że załącznik („Biblioteczka TMJP” 2) jest w tej chwili w odbijaniu
i obie części będą rozesłane dopiero po niedzieli.
Zeszyt 1. (spodziewam się, że 3-arkuszowy) mam już w większości gotowy i martwię się jednak, że znów podniesie się jego poziom, ale na to już nie ma rady. Jest
Taszyckiego7 o małopolskości Psałterza Floriańskiego – chyba z moim krytycznym
dodatkiem, jest Zenona metodyczna krytyka jegoż Dawności mazurzenia, jest Galasa
o rozbieżnościach nazw miejscowych historycznych i dzisiejszych, powinno być trochę sprawozdań i jak najwięcej notatek bieżących i poprawnościowych. Chciałbym,
żeby się Pani ten zeszyt spodobał.
5
6
7

Mowa o Gramatyce współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie Zenona Klemensiewicza
(1939).
O końcówce -ę biernika żeńskiego l. poj. przymiotników, JP XXVII.
Mowa o artykule pt. Psałterz Floriański nie jest zabytkiem śląskim. Artykuł P. Galasa wszedł
do w zeszytu drugiego, natomiast brak wspomnianego artykułu Klemensiewicza.
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Urbańczyk jest tu na posiedzeniu Słownika staropolskiego, a w niedzielę jedzie do
W-wy na posiedzenie Instytutu Naukowego? Badań Literackich [sic]. Powinien być
u Pani i to i owo opowiedzieć. Ja w lutym, jeżeli, bo konieczność żadna się w zimie
nie kroi.
O [–] moja żona na pewno nic nie wie. Ja niewiele więcej, poza tym, że to niewątpliwie zupełnie słaby literacik. Zamiast o nim wolałbym usłyszeć, że Państwo
naprawdę myślą o Pani zdrowiu, póki jeszcze czas. Jeśli Pani w lutym w W-wie nie
zastanę (ale nie z powodu Łodzi), będę się bardzo cieszył.
K.N.
557. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 I 1948

K.P.A.,
po wysłaniu dziś 2 kartek dostałem list Pani z datą 31/128, ale wrzucony już za 15 zł.
I przyznam się, że choroby Pani nie bardzo mnie przejęły wobec tego, że dr Szczeklik9 dziś po EKG i auskultacji kazał mojej żonie leżeć bez ruchu 4–6 tygodni wobec
„uszkodzenia” mięśnia sercowego na tle sklerozy itp. Anka jeszcze zostaje 3 dni, przed
których upływem ma tu już przyjść Zosia i cały krytyczny czas tu siedzieć, bo chorej
nawet jeść samodzielnie nie wolno. To tylko najgrubszy szkielet sprawy. A po moim
EKG i zbadaniu tenże doktor, wobec spadku ciśnienia ze 188 na 160 i cukrze tylko
161, co jest nieźle, wobec braku tych objawów subiektywnych… kazał mi się szanować, zażywać jod itp.! Oby tylko po tych 4–6 tygodniach naprawdę było lepiej, ale
wtedy moja żona zachce jeździć autem itd.
Korektę angielską dziś miano Pani wysłać, a ja po odesłaniu jej przez Panią każę
ją przełamać, by w tym stanie czekała na wstępny artykuł „Biuletynu” W 20-lecie
od śmierci Gawrońskiego Rysiewicza10, po czym się ustali paginację; z tym ma więc
Pani czas. A co do referatów sympatycznej spółki, napisała Pani coś dziwnego: „Ponieważ są to referaty już wygłaszane przez nią w Warszawie, obawiam się, że «Prace
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego» ich nie pomieszczą”.
Powinno chyba być, że je właśnie pomieszczą, skoro na tej Komisji były przedstawione. Przecież to właśnie BPTJ miałby prawo ich nie drukować, skoro ich autorowie,
niezbyt lojalnie, zgłosili je na Zjazd, choć już były gdzie indziej wygłoszone! (nowy
8
9

Zob. list z 31 XII 1947 r.
Edward Szczeklik (1898–1985) – kardiolog, w tym czasie był kierownikiem I Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, badanie musiało więc się
odbyć przy okazji jego przyjazdu do Krakowa, z którym był związany do roku 1946.
10 Mowa o artykule Z. Rysiewicza Andrzej Gawroński et les travaux linguistiques au cours des
vingt dernières années, BPTJ VIII.
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to kwiatek ozdobny tej kliki). Ale pomijając warszawską nielojalność, rzecz ma się
obiektywnie tak, że BPTJ nie ma wcale obowiązku drukowania in extenso wszystkich
referatów; poda tylko streszczenia (1-stronicowe) wszystkich, a w całości tylko te,
które Komitet Redakcyjny uzna. Kuryło już Doroszowi napisał, że moglibyśmy dać
jego referacik (ale najwyżej 1½ arkusza11) jako mający treść (moim zdaniem tylko
zamiar) ogólną, bo nie w statucie PTJ, ale w postanowieniu pierwszych lat było
powiedziane, że BPTJ poświęcony będzie przede wszystkim pracom z językoznawstwa ogólnego. Składnia [–] żadną miarą tu nie wchodzi, a referat Dorosza tylko
teoretycznie, bo praktycznie był kupą szczególików. A swoją drogą szkoda, że Pani
nam tego w Krakowie nie powiedziała (dlaczego?), bobym tak gdzieś mimochodem
napomknął, że oczywiście PTJ przyjmuje do wygłoszenia, a tym bardziej do druku
tylko referaty nigdzie przedtem niewygłaszane. Powiem o tym Kuryle, który się zresztą do Dorosza nie pali. Z tego wynika, że jednak zeszyt tych „Prac” ma szanse wyjścia,
a w nim i Pani.
O referatach zjazdowych pomówimy, jeśli się nie ulotnią z pamięci do czasu spotkania, a wobec choroby mojej żony pojadę do W-wy tylko w razie konieczności. I na
Zjazd paryski chyba się nie będę wybierał. Przy czytaniu jego zaproszenia nie miałem
wątpliwości co do jego treści, ale w tej chwili musiałbym szukać, i to bez wyraźnego
celu, skoro interpretacja wątpliwa.
Więc Józiowie gardzą już Łodzią, a mają widoki na Warszawę!
Kuryło energicznie prezesuje. Ułożył z Janowem komunikat, który Pani za parę
dni dostanie, a ze mną ustala treść „Biuletynu”; z Doroszem koresponduje, ale mam
wrażenie, że w sposób nieangażujący się.
Urbańczyk ma jutro pojutrze wrócić, Alina zaś dłużej zostanie w Kudowie.
Biuro kontroli prasy (broń Boże, nie „cenzura”) trzymało JP cały tydzień, ale
dla pozoru, dostawszy 29/12, wypisało, że dostało 31/12, zaś oddając 5/1, napisało,
że 3/1. Wobec tych praktyk muszę się z zeszytem 1. spieszyć, by koniecznie naprawdę
wyszedł w lutym. Na razie dałem do składania duży artykuł Ostrowskiej o wyrazach
złożonych w XVI wieku, a muszę sam napisać trochę, zwłaszcza petitu.
Do widzenia
K.N.
Stan mojej żony jest poważny.

11 Pomyłka Nitscha, powinno być ½ arkusza.
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558. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 I 1948

Szanowny Panie Profesorze,
dr Szczepański, ów kandydat na Zjazd Słowiański w Moskwie, jest właściwie socjologiem; uczeń Znanieckiego, obecnie asystent Chałasińskiego (Józia asystentem był
kto inny, potem Nowakowski12) i kandydat na habilitację z tegoż przedmiotu. Ktoś
podobno do rzeczy i przyzwoity, choć akcje jego obniżyć może to (w oczach niektórych), że się obraca w kółku ludzi „Kuźnicy”.
Co do prawdopodobieństwa „zadziałania” na Ministerstwo Oświaty w sprawie
„dozwolenia” JP przez spreparowaną opinię, uważam to za rzecz wcale niewykluczoną, bo Doroszewski i Koneczna otrzymują z Ministerstwa Oświaty książki językowe
i gramatyki do zrecenzowania (Koneczna recenzowała niedawno Milewskiego Zarys
językoznawstwa). Jaki jest styl dzisiejszy ministerialny „dozwalania” czy „zalecania”,
tego nie wiem, ale sądzę, że nie było tu nic tak dalece do zmieniania.
Dostałam korektę z „Biuletynu”, ale dopiero dziś się do niej zabieram. Zaczęłam
moje zajęcia uniwersyteckie dn. 9 I, co zrobiło nie najlepsze wrażenie, bo inne zawiadomienia głoszą o rozpoczęciu zajęć dopiero w tym, a inni [sic] nawet w przyszłym
tygodniu.
Kiedy Pan Profesor będzie w Warszawie? Czy to nastąpi jeszcze w styczniu? Martwią
mnie wiadomości o zdrowiu Pani – rozumiem, że w takich warunkach projekt jazdy
do Moskwy jest nierealny. Ale czy Ścibora tam puszczą, to mnie bardzo interesuje.
Czuję się znacznie lepiej po tej penicylinie, nawet mi się kolano powoli poprawia.
Do widzenia
A.O.-J.
Angielszczyzna jest bardziej moja niż tłumacza, bo ponieważ nie chciał ode mnie pieniędzy,
przetłumaczyłam sama i dałam mu to do poprawienia.

559. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 I 1948

Szanowny Panie Profesorze,
dziś po południu dotarł do mnie list ostatni z Salwatora. Jestem pełna troski i niepokoju otrzymanymi w nim wiadomościami [sic]. Czy Pani będzie cały czas kuracji
spędzała w domu? Mnie się wydaje (przepraszam, że tak o tym piszę, niezależnie od
12 Stefan Nowakowski (1912–1989) – socjolog, od 1936 r. związany z Instytutem Badań
Spraw Narodowościowych, Państwowym Instytutem Kultury Wsi i Polskim Instytutem
Socjologicznym. Uczeń i współpracownik J. Obrębskiego, pod jego kierunkiem prowadził
badania terenowe na Wołyniu. W czasie okupacji w ruchu oporu. W 1945 r. na UŁ był
asystentem J. Chałasińskiego, w grudniu tego roku przeniósł się na UW.
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fachowej opieki i decyzji osób na miejscu), że obok obecności Zosi, która jako już
prawie lekarz jest niezbędna na miejscu, konieczna jest stała pomoc wykwalifikowanej biegłej pielęgniarki. Nie wiem, czy na dzień, czy na noc, czy choćby na parę
godzin, ale domowa pomoc nie umywa się do opieki biegłej specjalistki – choćby
w umyciu, uczesaniu, przesłaniu łóżka. Wszystko to zrobione domowymi osobami
będzie męczyć chorą i nawet może zaszkodzić. A do tego nie można żadną miarą
dopuścić. Wydaje mi się, że mam słuszność, obserwowałam, jak były pomocne zabiegi pielęgniarskie przy mojej Matce, gdy chorowała na zapalenie płuc i wcale nie
był jej stan tak wymagający bezwzględnego spokoju, jak to jest w tym wypadku. Te
sprawy będą kosztowne – ale są nieuniknione i ten wzgląd wydatków nie powinien
pod żadnym względem wpłynąć hamująco na ich zorganizowanie. Dlatego ośmielam
się zwrócić się z gorącą prośbą od nas obojga. Jakakolwiek suma będzie w tej chwili
aktualna, jesteśmy w stanie ją uruchomić. W tej chwili mogę wysłać 20 000, a dalej
zdobędziemy w naszych warunkach następne sumy w miarę potrzeby. Wzgląd na
jakiekolwiek rozliczenia, spodziewam się, wierzę w to głęboko, że wobec stosunku,
jaki łączy nasze oba domy, nie będzie krępował decyzji szybkiej i stanowczej. Czyż
może być co istotniejszego w tym naszym doczesnym świecie jak ratowanie zdrowia?
Proszę nie brać nam za złe tego, co piszę – trudno to wyrazić tak papierowo, jak
się to przeżywa, ale chyba i tak szczerość intencji będzie zrozumiana. Czekam odpowiedzi Pana Profesora i dalszych wiadomości o zdrowiu Pani.
Może lepiej, że nie opowiedziałam wcześniej o nielojalnych posunięciach Doroszewskiego i zdaje się, Konecznej. Mają oni jednak pewne wytłumaczenie: Doroszewski dodał na świeżo ogólne ujęcie do 3 przykładowych zagadnień, z których
2 omawiał jako oddzielne referaty na Komisji Językowej Wydziału I TNW – i które
referaty słyszałam osobiście (o elemencie ł, względnie u̯ w wymowie samogłosek nosowych i o sposobie użycia się w pismach T.T. Jeża). Co do Konecznej, to jej referatu
nie słyszałam. Był wygłaszany przed moim powrotem, sądzę, a sądzę to na podstawie
sprawozdań w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” z działalności
komisji naukowych TNW za r. 1946 (wydrukowanych w r. 1947, rocznik 39), gdzie
na str. 16 podano, że na posiedzeniu dn. 17 X 1946 p. Koneczna wygłosiła referat
pt. Zdania bezpodmiotowe w dialekcie łowickim. Ponieważ o żadnej innej konstrukcji
składniowej w referacie zjazdowym p. Koneczna nie mówiła, wnoszę, że po dodaniu
może jakiego ogólniejszego wstępu powtórzyć musiała treść tego dawniejszego. Na
podstawie manewru Doroszewskiego przypuszczam, że i Koneczna postąpiła podobnie ze swoim referatem, bo tytuł 1. i treść 2. dziwnie się ze sobą zgadzają. Ale czy
to warto jakie rozgrywki z nimi robić? To ich metod nie zmieni, a przy czynnym
zużytkowaniu tych moich relacji będą z tym większym przeświadczeniem może uważać mnie za krakowską „wtyczkę” w ich świecie warszawskim, co właśnie tak i jest.
Właściwie to i Warszawa ma pewnie swoją wtyczkę w Krakowie i dlatego zalecają się
raczej oględne wypowiedzi i komentarze na terenie tamtejszych seminariów (proszę
o tych moich przypuszczeniach nie mówić nikomu).
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W tymże „Roczniku TNW” na str. 30 w autobiografii p. Marii Dąbrowskiej czytam, że w latach 1939–44 poświęcała się studiom językoznawczym (!). Byliśmy na jej
referacie w TNW tej jesieni, o czym już pewnie opowiadałam.
Co do Konecznej, to wnoszę, że pewnie spodziewa się ona wydać swój referat
w „Biuletynie”, bo pytała mnie, czy prędko zacznie się druk ostatniego zeszytu.
Chciałabym pojechać z Witoldem do Paryża na zjazd lipcowy, ale nie mam odpowiedniego tematu do wygłoszenia. Przykro i wstyd.
Kończę już, bo robi się późno, a jutro chcę dużo zrobić.
Do widzenia i proszę o wiadomości
A.O.-J.
PS. Zetknęłam się tu z prof. Lenartem13, wykładającym liternictwo w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Naopowiadał mi ciekawych historii o Kazaniach świętokrzyskich, Psałterzu
floriańskim i inne cudeńka. Dla mnie pożytecznych parę wskazówek bibliograficznych do
moich liter pisownianych.

560. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 I 1948
Kochana i Droga Pani Antoninko,
nie wiem doprawdy, który przymiotnik tu bardziej na miejscu; jesteśmy wzruszeni
listem Pani. Ale z tej wzruszającej oferty możemy najspokojniej zrezygnować: właśnie przed 2 tygodniami spadło mi 40 000 tytułem pewnego stałego honorarium
(za minimalną pracę po 5000 miesięcznie), o którym myślałem, że już nie wejdzie
w życie. Wskutek tego tak pewne wydatki jednorazowe, jak i stały wydatek 500 zł
na nową pielęgniarkę [sic]. Jakoś się to wszystko pokryje, zwłaszcza że doktor (na
razie, tj. ten główny) nic nie chce brać. A stan rzeczy jest taki: elektrokardiogram
i badanie stwierdziły uszkodzenia mięśnia sercowego i rodzaj zawału, wskutek czego
nakazano 6-tygodniowe leżenie bez ruchu, z dozwolonymi ruchami rąk tylko od
łokcia! W dzień sprawa jest o tyle ułatwiona, że na I piętrze jest obecnie siostrzenica
Urbańczyka Nowakówna (też Zosia), 20-letnia opanowana i silna dziewczyna, którą
się woła, gdy trzeba chorą podnieść, tj. podnieść jedną czy drugą część ciała, a można
ją w razie potrzeby wezwać i w nocy. Też zgodziliśmy wreszcie stróżów i zdaje się, że
p. Józefa Łącka jest miłą i zręczną kobietą, która w danym razie też może być użyta.
Ale najważniejszy tu był pobyt Anki od 16/12 do 13/1 – bez niej nie wiem naprawdę,
co by było.
Stan zdrowia: najgorsze daleko posunięte osłabienie, tak że nawet mówienie męczy, periodyczna arytmia i niemal zanik tętna; plusy: brak ataków duszności, brak
13 Bonawentura Lenart (1881–1973) – grafik, profesor warszawskiej ASP, autor prac z zakresu liternictwa, konserwacji starodruków, grafiki.

• 92 •

gorączki, brak podniesionego tętna. Minus: brak opanowania się czasem przez chorą,
irytującą się czasem o rzeczy, które ją nie powinny obchodzić. Zawsze jest w domu
Zosia albo ja. Z tego powodu przed końcem lutego mowy nie ma o moim wyjeździe
z Krakowa, nawet gdyby były ważne sprawy Akademii w W-wie.
Koneczna swego referatu do BPTJ nie przyśle, bo: 1) nie prosiła ją o to redakcja, a przecież samo wygłoszenie referatu na zjeździe nie uprawnia do drukowania
go; uprawnia tylko do dania 1-stronicowego streszczenia; 2) jest już porozumienie
o druk referatu Dorosza (i na tym koniec), który Kuryło uważa za ogólny treściowo,
ja w założeniu. Czyli że dzięki jej referatowi warszawskiemu „Prace” warszawskie
ruszą, a z nimi i Pani(n) referat.
Sama Pani sobie winna, że się Pani tak pośpieszyła z rozpoczęciem wykładów.
Proszę mi napisać o JP: 1) o jego ogólnej impresji u Pani czy poza Panią, 2) o widokach na członków w r. 1948.
Lenarta znałem dobrze w czasie I wojny światowej, gdy był jeszcze introligatorem
artystą.
„Językoznawstwo” Dąbrowskiej każdy musiał zauważyć – jest naiwna bardzo, bo
według tego to my na pewno jesteśmy biologami czy astronomami.
Kuryło nie uważał spraw Dorosza i Konecznej za niewłaściwe, raczej za kompromitujące ich, że nie mieli nowych tematów. Ale pieniądze w ministerstwie z trudem
starczą na Dorosza, o Konecznej nie ma mowy. Zresztą dlaczego by nie mieli wydawać „Prac Komisji Językowej Warszawskiej”??
Zdrowie mojej żony w tej chwili (piątek rano) w stanie niezmienionym, tj. – myślę – raczej lepszym. Niech się Pani nie martwi.
K.N.
561. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 I 1948
K.P.A.,
z uprzejmej oferty Pani wynika, że Państwo mają za dużo pieniędzy, a to znów z powodu zbytniego oddania się Pani nie nauce, ale „Wiedzy”. Czyby tego nie trzeba
jakoś uregulować, a choćby czyby tego nie warto spróbować.
Dorosz tydzień temu rozpytywał, czy jego notatka będzie w JP cała, czy tylko
sprostowanie błędu drukarskiego. Co za drobiazgowe przypisywanie wielkiej ważności każdemu swemu szczególikowi! Nie odpisałem, bo tymczasem dostał cały zeszyt.
Na szczęście w tej sprawie zamknąłem dyskusję, bo inaczej pewnie by się wykłócał
o najmniejszy włos.
Z moją żoną bez zmian, tj. niby dobrze. Ale to jeszcze nawet nie 2 tygodnie,
a ma ich być 6! Zaraz zachce czytać, twierdząc, że książka będzie oparta na „chorym”
stoliku, a ona czyta tylko oczyma itp. To znów zirytuje się jaką drobnostką, co może
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bardziej szkodzi niż ruch. Oczywiście i tak snuje plany na przyszłość, niby umiarkowane, ale przecież coś arealne.
Do Paryża nie pojadę, choćby dlatego, że nie zdobędę się na referat, skoro się
nie zdobywam na ukończenie tylu rzeczy niedokończonych. A do dyskusji bez przygotowania nie nadaję się przy mojej francuszczyźnie. Zresztą po co: tak jak nowa
Moskwa, przez jednych podziwiana, przez drugich jest, np. malowidła w metrze,
uznawana za prymityw, tak znów Paryż jest podobno tak zaniedbany, że się tylko
dawne tylokrotne wspomnienia obniżą. Lepiej jest patrzeć oczyma ducha, zwłaszcza
że fizyczne oczy i tak coraz gorsze.
Do widzenia w marcu?
K.N.
562. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 22 I 1948

Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję bardzo za wiadomości o Pani zdrowiu i o przebiegu kuracji. Widać, z listu
i karty Pana Profesora, że to jeszcze bliżej początku niż końca leczenia. Współczuję
szczerze Pani, że nie może sama w tym okresie czytać, a czy jest możliwy do ustanowienia urząd lektora? Czytanie głośne jak za wojennych czasów, kiedy jedna strona
wykonywa nudne zajęcia domowe (reperacja, cerowanie), a druga stara się w tym
ulżyć przez głośne czytanie.
Pyta Pan Profesor o wrażenia z JP – zeszyt przeczytany jednym tchem dał wrażenie nieco zatarte14. Dominował charakter wykończeniowy rocznika: zamknięcie
dyskusji, uzupełnienia i dodatki do poprzednich artykułów. Monotonia polega na
górującej nucie jakby obrachunków czy rozprawiań się, czy wyprostowywań. Bo
ta tendencja przyświeca i artykułowi Strażaka, i rewizyjnym uwagom Mirowicza15,
i uzupełnieniom Janowa (zupełnie mi się ta jego surma podobała, teraz więcej niż
dawniej w rękopisie), i Bąka, i Hrabca16. Synonimy Żeromskiego są tak pokazane,
jak powinien by je widzieć czy reagować na nie też literat (dobrej klasy) – toteż uwagi
Pollaka, daleko od synonimów pomieszczone, choć dostatecznie daleko pomieszczone, wypadają blado i niekonstruktywnie, choć szczegóły codziennego języka fraszek
są godne uwagi (zwłaszcza ten 39-literowy przysłówek).
14 Mowa o zeszycie czwartym.
15 Anatol Mirowicz (1903–1996) – językoznawca rusycysta, w tym czasie asystent na UMK,
w późniejszych latach profesor w Katedrze Filologii Rosyjskiej UW.
16 Stefan Hrabec (1912–1972) – językoznawca slawista. Przed wojną asystent na UJK. Po
wojnie krótko nauczyciel i dyrektor gimnazjum, następnie profesor w Katedrze Językoznawstwa Polskiego na UMK.
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Podobały mi się recenzja (o Wilkoszu) i uwagi językowe o książkach pióra Pana
Profesora. Dobrze, że ten Kraków zbudowany 17 dostał swoją recenzję językową i uznane czy obronione przed Chojeckim zostały odruchy bezpośredniego krakowskiego
języka, których znów tak dużo autor nie utrwalił. Co do „biję ci w skórę”, to jest
to ta sama składnia, co pytam ci się, pyta mi się (tak np. mówi moja bratowa, która
urodzona w Belgii część dzieciństwa spędziła w Łodzi i tam też szkoły odbyła). Ale
przyznam, że ten ogólnopolski, zdaje się, prowincjonalizm przede wszystkim spotykałam czy słyszałam w Krakowie. Może dlatego, że tam ludzie mówią niewymuszenie
i bardziej „po swojemu”.
24 I 48

List przerwałam we czwartek z powodu referatu wygłoszonego przez Koneczną na
Komisji Językowej TNW O samogłoskach polskich; odczyt był bardzo długi: nowe ujęcia klasyfikacji samogłosek polskich na podstawie fotografii rentgenicznych (na razie na 2 obiektywach) i z obaleniem pewnych dotychczasowych „pewników”, tablic
Abińskiego i trójkąty samogłoskowe. Stwierdzono, że artykulacja przodu języka jest
mniej ważna i istotna od tylnej części języka, przechodzącej w ściankę gardłową. Odpowiednie pomiary od tej tylnej strony wykazały, że o jest bardziej otwartą samogłoską niż a i parę innych obserwacji. Nie znam się na tej stronie pomiarowej, ale sądzę,
że Koneczna nie jest zbyt pochopna we wnioskowaniu, więc pewnie pomnoży jeszcze
swoje eksperymenty, zanim je ujmie w ramy pewnych twierdzeń.
Przed tygodniem miałam tu wizytę ostrołęckiego p. Stanisława Glinki ze wsi „Janki Młode” (złapałam siebie na tym, jak wybrałam nieodmienną formę toponimiczną, bo nie wiem jego [sic] genetywnych końcówek). Kontynuuje on swoje studia
matematyczno-przyrodnicze na tutejszym uniwersytecie, ale zdaje się, nie rezygnuje
z zainteresowań swoją gwarą. Jego zapiski wojenne sporo, zdaje się, ucierpiały, część
poszła na bibułki do machorki „sowietów”, reszta rozrzucona w nieładzie. Przyniósł
mi kilkanaście kartek do osądzenia, czy warto nad tym posiedzieć. Próbek tekstów
gwarowych nie miał ze sobą, więc ta strona odpada. Z tego, co obejrzałam, wierzę, że
jest to materiał dla słownika gwary miejscowej, w znacznym stopniu frazeologiczny.
Ciekawe nieraz wyrażenia czy odmiany znaczeniowe. Obok tego są na osobnych
kartkach paradygmaty niektórych ciekawszych czasowników (mleć, pleć). Wyliczenie
części składowych niektórych narzędzi jest nieistotne bez rysunku lub szczegółowego opisu. W sumie materiał różnorodnie potraktowany i nie wiem, jak go ocenić
ani pod jakim kątem zużytkować. A student chciał mieć konkretną odpowiedź lub
wskazówki, nie tyle co, ile jak dalej robić. On był u Pana Profesora w Krakowie. Jakie
wrażenia co do niego?

17 Mowa o książkach Witolda Wilkosza Liczę i myślę oraz Karola Estreichera Nie od razu
Kraków zbudowano.
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Pieniędzy nie mamy nadmiaru, bo często trafiają do kogoś w razie potrzeby, czyli
że spełniają swoje zadanie.
Wysłałam dn. 19 I do drukarni korektę angielską. Jeszcze raz chciałabym ją mieć.
Tekst w brackets 18 na szpalcie zastąpiłam innym objaśnieniem, związanym z brakiem
czcionek. Czy Kuryłowicz będzie to jeszcze raz czytał przed odbiciem? Czy on jest
teraz we Wrocławiu – jaki jest jego wrocławski adres? Bo zdaje się, że go zgubiłam.
Muszę już kończyć – dziękuję raz jeszcze za komunikaty z Salwatora i proszę
o dalsze.
Do widzenia
A.O.-J.
563. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 II 1948

K.P.A.,
bardzo dziękuję za list i za troskę o możność czytania mojej żony. Jest o tyle lepiej, że
się już tak nie męczy każdą rzeczą, nawet mówieniem, jak to było przez pierwsze tygodnie, a żadnych złych komplikacji, tak częstych przy leżeniu, nie było. Zwykle jest
½-dzienna*) pielęgniarka (ostatnio czytały dobrze, i to poważne pamiętniki o r. 63)
(ja przeczytałem po parę rozdziałów Gwiazdy gen. Sikorskiego Strumph-Wojtkiewicza), a teraz od tygodnia to już chora sama czyta nocą fizycznie lekkie, zeszytowe
i angielskie. Wczoraj upłynęło 4 tygodnie ścisłego leczenia, jutro ma być dr Szczeklik.
Sprawa zawsze poważna, ale z widokami na względne wyleczenie.
Za to inna sprawa ma się źle. Po 2-miesięcznym zwlekaniu dziś zrobiono Kowalskiemu operację i stwierdzono to, co ostatnio (zresztą dopiero od 10 dni) przypuszczam, mianowicie raka, i to w stanie daleko posuniętym. Rzecz jest tragiczna dla
nauki, dla Akademii, a podwójnie dla mnie: i osobiście, i jako dla prezesa. Nie tylko
ostatni z bliskich mi ludzi dawnych, ale i niemal jedyny, z którym mogłem różne
sprawy Akademii (też personalne) najzupełniej swobodnie poruszać. Mój wybór na
prezesa niby to dowodził, że mam sporo życzliwych, a przecież naprawdę bliskich nie
mam. Nawet Walne Zgromadzenie w końcu marca będzie wymagało sporo pracy
i spowoduje dla mnie kłopoty, a cóż dopiero mówić o jubileuszu postanowionym na
wrzesień19. Już w czasie 2-miesięcznej nieobecności Kowalskiego sprawy się zaniedbywały – bo ja już nie umiałem przypilnować ich tempa – a cóż będzie teraz? Nawet
sytuacja „polityczna” PAU jest jakby na uśpionym wulkanie.
Chwilką przyjemną była dziś „czarna kawa” w Instytucie Francuskim, bo… spotkałem tam wreszcie p. Cuisinier, istotnie sympatyczną, zwłaszcza tym, że z własnego
popędu wyśpiewywała hymny pochwalne dla Pani.
18 brackets (ang.) – nawiasy.
19 Chodzi o jubileusz 75-lecia PAU.
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Już późno, a i tak poślę list dopiero pojutrze, bo dopiero jutro po południu dopiszę rezultat wizyty lekarskiej. Przedtem zajrzę do listu Pani, by nie tylko pisać, ale
i odpisać.
Wykłady to tak prowadzę pół na pół, bo są inne rzeczy ważniejsze, a zresztą to
53 rok mojej służby państwowej. I jeszcze mam w najbliższych dniach przeczytać
2 prace magisterskie.
nocnych po kilku nocach moja żona stanowczo nie chciała, jako zbytecznych, i chyba
słusznie.
*)

4/220

Był Szczeklik i znalazł stan dobrym, mimo czego kazał pozostałe do 6 tygodni 12 dni
tak samo przeleżeć, z małymi tylko ulgami.
Dziękuję za opinię o ostatnim JP; zawsze są pożądane, a czasem to się nic nie wie,
jak to przyjmuje czy to publiczność, czy klasa fachowa (ewentualnie warszawska).
W zeszycie 1. znajdzie Pani znów 1 uzupełnienie do Mirowicza, a i artykuł Bąka
jest tego typu, najmniej nudny z przesłanych, mimo czego dodałem do niego swoje
uwagi, na pewno ciekawsze (o co nietrudno), ale może za „mądre”.
Glinka był u mnie może rok temu i dość mi się podobał, ale tylko podczas pobytu, bo choć i obiecał dawać wiadomości o swoim dialekcie, wcale nie odpisał na
wysłany do niego wkrótce po wizycie list.
Kuryłowicz wreszcie pojechał do Wrocławia, ale przypuszczam, że jeszcze może
przejrzeć Pani korektę, którą teraz każę łamać.
Treść referatu Konecznej*) z daleka jest interesująca, na pewno o wiele bardziej
niż ona sama. Ale żeby o było bardziej otwarte niż a, to wydaje mi się zupełnie
paradoksalne.
Jeszcze się nie widziałem osobiście z operatorami Kowalskiego, ale pośrednie relacje są mocno pesymistyczne. Zdaje się, że zrobiono tylko „małą” operację, ale czy
jako przygotowanie do właściwej, czy też że właściwej robić nie mają zamiaru, tego
nie wiem.
Jeśli będzie konieczny wyjazd do W-wy, to za jakie 2 tygodnie będę już chyba
mógł się na to zdecydować.
Z listu widać, że Pani już zdrowa. Byle się tylko Pani umiała szanować, czego
serdecznie życzę jak zawsze.
K.N.
*)

przysłała do BPTJ krótkie streszczenie referatu krakowskiego.

20 Ta strona listu dyktowana przez Nitscha.
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Słoński przysłał mi swój poprawiony słownik21. Czego się spodziewać po człowieku, który na
zjeździe ani razu głosu nie zabrał! Przygodnie będzie o nim w najbliższym zeszycie JP.

564. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 4 II 1948
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dawno nie miałam wiadomości z Salwatora. Jak postępuje kuracja Pani? Czy
są wiadomości pewne o przebiegu choroby prof. Kowalskiego? Dochodzą nas tu
sprzeczne wiadomości na ten temat, a jestem tym tak zgnębiona, że właściwie boję
się pytać.
Czy dostał Pan Profesor mój list ostatni – pisany w Warszawie, wysłany z Łodzi,
gdzie już zdążyłam być 2 razy od tego czasu. Matka niespodzianie dostała silnego
krwioplucia, a potem krwotoku – już jest lepiej, ale dopiero w 3. tygodniu pozwoliły
jej siły poddać się badaniom rentgena i opadu krwi. Chodzi o stwierdzenie podłoża:
sklerotycznego czy gruźliczego. Na tle rozedmy płuc obie rzeczy prawdopodobne.
Oczekuję w tym tygodniu rezultatów badania i ewentualnego przepisania kuracji,
czym potem będziemy się musiały z Myszką energicznie zająć. Jednym słowem dookoła troski. Wiem, jak ciężko w tej chwili jest pisać i czytać o tym. Gdy będzie
łatwiejsza chwila, proszę o wiadomości.
Do widzenia
A.O.-J.
565. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 II 1948

K.P.A.,
Wędkiewicz napisał m.i., że są do nabycia po Malinowskim różne rzeczy: zbiory, niewydane rękopisy i po polsku napisany duży pamiętnik; ma być podobno w posiadaniu wdowy po nim, chciwej, która się przeniosła do Meksyku. Czy będą możliwości
nabycia tego, to inna sprawa, ale w każdym razie chciałbym wiedzieć, co to za figura:
czy w jesieni 36, gdy go Państwo widywali, był już żonaty, czy to była Angielka, co
się stało z Józefą i Wandą22 itp.
Pani Rysiewiczowa23 telefonowała wczoraj do mnie, że jej mąż napisał, iż rękopis
o Gawrońskim wskutek zawodu ze strony stenotypistki prześle dopiero 20 bm. Ja,
niestety, w to nie wierzę, bo tych terminów było już kilka; artykuł był zamówiony
21 Mowa o Słowniku polskich błędów językowych S. Słońskiego (1947).
22 Dwie z trzech córek Bronisława Malinowskiego z pierwszego małżeństwa.
23 Żona Zygmunta Rysiewicza.
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przed rokiem, przypomniałem mu go w początku lata, a on twierdzi, że Kuryłowicz
dopiero w jesieni mu doniósł, że się go będzie drukować, i zamówił na 15 XII! Musimy więc na to czekać, choć człowieka kusi, by drukować bez niego. Mogliśmy pewne
rzeczy przełamać, ale tylko z prowizoryczną paginacją, czyli nie można odbijać, składy stoją, a drukarnia żąda rozbioru czcionek! Swoją drogą Rysiewicz jest poważnie
chory na dziwną chorobę: cierpnie mu, podobno od serca, prawa strona ciała, nogi
mu słabną tak, że się boi, że nie dojdzie do domu, wychudł itp. Jego żona chciałaby –
chyba słusznie – by jak najprędzej zaraz wracał, ale on zwleka, czy to bojąc się, że nie
będzie mógł potem wyjechać powtórnie, czy że go Kuryło podobno namawia, by tam
został jak najdłużej, czy że w ogóle ma naturę trudną do zmiany miejsca pobytu…
No i czy w takim stanie rzeczy nadaje się do jechania bez towarzystwa? Ale przecież
z Paryża co chwila ktoś jedzie do Polski. Muszę o tym wszystkim zaraz napisać do
Wędkiewicza; zaraz, to znaczy po jutrzejszym powrocie z W-wy Dąbrowskiego, bo są
w tym sprawy PAU, które zresztą nie wiem, czy on tam załatwił.
Z Kowalskim jest niedobrze. Zrobiono mu tylko „małą” operację, ze sztucznym
bocznym odbytem, i szwy mają wyjmować w poniedziałek, po czym w połowie tygodnia będzie mógł ewentualnie wrócić do domu, może nawet i wstawać, ale co dalej?
Nic pocieszającego.
Z moją żoną zbliża się wstawanie. To już 6. tydzień i Szczeklik kazał koniecznie
dokończyć tej „sześćniedziołki”, ale pozwolił się ruszać, obracać, siadać, byle nogą nie
dotknąć podłogi. Na razie czyta Whiteheada Science and the Modern World.
Stieber przysłał pieniądze od 82 studentów, którzy się zapisali na członków TMJP
(w tym 12 mężczyzn)! Poczciwe te polonistki: tak się dają nabierać.
Równocześnie posyłam korektę, wobec powyższego niezbyt pilną.
No to na razie tyle, póki się nie zobaczymy, ale zapewne jeszcze przedtem listownie.
Do…
K.N.
566. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 17 II 1948

[bez formuły adresatywnej]
List przyszedł wczoraj, ale odpisuję dopiero dzisiaj, bo nie było mnie w Warszawie.
Często wyjeżdżam teraz na 1–2 dni do Łodzi. Stan zdrowia Matki nie jest dobry.
Stwierdzona gruźlica w obu górnych płatach płuc. Ostatnie pogorszenie spowodowane zostało nieoględnym zastosowaniem zastrzyków jodu przeciw dużemu ciśnieniu,
240. Teraz ciśnienie spadło na 140–180, ale odwapnienie uaktywniło proces w płucach. Za tydzień (sobota – niedziela) znów jadę. Trzeba się rozejrzeć w okolicach Łodzi (Głowno) za pomieszczeniem w warunkach bardziej zdrowotnych niż powietrze
łódzkie. Lekarze nie zalecają pobytu w sanatorium, bo do tego trzeba osób o bardziej
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przedsiębiorczym i aktywnym usposobieniu, niż jest chora. Jeszcze nie „widzę”, jak
to obie z Myszką urządzimy – będziemy dojeżdżać. Głowno ma wygodną (bardzo
kosztowną wprawdzie) komunikację autobusową na trasie Łódź – Warszawa. Stan
serca Matki też nie jest dobry. W tej chwili dostaje zastrzyki glukozy.
O prof. Kowalskim ciężko myśleć. Nie wiem, jak będzie to jego wstawanie długo
możliwe. Dochodzą mnie fragmenty rozmów nad książką projektowaną na 60-lecie Kowalskiego. Ostatnio wysunięty był pomysł zaproszenia do udziału w książce
uczonych niemieckich i ograniczenia treści prac nadsyłanych do turkologicznych czy
islamistycznych. Czy rzeczywiście oba te ujęcia są prawdopodobne?
Kiedyśmy spotkali Malinowskiego w Londynie w 1936–37 roku, żonaty jeszcze
nie był. Ale nie jestem pewna, czy ona nie mieszkała już z nim, podobno raczej nie.
Witold pamięta, że się nazywała Harris i jest półkrwi Japonką – Amerykanką24. Pamiętam ją jeszcze z Tyrolu, gdzie Malinowski przebywał z rodziną i z całym swym
„dworem”, tj. sekretarkami i uczniem (Józiem). Ona była jedną z asystentek [nadpisane: sekretarek]. Oryginalna powierzchowność na wpół egzotyczna, czarnowłosa
i czarnooka, smagła. Była też wątłego zdrowia (zdaje się płuca) i często pracowała na
leżaku z gorącym termoforem na kolanach. Nie robiła niesympatycznego wrażenia.
Dla mnie – nieznającej języka – jej osobowość była raczej żadna. Jak wszystko i wszyscy w aurze wybitnego profesora. Jego pierwsza żona była już wtedy w Tyrolu ciężko
chora, choć to był okres na tyle lepszego stanu zdrowia, że wyszła wieczorem do
obiadu, na który byliśmy z Józiem zaproszeni. Córek było trzy. Co się z nimi dzieje
obecnie – nie wiem. Zapytam Józia, który w Londynie spotkał wielu swoich kolegów
a uczniów Malinowskiego i może wie co o nich i o tej Harris. Dla Polski byłoby to
ważne nabyć rękopisy Malinowskiego. Tylko czyby mogły tu zostać wydane? A czy
nie słabną ich szanse wydania za granicą?
Korektą zajmę się w dniach najbliższych, ale nie odeślę jej przed tygodniem.
Chcę, by się jej przyjrzał mój tłumacz-pomagier. Niewątpliwie z korzyścią i dla niego. W artykule Safarewicza znalazłam parę błędów druku – które na wszelki wypadek
zaznaczam. W ostatnim zeszycie JP było sporo błędów drukarskich – naliczyłam ich
wraz z drobniejszymi do 30.
Był u mnie Urbańczyk – z tego, co mi zreferował, widzę, że z wpływów polsko-rosyjskich bardzo mało uwzględni z braku od 1940 r. odpowiedniej literatury
w Poznaniu i Toruniu. Czy wobec faktu, że mówić może więcej o powierzchownych,
choć upartych śladach carskorosyjskich w polskim, przemilczeć przyjdzie w XVI–
XVII [w.] wpływów językowych i kulturalnych polskich [sic] na Rosję, nie byłoby
24 Wersja Jabłońskich jest nieporozumieniem. Pierwsza żona B. Malinowskiego, E.R. Masson, zmarła w 1935 r. „Asystentką” spotkaną w 1931 r. w Soprabolzano przez rodzeństwo
Obrębskich nie mogła być Valetta Swann, niebieskooka blondynka, której wtedy jeszcze
Malinowski nie znał. Prace dotyczące Malinowskiego nie wymieniają osoby o nazwisku
Harris.
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lepiej i o tej nowszej fazie ros. > pol. powiedzieć jak najmniej? To mi przyszło na myśl
dopiero po jego odejściu. Zwłaszcza że ich doniosłość niewspółmierna.
Najbliższe posiedzenie tutejszej Komisji Językowej TNW odbędzie się dopiero
11 marca, bo Doroszewski wyjechał na 2-tygodniowy urlop. Na porządku dziennym
będzie referat Strażaka o złożeniach w języku japońskim, który to temat mu podsunęłam na podstawie jego nieweszłych do JP dygresji o japońskich wyrazach. Zdaje
się, że temat bardzo rozległy, nadający się do głębszego studium, bo naukowo nie
opracowany podobno. Ciekawam, jak to mu wypadnie i czy nie będę się za niego
rumienić. Punktem drugim porządku dziennego ma być przyczynek Dorosza do dyskusji nad pochodzeniem polskiego języka literackiego. Ciekawam, co też mu takiego
przyszło na myśl – jakaś idea odkrywcza.
Sporo czasu pochłania mi przygotowanie się każdym razem do wykładów i ćwiczeń dla tej mojej słuchaczki. Materiał ułożyć muszę inaczej niż w gramatykach, którymi się posługuję, czasem wyszukanie czy wybranie przykładów rozbija się o brak
odpowiednich słowników. Np. brak tu Nosowicza słownika białoruskiego25.
Ten namiejętny, do którego Pan Profesor tak się uprzedza, ciągle mnie korci, by
się z nim rozprawić. Sprawa ję i jej wyjaśnienie jest tu drobnym końcowym szczegółem. Wyraz nie jest gwarowy. Jest prowincjonalizmem, który wyrósł jako wykolejenie na gruncie języka literackiego. Literackość tego wyrazu nie daje mi spokoju.
Jego, jak przypuszczam, „słownikowe” czy „słownikarskie” pochodzenie. Sztuczność
i brak analogii w innych językach słowiańskich. A wzór? Tutaj należało przewertować
słowniki XVI w. Czy Brücknerowski Nachsinn i Ansinn, które on ostrożnie dla celów
pomocniczych cytuje, nie jest tu raczej realnym prototypem?
Jazda ciemnymi pociągami do Łodzi daje mi sporo okazji do myślenia „w próżni”
nad takimi zabawkami. Są one na marginesie szerszego tematu. Mazowizmów czy
prowincjonalizmów Norwida, które miałabym ochotę opracować. Tymczasem korekty, które zelżały w ostatnim miesiącu, znów mnie na czas jakiś przypilą.
Lekarze, zabiegi, koszta odżywiania, wynajęcie na kilka miesięcy komfortowego –
jeśli to możliwe – pomieszczenia letniego. Musimy obie z Myszką temu podołać.
A w dodatku jej – Myszki – stan zdrowia też mnie martwi i jej rozpaczanie na tle
obecnych trosk. Zresztą cały ciężar pielęgnacji i zabiegów, konferencji z lekarzami
spoczywa na niej. Przy jej nawet poprawiającym się w wyniku ostatniej diagnozy
i nieprzerwanego leczenia stanu tarczycznego widzę, jak się jej organizm w tym
wszystkim szarpie. Za dużo piszę o tych moich kłopotach.
À propos Glinki. Chcę się z nim przy końcu trymestru skomunikować, omówić
wątpliwości wynikłe przy oglądaniu jego zapisów (nikłe – fonetyka międzywyrazowa, nosowość przed spółgłoskami itp.) i dać mu „zamówienie” na przyszłość. Chcę
go absolutnie namawiać, by kontynuował zbieranie słownika. Czy jest możliwość
25 И.И. Носович, Словарь Бѣлорусскаго нарѣчия (1870).
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publikowania takich „dyletanckich” zbiorów? Czy pod tym kątem warto go zachęcić,
by zbierał je dalej? Czy podsunąć mu wzór jednopłaszczyznowy, czy też tolerować
jego trójaspektowość, o której pisałam poprzednio w liście. Właściwie Komisja Językowa TNW mogłaby się tu przydać, ale oni nie śpieszą się z własnymi pracami, by
je drukować. Cóż dopiero mówić o tekście czy słowniku fonetycznie notowanym.
Dawniejsze MPKJ czy tp. były dobrym receptaculum 26 na takie „materiały”.
Panią proszę bardzo pozdrowić na zakończenie „sześciniedziałki”. Proszę o dalsze
relacje i dziękuję bardzo za dostane.
Do widzenia
A.O.-J.
567. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 II 1948

K.P.A.,
zanim odpiszę na list, zwracam uwagę, że 23/2 ma w Towarzystwie Naukowym
Warszawskim odczyt Lehr: Problem pochodzenia Słowian w nauce polskiej i rosyjskiej
(odczyt ten miał w Peszcie, Bratysławie, Pradze…). Niech Pani uważa, czy „w nauce
polskiej” to znaczy „u Lehra”, czy też i „u Moszyńskiego”, który przecie na 2 posiedzeniach Komisji Językowej (streszczenie ogłoszone) w puch rozbił wywody Lehra,
tak że Lehr nic im nie przeciwstawił.
Niech mi Pani przyśle swój egzemplarz JP z tymi błędami, a odeślę Pani inny.
Spodziewam się, że tych błędów nie było, tj. nie ma, w artykule Kotańskiego. Nowy
zeszyt będzie za 10 dni.
Z moją żoną niby lepiej, tj. chodzi po domu i pisze, ale daleko do dobrego, a lekarz będzie dopiero za 10 dni (jest we Wrocławiu).
Do widzenia
K.N.
568. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 II 1948
Szanowny Panie Profesorze,
czy można było tak od razu wstać i zacząć chodzić? Pewnie trzeba było czas jakiś
zostać na półleżąco czy na półsiedząco, Szczęście, że teraz zima i brak jest pokus
„pozadomowych”.
Dziś dostałam kartę i część złożonego JP. Mój zeszyt JP 6, 1947 z poprawkami jest
w tej chwili w Krakowie u Schrottowej i można go każdej chwili od niej zabrać, bo
26 receptaculum (łac.) – tu: odbiorca.
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do oprawy użyty został inny zeszyt, kupiony w tym celu przez Schrottową. Szkoda,
że karta dzisiejsza rozminęła się z moją do introligatorni, bobym ją prosiła o dostarczenie zeszytu na Salwator. Miała mi go odesłać dopiero w końcu marca z resztą
oprawionych książek. I na zeszycie mi nie zależy. Przeczytałam i wyłowiłam trochę
błędów, a trochę wątpliwości w styczniowo-lutowym zeszycie tegorocznym i odsyłam
go razem z moją korektą do „Biuletynu”. Jeszcze w tym moim angielskim elaboracie
sprawdzam trochę poprawek Wojtasiewicza – uściślają one mój przekład, nie dotykają poprawek Kuryłowicza. Więc sądzę, że nie trzeba się z tym do niego specjalnie
zwracać, chyba że będzie czytał cały zeszyt przed ostatecznym drukiem.
Tak to Rysiewicz „nawala” i z artykułem, i ze zdrowiem. Kiedyż on do tej Warszawy przyjedzie? I czy w ogóle?
W ostatnią niedzielę nie byłam w Łodzi, bo trochę się zaziębiłam, a przy 16-stopniowym mrozie obracać się w miejscowości letniskowej w poszukiwaniu mieszkania
byłoby zbyt ryzykowne.
Zapowiedziany odczyt Lehra się nie odbył. Podobno wyjechać miał nagle do Czechosłowacji. Za to mówił Krzyżanowski W stulecie (urodzin) Piotra Chmielowskiego. Dobrze i żywo, oczywiście bez ubrązowiania, ale w życzliwej postawie. Podnosił
aktualność prac Chmielowskiego przy dzisiejszym neorealizmie. Trochę plotek, jak
Chmielowski wyszedł z „Ateneum”, bo się starł ze Spasowiczem27 o sprawę narodową
polską; jak go z początku nie chcieli na katedrę we Lwowie (ale kto i dlaczego? – tego
nam dyskretnie nie powiedział).
JP28 ciekawie się przeczytało i jednym tchem. Ładne jest wspomnienie o Malinowskim29. Może to nawet za mało tak powiedzieć. Nieocenione są te szkice czy wspomnienia dla historii językoznawstwa polskiego czy polskiej filologii. Tylko Kryński za
często był tu skubnięty (4–5 razy). A co Malinowskiemu zrobił Matusiak? 30 Bardzo
ciekawy i świeży w nowości materiału jest artykuł Ostrowskiej. Szkoda, że się nie
zmieścił cały. Trochę jej bieg myśli bywa zawiły. Trzeba uważnie czytać. Za to przy
Bąku wyszłam „z nerw” 31. Bo przy niewątpliwie bogatym materiale gwarowym, i to
żywym, bo z jego rodzinnych stron, takie są jego rzeczy nieporadne pod względem
strukturalnym. Taki skromny jest wniosek, którego nie mogłam się „doniuchać”.
Przecie to jest i było oczywiste, że wąz-, węz- ma pierwotne znaczenie nie z miodem

27 Włodzimierz Spasowicz (1829–1906) – adwokat, działacz społeczny, publicysta i krytyk
literacki, w latach 1876–1882 redaktor „Ateneum”. Od 1883 r. był redaktorem petersburskiego „Kraju”.
28 Mowa o JP XXVIII 1.
29 K. Nitsch, W 50-lecie śmierci Lucjana Malinowskiego.
30 Szymon Matusiak (1854–1922) – uczeń Lucjana Malinowskiego, nauczyciel gimnazjalny,
badacz gwar i folkloru.
31 Mowa o artykule *Węźnica i wyrazy pokrewne.
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związane. Tego wcale nie trzeba było dowodzić. A jeśli już chciał te rzeczowe wązy
przewietrzyć i omówić etymologicznie (bardzo mi się podobał *motvązek), to czemuż
pominął gązwę, uzewkę i może też węża? Czekam niecierpliwie na drugą część tego
artykułu, czy go dostanę? Ona pewnie uzasadni rację bytu części Bąkowej.
Czy się mówi obznajomiony, czy obznajmiony? Jest czasownik obznajmić (JP str. 5),
a jaki od niego imiesłów?
Artykuł gramatyczny o odmianie rzeczowników na -o przeczytałam z apetytem32.
Zagadnienie tendencji do nieodmienności w języku polskim powinno być systematycznie i szerzej ujęte. Na gruncie języka rosyjskiego rzecz ta się zdaje być w nasileniu
w czasach dzisiejszych.
Mam parę wątpliwości stylistycznych w artykule Safarewicza w „Biuletynie”. Niektóre z nich, jak nieobecny ani w… ani w…, korcą, by je rozpatrzeć dokładniej. Czy
nikt nie zabawiał się monografią o przeczeniu w zdaniu i formacjach słowotwórczych? Choć z braku materiału starszego wszystko się u mnie sprowadza do rozważań
natury normatywnej (to mniej), a raczej „opisowej”.
Kończę, bo trzeba się rozejrzeć w tekście staroruskim na jutrzejsze ćwiczenia.
Jak z Kowalskim? Tak nam ciężko o nim myśleć.
Do widzenia i pozdrowienia dla wszystkich
A.O.-J.
Są jakieś dla nas możliwości mieszkania – albo Sewerynów, albo Wilcza – ale to, zdaje się,
jeszcze nie od razu będzie aktualne, dziś dopiero Witold składał podania. Teraz przewodniczy
w Komisji Mieszkaniowej prof. Michałowski, z którym łatwiej jest się dogadać. Nawroczyński nas namawia na wyjazd do Paulinum33 pod Jelenią Górą na Wielkanoc, ale to oczywiście
wobec moich „zadań” rodzinnych nieaktualne.
Czy już teraz mam sobie zamówić odbitki mego artykułu z „Biuletynu”? Czy tu istnieją
jakieś „honoraria”, które by pokryły koszt odbitek, czy trzeba osobno „bulić”. Domyślam się,
że będzie to drogo, ale wolałabym jednak się na to nawet wykosztować, ale jednak dostać.
Ile? 25–30 egz.?
Wysłałam wczoraj 9200 zł za JP. 12 „dorosłych” członków TMJP i 20 studentów, wśród
tych tylko 6 zeszłorocznych prenumeratorów. Procent mężczyzn w Warszawie wyższy niż
w Łodzi – więcej tu panów naiwnych, czy tak? Napisałam do Schrottowej, czy przesłała na
Salwator ten JP.

32 K. Nitsch, Odmiana rzeczowników męskich na -o.
33 Pałac w Jeleniej Górze, w tym czasie dom wypoczynkowy.
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569. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 II 1948
K.P.A.,
posyłam korektę 2. arkusza, zanim (za tydzień) pójdzie gotowy zeszyt. Ile go przysłać zniżkowych dla studentów i ile indywidualnych? Ale może już to Pani podała
Sławskiemu.
Z moją żoną niby już dobrze, choć jeszcze nie wychodzi, ale z Kowalskim beznadziejnie. Jest już w domu i z początku to mu [–] miesięczny pobyt w szpitalu, ale
wczoraj po południu znów gorączka 39,5 (główną ulgą po „małej” operacji było
usunięcie gorączki). Niedobrze. Ale Pani ma swoje chorobowe kłopoty – byle choć
Pani osobiście była zdrowa i silna, by je znieść.
Polscy orientaliści mogą pisać w zakresie nawet japonistyki lub buszmenologii
(więc i Pani; a czy Pani ma już temat?), zagraniczni tylko islamistyki (i przedislamistyki, boć np. 1 epoka [–] to poezja staroarabska). Pisać mogą i byli Niemcy, tj. ci, co
z Hitlerii wyjechali, oczywiście nie po niemiecku.
Ja się wybiorę najwcześniej 5 marca na wieczór, może później, a zostanę może do
10. Ale to jeszcze nie szczególny kalendarz.
Nie rozumiem, co to za jakieś Brücknerowe Nad[–] czy An[–].
Kiedyś myślałem o nieregularnym periodyku „Gwary polskie”, głównie na teksty
i słowniki, ale nie doszedł do skutku34. A teraz za dużo mam różności, tak że jedynie
tylko JP jakoś systematycznie wypycham – mimo kłód warszawskich.
Do widzenia
K.N.
Wyszły Zenona Skupienia  35.

570. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 II 1948
K.P.A.,
korektę JP posłałem nie dla zrobienia jej przez członka redakcji, ale dla przedsmaku
wartości zeszytu, który jutro się odbija, tak że gotowy przyjedzie do W-wy równocześnie ze mną. Ale korekta bardzo się przydała, bo się Ostrowska nauczy, jak się
ona da zrobić; Ostrowska jest bardzo solidna i chytra, ale jeszcze jej trzeba trochę
„obciągnięcia” [–] te braki w tekście odnośników były bolesne (1 z nich był, ale…
na poprzedniej stronie), a przyszły w ostatniej chwili, by się poprawić. Za to błędy
34 Pomysł na ów periodyk – „Kurier Gwar Polskich”, sądząc ze wzmianki w liście A. Obrębskiej (nr 116 w tej edycji), miał Nitsch w 1931 r.
35 Mowa o pracy Z. Klemensiewicza Skupienia, czyli syntaktyczne grupy wyrazowe.
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w ostatnim nrze roku ubiegłego pocieszyły mnie, bo żaden z nich nie był szkodliwy,
a niektóre nawet nie są błędami, lecz zbitymi czcionkami, niesięgającymi poziomu,
więc niewychodzącymi, choć są – bardzo to trudne do usunięcia. Pokazało się, że
Pani węszy czasem błąd, gdzie go nie ma, to [–], np. w oderwanie (O [– –]).
Nie wiem, co będzie z artykułem o Gawrońskim, ale Rysiewicz i tym mi się nie
podoba, że jego maszynopis ma podobno… 40 stron! Jutro piszę jeszcze alarmujący
list do Wędkiewicza, do którego i tak mam interesy Akademii.
Honoraria z BPTJ oczywiście będą: jeśli tylko przyjedzie Kuryłowicz, zażądam
wypłaty dla pierwszych złożonych: Safarewicza, Pani i Stiebera, a Safarowi [–] wątp
liwość Pani co do jego artykułu.
Dziękuję za opinię o nrze JP: zawsze jej jestem ciekaw, a czasem to się nic a nic redaktor nie dowie, co nie jest dobrze. Materiału na 2. zeszyt mamy dość, tylko że tego
praktycznego petitem trzeba dawać więcej, a zawsze to wypada na ostatnią chwilę.
O Kryńskim pewnie że mogłoby być ugryzienie o jedno mniej, ale to nie ich
gryzienie zmarłego, tylko pewnego rodzaju „Warszawy”. No i Słoński jest 2 razy
zaczepiony, ale to przypadkiem i nie przeze mnie.
Z Kowalskim jest źle, a odbija się to na Akademii i na mnie, ale to już ustnie.
Moja żona nie wychodzi, czekając na powrót Szczeklika, do którego jutro zadzwonię. Jutro też wiozę swoich trochę książek do Schrottowej, to się dowiem o stanie.
Bąk jest smutny, ale to taka sprawa, że to bardzo porządny człowiek i co do elementów dobrze wykształcony, nie chcę go więc zrażać. Ale pisze ultraelementarnie,
jeszcze bardziej niż się zdawać może według druku, bo ja przecież stale go trochę
skracam; to typowy adiunkt do prowadzenia proseminarium, i to niepomysłowo.
Ostatnio przysłał 3 artykuły (a jeszcze jeden dawny leży), z których dwa są niemożliwe (1 stylistyczny, ale na bardzo prymitywnym poziomie), tak że je muszę odesłać.
Ale odsyłając go, chcę mu już posłać 1. drukowany, wybrałem więc względnie najlepszy. Tak to z nim, a przecie i dawniejszy o policzku zażądałem, by o ⅔ skrócił, co
zrobił. A ten wybrałem dlatego, że mogłem do niego dodać swój o werbalnym vęz-,
o więzieniu, wiążcie. Takie są te kłopoty redaktora. Wreszcie, on jest jednym z propagatorów JP, co też trzeba brać pod uwagę.
W tej chwili była z góry Mania i powiedziała mi, że Jędrek już się ożenił! Jego
1. żona bodaj jeszcze nie36.
Nie mogę na s. 5 JP znaleźć tego obznaj(o)mionego, ale coś mi się przypomina,
że bardzo niedawno miałem z nim do czynienia. Gdy będę miał prawdziwą stronę,
dojdę.
Możliwości mieszkaniowe Państwa cieszą mnie. No to tyle, resztę ustnie. Ale
w całości to wcale nie jest wesoło.
36 Andrzej Nitsch, bratanek Kazimierza. Jego drugą żoną, o której tu wzmianka, była Maria
Krzyżanowska, pierwszą zaś Wanda Majkowska-Żmudzińska.

• 106 •

Do widzenia
K.N.
Coś słyszałem, że moja bratowa Romanowa wybiera się do Ameryki, chyba nie na stałe. Ale
pewnie ją jeszcze w W-wie zastanę.

571. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 III 1948

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam dziś rano korektę JP dostarczonego w sobotę. Trochę się znalazło błędów,
nawet w ładnym wykładzie o więzę, wiąźć. Teraz już aprobuję Bąka. Tak to pośrednio
i Słoński oberwał za Szobera. Ale kiedy już Warszawa z nawyku brnie w pedantyczny
puryzm, bez „Vernunftu” 37 w dodatku, to trzeba się spodziewać, że [–] to będzie
miało miejsce czy to przez JP, czy inną drogą.
Za miesiąc mniej więcej otrzymać mamy podwyżkę na uniwersytecie. W związku
z tym chcę się stanowczo wycofać z „Wiedzy Powszechnej”, gdzie z działu wychowawczego (red. Bogdan Suchodolski38) dostaję elaboraty tak tępych autorów, że się
kompletnie urywam.
I znów nie byłam w Łodzi. Zaziębiłam się i leżałam dwa dni, obsługiwana przez
Witolda, lecząc (ze słabym wynikiem) jakąś historię pod łopatką. Ale to nic poważnego, tylko dokuczliwe. Przypominam sobie, jak rok temu byłam o tej porze w Krakowie. Teraz tylko „na odległość” będę uczestniczyć w święcie czwartkowym39.
Życzę, by dzień ten upłynął pogodnie i żeby Pani się zanadto nie zmęczyła.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Był u mnie Glinka spod Ostrołęki, bardzo się zmartwił, dowiedziawszy się, że Pan Profesor pisał do niego. Żadnego listu nie dostał i dlatego nie odpowiedział. Może jeszcze aktualne
są sprawy zawarte w tym „niedoszłym” liście. Ja się z Glinką będę widziała przed 20 marca,
więc bym mu mogła jaką kartkę czy pytania doręczyć.
A.O.-J.

37 Vernunft (niem.) – rozsądek.
38 Bogdan Suchodolski (1903–1992) – pedagog, historyk nauki, filozof, profesor UW, członek PAU.
39 Tj. w imieninach K. Nitscha.
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572. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 III 1948
K.P.A[ntonin]ko,
jak zawsze, dziękuję za kartkę z komplementem (co do Bąka i życzę wyzdrowienia
z tej podłopatki). Ale mogłaby Pani wiedzieć, jaka jest różnica między poznańczykiem a Poznańczykiem. Swoją drogą będę się starał posyłać Pani korektę nie w ostatniej chwili.
Wątpię, bym pojutrze wyjechał, choć tego żałuję, ale trudno. Za to w przyszłym
tygodniu chyba na pewno. O tym wszystkim ustnie.
Moja żona chodzi, ale nie wychodzi; za to wyjeżdża, oczywiście tylko autem do
miasta, głównie na badania. Ale myślę, że to się wszystko jakoś ureguluje.
Nisko się Pani kłaniam
K.N.
Rysiewicz przysłał artykuł o Gawrońskim. Wprawdzie za długi, ale jakoś to już teraz przejdzie. Wreszcie.

573. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 III 1948
K.P.A.,
odrodziło się więc Walne Zgromadzenie PAU, zewnętrznie spokojnie; zostały jednak
do załatwienia różne wcale niełatwe sprawy, po części związane z wizytą u Staszewskiego40 w ostatniej chwili przed naszym wyjazdem z W-wy, wizytą zresztą usuwającą
te przeróżne plotki, od których się roiło w sferach „półpolitycznych” i półnaukowych. Zostaje też nadal ciężka sprawa choroby Kowalskiego: na razie jest mu trochę
lżej, ale to oczywiście tylko wskutek stosowania narkotyków; dla mnie perspektywy
nie najprzyjemniejsze.
Na Wydziale I przeszli jako kandydaci na członków korespondentów: Bronarski, Klawek41, Kuraszkiewicz, Seweryn42 i Zajączkowski. Na czynnego jedyne wolne
miejsce zostało nadal nieobsadzone.

40 Prawdopodobnie Stefan Staszewski (1906–1989), w tym czasie kierownik Wydziału Prasy
KC PZPR.
41 Ludwik Bronarski (1890–1975) – muzykolog, pianista, badacz twórczości F. Chopina,
profesor konserwatorium we Fryburgu. Aleksy Klawek (1890–1969) – ksiądz, biblista,
przed wojną profesor w Katedrze Starego Testamentu na UJK, od 1945 r. w takiejże katedrze na UJ.
42 Tadeusz Seweryn (1894–1975) – etnograf, malarz, badacz sztuki ludowej, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
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A teraz aktualna sprawa: zapytanie, czy Pani mówiła w wiadomej sprawie z Elusią.
Jeszcze raz powtarzam, że doskonale rozumiem delikatność („cienkość”, jak lubią
teraz pisać niektórzy zwolennicy tak Wschodu, jak i Zachodu) sprawy. Tym bardziej
uwydatniła się ona, gdyśmy w Krakowie zobaczyli przywieziony nam plan mieszkania i razem z architektem zastanawiali się nad jego przeróbkami i dostosowaniami.
Inaczej to trzeba zrobić, jeśli opiekę mieć będzie ktoś pośrednio z Akademią związany
i na jej poziomie, inaczej, jeśliby to był choćby najbardziej godny zaufania służący.
Odnawiając więc już zaraz 3 główne pokoje (dwa „hotelowe” i 1 konferencyjny), musimy się wstrzymać z rozplanowaniem 4., kuchni i pokoiku dla ewentualnej służącej.
Bardzo więc Panią proszę o porozumienie się z Elusią wstępnie, tj. tylko, czy rzecz zasadnicza ma wchodzić w rachubę. Gdyby było tak, to dopiero wtedy trzeba by rzecz
szczegółowo omówić (według nowej mody „rozmówić”) osobiście za moją bytnością
w W-wie, co nie wiem, kiedy nastąpi, ale chyba nie później jak w 1. połowie maja.
Zresztą nie ma takich spraw, które by się w tej chwili koniecznie cisnęły na papier.
Rysiewicz jakie najwyżej 2 tygodnie temu przysłał swój długi referat o Gawrońskim,
który więc dopiero zaczęto składać. Potem przyjechał sam, bardzo źle wyglądający,
i dziś jedzie do Wisły na jakie 3 tygodnie (z żoną). Mimo jego choroby poślę mu zaraz korektę, gdy tylko będzie gotów 1 arkusz. Jak się to złoży i połamie, będzie można
wszystko łamać, a nawet odbijać. Jeszcze to do ukazania się całości potrwa najmniej
miesiąc. Przedtem musi wyjść 1. półtom RS, prawie, prawie gotów. No i JP 2 wyjdzie
na pewno przed 15 IV. A „Sprawozdania PAU” za październik i listopad powinna
Pani dostać lada dzień; są dość obfite.
Jutro będzie Komisja Językowa: „uwagi krytyczne Ingardena do fonologii”
(m.i. langue, langage, parole). Dość jestem ciekaw. A Taszycki jest dotknięty, że się go
nie wzięło do Komitetu Słownika Staropolskiego: przedsięwziął „statutowe”, jak mu
się zdaje, kroki; mam nadzieję, że się to skończy łagodnie, może nawet bez formalnych traktowań. Urbańczyk dziś przyjechał, będzie więc na tej komisji.
Z moją żoną coraz lepiej co do sił ogólnych, ale wciąż bardzo słabo z sercem.
Mowy nie ma o wychodzeniu, ale czasem do miasta wyjeżdża. Pisze.
Zupełnie jestem kontent, że nie jadę na ten niby-naukowy zjazd.
Cóż więcej? Chęć zobaczenia się.
Darkness at noon 43
K.N.

43 A. Koestler, Darkness at Noon (pol. przekł. Ciemność w południe).
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574. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 III 1948
K.P.A.,
siedząc spokojnie w 1. święto po spacerze na Kopiec, umyśliłem napisać do Pani
pewną dla Pani rzecz przyjemną (czyż zresztą piszę kiedy nieprzyjemne?). Oto Kuryło
mówił o planach wydawniczych, o konieczności pisma, gdzie by wszystko można pomieścić, tj. niemające dotąd schronienia mniejsze prace [nadpisane: artykuły językowe
w ogóle]. Przypomniałem wtedy, że jeszcze za czasów dobrych stosunków z Szoberem
dałem taki plan co do PrFil., ale że on z Doroszem tego nie rozważał. Kuryło wtedy,
że trzeba by im teraz dodać Panią, bo Pani ma do tego głowę. Skąd tak sądzi? Bo mu
Pani popisała rozsądne uwagi do jego książeczki w „Wiedzy”. Koniec. Piszę, bo Pani
miała wątpliwości, czy mu można zmieniać – poprawiać. Inna rzecz, żem mu powiedział, iż oni (Dorosz i Kurkowska) Pani w żadnym razie nie doproszą. On wtedy, że
ministerstwo mogłoby im Panią narzucić, ale ja, że to nic nie da. Tyle.
Wróciła wczoraj Hanka Kowalska44. On się podobno bardzo ucieszył, ale i zmęczył. Będę u niego najwcześniej we wtorek w południe po pogrzebie Zolla45.
Moja żona jakoś się na razie dostosowała do tego, że nie wychodzi, tylko czasem wyjeżdża autem, z zastrzeżeniem, że w mieście nie idzie na żadne piętro. Pisze.
W tym tygodniu musimy znów pojechać do doktora.
A cóż z planami o Matce Pani?
Czy Pani czytała tę książkę, której tytuł napisałem na końcu poprzedniego listu?
Czy Pani ma: 1) Grappina Gramatykę polską, 2) SlOcc. tom świeżo wydany? W danym razie mógłbym jedno z nich Pani przysłać. Czy Pani mówiła z Elusią? Ewentual
nie c.d. jutro na odwrocie.
Nie będzie więc
Do…
K.N.
575. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 III 1948
Szanowny Panie Profesorze,
przepraszam, że nie doniosłam o mojej rozmowie z Elusią, ale nie byłam pewna, czy
jestem upoważniona do „wywiadu”, a tym samym nie orientowałam się, że tu idzie
44 Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009) – córka T. Kowalskiego, etnografka i etnolożka,
uczennica K. Moszyńskiego.
45 Fryderyk Zoll (młodszy) (1865–1948) – prawnik, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego
UJ. Członek AU i PAU. Aresztowany w Sonderaktion Krakau, po zwolnieniu uczestniczył
w tajnym nauczaniu.
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o prędką wiadomość. Otóż Elusia ustosunkowała się do tej sprawy bardzo pozytywnie. Nie tylko ze względu na jej osobistą w tym wygodę i korzyść, ale jak powiedziała,
przyjemnie by jej było przydać się w ten sposób Akademii. Sądzę, że ta „symbioza”
może się jak najlepiej ułożyć. Co do pomieszczenia dla ewentualnej służącej, to sądzę,
że zawsze praktycznie jest ten jakiś „służbowy” czy alkowę przy kuchni zarezerwować
w przebudowie, nawet gdyby od zaraz miał on nie być zużytkowany. Na razie Ela
nie ma w perspektywie służącej, ale to jest sprawa ewentualnego porozumienia lub
ułożenia się w przyszłości sytuacji materialnej Eli. Ona jest wątła i wiem, że często
czuje się zmęczona, łącząc swoje krzątanie gospodarskie z pracą w bibliotece (sama
zresztą wiem, ile ta zredukowana do minimum krzątanina zabiera czasu i humoru).
Więc może kiedy przy wynormalnieniu stosunków wyłoni się i ta pozycja w budżecie
Eli. W każdym razie na jej zgodę na zaopiekowanie się mieszkaniem można liczyć.
Jeszcze mimo 3. dnia świąt nie zaczęłam wypoczywać, a raczej czuć się wypoczęta.
Łykam jakieś witaminy przepisane przez doktora, ale ważniejsze byłoby, zdaje się,
spać pod dostatkiem, czego nie umiem. Odbyłam 2 peregrynacje do Łodzi, prawie
już wynajęłyśmy z Myszką letnisko pod Łodzią w Grotnikach i myślę z obawą o instalacyjnych kłopotach czekającego mnie lata. Najlepiej jest nie myśleć o żadnych
wczasach i siedzieć, nie ruszając się z miasta.
Cieszę się, że ze zdrowiem prof. Kowalskiego nie jest tak ciężko, jak było w ostatnich wiadomościach. Czy p. Hanka przyjechała? Noszę się z chęcią napisania tam na
Gnieźnieńską, ale to trudno zrobić właściwie.
Do widzenia
A.O.-J.
576. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 3 IV 1948

Szanowny Panie Profesorze,
pewnie już moja karta doszła o Elusi. Dziękuję za „donos” z miłą dla mnie opinią.
Przyszło to bardzo w porę. Kiedy zalewała mnie fala zwątpienia i rezygnacji, a teraz
to u mnie częste. Strasznie mi się czas rozłazi i im bardziej się bronię przed rozpraszającymi zajęciami, tym mniej umiem zużytkować ten niby zarobiony. Chyba w liś
cie dopiero opowiem więcej o tym. Na razie ciągle jeszcze wiele u mnie rzeczy wisi
w powietrzu – urządzenie Matki wciąż jeszcze niezdecydowane: byłam w Otwocku,
w Grotnikach pod Łodzią, a jutro wybieram się do Głowna. Przeraża mnie montowanie gospodarstwa letniskowego ze służącą, drzewem pod płytę, lampką naftową itd., i transport betów i koniecznych gratów. To jest pośrednim dowodem, że
fizycznie nie jestem w formie. Nie wiem tylko, na co padnie diagnoza. Zdaje się, że
najpotrzebniejsze z tego wszystkiego będą mi okulary, bo bolą mnie nieustannie oczy
i głowa. Ale to dopiero trzeba montować.
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Znalazłam nowy przykład kresowy na -ha, ale w pozycji po spółgłosce. Pani Safarewiczowa powinna by go znać, bo to z jej stron: koczerha. Zabawny był test na
watahę między mną a panią Doroszewską46 z Warszawy (to moja dawna koleżanka
szkolna, blisko kiedyś byłyśmy ze sobą). Ja powiedziałam o wataże, a ona bez wahania
o watasze, na co Wielki Mąż się żachnął, nie wiem, czemu47.
Nie wiem, co odpowiedzieć na zapytanie o Grappinie czy SlOcc. Chyba SlOcc.
można tu kupić w księgarni, zaś o Grappinie „szkoda mówić” – więc wybór chyba
jest oczywisty – poproszę o niego i dziękuję.
Ciepło się tu zaczyna robić i czuję, że Matka powinna się znaleźć już na wsi. Wyobrażam sobie, jak bardzo musi Panią kusić ta wiosna i Zabornia – nie mają na nią
Państwo wiosennych planów? Należałoby łyknąć tej wiosny. Ci, co tu wyjechali na
święta do Mądralina, bardzo sobie chwalą tamtejszy pobyt.
Życzę Pani utrzymania się w formie mimo pokus wiosny i do widzenia
A.O.-J.
577. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 IV 1948
K.P.A.,
martwią mnie oczy Pani, dotąd przedmiot chluby! Chociaż za ostatniej mej bytności
była Pani właśnie, jak to mówią, „w oczach mizerna”. Odpoczynku, odpoczynku!
Grappina przyniosę Pani chyba własnoręcznie, prawdopodobnie w ostatnim
tygodniu kwietnia. Wtedy też m.i. trzeba się będzie osobiście rozmówić z Elusią.
Z wielką radością przyjąłem odłożenie zjazdu moskiewskiego; bo gdyby Dąbrowski
na niego pojechał, nie wiem, jakbym sobie dał radę z Akademią. Nie znaczy to, by on
był co do tego znakomity – muszę go pilnować – ale gdyby pojechał, tobym (nawet)
nie miał kogo pilnować.
Wyszedł wreszcie 1. półtom RS XVI, w którym bodaj najcenniejsze są 2 recenzje
Safarewicza, no i Ścibora o Marynie z Długiego (jego terminologia). Może Pani przysłać? Będzie taniej niż przez księgarnię, ale ceny jeszcze nie wiem.
Rysiewicza artykuł o Gawrońskim w łamaniu, a więc za jakie 10 dni i Pani powinna być złamana, a wtedy przyślę jeszcze do ostatniej korekty. JP powinien być do
tygodnia. Z Kowalskim coraz gorzej: wskutek morfiny nie cierpi, ale jest otumaniony, czasem traci przytomność i stale siły.
Do widzenia
K.N.
46 Janina, żona Witolda Doroszewskiego.
47 Ów „test” wiąże się ze sprawą form celownika i miejscownika rzeczowników typu Sapieha,
wataha, poruszoną kilkakrotnie w JP XXVIII.
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578. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 IV 1948
K.P.A.,
dziś dałem p. Kotwiczównie48 RS XVI 1 i Grappina z prośbą, by je posłała Pani razem
z należącymi się Pani Skupieniami i 1. tomem Dłuskiej49.
Niestety, artykuł Pani jeszcze będzie musiał być przełamany, co Pani trochę zabierze czasu, by to skontrolować. Wina w tym o tyle moja, żem powinien był przewidzieć, że artykuł 1., Safarewicza, powinien mieć francuskie résumé, co się dopiero
teraz stało. Ale już rzecz pójdzie – w maju stanowczo zeszyt wyjdzie.
Jutro mam na Zjeździe Ziem Zachodnich (naukowym) odczyt o zagadnieniu
gwar tamże. Dałem tylko tezy, a odczyt będzie z pamięci (tj. improwizowany na razie). Na 24 bm. może pojadę na „Książnicę–Atlas” do Wrocławia (na 2 dni)50.
[bez formuły finalnej i podpisu]
579. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 IV 1948
Szanowny Panie Profesorze,
odpisuję zbiorowo na 3 karty. Będziemy czekać od 27 IV przyjazdu Pana Profesora.
Uprzedziłam Elusię, będzie w pogotowiu, by się stawić na rozmowę.
Oczy mi się poprawiły, odkąd sprawiłam sobie okulary i… za przykładem Witolda schowałam do szuflady. Natomiast zażywam krople do oczu (ócz?) przepisane
Witoldowi.
Napisałam artykulik (7 stron arkuszowych), który chciałam posłać Redakcji, ale
wobec tego, że Pan Profesor tu będzie, pokażę go na miejscu, tym bardziej że wiele
przemawia za tym, że go Redakcja odrzuci. Temat to nie budzący przekonania u Pana
Profesora: Norwidowska namiejętność dialektyzmem? Witold po przeczytaniu orzekł,
że jest to armata do zabicia muchy. Ale to przecie jest mój genre. Więc się uspokoiłam.
Bardzo mi ulżyło po wydaleniu z siebie tej namiejętności. Pozwoliło mi to wniknąć
trochę w mechanizm słowotwórstwa i technikę języka literackiego na piśmie. Inna
rzecz, że trudniej niż kiedykolwiek było mi się w tym elaboraciku wyjęzyczyć. Prof.
Krzyżanowski bardzo mi pomógł, pożyczając niektóre książki, a nawet osobiście mi
przynosząc jakieś tomy „Wisły”. Jednej tylko rzeczy w Warszawie nie znalazłam i nie
mogłam jej uwzględnić: J. Karłowicza Słoworodu ludowego. Czy ma Pan Profesor tę
rzecz u siebie? Czy mogłabym ją mieć na krótko?

48 Marii, córce orientalisty Władysława Kotwicza.
49 M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej.
50 K. Nitsch był członkiem Rady Nadzorczej tego wydawnictwa.
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Teraz chciałabym, bo mi też nie daje spokoju, załatwić się z przyczynkiem do
omówionego w JP artykuliku Szereg ‘wiele’. Mam trochę nowych na to przykładów
wyłapanych z rękopisów „Wiedzy Powszechnej”, gdzie już o tyle zmniejszyłam mój
udział, że robię głównie prace nadsyłane z działu językowego (resort Klemensiewicza). Ostatnio czytałam Milewskiego Jakimi językami mówią ludzie? i trudno mi to
ocenić – widzę, jak mało wiem o językoznawstwie ogólnym. W każdym razie autor
zanadto abstraktywnie formułuje szereg pojęć, które i Kuryłowicz, i Klemensiewicz
podają w lekkostrawnym ujęciu.
Obijam się teraz po otwockich pensjonatach, gdzie chcemy Matkę umieścić od
maja. To będzie, zdaje się, najtańsze i najwygodniejsze dla Matki, a i dla nas z dojazdami. Do Głowna, żeby obrócić w ciągu jednego dnia, sama podróż autobusem
wynosi przeszło 1000 zł (tam i z powrotem) i prymitywność warunków rozpaczliwa.
Tak, polskie letnisko to asceza sprzężona z heroizmem.
Muszę kończyć – moja ankieta na temat Sapiehy w towarzystwie warszawian
(2–3 osoby w wieku ok. 60–65 lat) dała w wyniku o Sapiesze.
Bardzo byłoby dobrze, gdyby Pani tu przyjechała tej wiosny. Przecie trzeba zobaczyć Warszawę jeszcze w ruinach i mieć pewne wyobrażenie o tak istotnym wycinku
współczesnego życia Warszawy. Czy tak dużo byłoby tu pięter do chodzenia? Można
by je zredukować. Dobrze, że się Pani Maria wyrwie choć na krótko z Krakowa. Tu
może trochę wypocznie i pójdzie raz lub dwa spać o przyzwoitej godzinie.
Do widzenia
A.O.-J.
580. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 IV 1948
K.P.A.,
zdziwiła mnie załączona do listu karteczka o Sapieże Bielowskiego: przecie to najnormalniej w XIX w. uważana za poprawną forma. Lepsze przykłady zobaczy Pani
w nrze 2, który dziś nareszcie odbito.
We wtorek na pewno nie przyjadę, może we środę lub czwartek, a może dopiero
w następnym tygodniu.
Namiejętność o tyle mnie cieszy, że wydrukowana. Powinna wyzwolić w Pani
hamowane przez Panią ważniejsze tematy. Słoworód ludowy niestety mam oprawny
z innymi w grubą księgę, tak że w razie nieznalezienia tego w Studium będę musiał
całą przywieźć.
Przykładów na przysłówkową składnię szeregu można by znaleźć niewiele mniej
niż na Sapieże; ciekawe byłyby najdawniejsze, ich data, ale co do nowych to wiem
najoklepańsze. No, ale sama analiza zawsze może dać nowe ujęcia.
Czy podwarszawskie letniska ma się prawo nazywać ogólnopolskimi?
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Termin mego przyjazdu zakłócają m.i. sejm i Kowalski, z którego śmiercią można
się liczyć w każdej chwili.
Mam nadzieję, że ten 2-dniowy wyjazd mojej żony zbytnio nie zmęczy, ale może
być tak zajmujący, że nie śmiem odradzać.
Do widzenia
K.N.
581. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 V 1948
K.P.A.,
dziś po południu umarł Kowalski (pogrzeb w sobotę rano). Od 3 miesięcy to było
pewne – jednak bardzo jest ciężko.
Rano posłałem korektę; a honorarium też wyasygnowałem, ale to załatwia dopiero Milewski.
[–] der bulgarische [?] [–] już mam i chyba poślę pocztą, bo w takim razie przy
pobycie w W-wie (na pewno jeszcze w maju) osobiście odbiorę.
Sprawę przesyłki z Akademii do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśniono mi tak, że pożyczający prof. Jakub Sawicki51 nie chciał, by to przesyłać
pocztą, zapowiadając, że sam się zgłosi. Toteż paczka z rękopisem czekała na niego
u Mikuckiego52, a cała „awantura” polegała na tym, że ktoś tam w Akademii nie
wiedział, że ona właśnie u Mikuckiego czeka. A że ten ktoś powiedział, że ją wysłano,
miał ze swego punktu widzenia słuszność, bo rękopis był z magazynu wydany do
przesyłki tym czy innym sposobem.
Trzeba przygotować przemówienie; nie umiem i nie lubię, ale trzeba.
Do widzenia
K.N.
582. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 V 1948

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dziękuję za książkę. Chodziło mi o cytat w niej, ale poza tym ciekawie się
czyta tę rzecz autora bez polotu i bez elementarnych czasem wiadomości o niektó51 Jakub Sawicki (1899–1979) – prawnik, historyk prawa, w tym czasie profesor w Katedrze
Historii Ustroju Polski UW.
52 Sylwiusz Mikucki (1898–1983) – historyk, od 1948 r. profesor archiwistyki i nauk pomocniczych historii na UJ. Członek PAU. W latach 1932–1952 był dyrektorem Kancelarii PAU.
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rych językach słowiańskich (np. twierdzi, że nie odróżnia się i̯ od y w całej grupie
zachodniosłowiańskiej).
Korektę na pewno już Pan Profesor otrzymał (do „Biuletynu”), a ja dostałam
wczoraj honorarium i nie wiem, jak je umieścić. Próbuję znaleźć jaki stół dla siebie
do pracy.
Matki nie wywiozłam do Otwocka – nowe zmiany. Za słaba była na tę podróż.
Ma mieć jakąś surowiczą kurację, a potem podobno w lub [sic] koło Bielska na Śląsku Cieszyńskim. Jestem zrezygnowana i bez już inicjatywy.
Kiedy Państwo przyjadą? Taka śliczna jest wiosna w Warszawie!
Już po północy – idę dziś wcześnie spać.
Dobranoc
A.O.-J.
583. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 V 1948
K.P.A.,
jak się też miewa Pani Matka i co Panie ostatecznie postanowiły co do jej lata? Jak to
wpłynie na lato Pani?
My w Akademii wciąż czekamy na termin audiencji u Prezydenta, z którą się on
jakoś nie spieszy, a którą my chcielibyśmy mieć w każdym razie w maju, ze względu
na 5-czerwcowe nasze walne zgromadzenie. Ja bym najbardziej chciał, by to było
pod koniec tygodnia, bo w takim razie połączyłbym jazdę do W-wy z posiedzeniem
Komisji Nazw Miejscowych, które będzie 22–24 bm., a na które same [sic] pewnie
bym nie pojechał.
Co Pani wie o „Poradniku Językowym”, którego wznowienie Doroszewski zapowiada już na połowę tego roku? (wiem o tym z „Kuźnicy” oraz z programu Państwowego Instytutu Wydawniczego). Ja się tego dawno spodziewałem, bo choć Zenon wątpił, by oni znaleźli oparcie w Związku Nauczycielskim jak przed wojną, to
byłem pewny, że je znajdą w jakiejś innej rządówce, co dla warszawiaków łatwe do
wystarania się. Oczywiście sama rzecz niechby była – nie zmniejszy nam to artykułów naukowych nadsyłanych – ale oczywiście urzędowe oparcie zaszkodzi JP: on ma
1300 egz. chyba, a oni będą mieć ze 2 razy tyle. Bo choć to brzydko podejrzewać, ale
z 3. strony naiwnością byłoby przypuszczenie, że to nie oni wpłynęli w ten czy inny
sposób na Ministerstwo, iż po dłuższej zwłoce przyznało nam łaskawie nie przedwojenne zalecenie do wszystkich szkół, ale „dozwolone do bibliotek”, czyli odjęto nam
na szkolnictwo wszelkie poparcie; prosta rzecz, że tego „dozwolenia” wolimy wcale
nie publikować.
Dorosz po kilku miesiącach niereagowania na listy Kuryły raczył mi napisać, że
mimo wszystko nie zdołał złapać chwili czasu na streszczenie swego referatu do BPTJ,
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żeby więc tylko napisać, że referat będzie drukowany w „Sprawozdaniach Komisji Językowej TNW”! A przecie od grudnia, tj. zaraz, była mowa, że drukujemy cały jego
referat, nie streszczenie. Czyli niczym nie można usunąć tej zasadniczej niechęci,
ciekawe jest tylko: tej kliki czy też ogólnowarszawskiej. Jak Pani sądzi? Ciekawa też
rzecz, że choć Koneczna nadesłała streszczenie swego referatu, to korekty posłanej jej
listem poleconym 8 bm. dotąd nie zwróciła, choć zwrócili je, tegoż dnia z Krakowa
wysłane, wszyscy inni czy inne miasta: Toruń, Wrocław, Łódź.
„Biuletyn” powinien wyjść na 1 VI, ale ja się i z innymi sprawami nie mogę wyguzdrać. Dziś napisałem wspomnienie o Kowalskim do JP, jutro muszę napisać do
„Dziennika Polskiego”53, a mnóstwo innych artykułów (chyba z 10) terminowych
już nawet nie czeka. Najpilniejsze: skończył [się] zeszyt JP i „Biuletyn”.
poniedziałek

Dostałem kartkę korektową, którą zaraz jutro rano będę się starał w ostatniej chwili
załatwić. Ale nie mogę znaleźć w sobie winy: zaznaczyłem tę dziwną rzecz w korekcie,
ale Pani tylko to przekreśliła, nie wyjaśniając; a że Pani pisze wyraźnie „by two sounds
x and š  ” (wcale nie o „three sounds”), więc trudno było zrozumieć. I tak tylko dowód
mej korektorskiej sumienności, żem powtórnie to posłał, a że Pani to zlekceważyła,
to już nie moja wina. A i teraz nie rozumiem, bo w tekście nie widzę wcale [–] liter,
tylko 2 rodzaje jednakowo cienkich x; no i nie widzę odpowiednika t. Martwi mnie
to mimo braku winy.
Moja żona niepotrzebnie uparła się pójść do miasta, a co gorzej, wrócić tramwajem i pieszo pod górę. Wskutek tego poleguje – a mimo to myśli o jeździe na zachodnie ziemie. O jeździe jej do W-wy, moim zdaniem, nie ma mowy.
Więc do widzenia bez niej
K.N.
Prawda, przyszło też zawiadomienie o odczycie Taszyckiego 24 bm. Dziwny człowiek! Gdy
o tym samym mówił Urbańczyk w Krakowie w obecności wszystkich lingwistów, jego nie
było, a teraz będzie mówił przy niewielu. Jakby mu nie szło o rozstrzygnięcie sprawy, tylko
o powiedzenie tym, co z góry go aprobują. Jeśli będę w W-wie, to oczywiście przyjdę. Ale mi
się to wszystko zaczyna przykrzyć, razem z Akademią, czyli chciałbym spokoju. A tu wprost
jakoś nie wypada tak się przed tymi Witoldami54 cofać, by oni się uważali za zwycięzców.
Lepiej by było pójść z Kowalskim na parę dni w Tatry.
Ostatecznie na tym wykładzie mogą być też Safarewicz i Urbańczyk, a może i Rudnicki?
No to już
K.

53 Ukazało się w „Dzienniku Polskim” nr 138, 1948, przedruk w: Nitsch 1960.
54 Tj. przed Taszyckim w Krakowie i Doroszewskim w Warszawie.
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584. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 V 1948
K.P.A.,
aby Pani oszczędzić bezsenności i uwolnić Panią od grzechu niesłusznego gniewu na
mnie, donoszę, że arkusz 4. nie był jeszcze odbity i że przywrócono w nim 2 różne
litery.
W sobotę powinienem być w Cieszynie na doktoracie honorowym Popiołka55, od
soboty do poniedziałku na warszawskiej Komisji Nazw Miejscowych, ale nie wiem,
jak pogodzić nie tylko te dwie rzeczy, ale i bytność w Belwederze na audiencji, której
wyznaczenia nie możemy się doczekać.
Do widzenia
K.N.
585. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 22 V 1948
Szanowny Panie Profesorze,
a to by była niespodzianka dla Tasieciusa56, gdyby znajomi krakowscy odwiedzili go
na Nowym Świecie. Ale żeby go tak tu wszyscy z góry aprobowali, nie powiem –
mówiłam ze Słońskim, któremu to datowanie późne mazurzenia (podobno już na
XVII w.!) nie trafia do przekonania.
Spotkałam dziś Koneczną – właśnie szła na pocztę z korektą. Korekta się trochę
spóźniła, bo przemianowali numery i ulice na jej odcinku zamieszkania, a poza tym
zwłoka wynikła z tego, że zapomniała ją zrobić od razu i z przerażeniem wydobyła
ją wczoraj spośród swych papierów. Była tym szczerze zawstydzona i bardzo się sumitowała, i martwiła, że to wygląda na zlekceważenie tej sprawy, czego ona zupełnie
nie chciała. Naprawdę można jej wierzyć. Co do Witolda Wielkiego, to widać się
zorientował, że musiałby porządnie przerobić, zwłaszcza miejsce enklitycznego się
u Jeża, i wycofał się z drukowania artykułu. Myślę, że postąpił słusznie. Był tu jego
przedwczoraj referat o języku Pana Tadeusza – wysunął tezy stylistyczne tak ogólne,
że się nie dały poprzeć przeglądem form językowych nie wnoszących nic nowego
poza legitymowaniem pewnych wyrazów w Lindem. Był też komunikacik Borowego
o formie płci piękna u Mickiewicza (Zima miejska) w funkcji nom. sg., poparty analo-

55 Franciszek Popiołek (1868–1960) – nauczyciel, historyk Śląska Cieszyńskiego, działacz
Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na
Śląsku. Doktorat honoris causa UJ przyznał mu uchwałą z 1 IV 1948 r. w 80-lecie urodzin
i 45-lecie pracy.
56 Taszyckiego.
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gicznymi zjawiskami u autorów humorystów na przełomie XVIII–XIX wieku (nom.
sg. myśli, latorośli…).
Szkoda wielka, że Pani nie wybierze się do „tutaj”. O Matce opowiem ustnie.
Może na lipiec spróbuję wyjechać z nią w okolice Bielska – zdaje się, było już o tym
w liście – nie pamiętam.
Do widzenia w przyszłym tygodniu
A.O.-J.
W JP należałoby wstawić błędy druku w nrze 2., str. 51 w. 10 etymologią, str. 52 w. 24 ale,
str. 54 w. 2 zapewni i w. 39 od d. wartościowego, str. 60 w. 9–8 od d., str. 61 w. 16, 28 spiewu.

586. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 V 1948

K.P.A.,
niestety nie wszystkie na skrawku kartki podane błędy JP udało mi się zidentyfikować. A poprawy wymagają tylko te, gdzie możliwe byłoby jakie nieporozumienie.
Poprawię więc, tj. dam do erratów: s. 6a źjéźć na źjéść i 61b spíewa na spiewa, można
by też poprawić niedostrzeżone przez Panią s. 64 w. 13 z d. żeg zamiast ż e g (i to
antykwą) i Mżka 57a. Natomiast, niestety, nie mogę znaleźć, w czym leży błąd na
s. 61 (a czy b?) w. 16. (wyjaśnienie: błędy strony 62 są u Klemensiewicza, który jest
korektorem zupełnie średnim, choć o wiele lepszym od Ścibora, któremu w artykule
w BPTJ popoprawiałem nie tylko korektę, a który i nadal nie raczył nawet poprawić
swojej błędnej liczby na prawdziwą, powstałą po wykreśleniu kilku mylnych pozycji!), niektóre inne dziwią mnie, bo czytał to o wiele lepszy Safarewicz; no, a ja od
paru lat takie mam oczy, że za odwrócone litery, niepotrzebne akcenty, braki ogonków itp. nie odpowiadam. Ale skoro Pani taka gorliwa, poślę Pani pojutrze 1. arkusz
JP, bo będzie gotów, choć właściwie bardziej by warto posłać i 2., petitowy, bo na nim
to Pani triumfuje. I jeszcze co innego może razem poślę.
Nie mam pojęcia, kiedy będę. Ponieważ p. prezydent się na naszą audiencję przygotowuje, więc może nawet nie zdąży nas wysłuchać przed 5 czerwca (data walnego
zgromadzenia). Oczywiście, gdy przyjadę, nie tylko uwolnię Panią od odsyłania mi
książek, ale i dostarczę dla JP artykuł o szeregu.
Ta płci piękna była mi znana, ale nie znałem innych na nią przykładów.
Ex re nie tylko korekty: po mojej śmierci dla JP redaktorem z natury rzeczy zostanie Zenon, ale ze względu na staranność winien być Safar; dobry byłby i Urbańczyk,
ale czy będzie w Krakowie?
Do widzenia
K.N.
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587. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 V 1948
K.P.A.,
rano wysłałem korektę 1. arkusza JP, a razem z tą kartką [–] swój artykuł o Kowalskim z „Dziennika Polskiego”, oba nie polecone. A mówiłem już na Zarządzie i na
pogrzebie – 3. raz będę musiał powiedzieć 5 VI na Walnym Zgromadzeniu!
Safarewicz opowiadał mi o scenach z Otrębskim na Komisji Nazw Miejscowych –
jak się to dobrze stało, żem nie pojechał. No i o delegowaniu jego z Doroszem na
Zjazd Lingwistyczny do Paryża, z pominięciem Kuryły! Oczywisty to skandal, bo
1) Kuryło jest członkiem Komitetu Zjazdowego, 2) referaty zgłosili Kuryło i Dorosz, 3) Kuryło jest Kuryło. On powinien być na 1. miejscu, a na 2. mogli być ex
aequo Dorosz i Safar, no albo Dorosz, skoro zgłosił referat. Przypuszczają, że powodem eliminacji był atak na Kuryłę w „Литературной газете” 57. Safar jest naprawdę
zmartwiony.
Ciekawym impresji Pani z odczytu Taszyckiego, ale może wcześniej je usłyszę od
Urbańczyka, bo w bytność w W-wie przed jakimś 7 czerwca (w najlepszym razie) nie
wierzę.
Jutro jedziemy na Zabornię, wracamy w poniedziałek.
Do…
K.N.
588. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 30 V 1948

K.P.A.,
co Pani darzy większą sympatią: złodziei, pokoi, uczni, kluczy, nauczycieli, czy też ich
[–] niektórych na -ów? Proszę o rychły odpis, bo siedzę nad nudną, ale konieczną
odpowiedzią w JP pytającemu krośnianinowi, który twierdzi, że w Galicji mówi się
uczniów, złodziejów, pokojów, a w Kongresówce (mieszka w Radomiu) uczni, pokoi,
złodziei, co mi się wydaje odwróconym, bo z Krakowa nieznane pokojów ani złodziejów, chyba tylko uczniów.
Przeczytałem tę nową, pięknie wydaną pracę Trypućki58 Mianownik w roli przysłówka. I. Przymiotnik 59. Bardzo staranna i niegłupia, ale za pedantyczna. To coś
57 Niewykluczone, że ów atak miał związek z artykułem J. Kuryłowicza Językoznawstwo rosyjskie ostatniej doby w JP XVII. Rok 1948 przyniósł w ZSRR ponowną „ofensywę” marrystów, którą zakończyło dopiero wystąpienie Stalina w 1950 r.
58 Józef Trypućko (1910–1983) – językoznawca slawista, od 1940 r. pracował na uniwersytecie w Uppsali.
59 Dokładniej: Mianownik w roli przysłówka w słowiańskich językach, t. 1: Przymiotniki,
(1948).
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w rodzaju Pani. Skąd Pani miała jego dvaždi, triždi? 60 Ewentualnie to nowe mógłbym Pani może nawet dać po warunkiem recenzji obu do RS lub krótkiej wzmianki
do JP. Ale kiedy to będzie? Jutro, tj. razem z tą kartką, wracamy do Krakowa, bo
niestety, wykłady, a w piątek i sobotę posiedzenia Akademii.
Do widzenia
K.N.
589. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 VI 1948
Szanowny Panie Profesorze,
dopiero wczoraj wieczorem dostałam całą pocztę (korektę, list i kartę). Dziś odsyłam
korektę, gdzie było kilka błędów i parę wątpliwości. Bardzo ładne są oba wspomnienia o prof. Kowalskim. Każde inaczej ujęte, a tak swoiście (dla autora), a wypukle
i w sposób żywy i bliski rysujące sylwetkę prof. Kowalskiego. Ładnie też dobrano oba
zdjęcia. Artykuł Urbańczyka o żyrcu dobry – strona językowa jego jest bardzo zwięzła
w stosunku do leksykalno-społeczno-kulturalnej. Szkoda, że nie objaśnił szerzej przy
okazji Seklucjańskiego rzańcy (s. 69, przypis). O Lindego dowolności w formułowaniu cytat i ja miałabym do powiedzenia przy namiejętności. Artykuł Dejny pożyteczny, ale nudnawy na tym miejscu. Bardziej by się nadał do „Ludu Słowiańskiego”;
ciekawy i przyjemny jest Altbauer z jego sitwą 61. Tyle na razie.
Szereg już gotowy, przepisany. Zajmuje 5 i ½ strony, czyli ok. 5 stron druku.
Jednak wciąż się spodziewam, że się zobaczymy przed wakacjami. Dawno nie byłam
u Matki, która zaczęła kurację zastrzykową (o tym lekarzu z jego surowicą dochodzą
mnie z innych stron bardzo pozytywne relacje).
Książki obie chyba odeślę na Salwator – zrobię to w tym lub przyszłym tygodniu.
Przez parę dni byłam zajęta w jakiejś komisji Ministerstwa Oświaty przygotowywaniem tablic po [sic] ankietę dla zmierzenia stopnia znajomości polskiego języka
(pisownia, wypracowanie) w kl. V i VII szkoły powszechnej, I gimnazjalnej i I licealnej. Zetknęłam się przy tym z Wieczorkiewiczem. Ale o bliższych wrażeniach kiedy
indziej.
Urbańczyk bardzo dobrze i ładnie polemizował z Taszyckim, a Koneczna była na
Taszyckiego do głębi oburzona za brak wychowania i sposób odpowiadania na zarzuty, co mnie w nim jednak nie raziło (bo przywykłam do tego).
Do widzenia
A.O.-J.
60 Pytanie Nitscha odnosi się do rozprawy doktorskiej J. Trypućki Słowiańskie przysłówki
liczebnikowe typu stcsł. „dvašdi”, „trišti” (1947).
61 Mowa o artykułach z JP XXVIII 3.
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Kaźń ‘wykonanie wyroku’, ‘egzekucja’, tylko w wyrażeniu na miejscu kaźni – ale to styl górny,
nie codzienny.

590. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 VI 1948
K.P.A.,
nie wiem, czy w ogóle będę przed wakacjami w W-wie.
Nie wiem, jak tam było z Taszyckim i Koneczną, ale przede wszystkim powinna
była być bardzo źle ustosunkowana do jego sposobu rozumowania o mazurzeniu:
z tego, co mi napisał Urbańczyk, zdumienie bierze, jak można rzecz tak prostą tak
naciągać, naprawdę nie wiem, po co. Ale gorsze rzeczy były z Otrębskim na Komisji
Nazw, na którym na szczęście nie byłem. Witold Nieżyczliwy określił mi go jako
człowieka amoralnego i akulturalnego, zdaje się, słusznie.
Dziś i jutro Akademia, wskutek czego w drukarni wykańczają rzeczy akademickie, a tak, że JP i BPTJ razem ledwo 1 zecer popycha. Ale 2. arkusz JP prześlę choćby
częściowo. Oba te wydawnictwa muszą być przed 20 bm.
Moja żona chce jechać na Zabornię ±12–20 bm., ja koło 1 VII. Jej zdrowie się
waha.
Ciekawe, co mi dziś powie Kuryło.
Do…
K.N.
591. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 4 VI 1948

Szanowny Panie Profesorze,
wreszcie mam swój własny stolik i bardzo przyjemnie się przy nim siedzi. Tamten
mały karzełek odkomenderowany do jedzenia, a mój jest większy.
Dważdi, triżdi Trypućki czytałam na Salwatorze. Praca leżała albo na stoliku
z czasopismami obok tapczanu, albo na półkach. Już nie pamiętam. Recenzję może
bym napisała, bo nie trzeba by wtedy zbyt szczegółowo.
Na osobnej kartce załączam odpowiedzi na złodziei i uczniów. Dodaję przykład
z kaźnią ‘stracenie’ wyłowioną z Witolda wstępu do Sieroszewskiego nowelek. Ładny
był ten wstęp.
Elusia jest zakłopotana lokalem na Lwowskiej. Była tam parę razy. Zawsze zamknięte – wygląda, jakby nie kontynuowano tych prac remontowych. Próbowała
skomunikować się z tym inżynierem (jestem tak chronicznie niedospana, że ciągle
robię błędy w pisaniu i – co mi się nigdy nie zdarzało – opuszczam masowo litery),
ale nie trafiła do niego. Jakie jest jego nazwisko i dokładny adres? W dodatku jej
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gospodyni wymówiła jej mieszkanie od 1 września, bo syn jej (gospodyni) ma z nią
zamieszkać, dlatego Ela jest pod naciskiem zewnętrznych okoliczności i tak się o tę
Lwowską troska. Od 15 VII – 15 VIII Ela ma urlop (zdaje się będzie w Zakopanem),
a potem do 1 IX tylko 2 tygodnie. Za późno, żeby wtedy rozstrzygnąć o sprawie
przeprowadzki z Żoliborza.
A rychły odpis to nowotwór czy archaizm? Tak się już utarł odpis ‘kopia’, że mi to
wygląda tu na „derywację wsteczną” niemal.
Może tę swoją namiejętność odbędę jeszcze przed wakacjami, nie jestem pewna.
O bodajże // bodaj że klei mi się po głowie większa jakaś notatka – to by jednak
wkraczało w zagadnienie partykuły że na szerszym podłożu. Celowo nie chcę w to
w tej chwili włazić. Doroszewski wydał z pogadanek, jakie ma do Radia Polskiego,
Rozmowy o języku (wydał Instytut Wydawniczo-Radiowy) – on jednak nie umie robić
wyboru z tego, co warto „uwiecznić”, a co na to nie zasługuje. Przeglądałam ją (bardzo pobieżnie) na posiedzeniu Wydziału. Oczywiście żadnej literatury przedmiotu.
Zdaje się jednak, że nie nosi to charakteru ultrapoprawnościowego ujęcia.
Kończę i do widzenia – życzę Obojgu Państwu niezmęczenia po posiedzeniach
Akademii.
A.O.-J.
592. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 VI 1948

K.P.A.,
że Dejna62 nudnawy tutaj, to sam wiem, ale 1) pożyteczny, 2) musiałem jakoś, byle
tylko opieka się nie chwiała, bliżej zaopiekować się ruską sprawą. 2. arkusz, cały petitowy, będę posyłał częściami. Z BPTJ mam kłopot: Kleczkowski, a jeszcze bardziej
Stopa niemożliwi.
Posiedzenia się odbyły. Sekretarza generalnego oczywiście wybrano, jak było do
przewidzenia. Z członków korespondentów Ananiasza i Klawka, też Kuraszkiewicza.
Niby nie było nieprzyjemności, ale już mam tego dosyć.
Trypućkę chyba Pani poślę nowego. Notatkę o nim do JP i sam bym napisał. A co
do RS, to kiedy to on się będzie drukował! Przecie zalega cały 2. półtom bibliograficzny, a także… Wstyd mi się podpisywać na takiej odwlekance. A Zenon wzięty
przez Lehra ograniczył się w bibliografii, bodaj nie do całej bibliografii polskiej, ale
do polskiego w niej działu! Sławskim orać też można do pewnej miary, no i mimo
wszystko trzeba kontrolować.

62 Karol Dejna (1911–2004) – językoznawca slawista, dialektolog, w tym czasie adiunkt na
UŁ.
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Adres architekta PAU jest: Inż. Stanisław Płoski, Mokotowska 51–50. Powiem
o tym Dąbrowskiemu, ale niech się p. Schayerowa sama też do niego zwróci, przecie
wszyscyśmy razem ten lokal oglądali i wydawali zarządzenia.
K.N.
593. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 11 VI 1948

Szanowny Panie Profesorze,
przepraszam z góry za wysłane wczoraj książki. Kazano mi ich brzeg odsłonić na poczcie, a gdy się to już stało, okazało się, że bez żadnego trudu przyjęto by je jako list
polecony. Więc czekam na najbliższą kartkę z burą.
Jutro ostatni dzień wykładów, we wtorek Witold wyjeżdża na 2-tygodniowy wypoczynek. Mnie trzymają jeszcze jakieś uniwersyteckie „funkcje” do końca miesiąca.
Co dalej będzie, nie wiem. Ustali się to jutro dopiero i w niedzielę w Łodzi, dokąd jutro jadę. Matka znów gorzej – nie tyle z płucami, ile z sercem. Kazano jej 2 tygodnie
leżeć bez ruchu – ale znam jej „postawy życiowe” i wiem, że z tego nic nie wyniknie
dobrego. Od 1 czerwca zbieram się do nowych zajęć „autorskich”, ale z tego nic dotąd nie wyszło. Będę też musiała wcześnie się zabrać do przygotowania wykładów na
rok przyszły.
Przed kilku dniami nowy przykład usłyszany od warszawianki: nauczycielowie
(2 razy – czyli to u niej normalna końcówka).
Witold bardzo by chciał ze mną pobyć w Krakowie – ale to u niego aktualne
dopiero we wrześniu – a u mnie nie wiem, kiedy i jak.
Elusia dotarła do architekta, wszystko wymalowali, ale nie przestawili kuchni.
Trzeba się teraz zająć instalacją światła, gazu itp., ale na to chyba trzeba specjalnego
upoważnienia dla Eli z Akademii.
[bez formuły finalnej i podpisu]
594. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 VI 1948
K.P.A.,
bardzo bym chciał już się z Panią zobaczyć, bo choć nie ma jakichś konieczności,
dobrze by było różne rzeczy omówić. A tu tymczasem najpierw jakieś opory przeciw PAU, potem wielka polityka, węgierska czy nawet anglosaska, wciąż opóźniają
naszą jazdę do W-wy. Może jednak będziemy w 2. połowie tygodnia, tj. już w lipcu,
a Pani gotowa już wtedy być poza W-wą! Dlatego bardzo bym prosił o wiadomość,
ewentualnie telegraficznie, jak stoi sprawa z Pani wakacjami; jeszcze lepiej by było
telefonicznie, ale cóż?

• 124 •

Jutro odejdzie do Pani 3. zeszyt JP, a parę dni później BPTJ wraz z nadbitkami;
cały wreszcie podpisany do druku. Z tym BPTJ są małe kłopoty: czy posyłać takim
ludziom, jak Łaszewski i Olszewska63, którzy znów się do PTJ zgłosili i zostali przyjęci, ale którzy nie byli łaskawi przysłać tej olbrzymiej wkładki 300 zł rocznie!?
Co słychać z „Poradnikiem Językowym”?
Gdybyśmy się teraz nie zobaczyli, to niech mi Pani przyśle swój artykuł do JP, bo
chcę zaraz dać jak najwięcej do druku. W recenzji Zenona o Doroszu64 niech Pani
zwróci uwagę na sprawę nierozłącznego by. My wszyscy trwamy przy naszej interpretacji i trzeba, by Pani zajęła to samo stanowisko w tych wydawnictwach, na które ma
Pani wpływ.
Jutro po południu zawozimy na Zabornię Ankę i trochę rzeczy, po czym wracamy
tu na kilka dni. Właściwie moja żona mogłaby już nie wracać, ale 1) boi się! mnie
tu zostawić bez Józi, 2) ma jeszcze drobne sprawy, np. z autem, tj. z prawem jazdy,
lekcji nie chce stracić, choć – w tajemnicy przed nią – nie wierzę, by jeszcze mogła
samodzielnie jeździć bez wielkiego ryzyka dla jej serca; przytakuję, ale będę się starał
do tego nie dopuścić. Ona chce w sierpniu jechać bodaj do Szczecina (oczywiście, nie
sama prowadząc), a doktor i to po prostu odradza. Ja bym się bardzo chciał wyrwać
w sierpniu choć na 2 tygodnie, ale bodaj do tego nie dojdzie. A Pani? Jakie ma plany?
Jak z Matką Pani? Oczywiście gdyby się Państwu [–] Salwator, to prosimy.
Elusia dobrze zrobiła, że napisała wprost do Akademii, powinna zaraz dostać poświadczenie, że jest tego lokalu administratorką.
Kończę, ale jeszcze nie zaklejam, bo może tą pocztą przyjdzie co od Pani, a mogę
przed 11 nie wychodzić.
Więc do widzenia? gdzie i kiedy?
K.N.
595. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, sobota, 3 VII 1948
K.P.A.,
telegram Pani wywołał zdziwienie: coś się stało, że nagle cały plan wakacyjny zmieniony i to w tak dziwny sposób. Moja żona powiedziała, że robi wrażenie ogłoszenia
z domyślnym „oczekuję propozycji”; a więc zaczekamy i my.
Zdecydowaliśmy się wyjechać na Zabornię w poniedziałek, jakakolwiek by była
pogoda. Bo gdyby się trafiło, że by trzeba jechać do W-wy – co wciąż w tym samym
63 Stefan Łaszewski i Irena Olszewska, wymienieni w spisie członków PTJ w roku 1948.
64 Mowa o recenzji książki W. Doroszewskiego Rozmowy o języku. Klemensiewicz zwrócił
w niej uwagę na niezgodny z zasadami pisowni z 1936 r. rozdzielny zapis cząstki by z formami 3 os. trybu przypuszczającego w zdaniach z niewyrażonym podmiotem rzeczownikowym.
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stadium, tj. że możliwy i koniec przyszłego tygodnia – to przyślą po mnie auto po
południu, a na 2. dzień rano jedziemy. (Urbańczyk przyjedzie jutro, więc chyba we
wtorek wyjadę; moja siostra ma zostać na całe lato na Salwatorze). To spóźnienie bardzo mi nie na rękę także dlatego, że moja bratowa zostaje w W-wie tylko do 10 bm.,
a o Zieleniewskich nic nie wiem; ale ostatecznie są już chyba i hotele.
Złożyłem się do listu, a tu i kartka by może starczyła, nie z powodu braku materiału, ale z powodu o wiele lepszego nadawania się go do nocnej rozmowy.
[bez formuły finalnej i podpisu]
596. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 VII 1948

Szanowny Panie Profesorze,
ogromnie Obojgu Państwu dziękuję za ponowienie zaproszenia, ale to nie jest aktualne. Jestem uwiązana w Warszawie w sposób nieproduktywny i niezdecydowany.
Wszystko się łączy z osobą mojej Matki i jej kuracjami. Oceniam bardzo krytycznie
całą jałowość moich wielokrotnych wyjazdów do Łodzi, pod Łodzią, wielokrotnych
do Otwocka, planowanych do Bielska na Śląsk, i wciąż jeszcze to do żadnego widocznego rezultatu nie doprowadziło.
Matka się miała leczyć jakąś specjalną surowicą przeciwgruźliczą z dokończeniem
tej kuracji w Bielsku. Zaczęła zastrzyki w Łodzi. Po trzech iniekcjach nastąpiła poprawa samopoczucia płucnego (sugestia?), mocne osłabienie serca i zmiany reumatyczne w rękach. Strzykacz przestał przyjeżdżać do Łodzi, każąc swym pacjentom
zamieszkać w Bielsku, gdzie przebywa. Tymczasem reumatyzm czy artretyzm i serce
zarysowały się dość poważnie. Matka od 16 dni leży w Łodzi w szpitalu ubezpieczalni
na obserwacji i zabiegach diatermicznych. Stosowano tam dużo środków doustnych
nasercowych. Dopiero atak wątroby i woreczka żółciowego położył kres temu, Matka
dostała separatkę i na serce zastrzyki dożylne (glukoza z witaminami). Poprawia się
i czuje się lepiej. Dopiero w dwa tygodnie po przyjściu do szpitala zdołano porobić
właściwe zdjęcia. Czyli że te badania i kuracje jeszcze potrwają. A ja krążę między
Łodzią i Otwockiem, regenerując na nowo utracone możliwości pensjonatowe. Bo
z tego Bielska szczęśliwie moje Panie w Łodzi zrezygnowały – i lepiej, bo choć szczepionka nie wygląda na ostrą, ale dla osób starszych i tak jest za silna, i można się
domyślać komplikacji (jak te, z którymi para się teraz w szpitalu).
Stanęło, że Matka po wyjściu ze szpitala na resztę lata osiądzie w Otwocku. Ja
będę dojeżdżać z Warszawy, żeby jej załatwić i dowieźć, co trzeba, i mieć oko na nią
i ewentualną pomoc lekarską. Nie wiem tylko, kiedy to się wreszcie zrealizuje i w jakiej formie. Jestem już tym wewnętrznie zdezorganizowana. We wrześniu chciałam na
10 dni zrobić sobie prawdziwy pełny urlop (Paulinum pod Jelenią Górą). Nie wiem
tylko, czy dojdzie do tego. Mam głupio zmęczone serce. Od 3 tygodni nie robiłam
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nic naukowo i nie wykorzystałam Witolda 2-tygodniowego wyjazdu do Paulinum.
Były jakieś odświeżania i reperacje mebli, i odczyszczenie ubrań i mieszkania, co
mnie obok jeszcze jakichś końcowych konferencyj i posiedzeń, i chronicznego niedosypiania dosyć podcięło. Teraz nie wiem, od czego zacząć w mojej pracy umysłowej.
Czy zasiąść do słownika optatywów, czy do regionalizmów Norwida (to by wymagało
obszernej lektury o Norwidzie, o współczesnej epoce, roli estetycznej regionalizmów
itd.), czy do jakiegoś drobiazgu do książki dla Kowalskiego (to fakultatywnie, bo nie
wiem, czy mi co wyjdzie). A równolegle przygotowywanie się do wykładów na rok
przyszły. A – i jeszcze broszurka dla „Wiedzy Powszechnej” o ortografii. No i lektura
zaległych – dosłownie stosem leżących – książek z językoznawstwa.
Dokąd na lato jedzie Urbańczyk? Obiecał mi pożyczyć parę książek o czeskim
języku literackim. Czy i kiedy będzie w Krakowie?
JP dostałam i rozprowadziłam. Ale zapowiedziana przesyłka „Biuletynu” jeszcze
nie nadeszła.
Przeglądałam Otrębskiego Życie wyrazów podporządkowane kontaminacji. Dużo
w tym fantastyki, a mało pogłębienia. Choć są i trafne objaśnienia, ale tych to chyba
niewiele i mało ważnych. Dziwię się, jak taki indoeuropeista może się ograniczyć
tak łatwo do Słownika etymologicznego Brücknera i Lindego. Przerzuciłam też SlOcc.
XVIII – biedny Sławski – jego praca jest bardzo poważnie uszkodzona przez tę niekorektę. Mamy jeszcze dystrakcje intelektualne w rodzaju lektury i dyskusji nad artykułami ucznia Witolda, Wojtasiewicza, o składni chińskiej. W świetle tego widzę, jak
wielkie są moje braki w zakresie składni języków indoeuropejskich, by móc skutecznie (lub nie) polemizować z autorem. On zresztą w dniach najbliższych udaje się na
jakąś dziwaczną i ryzykowną operację (leukotomia czołowa) i nie wiem, jak prędko
i czy w ogóle będzie w stanie podjąć urwaną w połowie dyskusję.
Jeżdżąc pociągami do Łodzi, przeglądałam Doroszewskiego Rozmowy o języku.
Jest tam na str. 39 artykuł jego o miejscu przymiotnika, do którego on dużą przywiązuje wagę, a który moim zdaniem jest niewłaściwie napisany, jeśli chodzi o pogadanki radiowe, i powinien by ulec zupełnemu przerobieniu, jeśli ma stanowić wyraz
nowej koncepcji autora. To tygodniowe pisanie pogadanek do Radia daje ten zysk
w końcu, że powstaje tomik samodzielny, ale stroną ujemną tego jest piętno dorywczości i niemożność bardziej wyczerpującej argumentacji w tematach, które by tego
wymagały.
Elusia jest teraz w wielkich opałach. Czeka na to upoważnienie z Akademii, żeby
się natychmiast wprowadzić, bo jej gospodyni naciska na nią, żeby się to stało jak
najprędzej – potrzebuje pokoju. Elusia dokonała przestawienia pieców (bo źle funkcjonowały, a wcześniej tego nie wypróbowano). Zresztą wykazuje dużo energii i zaradności, o czym nigdy co do niej nie wątpiłam.
Trzeba kończyć, bo się już kończy arkusz. Czekam wiadomości zgodnie z ostatnim listem w końcu tego tygodnia. W razie gdyby zawiedli Zieleniewscy i hotele, coś
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się jednak tu wykombinuje. Są choćby u nas 2 fotele, z których się mości jakie takie
spanie (korzystają z niego w razie potrzeby Zdzisław lub Myszka). Jest też kozetka
w Instytucie Orientalistycznym, na której drzemkę poobiednią odprawia Ranoszek65
w ciągu roku szkolnego. W każdym razie jakoś się to urządzi.
Do widzenia
[bez podpisu]
597. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 8 VII 1848
K.P.A.,
od wczoraj jesteśmy tutaj, dziś dostałem list Pani. Tak, widzę, że Pani jest uwiązana;
nie ma co mówić o tym, co się stało, ale nie rozumiem, dlaczego Pani nie pojechała
na 2. połowę czerwca do Paulinum – nie było przecie żadnej istotnej przeszkody! I ja
tam chciałem pojechać, choć na 2 tygodnie w sierpniu, moja żona mnie nawet trochę
namawiała – mogłaby tu zostać z Anką, ale się nie dało, bo właśnie moja żona upiera
się przy 2 tygodniach w sierpniu Śląska i Szczecina (ma ochotę pisać coś „geograficznego”), choć naszym zdaniem stanowczo nie powinna tego robić; ale gdy nie da od
tego odciągnąć, to muszę przecie i ja pojechać, tym bardziej że się tego boję…
A teraz czekam na tę W-wę. Rzecz to dla mnie podejrzana, ale gdy przyjdzie,
muszę pojechać, choć nie wiem, jak się to skończy. (Cały ten jubileusz Akademii nie
był pomysłem szczęśliwym, ale już się niepodobna cofać).
Ela dostała jedno pełnomocnictwo, ale podobno trzeba było specjalnego dla elektrowni i gazowni, i to z podaniem teraźniejszego miejsca zamieszkania, któregośmy
nie znali; poleciłem wtedy kancelarii, by do niej o to napisała pod adresem biblioteki,
i przypuszczam, że się to stało.
Urbańczykowie są w Hucisku (Hucisko to stacja między Suchą a Żywcem), poczta chyba w miejscu i chyba nie potrzeba bliższego adresu, bo to zaraz przy stacji i poczcie (?), ale on będzie bywał i w Krakowie ze względu na tego oparzeńca. Pomyślę
o tym, by Pani może co przywieźć o języku literackim czeskim, gdy będę w W-wie;
może „Slovo a Slovesnost”.
Sądy Pani o Otrębskim i Doroszewskim mnie nie dziwią. Otrębski we wstępie
zwala część winy na krakowski Słownik staropolski bez sensu, bo gdyby chciał, toby
mógł do niego przyjechać, inna rzecz, że z prawdziwą naszą przykrością.
A Rudnicki i Zabrocki w Wydziale Nauki przedstawili recenzję JP o SlOcc. jako
„napaść”! Sądzę jednak, że to był jedyny sposób, aby na przyszłość od takich rzeczy
powstrzymać. Już to Urbańczyk nie będzie miał w Poznaniu słodkiego życia. A co do
65 Rudolf Ranoszek w tym czasie był zastępcą profesora w Katedrze Filologii Starożytnego
Wschodu.
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Dorosza, to jego książeczkę dałem Zenonowi jako recenzentowi, więc uwagę Pani
o tym szyku przymiotników dopiero zrozumiem, gdy sobie to dzieło w seminarium
przejrzę. Zenon nie miał wielkiej ochoty pisać o człowieku, który powiedział, że musi
położyć kres Zenonowemu monopolowi, ale jakoś bez trudu napisał, moim zdaniem
dobrze, bez względu na to, że trudno się ze strony PorJ spodziewać stanowiska życzliwego dla JP. A co z tym „Poradnikiem” słychać? JP na lipiec–sierpień już się składa:
artykułów jest więcej, niż się w zeszycie zmieści; a 2. o języku galicyjskim i królewiackim muszę tu napisać (wziąłem z sobą listy tego krośnianina).
Tym razem to Pani ma już wreszcie BPTJ i odbitki. Nie mam już sił to wszystko
energicznie prowadzić. Gdy Kuryło przyjdzie do Kr., niech to wszystko obejmie.
Na razie przez te 1½ dnia przeczytałem dwie sztuki francuskie, a jutro będę jakąś
francuską powieść.
Nadbitkę Mikulskiego Nad tekstami Kniaźnina  66, miniaturową robótkę niby
w rodzaju Borowego [sic]. Tym Mikulskim to się niektórzy zachwycają; po wahaniu
przedstawiono go ministerstwu jako kandydata na Katedrę Nauk Pomocniczych Literaturoznawstwa, po cofnięciu uchwały Komisji, przedstawiającej, tj. myślącej z początku o Dłuskiej. Ale to wisi daleko w powietrzu, nie mówiąc nawet o niespodziance
jugosłowiańskiej.
Mam nadzieję, że nie spadnę do W-wy właśnie, gdy Pani będzie musiała wyjechać
do Łodzi lub gdzie indziej. Naprawdę bardzo z Panią współczuję i bardzo bym chciał
dłużej porozmawiać i o Pani, i o sobie.
Ale „ortografka” jak Pani nie powinna robić takich błędów ortograficznych, jak
„jakichś końcowych konferencyj”, bo przepisy mówią najwyraźniej, że tylko w razie, gdyby zachodziła możność nieporozumienia, że nawet wtedy tylko „wolno” (nie
musi się) pisać w gen. pl. -yj.
No to na papierze na razie tyle.
K.N.
9 VII

Chciałbym Pani od razu posłać „Slovo a Slovesnost” rocznika X česlo 1, a potem
i 3, i inne, ale nie wiem, czy znajdę tu taką kopertę. Ten zeszyt właśnie dziś przeczytałem i myślę, że Pani się może przydać do przyjrzenia się nowej czeszczyźnie i jej
problemom. W ogóle to pismo jest warte czytania, choć czasem więcej teoretycznie
wiąże język z literaturą niż istotnie. Ale to pismo z programem, gdy JP właściwie
bez programu. Czasem o tym myślę, ale nie wiem, kto by mógł o tym u nas pisać: Milewski? Ktoś z gromady warszawskiej*)? Zenon (zbyt nudno)? Oczywiście nie
z wielkiego konia teoretycznego, ale praktycznie o określonych książkach czy autorach, to prócz Pani Dłuska, może Urbańczyk. A co do tego numeru, to myślę tak.
66 Może tu chodzić o jakiś (osobno odbity?) fragment książki T. Mikulskiego Nad tekstami
Kniaźnina 1 (1947).
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Vančura67 właściwie nie ma z językiem nic wspólnego. Havránek zbyt wychwala
wpływy Praskiego kroužka, a więc szczególiki. Travníček jest pożyteczny. Najciekawszy jest Vodička68, bo mimo rozległego tematu rozumie też stosunek odrodzenia
do języka, a epokę Dobrovskiego i Jungmanna69 ciekawie charakteryzuje. Z recenzji
najciekawszy Skalička70, ale i przekłady z perskiego i rosyjskiego u nas, nie wiem kto
by tak omówił. Wreszcie książka słowacka o teorii literatury (formaliści) i u nas by
się przydała mimo warszawskich literaturoznawców. A na ostatniej stronie Skalička
o chińszczyźnie!
Ale za jakie 2–3 miesiące poproszę o zwrot.
Myślę, że będę tu spokojnie siedział, nienagabywany o jazdę do Warszawy. Mimo
to do widzenia w niej.
K.
Doroszowej czy Budzykowej? A więc z „gromad warszawskich”. Tu psio zimno i bez odrobiny słońca, za to na pół z deszczem.
A ten Skalička – w następnym zeszycie pisze blisko arkusz o Problemie jazykové různosti,
co będę dziś czytał. A może Pani ma to „Slovo a Slovesnost”? Ale myślę, że nie. Ja dostaję
w wymianie za JP.
*)

598. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 9 VII 1948

Szanowny Panie Profesorze,
ponieważ początek wakacji już się dość w lipiec zagłębił, tracę coraz bardziej nadzieję
zajrzenia Pana Profesora do Warszawy. Wobec tego wysyłam na Zabornię rękopis
Liczebników nieokreślonych… Strażak, który jest pedantem, ale nie jest polonistą, zakwestionował tytuł artykułu: że mógłby kto rozumieć, że są nie określone w systemie
języka71. Sądzę, że wybór pisowni łącznej nieokreślone (chyba dopuszczalny?) wątpliwości te winien uchylić. W rękopisie dokonałam poprawek terminologicznych,

67 Zdeněk Vančura (1903–1974) – czeski literaturoznawca i tłumacz, w tym czasie profesor
Uniwersytetu Karola w Pradze.
68 Felix Vodička (1909–1974) – czeski historyk literatury, profesor Uniwersytetu Karola,
twórca strukturalistycznej koncepcji historii literatury.
69 Josef Dobrovsky (1753–1829) – czeski filolog slawista, językoznawca i historyk, uważany
za ojca naukowej slawistyki. Josef Jungmann (1773–1847) – czeski filolog, leksykograf,
literat, tłumacz.
70 Vladimir Skalička (1909–1991) – czeski językoznawca, tłumacz, członek Praskiego Koła
Lingwistycznego, w tym czasie profesor Uniwersytetu Karola.
71 Mowa o artykule A. Obrębskiej-Jabłońskiej Liczebniki nieokreślone w systemie języka
polskiego.
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zastępując nieprecyzyjny, choć poręczniejszy termin czasowniki osobowe, nieosobowe przez orzeczenie zgodne z podmiotem gramatycznym lub orzeczenie w rodz.
nijakim. Dodałam też 2 przypisy na marginesie przykładów upolowanych już po
napisaniu artykułu.
Jestem w trakcie dostawania grypy – temperatura mi rośnie mimo zastrzyku
Omnadiny. Pewnie będą nici z jutrzejszego „galowego” przedstawienia (Fantazy
w Teatrze Polskim), na które mnie zabrać chciał Lewak, bo jego żona, a moja (ściślej
Myszki) koleżanka, wyjechała na wakacje.
Odbitki moje przyszły, ale t. VIII „Biuletynu” jeszcze nie – widać kto inny wysyła – nie drukarnia. Powiedziałam Olszewskiej, żeby opłaciła składkę i zawiadomiła
Łaszewskiego. Może to zrobi.
Elusia upoważnienie dostała przed paru dniami i już się przeprowadziła na nowe
„urzędowe” lokum. Ma tapczan, krzesło i mały niski taborecik, zakłada gaz i jest bardzo szczęśliwa, że jest u siebie. Poza tym – puste ściany. Jej siostrzeniec obiecuje jej
kupić hulajnogę, żeby wyzyskała tyle przestrzeni mieszkaniowej.
Do widzenia
A.O.-J.
599. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 12 VII 1948
Czy znany jest Skalička jako sinolog? To inteligentny lingwista, ale Czech, jako największe
kulturalne języki wyliczający: grecki, łaciński, arabski i rosyjski, dodając jednak na 2. miejscu
także angielski; i jeszcze 2. raz ma coś podobnego.

K.P.A.,
to napisałem na zapas przy lekturze, aż tu dziś dostałem artykuł i list. Artykuł oczywiście tak, ale chciałbym przed drukiem omówić pewne drobnostki ustnie, bo pisać
byłoby za długo. A z moją jazdą istotnie coraz dziwniej, a raczej nie z moją jazdą,
tylko z prezydentem i Akademią.
Płoski, architekt, miał zamówić meble do lokalu PAU jeszcze za naszej bytności,
tj. 29 kwietnia; omawialiśmy je w składzie, po dawniejszym omówieniu w Krakowie.
Potem tam nie byłem, a Dąbrowski był raz, ale 1½ dnia i z Płoskim się nie widział.
PAU mi z różnych względów dolega, a lichy stan serca mojej żony też. Dlatego odpoczynek zaborniański jest względny. Nic nie wiem. Kartkę chyba jutro wyślę.
Do…
K.N.
Ten artykuł to na pograniczu antykwy i kursywy: antykwa jako teoretyczne ujęcie, kursywa
jako o dzisiejszym kulturalnym wahaniu [sic].
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Może by Pani zamiast fonetyki chińskiej [sic] zajęła się strukturalnymi różnicami chińskiego i polskiego?

600. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 VII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
wraz z listem z Zaborni przyszedł tom VIII „Biuletynu”, bardzo uczenie wyglądający,
ale nie będę go czytać, chyba artykuł Ścibora jako najkrótszy i podobno bardzo przerobiony w stosunku do sprzed wojny72.
Od 5 dni leżę, chorując na grypę. Złośliwa bestia, bo choć gorączkę powstrzymałam zastrzykiem Omnadiny, to poza tym wszystkie inne objawy działają w pełni,
a każda próba wstania i wyjścia do sklepu, a nawet pozycja w łóżku na siedząco
kończy się sromotną porażką. Jak się do jutra nie skończy, zejdę na dół do doktora
uniwersyteckiego, z którym nie lubię gadać, bo się nadaje do leczenia ludzi poważnie
i chronicznie chorych, a nie takich krótkometrażowych dolegliwości. Ale mnie ten
stracony tydzień życia przejmuje gęsią skórką. Jak ja to nadrobię?
Przeczytałam znaczną część RS z korzyścią dla bibliografii do wykładów. Ładne
są recenzje Safarewicza – stanowcze, a nie bolesne. Ale [– – –] wyznaje się w „dużo”
rzeczach, bestia – i to tych, które są mi [– – –] potrzebne! Poza tym gubię się w lekturze i sporach metodologicznych na temat innego artykułu Wojtasiewicza. Właśnie
dziś spędził u nas cały wieczór.
Przeglądałam przez jeden z tych dni moje chińskie materiały. Są tam obserwacje
z zakresu fonetycznych uproszczeń zgłosek pekińskich, których nie uwzględnił autor
bardzo szczegółowego 2-tomowego dzieła o dialekcie pekińskim, mnich, zdaje się,
Flamand: Mullie73. Nie wiem, do czego się to może nadać, bo chyba nie do księgi
dla Kowalskiego.
Do widzenia
[bez podpisu]

72 Z. Stieber, Dwa problemy z polskiej fonologii. I. Fonologiczna funkcja samogłosek nosowych. II. Fonologiczne sposoby oznaczania granicy słowa i morfemu w dzisiejszej polszczyźnie
kulturalnej.
73 Jos Mullie (1886–1976) – misjonarz, sinolog. Tu mowa zapewne o jego trzytomowej pracy
Het Chineesch taaleigen. Inleiding tot de gesprokene taal (Noord-Pekineesch dialekt) (1930–
–1933), także w przekładzie angielskim, The Structural Principles of the Chinese Language.
An Introduction to the Spoken Language (Northern Pekingese Dialect) (1932–1937).
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601. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 16 VII 1948
K.P.A.,
wczoraj mi się jakieś głupstwo napisało, mianowicie to o Jakubowskim i Dłuskiej.
Oczywisty nonsens wynikły stąd, że myślałem o porządnym prozaicznym tekście rosyjskim, bardziej celowym niż przekład wierszem; bo przecie porządne nowopolskie
tłumaczenie daje Pani, a wątpliwości staroruskie zostają wątpliwościami i dla nich,
choć przecie po rosyjsku lepiej od Pani umieją. Niech to Pani wymaże z pamięci,
a list wyrzuci74.
Van der Maulen75, gorszy następca van Wijka, napisał po niderlandzku o na bakier i o herbacie. Przeszło dzień nad tym dukałem [sic] i ostatecznie herbatę do JP
streszczę, a o bakier (dłuższy) poproszę Kleczkowskiego.
Z Chopinem (w W-wie mówiłem o nim 11/2 [19]38, gdy Pani chyba była w jakichś Chinach) nie tak łatwo, bo on – mocno mi się zdaje – świadomie w listach
język przekręca, tj. świadomie go czasem w codziennym życiu stylizująco przekręcał,
jak to młodzi chłopcy czasem robią.
Pogoda się dziś zepsuła, oby nie u Państwa, choć dla Igora to obojętne76.
Do…
K.N.
bardzo ciekawy ten Chopin.

602. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 VII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
właśnie przeczytałam artykuł Skalički Sur la typologie de la langue chinoise parlée
„Orientalisches Archiv” XV nr 3–4. Ten językoznawca ma na pewno więcej przygotowania ogólnojęzykoznawczego ode mnie, by móc się zajmować zagadnieniami
strukturalnymi (choć nie wyczerpał literatury dotyczącej np. porównania między
angielskim a chińskim (Jespersen)), ale nie zamierzam zajmować się zagadnieniem,
w którym bym uwięzła na wiele miesięcy i pewnie słabo je wykonała. Czy nie lepszy
skromny przyczynek realny jak ten projektowany z fonetyki i dialektu pekińskiego?
Mam w domu 2. egzemplarz tego mojego artykułu, może by to ułatwiło listowne
74 Adresatka zapewne spełniła życzenie Nitscha, nie ma bowiem tego listu w zbiorze.
75 Renier van der Maulen (1882–1972) – holenderski językoznawca slawista i bałtysta, od
1946 r. profesor bałtystyki na uniwersytecie w Lejdzie.
76 Mowa o rozpoczynanej przez Obrębską-Jabłońską pracy nad przekładem Słowa o pułku
Igora.
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wyjaśnienie szczegółów, które się inaczej odłożą pewnie do późnej jesieni. Zresztą nie
nalegam. W jakiej pracy Skalička tak wysławia język rosyjski? W tym artykule, który
tu przeczytałam, stale sięga do porównań z czeskim, jeśli chodzi o języki słowiańskie.
Elusia już w Kościelisku od dzisiaj. Więc sprawy meblowania i p. Płoskiego będą
aktualne dopiero za miesiąc.
Martwi mnie stan zdrowia Pani. Czy wciąż trzeba tak bardzo uważać?
Od wczoraj już chodzę po świecie i zabieram się do pracy na wszystkich odcinkach. Grypa pozwoliła mi jednak trochę odpocząć.
Do widzenia
A.O.-J.
Dla Pani wiele pozdrowień.

603. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 17 VII 1948

K.P.A.,
chyba się Pani jakoś obroniła przed grypą?
Tutaj rzeczą zasadniczą jest wciąż słaby stan serca mojej żony i fatalna pogoda,
mokro i zimno: bodaj nie pamiętam takiego lata, odpłaty za najlżejszą w mym życiu
zimę.
Audiencja odłożona na po 10 sierpnia, gdy pani minister77 wróci z urlopu!
Posyłam 2. artykuł z JP, i tak by je Pani czytała, więc lepiej dla obu stron, gdy go
Pani, czytając, skoryguje. Następne też jeszcze chyba pocztą, nie osobiście.
Jak ze zdrowiem Matki Pani i z Pani jedzeniem?
Do Krakowa zajrzę 27–29 bm., ale proszę adresować na Zabornię, bom tego roku
zarządził, by mi już poczta tu przeadresowywała, co jest, zdaje się, lepiej. Wprawdzie
listonosz udaje czasem, że gazeta nie przyszła, i jeden dzień sobie oszczędza (o ile nie
ma czegoś poleconego), ale i tak nie czeka na mnie poczta w Krakowie.
Kartkę tę zapomniałem wrzucić, wrzucając korektę i „Slovo a Slovesnost” zeszyt 2., a tu przyszła kartka o dalszym ciągu grypy i książka, co do której będziemy
się starać być wyrozumiałymi; moja żona już ją czyta.
Od wczoraj wieczora wreszcie czysta pogoda.
Do…
K.N.

19/7

77 Mowa o Eugenii Krassowskiej (1910–1986), absolwentce USB, przed wojną asystentce
w Katedrze Historii Literatury Polskiej i uczennicy Manfreda Kridla. Po wojnie porzuciła
naukę na rzecz polityki. Była członkiem władz Stronnictwa Demokratycznego i posłem
na sejm. W latach 1946–1965 była wiceministrem oświaty (po reorganizacjach: Szkół
Wyższych i Nauki, następnie Szkolnictwa Wyższego).
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604. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 VII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę ładnego artykułu o wyrażeniach prawniczych Mickiewicza. Korekta
prawie bez błędu. Co sądzi Pan Profesor o szerzącym się dziś „spolszczonym” skrócie
ZSRR zam. ZSSR – ten pierwszy zdaje się urzędowo obowiązywać – czy też zostawić
tak jak u autora?
W wierszu: „Sędzia skończywszy pozew Protazego wzywa” ja bym skończywszy
pozew dała w przecinkach, bo parę razy czytając ten wiersz, zawieszenie głosu sytuowałam po wyrazie Protazego. Interpunkcja jest tu według jakiego wydania dzieł
Mickiewicza?
Niejasna jest dla mnie forma gramatyczna Ostrowcu. Czyby nie warto objaśnić
membrany, dla wielu czytelników na pewno niezrozumiałej. Prosiłabym o przysłanie
mi przy okazji zwolnionych po którejś korekcie szpalt tego artykułu. Mam ochotę
napisać coś na temat formy oczewisto zam. oczywisto. Jest to, mam wrażenie, coś więcej niż typowe kresowe mieszanie (y)i z e, o których pisał Janów w JP, też Lehr i in.,
bo: 1) Słownik wileński notuje tę formę obok oczywisty. Słownik warszawski cytuje
z Kraszewskiego, Bohomolca i Struvego formy z ocze-. A nie ma tak zafiksowanej
np. znanej w mowie kresowej rzeczewiście (Janów) (z mego dzieciństwa znam u siebie
za to formę szczywiście; jak stp. oczwiście). 2) W tak wyraźnym prowincjonalizmie
formy oczewisty widzę wpływ środowiska ruskiego очевидно i inne starsze оче- zam.
starszego cerkiewnosłowiańskiego очивисть i очивъсть (południowosłowiańskiego); очевисто jest terminem w znaczeniu ‘personaliter’ też w zabytku cerkiewnym
cf. Mikl.Pal.78
[bez formuły finalnej i podpisu]
605. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 VII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
już się odchwyciłam z grypą. Siedzę po uszy w artykule dla Kowalskiego; nie wiem,
jak to wyjdzie.
W artykule Turskiej o panu staroście jest, zdaje się, niedokładnie w przypisach: tytuł Materiały filomatów odnosi się do cz. II wydawanej po 1920 r., cz. I z r. 1913 nosi
nazwę ogólniejszą: Archiwum filomatów cz. I, a bardziej szczegółowa: Korespondencja
filomatów (rzecz w 5 tomach wydana przez Akademię Umiejętności w r. 1913 w opracowaniu Czubka). Może zwrócić na to uwagę autorki. Zresztą to mały szczegół.
78 F. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum (1862–1865).
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Matka wyszła ze szpitala w sobotę. Namówiłam ją, że na sierpień pojedzie do
Otwocka (już były nierealne plany na wrzesień do Cieplic, znów ubezpieczalniane,
więc wątpliwe co do skuteczności). Teraz jadę zdobywać pokój w Otwocku, ale nie
jestem pewna, czy to się wszystko jeszcze raz nie zawali, bo Matka ma coś w rodzaju
torebki wysiękowej na jednym łokciu i boję się, czy nie wynikną z tego jakie nowe
komplikacje.
Czekam na odpowiedź co do mojego oczewiście. W Korespondencji filomatów nie
natrafia się w ogóle na ten wyraz, choć Maryla w listach pisze stale dopioro! A pracy
Turskiej o języku J. Chodźki79 nie mogę dostać w Warszawie (zgubiona!). Może jeszcze na Rakowieckiej, ale czy warto tyle zachodu?
W Łodzi wszyscy ogromnie pomarnieli i pochudli w związku z tragiczną katastrofą, jakiej uległa młodsza córka Stefanii Skwarczyńskiej przed tygodniem na jeziorze
Gardno (była w liczbie tych 23 harcerek, co zatonęły). Karygodna lekkomyślność
nauczycielki i nieuczciwość przewoźnika, który je wywiózł 700 m od brzegu w dziurawej łodzi. Mnie śmierć małej Joanny (13 lat) bardzo obeszła, bośmy się bardzo
przyjaźniły ze sobą. Nazywałam ją Kalinką.
Witold dotąd nie dostał od Francuzów wizy. Pewnie w ogóle nie pojedzie. Kuryłowicz to samo podobno.
[bez formuły finalnej i podpisu]
606. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 VIII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
dopiero dziś, w niedzielę, wysyłam korektę do drukarni. Byłam w Łodzi, skąd przywiozłam Matkę do Warszawy, a wczoraj wyprawiłam Witolda do Francji – będzie
tam już po Kongresie, ale dopiero wtedy dostał wizę, jak się Kongres kończył. Matka
od 5 sierpnia osiedli się w Otwocku na miesiąc.
Drukarnię proszę o 2. korektę – po jej zrobieniu poślę szpalty na Zabornię, czy
dobrze? Zachowałam nie poprawione 2 błędy zecera jako zręczniejsze niż w rękopisie: szpalta 1.: w XVII i XVIII w. oraz szpalta 2. w ostatniej notce u dołu przewidywanym zam. przewidzianym. Z poprawek „redakcji” wszystkie bardzo przyjmuję, tylko
w szp. 1. w. 11 przysłówków zastępuję przez odprzymiotnikowych – to chyba redakcję
zadowoli, przymiotników rzeczywiście było niezręczne80.
Czy prof. Klemensiewicz czytał mój rękopis?81 Może by mu posłać choć szpalty?
Nie jestem pewna, jak się odniesie do treści mego uogólnienia na podstawie jego pra79 Mowa o pracy doktorskiej Haliny Turskiej Język Jana Chodźki. Przyczynek do historii języka
polskiego na obszarze północno-wschodnim Rzeczypospolitej (1930).
80 Zob. list z 3 VIII 1948 r.
81 Mowa o artykule Strona dowodowa rodzimości zwrotu jako pierwszy.
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cy (szp. 1. w. 4). Innych zarzutów na razie nie przewiduję, ale co to można wiedzieć.
Nie myślałam, że mój artykuł pójdzie już w tym numerze JP – a może to się drukuje
na zapas? Inna sprawa, że honorarium (odkąd się rozstałam z „Wiedzą Powszechną”)
dosyć mi się przyda.
Nareszcie mają Państwo ładną pogodę. Czy tylko upał Pani zbyt nie dokucza?
Życzę zdrowia i jeśli to sprzyja zdrowiu, pogody i jeszcze raz pogody.
Do widzenia
A.O.-J.
607. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 2 VIII 1948
K.P.A.,
powróciwszy przedwczoraj z 3-dniowego pobytu w Kr., zastałem kartkę Pani z 26/7,
czyli z tego dnia, w którym drukarnia wysłała Pani poleconą 1. korektę Pani(nej)
rzeczy do JP. Czekam jej powrotu, ale się boję, że Pani ją odesłała do drukarni zamiast
na Zabornię. Zeszyt będzie zawierał 3 garmonty82: Trypućki, Turskiej i Pani; petit też
Pani dostanie.
Turska jest w Zarytem; była raz, ale byłem właśnie w Kr., i obiecała jeszcze przyjść,
więc uwagi korektowe osobiście z nią rozpatrzę.
Od 10 dni cudna pogoda. Całą [–] jest tu Anka, tydzień był Stein, teraz na dwa
dni [–] i ma być na 2–3 dni Wandzia. Bardzo żałujemy, że Pani nie może przyjechać,
choćby na tydzień.
Z kartki Pani dowiedziałem się, że p. Witold jedzie do Paryża. A Pani całe wakacje
odsiedzi w W-wie!
Nasza audiencja ma być w 2. połowie sierpnia, ale nic bliższego nie wiem; gdy
będę wiedział, dam znać. Cała Akademia nie jest żadną przyjemnością, a ułatwienie
autowe do jazd tutaj, no i dla mojej żony w Kr. to grubo, grubo za mało. Ale trudno!
Moja żona uparcie trwa w myśli o Śląsku, Szczecinie i Warmii od końca sierpnia.
Mnie się to wydaje trudne i ryzykowne, ale cóż!
Do widzenia
K.N.

82 Obecnie tylko: garmond, ale Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego notuje
jeszcze dwa warianty: garmont i garmond.
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608. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 3 VIII 1948
K.P.A.,
z kartki z 1/8 dowiaduję się, że korekta poszła raz jeszcze do drukarni; czyż była
taka zła?
Pisze Pani: „w szp. 1 w. 11 przysłówków zastępuję przez odprzymiotnikowych – to
chyba redakcję zadowoli, przymiotników rzeczywiście było niezręcznie”. Otóż w tym
wierszu tego nie ma, a zmiany rzeczownika przymiotników na przymiotnik odprzymiotnikowy nie rozumiem. Pewnie zrozumiem, gdy dostanę całą korektę. Zenon
wpisu nie czytał; jeśli będzie czas, tj. on w Kr. przed wyjściem zeszytu, to mu dam.
Honorarium wyniesie ok. 3000.
Tu po jakich 10 dniach najpiękniejszej pogody była dziś burza, a raczej ulewa; co
dalej – nie wiadomo.
Mojej żonie trochę lepiej, ale od przeszło tygodnia zachorowała znów na serce
jej siostra Anna. Definicja może inna, ale objawy takie same: najmniejszy wysiłek
fizyczny męczy. A uporem co do uważania na siebie są do siebie siostrzano podobne.
6/8

Wreszcie idę do Chabówki wrzucić tę i inne kartki. Zresztą nic nie zaszło, prócz że
wczoraj przyjechała Wandzia.
Do widzenia
K.N.
609. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 VIII 1948

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam obie korekty i dobrze się stało, że miałam 2., bo wyłowiłam poważny błąd
rzeczowy przeoczony w 1. i dałam parę nowych poprawek. Cieszę się z tych ok. 3000,
bo się przydadzą w obecnym „suchym” sezonie. Może zacznę sprzedawać kawę, przysyłaną z Jamajki dla Matki83. Za kilo niepalonej płacą tu 900 zł – zupełnie nieźle.
Z 4 paczek kawy, które przyszły w ostatnich tygodniach, Matka będzie miała opłacone 2 tygodnie pobytu w Otwocku. Strasznie drogo wypadł przejazd Matki z Łodzi do
Otwocka, ok. 3000. Drugie tyle wypadnie z powrotem. No, ale dość tych rozważań
finansowych.
Mam pierwszy tydzień spokojnej nieodrywanej pracy. Poza 2 razy w tygodniu
wypadami do Otwocka. Jadę jutro rano na pół dnia. Zresztą przy moim niepoprawnie babskim usposobieniu nie umiem tego czasu racjonalnie wyzyskać, bo się grzebię
83 Przez Józefa Obrębskiego, który w tym czasie prowadził badania terenowe na Jamajce.
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z pasją godną lepszej sprawy w historii wyrazu oczywisty. Atakuję na tym odcinku
kroniki staroruskie, których biblioteka tutejsza ma pod dostatkiem, ale brak np. obszernych słowników czeskich wpędza mnie w zbyt pochopne geograficzne uogólnienia, z których już prawie gotowy brulion artykułu trzeba oczyszczać. Staroczeski
słownik Gebauera do oczywiście pewnie nie doszedł. Spróbuję na tutejszym gruncie
nabyć praw do korzystania z biblioteki Seminarium Slawistycznego poza godzinami
dyżurów (będzie otwarta dopiero po 15 sierpnia) – chyba to nie będzie intruzostwem, ale naruszy tradycję bezwładu książkowego w tym zakładzie.
Powrotu Witolda oczekuję w połowie sierpnia, szkoda, że nie posiedzi tam dłużej,
niestety krótkość wiz go ogranicza.
Niedobrze, że obie Panie tak lekceważą swoje serca. Ja, odkąd więcej sypiam
(7–8 godzin), mojego nie odczuwam wcale. A jak się miewa Wandzia, czy przyjechała na długo? Od Urbańczyka wiem, jak bardzo jest mizerna i wyczerpana.
Na 1 sierpnia kotka uniwersytecka obdarzyła mnie nową lawiną kociąt (trzecia
seria od stycznia). Zostawiłam na chowanie troje (z sześciorga), ale na szczęście Prymulka po tygodniu umarła jako niedonoszona. Kubuś i Kajtuś chowają się zdrowo.
Ciekawe, czy będą na tyle dorosłe, by pójść przed 1 września na (nie znalezione jeszcze) posady. Inaczej znów mój „urlop” diabli wezmą. Tyle na razie – przyjemny jest
sierpień w Warszawie, bo pustki są na uniwersytecie i żyje się bardziej prywatnie, nie
widząc urzędowych twarzy.
Życzę nadal pogody i sił, i zdrowia wszystkim zaborniańskim domownikom
i gościom.
Do widzenia
A.O.-J.
610. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 VIII 1948

K.P.A.,
widzę, że Pani bardzo zajęta, oczywiście dojazdami do Matki, a może i siedzeniem
u niej: bo i 1. korektę długo Pani trzymała, i 2. Pani nie odsyła. Jeśli Pani dostanie
korektę petitowego arkusza, to proszę ją odesłać: 1) jeżeli będzie to możliwe do poniedziałku 16/8, to na Salwator pod adresem mojej siostry (to jest moim, bo poczta
przekieruje na Zabornię i Salwator jej nie zobaczy), bo 17. i 18. znów będę w Krakowie, 2) gdyby to było po poniedziałku, to na Zabornię.
Teraz to się już odkłada wizytę u prezydenta na sam koniec sierpnia! W każdym
razie do jakiego 25/8 na pewno siedzę na Zaborni.
Do widzenia??
K.N.
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611. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, piątek, 13 VIII 1948
K.P.A.,
po powrocie zastałem tu korektę. Czy Pani napisała do drukarni, że skład był taki
trudny, że tyle wyrazów poopuszczanych, wskutek czego trzeba było całe kawały inaczej łamać. Bo oni to wszystko policzą jako korekty dodatkowe, a przecie maszynopis był zupełnie porządny! Honorarium, 500 zł za stronę, wyniosło 2688, do czego
dodaję 1000 za współpracę redakcyjną (bo teraz ja biorę za redakcję zeszytu 4000,
a 3000 mam do rozdania między innych członków redakcji, z których oczywiście
najwięcej wart i najczynniejszy jest Safarewicz). Jutro więc napiszę do Sławskiego, by
przez PKO przekazał Pani 3 688 zł.
Nic Pani nie pisze, czy Pani dostała 2 zeszyty „Slova a Slovesnosti”, czy Pani
co z nich skorzystała, czy więc mam posłać dalszy. A co do czeszczyzny, to wobec
utknięcia Gebauera na nedbali do [–], można trochę skorzystać z bezładnych, ale
obfitych zbiorów Kotta i z Příručnego slovnika Akademii84, czerpiącego z olbrzymich
zapasów redakcji wielkiego słownika czeskiego. Oba powinny być w seminarium lub
w uniwersyteckiej.
Ela już nic potem nie napisała o Lwowskiej, ale się spodziewam, że to zrobi po
powrocie z wakacji. Myślę, że nawet będzie mi wypadało tam mieszkać w W-wie, bo
nie wiem, czy się tam prędko będą odbywały jakieś posiedzenia, więc choć jakiś dla
PAU pożytek.
Przypuszczam, że drukarnia przesłała Pani korektę 2. arkusza przed niedzielą. Ten
2-szpaltowy arkusz bardzo jest trudno ściśle [–] trochę naprzód, tak jak to można
zrobić z 1. arkuszem o większych artykułach; toteż większość błędów jest w peticie.
Poza tym JP, który spodziewam się 17 bm. posłać do cenzury, nic tu realnego
nie zrobiłem. Poznałem tylko bliżej Jabłońską-Turską, która siedzi w Zarytem, sympatyczna i realna osoba. Uchwalono jej w Toruniu przez r. 48/9 zlecone wykłady
języka polskiego z trudem (głosami przeciw 7 i 2 wstrzymującym się) przeciw Jodłowskiemu, popieranemu przez Tasiciusa i grupę lwowską, gdy grupa wileńska była
za Turską. Tak to dziś jeszcze trwają walki międzyuniwersyteckie. To wszystko od
Urbańczyka, który bezstronnie oceniając obie kandydatury, pod skórą jednak pozwalał wyczuwać sympatie zoologiczne przeciw botanicznym. A Górski85 mi napisał,
że Czerny86 nadal myśli o tym, by Turską utrącić w ministerstwie, a Urbańczykowi
84 Chodzi o Příruční slovník jazyka českého, który zaczęto wydawać w 1935 r.
85 Konrad Górski.
86 Zygmunt Czerny (1888–1975) – romanista, od 1924 r. profesor filologii romańskiej UJK.
Zorganizował tam laboratorium fonetyki eksperymentalnej, w którym zatrudnienie znalazła Maria Dłuska. W 1948 r. objął Katedrę Filologii Romańskiej na UMK.
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przypisuje „dynastyczne uroszczenia” – nie jestże to niesłychane? Urbańczyk zresztą
już się z Torunia wycofał.
Inne plotki to już chyba ustnie pod sam koniec sierpnia. A kto sobie kociętami
zatarasowuje urlop, sam sobie winien. To jest bardziej babskie niż drobiazgowe rozważanie oczywistości. Ale à propos „baby”. Zenon pytał mnie telefonem o wiek członków redakcji czy zarządu TMJP (czego to dziś niebezpieczeństwo nie żąda!), a ja mu
± odpowiadałem. Gdym przy pewnej osobie powiedział: „lat 47”, moja żona zawołała: „pomyliłeś się: 37” i była potem bardzo zdziwiona, boć „osoba niewyglądająca
nawet na 37, nie może być «babą»”.
Na tym na razie kończę, życząc dobrych sukcesów z Matką.
K.N.
612. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 VIII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
do dziś nie dostałam zapowiedzianej korekty petitu. Jeśli przyjdzie w poniedziałek,
postaram się tego samego dnia ją wyekspediować według wskazówek w kartce.
Witold wraca jutro lub pojutrze. Bardzo zadowolony z pobytu, choć po Kongresie. Osiągnął potrzebne kontakty, podobno też sporo potrzebnych książek. Wracając,
zahacza o Pragę stosownie do życzenia Ministerstwa Oświaty. Ja też jestem z tego jego
tam pobytu bardzo zadowolona, bo miałam od wyjazdu Matki 10 dni na tyle wolnych (w Otwocku będę jednak jutro piąty raz od tego czasu), że się napisał mój artykulik o oczewiście (wypadł raczej nijako), ale teraz zachodzi konieczność rozszerzenia
go o przechwałkę (z wykazaniem jej również polsko-ruskiego podłoża). Nie wiem,
czy to zdążę uskutecznić przed jego przyjazdem. Potem pójdzie na biurko pewnie
zabawka pekińska (o ile zdoła się z niej wykroić jakieś całostkowe zagadnienie i, co
najważniejsza, wybełkotać jako tako po angielsku – Wojtasiewicza nie chciałabym
zanadto wykorzystywać przy tym, bo to bardzo dużo zajmuje czasu).
Zawiozłam wczoraj doktora do Matki, naszego lekarza dawnego i bliskiego przyjaciela. Uznał, że najpoważniejszą sprawą jest w tej chwili serce. Bardzo pochwala
Otwock. Chciałabym wynająć pokój w Warszawie i umieścić Matkę u siebie. „Klimaty łódzkie” nie są na jej siły i łatwość zaziębiania się.
I znów się pogoda zepsuła. Państwo na Zaborni pewnie to dotkliwiej odczuwają
niż my mieszczuchy. Ale za to obiecuję sobie ładny wrzesień. O ile to całe Paulinum
dojdzie wreszcie do skutku. Nie bardzo jakoś w to wierzę.
Zając, bardzo zmęczony Kongresem, wyjeżdża dziś na 6-tygodniowy odpoczynek
do Krynicy. W lipcu był 2 tygodnie w Polanicy (odpoczywał przed Kongresem).
Wątła jest ta rasa południowa.

• 141 •

Zdaje się, że szkoła języków wschodnich przy MSZ dojdzie do skutku już tej
jesieni. Tyle na razie plotek.
Do widzenia
A.O.-J.
613. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 18 VIII 1948

Szanowny Panie Profesorze,
do drukarni nie napisałam o tym marnym składzie (pewnie właściwy zecer był na
urlopie wakacyjnym), bo nie czułam się do tego uprawniona. Sądzę, że za bytności
swojej w Krakowie może Pan Profesor przy okazji tę sprawę poruszył.
Nie wiem, czy zasługuję tak bardzo na te 1000 zł za udział w pracach redakcyjnych. Żadnej korekty petitu dotąd z drukarni nie dostałam. Widać coś zaszło.
Tu się skrupulatnie co dzień o nie dowiaduję po wszystkich możliwych instancjach.
Oczywiście i przechwałka już są skończone, jeszcze parę uzupełnień z jakichś aktów
prawnych ruskich XVI w., ale w zasadzie rękopis rękopiśmiennie (nie maszynowo)
przepisany. Rzecz jest gadatliwa (16 ćwiartek papieru – czyli półarkusików maszynowych) i przyczynkarski. Nie wiem, czy się nada do JP.
A dlaczego ten artykuł Górskiego nie wszedł do obecnego numeru? Czy będzie
w następnym? W każdym razie muszę milczeć pisarsko, dopóki się ten jego nie
ukaże87. Właściwie warto by się zająć może całokształtem wyrażeń pomocniczych
w Statutach litewskich czy terminologii litewskiej polszczyzny, bo należy sądzić, że
gros prowincjonalizmów kresowych tego zakresu opiera się na mieszanym językowym podłożu. Ale z drugiej strony rozdziubywanie tego tematu może robić wrażenie
jakiegoś koniunkturalizmu, od czego jestem jak najdalsza. Czy są może jakie wolne
szpalty artykułu Górskiego?
Nie potwierdziłam dotąd otrzymania 2 zeszytów „Slova a Slovesnosti”. Zaczęłam
czytać zeszyt 1., ale mnie co innego niestety absorbowało – postaram się przed końcem sierpnia z nimi się uporać. Tylko nie wiem, jak pogodzę z tym wszystkim, co
chcę zrobić, a te dni tak płyną szybko.
Z Matką jest różnie. Często tam bywam, dziś znów pół dnia na to poszło. Najciężej jest z dojazdem na Pragę na Dworzec Wschodni. Matka z sercem jest ciągle
słabo. Zadyszka jest nieustanna, o ile permanentnie nie leży. Czuje się o wiele, o wiele
słabsza niż rok temu. Sama to przyznaje mimo nieustannego buntu przeciw mdłemu
ciału i niegasnącej wierze w zwycięstwo siły moralnej nad dolegliwościami fizyczny87 Chodzi o artykuł K. Górskiego Kilka wyrażeń prawniczych w języku Mickiewicza, który
wszedł do zeszytu 5 JP i do którego odniosła się A. Obrębska-Jabłońska w zeszycie 6 artykulikiem Parę uwag do „Wyrażeń prawniczych w języku Mickiewicza”.
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mi. Przy tym coraz coś nowego się przyplątuje. Po tych kilku dniach deszczu i zimna
bóle artretyczne w ramieniu i szyi. Mimo to wstałam ją [sic] z łóżka i umieściłam na
leżaku, gdzie znacznie cieplejsze było powietrze w lesie niż w pokoju.
Słońscy się przeprowadzili do własnego mieszkania na Filtrowej (2 pokoje z kuchnią i łazienką we spółdzielni, gdzie on miał własne, zdaje się, obszerniejsze mieszkanie). Nie mają gazu ani elektryczności, a kuchnia dymi. Ale za to są u siebie. Dotąd
było mieszkanie wspólne z „dziką” lokatorką.
Od Słońskiego dostałam pozwolenie na dorobienie sobie klucza do Seminarium – zrobię to dopiero po powrocie z tego ewentualnego Paulinum. Witold mi
teraz nawala, bo nie może ze mną wyjechać. A sama nie mam rozpędu. Chcielibyśmy
jednak bardzo widzieć wystawę wrocławską88.
Witold z wyjazdu do Paryża bardzo zadowolony – uzyskał potrzebne kontakty,
możliwość otrzymania z Ameryki koniecznych [książek?] dla jego obecnej (na dużą
zakrojoną) pracy. Rysiewicz z Chmielewskim bardzo go serdecznie gościli i było mu
z nimi całkiem miło. Jakie wrażenie z Kongresu Safarewicza? Czy młody Molè wyjechał ostatecznie, czy też nie?
Rysiewicz i Chmielewski, którzy podobno bardzo surowo go oceniają, uważali, że
Kongres Orientalistyczny był lepszy od Lingwistycznego. A Dorosz odniósł podobno
sukces ze swoją teorią fonetyczną bardzo dobrze przyjętą przez członków Kongresu
Językoznawczego (to on sam o sobie). A jakie wrażenie co do tego Safarewicza? Czy
też to odniósł wrażenie?
Elusia wróciła przed dwoma dniami. Trochę się poprawiła, ale już jest zmęczona
robotą, co na nią spadła w Bibliotece i w domu bardzo zakurzonym. Leniwa jest ona
do pisania, więc nie wiem, czy się zbierze z listem. To, co wiem od niej, wskazuje, że
jeszcze nieprędko członkowie PAU będą tam mogli się zatrzymywać. Lokal jest kompletnie nieumeblowany. Poza Eli własnym tapczanem, jednym krzesłem i niskim
dziecinnym stołeczkiem; architekt Płoski powiedział, że nie ma na meble pieniędzy,
bo to, co miał, weszło w remont lokalu. Elektryczność jest, ale z gazem się nieprędko
coś zrobi, bo tam chodzi o łapówkę za gazomierz (to ich częsta praktyka – gazowników), a Ela mówi, że nie umie dać łapówki ani nie wie ile, ani z jakich pieniędzy.
Poza tym, co najgroźniejsze, nie wykluczam, że ten czwarty pokój nieprędko będzie
zwolniony. Ela po przyjeździe zastała na drzwiach tego pokoju olbrzymią kłódkę.
Jednym słowem wizyta władz z PAU i ingerencja [sic] odpowiednich autorytetów
u odpowiednich czynników bardzo pożądana. Właściwie też w porę należałoby się
zabezpieczyć w węgiel na zimę.
Czy Pan Profesor miewa kontakt jaki ze Schrottową (może przy oprawie własnych
książek)? Ja od niej od Wielkanocy nie mam wiadomości, a zawiozłam w grudniu do
88 Tj. Wystawę Ziem Odzyskanych (21 VII–31 X 1948), która pokazywała osiągnięcia w odbudowie terenów przyznanych Polsce po II wojnie światowej.
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oprawy mojego Prousta. Nie wiem, czy się co nie stało tym książkom – albo może
ona choruje, albo ma inne kłopoty. Dlatego nie zapytuję jej bezpośrednio, bo myślę,
że przykro by jej było się tłumaczyć na odległość, gdyby wynikły jakie na tym tle
komplikacje. To tylko tak – na marginesie – moje zapytanie.
Już kończę – i dobranoc, bo noc się zrobiła. Jak zdrowie wszystkich? Dziś pogoda
tak ładna, że i na Zaborni zapewne Państwu się lepiej mieszka.
Do widzenia
A.O.-J.
Kotka z obojgiem osesków pojedzie na 3 tygodnie na Żoliborz do Linowskich wyłapać
u nich myszy. Trudniejszy jednak od kociąt jest problem zostawienia Matki w Otwocku bez
„doglądu”.

614. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 20 [?] VIII 1948
M.K.P.An[ton]inko,
smętny jest ten list: Pani całe lato trawi na pilnowaniu chorej, a ja miałem jutro jechać do Wrocławia z żoną, a jadę sam, bo serce tak wciąż zapada (niedomoga wieńcowa), że jazda niemożliwa. Nawet sama to zrozumiała, choć w zasadzie długo chciała
jechać co najmniej do Szczecina, potem już tylko na wystawę Ziem Odzyskanych,
a i z tego nic. Ja bym najchętniej z jazdy zrezygnował, ale cóż! nieszczęsna prezesura
zmusza mnie do obecności na tym kongresie89, obecności, bo pewnie przemawiać
nie będę. Będę wyrywał z powrotem. Na razie zostaje tu Anka, chora właściwie na
to samo (a mieszka w Poznaniu na 4 piętrze!), tyle że bardziej opanowana, ale tym
autem, którym ja wrócę ±29 bm., ona chce już wyjechać. Taka to sytuacja. Wobec
tego wolałbym, by ta idiotyczna [–] już do skutku nie doszła, bo trudno mi będzie
wyjechać.
Co do pisania jestem też w położeniu Pani, tj. w rezultacie, bo warunki mam lepsze (żona mi nie przeszkadza, tak jak Pani przeszkadza mąż – skoro jego 10-dniowa
nieobecność pozwoliła Pani wreszcie napisać artykuł!): sam sobie tylko jestem winien
w niepisaniu. A co do tego artykuliku, to nie widzę przeszkody w umieszczeniu go
w zeszycie wrzesień–październik zaraz po następnym Górskiego: członek redakcji
może się zapoznać z artykułem przed drukiem i zaraz dać swoje uwagi. Zdawało mi
się, żem Pani już tę korektę posyłał, ale jeszcze poślę jutro lub po powrocie (bo jutro
będę w Kr. tylko 2 godziny). A petitowego arkusza to drukarnia nie posłała Pani! tak,
że zeszyt pewnie już Pani dostała odbity na czysto.
89 Mowa o Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się
25–28 VIII 1948 r. we Wrocławiu.
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Nie wiem, z jaką teorią wystąpił Dorosz. Jemu samemu wierzyć trudno, a Safarewicz był tylko na ostatnich dwu dniach, bo mu się z paszportem spóźnili. Opisał
mi dość szczegółowo, z czego wyjmuję koniec: O przebiegu obrad wnioskować mogę
tylko z końcowych posiedzeń, w których brałem udział, i z posiedzenia zamykającego. Przemawiał wtedy oczywiście Vendryes90 jako przewodniczący, w imieniu zaś gości mówił Orr91 (z Edynburga, zdaje się). Z jego słów wyniknęło, że nazbyt teoretyzujący kierunek z Hjelmslevem92 na czele napotyka na sprzeciwy ze strony tych, którzy
nie chcą „przebywać w stratosferze”, a wolą się trzymać realnych, choć przyziemnych
faktów. Jego przemówienie było żywo oklaskiwane. Otóż trudno z tego wiedzieć,
do której grupy należał Dorosz; przypuszczam, że również do teoretyzującej, a tylko
innej niż strukturaliści.
Mieszkanie Słońskiego tym mnie tylko zainteresowało, że z niego wynika chyba
i przybliżanie się mieszkania Państwa. Jak ono stoi? Co do Elusi, to jutro będę o tym
mówił z Dąbrowskim i może uda się jutro przesłać do W-wy pieniądze na meble albo
choć napisać do tego architekta (którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam); ale na
wiosnę mówił, że jeszcze ma pieniądze, a Dąbrowski jemu, żeby meble kupował (razemeśmy je oglądali), bo pieniądze są. Ja już zwątpiłem, czy w ogóle w W-wie będę,
ale Dąbrowski na pewno będzie wkrótce, to mu wpiszę to do obowiązkowych spraw.
Do Schrottowej zajrzę po powrocie z Wrocławia i się dowiem. Ja tam czasem bywałem i nie zdaje mi się, by chorowała, ale ponieważ Pani wzgardziła moją ofertą do
odebrania tych książek, o nie się nie pytałem.
Dziękuję za obszerny list, bom się z niego dowiedział nawet o takich Pani faux pas
jak pielęgnowanie kociąt. A teraz jedna rada, naprawdę od serca i niech się Pani na
nic, ale to na nic nie ogląda, na chęć czy niechęć własną czy p. Witolda, tylko niech
Pani najbezwzględniej jedzie do tego Paulinum, choćby sama, ale to koniecznie, jednego dnia nie tracąc. Bardzo się może trafić, że ja właśnie wtedy będę w Warszawie
i Pani nie zobaczę – a tak chciałbym zobaczyć – ale mimo to bardzo, bardzo by
mi było nieprzyjemnie zastać Panią w Warszawie kosztem tych maleńkich wakacji.
Popełniłaby Pani zbrodnię, do której zresztą – jestem przekonany – p. Witold nie
dopuści, bez względu na to, czy sam będzie mógł też pojechać.
Jeśli się teraz rozminiemy, to się zobaczymy i tak kiedyś w jesieni. Niech mi Pani
nie robi tej przykrości, by Pani miała nie pojechać.
K.N.

90 Joseph Vendryes (1875–1960) – francuski językoznawca indoeuropeista, celtolog, profesor języków i literatur celtyckich w École pratique des hautes études, członek PAU.
91 John Orr (1885–1966) – językoznawca romanista, profesor uniwersytetu w Edynburgu.
92 Louis Hjelmslev (1899–1965) – duński językoznawca, profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego, twórca kopenhaskiej szkoły strukturalizmu i teorii języka – glossematyki.
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615. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 30 VIII 1948
K.P.A.,
byłem u Szrotki93, która mi powiedziała, że Proust jest gotów od czerwca i że o tym
Panią zawiadamiała, prosząc o wskazówki co do wysłania go, ale odpowiedzi od Pani
nie dostała. Ponieważ Pani teraz powinna wyjechać, a raczej nie wątpię, że to Pani zrobi (może już tej kartki nie dostanie), poradziłem jej wstrzymać się jeszcze z wysyłką.
Najlepiej, bym to ja Pani przywiózł, bo chyba w 2. połowie września będę w W-wie
naprawdę.
Kongres mi się nie udał, bom we Wrocławiu trochę zachorował (na zawrót głowy) i byłem na nim tylko 1½ godziny. Z obcych widziałem tylko Belicia, który był
u mnie, i Cirlicia. Tu jestem od przedwczoraj, ale 2/9 chcę jeszcze wpaść do Krakowa.
Jeśli Pani jeszcze jest w W-wie, może mi Pani przyśle tu swój artykuł.
Do…
K.N.
616. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Paulinum, 3 IX 1948
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo nas zmartwiła ta historia wrocławska. Czy długo trwał ten zawrót głowy?
Czy trzeba było leżeć i jak długo? Co o tym mówi doktór? Czy nastąpi jakaś w tym
kierunku kuracja? Czy wobec tego są wskazane jazdy do Warszawy? Proszę bardzo
napisać, jeśli to nie będzie zbyt męczące.
Przyjechałam tu dzisiaj rano. Jest tu naprawdę ślicznie. Mieszkam na drugim piętrze w okrągłym pokoiku na wieży na empirowych meblach (styl mało ulubiony przeze
mnie), a co najważniejsze, przy rozległym biurku. Tylko dziś po nocy nieprzespanej,
zamiast pracować, piszę listy i pójdę na spacer z prof. Marczewskim94 (matematyk
z Wrocławia). Jest tu prof. Sierpiński95 i Ossowscy96, i prof. Kulczycki97 (z Krakowa?).
Park śliczny – już sam bez okolic stanowi teren „uroczych” spacerów, tylko jestem
na ten entourage za mało sentymentalna i wciąż się do czegoś śpieszę. W międzywyde93 Schrottowej.
94 Edward Marczewski (1907–1976) – matematyk, od 1945 r. profesor w Katedrze Funkcji
Rzeczywistych UWr.
95 Wacław Sierpiński (1882–1969) – matematyk, profesor UJK, następnie UW. Członek PAU.
96 Maria Ossowska (1896–1974) – etyk, socjolog, w tym czasie profesor UŁ. Stanisław
Ossowski (1897–1963) – socjolog, metodolog nauk społecznych, w tym czasie profesor
UW.
97 Prawdopodobnie Adam Kulczycki (1906–1984) – zoolog, lekarz. W tym czasie był wykładowcą na Wydziale Lekarskim UJ, nie był jednak jeszcze profesorem.
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chach intelektualnych czeka na mnie sterta przywiezionych do cerowania skarpetek
i pończoch. Nie wiem, jak się z tym wszystkim uporam. Bo i angielską chińszczyznę
wzięłam ze sobą w nadziei, że jakoś i przez to przebrnę. Rękopis mego artykułu wyślę
na Zabornię, ale uprzedzam, że tylko do zaopiniowania. Jest on zbyt nieczytelnie
przepisany. Musiałabym go w razie druku przepisać na nowo. JP do dn. 2 IX nie
nadszedł do Warszawy. Czy mogłabym prosić o jakiś zeszyt tu do Paulinum?
Korektę artykułu Górskiego miałam raz w czytaniu. Ale później nie dostałam
szpalt odpadłych po korekcie, jak prosiłam. Może były wysłane i zaginęły tak jak ta
kartka od Schrottowej, która mnie nie doszła. Bardzo dziękuję za wiadomość o niej
i zaraz stąd do niej napiszę.
Dostałam list od p. Jadwigi Witkiewiczowej, wdowy po Witkacym, z propozycją wzięcia udziału w książce zbiorowej ku uczczeniu jej męża. Zbierałam materiał
w czasie wojny do studium o jego języku. Mam nadzieję, że już za późno, by wziąć
w tym udział. Zagadnienie to – raczej tematykę – na pewno kiedyś zrobię, ale muszę
uzupełnić materiał, no i ujęcie mogłoby być nie nazbyt [–].
[bez formuły finalnej i podpisu]
617. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 6 IX 1948
K.P.A.,
dostałem dziś z Paulinum rękopis. I przeczytałem. I jestem trochę niezorientowany.
Najlepiej by się to nadawało do PrFil. lub do SlOcc. A może wprost do „Slavii” (bez
Occ.)? Bo do JP jest tu za mało polskiego, a za dużo ruskiego – to 1), a zbyt dużo materiału specjalnego – to 2). Trudno mi samemu decydować – co Pani rozumie – tak
że się muszę poradzić z paru członkami Komitetu Redakcyjnego. Gdy będę w Krakowie, dam to do czytana Zenonowi i Safarowi, bo Urbańczyka pewnie nie będzie
(gdy sprowadzi rodzinę z Huciska do Krakowa, wybiera się z Aliną do Poznania (do
którego tak naprawdę to się nie stara przenieść) i na wystawę; ale pod koniec września
pewno znów będzie). Myślę i o „Sprawozdaniach” Akademii, i o tym pomówię z sekretarzem Komisji Językowej. A gdyby szło jednak do JP, to by trzeba dać zaraz, bo
w ostatnim zeszycie roku mogłoby zrażać tych studentów, którym się mylnie zdaje,
że pismo jest dla nich. Czy Pani namiejętność już referowała na warszawskiej Komisji
Językowej? Jeśli nie, to może by ją dać do JP, a oczewistość tam? Itd.
Zjazd Językoznawców będzie prawdopodobnie we Wrocławiu i może w listopadzie? Pogadam o tym z Kurzydłowicem w Krakowie.
Ostatecznie jest jasne, że Prezydent się na Akademię boczy i podobno lubi, by mu
się częściej pokazywać. Nic już na to na razie nie poradzimy, ale jeśli okaże łaskawość,
to trzeba będzie zaraz pojechać.
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Tymczasem siedzimy tu. Moja żona pisze i przepisuje, i jeśli nie chodzi zupełnie
na dół do ogrodu (tj. na dół nie chodzi nigdy, ale tak odrobinę poniżej domu), to
się bardzo nie męczy. Ja z tego wrocławskiego zawrotu głowy zupełniem się wydobył,
ale mimo to nic naprawdę nie robię, co już wygląda na koniec, tj. na martwy koniec.
Jak długo tam Państwo będą? Dwa czy trzy tygodnie? Spodziewam się, że Pani
prócz tego rękopisu nic z sobą nie wzięła. A dlaczego Pani ani słowa prywatnego nie
dołączyła; z powodu mojego flirtu czy z powodu krytycyzmu co do tego artykułu?
Jeśli to drugie, to niesłusznie, bo co innego zastanawianie się nad czasopismem, a co
innego godny uwagi specjalny artykuł.
Jeśli nic nie wezwie do Krakowa, to siedzimy tu, jeśli będzie pogoda, a może i bez
względu na pogodę.
Niech Pani da znak życia
K.N.
618. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Paulinum, 10 IX 1948
Szanowny Panie Profesorze,
widzę z dziś dostanego listu, że nie doszła moja równocześnie wysłana kartka. Ja wysłałam rękopis głównie do zaopiniowania i na życzenie Redaktora, ale miałam sama
wątpliwości, czy to się nada, głównie ze względu na objętość i znacznego udziału
grażdanki i ruskości. Toteż zupełnie się zgodzę, że to do JP nie powinno iść. Na
Komisję Językową PAU do „Sprawozdań” PAU też się to nie nadaje (za ubożuchne) i nawet nie widzę potrzeby porozumiewania się z sekretarzem Komisji (kto nim
jest?). Do PrFil. to nie pójdzie, bo jest za krótkie. Tam projektują publikować tylko
większe prace, ale nie wiem, czy druk jest w ogóle zaczęty. Tak samo jak nie wiem, czy
zaczęto składać „Prace Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”.
Koneczna obiecywała korekty na sierpień, ale w ciągu sierpnia nic nie wypłynęło.
Myślę, że możliwa jest „Slavia” albo zamiana namiejętności przez oczewistość, bo
namiejętności jeszcze nie wygłosiłam w Warszawie i pewnie przed listopadem to nie
nastąpi, bo na pierwszy ogień pójdzie referat Wojtasiewicza o składni chińskiej. Ale
wprzód musiałby być wydrukowany Górski w JP, co niewątpliwie nastąpi na czas
i tak.
Na moim odcinku wczasowym nie wiedzie mi się zdecydowanie. Rozchorowałam
się tu na drugi dzień po przyjeździe. Grypa? angina? Dziś pierwszy raz wstałam,
temperatura trochę spadła, ale najgorsza dolegliwość – gardło – coraz się pogarsza.
Wobec czego dziś się wybieram do doktora.
Nic nie zwiedziłam, nawet nie poznałam lepiej parku, w którym się tu mieszka –
a ładny. Mojej podstawowej lektury narastają zaległości. Za to skończyłam artykuł
angielski o pekińskim sufiksie -ǝrl. Wypadł bardzo słabo, bo skrępowanie językowe
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szalenie okalecza mój tok myślenia i argumentacji. Aha, i przeczytałam Skupienia
prof. Klemensiewicza. Trochę mi tam narosło na marginesie uwag, ale zbyt szczegółowych i nie ogarniających całości zagadnienia, by można to ująć w recenzję. Ciekawam, jak można tę pracę zużytkować twórczo czy choćby praktycznie w językoznawstwie. W pewnym stopniu przy badaniach formalnych stylu autorów – jako
podstawa do statystycznych obliczeń jest niewątpliwie skupienie zespołem elementów dających się wydzielić i manipulować. W żadnym razie nie w szkolnictwie. Choć
zamknięcia każdego rozdziałku instrukcją, jak postępować z klasyfikacją skupień, ma
trochę lekki szkolny posmaczek.
Może nie wyczerpana jest bardzo ważna część ogólna, rzucająca skupienie na falujące morze wyrazu, złożenia, zrostu, zestawienia. Dodatnią stroną pracy jest wprowadzenie też elementów formalnych wymawianiowych (akcent, melodia, pauza) oraz
w większym niż dotąd stopniu szyku wyrazów (wszystko jako kryteria klasyfikujące
i rozpoznawcze rodzajów skupień). Ale by to należycie ocenić, trzeba by umieć składnię i tę opisową Klemensiewicza, i trochę poza nim. Dlatego impresje moje nadają się
tylko do listownej „komunikacji”.
Kończę na razie. Aha, przeczytałam – a raczej przerzuciłam wspomnienia Krzywickiego98 – widzę, że Płockie – rodzinne strony mego ojca – miało wydatny udział
w życiu polskim aż do wybuchu tej wojny. Bardzo ciekawa rzecz socjologicznie,
a zdaje się, że zupełnie nieświadomie ciekawa. No, i absolutnie bezpretensjonalna.
Chwilami nawet jakby naiwna.
Bardzo się cieszę, że Pani „przepisuje”, a Pan Profesor powinien po tym Wrocławiu naprawdę nic nie robić – nie trzeba tego lekceważyć. Co mnie najbardziej
martwi, to to, że znów na zjazd językoznawczy w listopadzie nie będę miała nic
gotowego. Taka jałowość!
Do widzenia – idę telefonować do lekarza, a potem na pocztę. Ślicznie tu jest
i pogodnie – pewnie na Zaborni tak samo – Witold przyjedzie 15 IX, wtedy już nic
nie zdążę zrobić, bo będzie chciał chodzić i [–] się.
A.O.-J.

98 Ludwik Krzywicki (1859–1941) – socjolog, ekonomista, teoretyk marksizmu, działacz społeczny. Wykładał na „latającym uniwersytecie”, w Towarzystwie Kursów Naukowych,
później na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uczestnik rewolucji 1905 r., więzień Cytadeli.
Wspomnienia, o których mowa, to pierwszy (lata 1859–1885) ze złożonych w wydawnictwie pięciu tomów w opracowaniu Stanisława Stempowskiego. Z powodów politycznych
wstrzymano druk tomów 2–5. Trzytomowa edycja, rekonstruowana z zachowanych materiałów, ukazała się w latach 1957–1959.
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619. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 10 IX 1948
M.K.P.A[ntoni]nko,
jesteś (Pani) naprawdę bardzo Kochana. Ale troski o mnie są przesadne. Nawet gdyby
ci doktory [sic], każący mi uważać na serce, mieli rację (ale ja subiektywnie czuję się
z sercem jak najlepiej), toby z tego jedna (tylko) wynikała korzyść: możliwość nagłej
śmierci. O wiele gorsza byłaby ewentualność, ale to tylko ewentualność, z zawrotami
głowy wiążąca się możliwość ataku sklerotycznego. Ale po co schodzić na takie możliwości. Bierzmy rzecz konkretnie. Mam wrażenie, że wyjeżdżając rano z Zaborni,
nadużyłem niepijanej na co dzień prawdziwej kawy, którą Józia robi mocną i w dużej ilości, tak że się nią niepotrzebnie opiłem; po południu w Katowicach na małej
przerwie zapłaciłem już w cukierni… 17 zł (!), bom pił kawę zbożową; mimo to za
Opolem robiło mi się trochę niedobrze, choć bez żadnych widocznych objawów; we
Wrocławiu chodziłem z Dąbrowskim po biurach organizujących Kongres i byłem
z nim na kolacji, ale na kwaterze (porządnej) czym prędzej się położyłem. Rano
leżałem ślicznie, ale gdym wstał, zaczęło mi się znów kręcić, tak żem zrezygnował
z golenia i powiedział Dąbrowskiemu, że na Kongres nie pójdę. Na jego zapytanie
o doktora powiedziałem, że chyba gdyby był Szczeklik (dzielący się między Kraków
i Wrocław). Istotnie w południe wpada Szczeklik (ma klinikę bardzo w pobliżu),
bada, słucha (a już nie miałem zawrotu), zapisuje mieszankę uspokojeniową (sercową) i absolutnie nie pozwala iść na 2. dzień na Kongres (choć na 2. dzień najnormalniej się ogoliłem i umyłem).
Przez te 2 dni miałem gości: Krzemieniewska99, Kuraszkiewicz z Rospondem,
Ślebodziński100, Lehr z Beliciem, Jędrek N. Trzeciego dnia byłem 1½ godziny na
Kongresie i za zgodą ponownie mnie badającego Szczeklika wyjechałem. Polecił i 2
dni jeszcze poleżeć, co bez żadnej potrzeby spełniłem. Od tego czasu byłem już dwa
razy po 2 dni w Kr. i czuję się najzupełniej dobrze. Głównym zaś tych zawrotów złym
skutkiem jest to, żem oto do Pani całą stronę bitą zapełnił takimi głupstwami, za co
jak najmocniej przepraszam.
Drugą sprawę zaczynam od zawiadomienia, że kartka Pani z pieczątką jeleniogórską 4/9 przyszła dziś, choć była dobrze zaadresowana (można by tylko dodać: przez
Chabówkę); dopisano na niej ołówkiem bez sensu „Raba Wyżna”, ale ostatecznie
doszła. Ale rękopis był tu już przed moją bytnością (7. i 8.) w Kr., o czym Pani wie,
bo mój list chyba Panią doszedł. Stąd pewne nieporozumienie w moim liście.
Istotę sprawy już Pani napisałem. Dodaję, że Urbańczyk powiedział, że do JP się
nie nadaje, dając te same argumenty co ja; powiedział, że najlepiej posłać do „Slavii”,
99 Zob. przypis 16 do listu z 18 VI 1944 r.
100 Prawdopodobnie Władysław Ślebodziński (1884–1972), matematyk, przed wojną profesor UP, w tym czasie profesor UWr.
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bo Havránek i tak się go pytał, czy czego nie ma, a korektę na pewno przyślą (to nie
SlOcc.). Safarewicz powiedział to samo, tj. widziałem, że chce to powiedzieć, ale się
krępuje. A więc to tak załatwimy, prawda? Do JP pójdzie wstęp i zakończenie, ale
o tym początku i końcu w „Slavii” najlepiej się jeszcze ustnie porozumieć. Gdzie
i kiedy? Wprawdzie Pani – jak widać, wolałaby mnie w W-wie nie widzieć, ale ja
tam mimo to będę. Wprawdzie sekretarz generalny PPR będzie miał teraz jeszcze
mniej czasu, ale trudno, jakoś się to zrobi, zwłaszcza że jubileusz PAU definitywnie
przeniesiono na 24 października (z przyczyn zewnętrznych, realnych). A gdyby i nie,
to przecie zobaczyłbym Panią w Kr. lub choćby na Zaborni, gdzie zostaniemy, jak się
tylko długo da, bodaj przez cały wrzesień.
W jazdę do prezydenta przed końcem września nie wierzę, a do Kr. zapewne
trzeba będzie w 2. połowie września wpaść, ale pewnie nie na dłużej niż 2 dni. Tu na
razie bardzo ładnie, choć mnie trochę gnębi, żem ze Śląska nic poza Wrocławiem nie
widział. I pewnie nie zobaczę, bo moja żona nie nadaje się do jazd. Strasznie się byle
czym męczy i zaraz leży jak martwa, ale od paru dni jest o dziwo dość mocna, bez
ataków nagłych osłabień. Ale pisze teraz bardzo intensywnie to Wschodnie skrzydło
i ma nadzieję do zimy skończyć.
Trzecia sprawa to Pani, to, co Pani wypisuje w kartce: „zamiast pracować, piszę
listy” – cóż to za nonsens [sic], przecie Pani przyjechała odpoczywać; „sterta skarpetek do
cerowania” – jeszcze gorzej: myśmy dali do podrobienia na nowo i bardzo się dobrze
stało. Angielską chińszczyznę jeszcze Pani najłatwiej wybaczę.
Przez tę pocztę porozumienie się opóźniło. A jak długo Pani ma być w Paulinum?
JP ostatni zeszyt równocześnie stąd wysyłam – chyba jeszcze dojdzie.
Artykuł o oczywistości ma być według Pani „zbyt nieczytelnie napisany”. Nie
wiem, czy tu idzie o czytelność tradycyjną, czyli zewnętrznie pisaniową, czy o nową,
treściową. Do „Slavii” zaleca się napisać maszynowo.
W lecie istniał bezpośredni pociąg Jelenia Góra – Chabówka, może tylko 3 razy
w tygodniu, ale na pewno. Gdyby chodził i teraz, mogłaby Pani tu przyjechać, po
czym odwiózłbym Panią autem do Krakowa. Oczywiście trzeba by się jeszcze porozumieć, co przy tym tempie poczty i bodaj rychłym wyjeździe Pani może być trudne –
ale w każdym razie warto może spróbować.
Więc do widzenia
K.N.
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620. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Paulinum,] 12 IX 1948
Szanowny Panie Profesorze,
piszę z prośbą, by dalszą korespondencję kierować już do Warszawy. Wyjeżdżam za
parę godzin wezwana telegraficznie przez Witolda.
Matka czuje się gorzej. Nie wiem, kiedy i co się zdarzyć mogło, bo jeszcze 8 września nic się nie zapowiadało, o ile mogłam wnosić z karty pisanej do mnie przez
znajomego, co się widział z Myszką dn. 9 IX. W każdym razie dobrze, że już będę
z powrotem. Tu się zanadto wciąż trapiłam, jak tam jest.
Od prof. Sierpińskiego słyszałam o uchyleniu jubileuszu Akademii. Niełaska więcej niż wyraźna. Czy Zarząd bardzo tym przybity?
Do widzenia – może się w Warszawie pozbędę tej temperatury, która tutaj nie
chce mnie opuścić, mimo Omnadiny i wielu cibasolów.
A.O.-J.
621. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 13 IX 1948

K.P.A.,
dostałem dziś list z 10 bm. Zmartwił mnie. Pokazuje się, że nie ja, ale Pani jest chora.
Ale niech już Pani nie oczernia tak p. Witolda, bo gdyby to brać serio, to mielibyśmy dylemat: albo porzucić wszelką pracę naukową, albo się rozstać. Ale widzę, że
z planów Pani wynika niemożność wstąpienia na Zabornię: bo tu teraz tylko 1 osobę
byśmy mogli przyjąć. Z tego nie powstaje pytanie: Kiedy się zobaczymy i ewentualnie omówimy tę oczewistość   ? Została ona w Krakowie. W każdym razie do ostatniego
tegorocznego nru JP chciałbym mieć jej początek i koniec, a filologiczną istotę rzeczy
posłałby Urbańczyk do „Slavii”.
Ja kończę teraz wstęp do Studiów nad polskim słownictwem i myślę, że się to
na początek października wreszcie ukaże. Ale pisze mi się bardzo, bardzo powoli.
I JP XXVIII 5 musi się ukazać przed jubileuszem PAU, tj. przed 24 X. Dąbrowski
nic mi nie pisze o rezultatach W-wy, z czego wnoszę, że w W-wie będę dopiero na
Komisji Nazw Miejscowych w listopadzie.
Tutaj od tygodnia cudna pogoda i ciepło; chodzę trochę co dzień, ale tylko zupełnie blisko.
Do widzenia?
K.N.
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622. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 16 IX 1948
K.P.A.,
kartkę z 12/9 dostałem dziś. Spodziewam się, że przeadresowano do Pani do Warszawy posłane Pani stąd 13/9 (tj. zaraz po dostaniu tamtej kartki Pani z 3/9) obszerny
list i zeszyt JP (którego zresztą nie byłaby wielka szkoda). Istotnie, nie wiedzie się
Pani – oby się lepiej powiodło w Warszawie!
Jutro rano jadę do Kr. na posiedzenie Zarządu Państwowego Instytutu Matematycznego, ale zdaje się, że Sierpiński wiadomość przekręcił lub po prostu źle zrozumiał. Jutro się na posiedzeniu dowiem i jeżeli ten list wrzucę bez żadnego dodatku,
będzie to znak, że jubileusz jest tylko odroczony do 24 X, a nie „uchylony”. Więcej
napiszę później, może już znów z Zaborni, gdzie prawdopodobnie będziemy wpadać
i w październiku, bo moja żona ma tu interesy (zbyteczne, ale już zaczęte). Ja od 5 X
będę już na pewno zasadniczo siedział w Kr.
Dawno już Pani nie widziałem.
Do widzenia
K.N.
623. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 IX 1948
Szanowny Panie Profesorze,
wszystko przeadresowano z Paulinum. Zeszyt JP 4 odsyłam z zauważonymi błędami
druku. Niestety, aż trzy znalazłam w moim własnym artykule (!).
Mieszkam teraz w Otwocku, dojeżdżając co dzień na kilka godzin do Warszawy.
Zdrowie Matki niedobre. Robię starania o przewiezienie jej do Warszawy do szpitala,
gdzie łatwiejszy będzie kontakt, a jak się poprawi, przejedzie do Łodzi, gdzie domowe
wygody i stała obsługa może [sic] jej przynieść ulgę.
Sama wciąż się na nowo doziębiam w tramwajach, kolejkach i autobusach. Psychicznie jestem roztrzęsiona, widząc, jak to lato przynosi same szkody w jej zdrowiu.
Próbuję coś robić, choćby same mechaniczne rzeczy, ale mi się wszystko rozłazi. Same
„podróże” zabierają 4 godz. dziennie.
Proszę o odesłanie mojego rękopisu przechwałki i oczewiście. Spróbuję je rozbić
na 2 części: jakoś przygotować. No i przepisać jak trzeba. Bo to był niemal brulion
miejscami i drugiego egzemplarza nie mam.
Artykuł Trypućki101 jest słabszy od jego książek. Za mało argumentów dowodzących rodzimości zwrotu. Co zresztą dopisek K.N. jasno wykazał. Myślę, że autor
101 J. Trypućko, Czy jako pierwszy jest germanizmem, JP XXVIII.
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za mało się wgryzł w różnice znaczeniowe między zdaniami? z pierwszym użytym
bezspójnikowo a wyrażeniem jako pierwszy. Inne artykuły żywe i ciekawe jako uzupełnienie czy kontynuacja dyskusji. Nie pamiętam już, gdzie (czy nie w „Kuźnicy”?
„Tygodniku Powszechnym”? „Nowej Literaturze”?) było wyjaśnienie na zapytanie
prof. Nitscha o wyraz emigracyjno-polski z zakresu „polactwa”, tak mam fatalną teraz
pamięć, że na próżno silę się, by go sobie przypomnieć. A może w „Odrze”? – bardzo
możliwe. Ale tego numeru nie mam. Też taki jakiś naiwny dziwoląg.
Elusia wystosowała obszerny list do Pana Profesora, adresując go do Akademii. To
było chyba już 10–12 dni temu, jeśli nie dawniej. Boi się, że w lokal nieużytkowany
wkroczy Urząd Kwaterunkowy lub tp.
Kończę i biegnę do apteki po zastrzyki i lekarstwa, a potem do Otwocka.
Do widzenia
A.O.-J.
624. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 24 IX 1948

K.P.A.,
bardzo z Panią współczuję tak co do Jej zmartwień rodzinnych, jak i co do tak nieudałych wakacji, jak wreszcie co do zdrowia. Rękopis odeślę z Krakowa 20 bm., bo
wtedy będę na Komisji Językowej: części przeznaczonych do JP nie będzie chyba
trzeba w całości przepisywać, część dla „Slavii” oczywiście trzeba przemaszynować
(tj. najlepiej, wstawiając kawałki [–] ręcznie).
Trypućkę dałem, i to na 1. miejscu, bo: Safar nie był artykułem zachwycony,
ale Zenonowi bardzo się podobał, a nie chciałem na 1. miejsce dawać bądź co bądź
dalszego ciągu o panu staroście, licząc i na to, że tytuł ½ naukowy, ½ poprawnościowy raczej pociągnie czytelników. Słuszkiewicz już oczywiście odpisał, wykazując
brak ścisłego dowodu, że to dalszy ciąg staropolskiego. JP robi się coraz bardziej
polemiczny, co zresztą nie jest źle. W obronie Otrębskiego przysłał przeciw Zwolińskiemu artykulik asystent Otrębskiego Sobierajski102, zupełnie słaby, i odpowiedź
Zwolińskiego dałem Urbańczykowi, by ją razem z Safarem i Zenonem tak uściślili,
by już Sobierajski (Otrębski) do niego się nie mógł przyczepić. A tu jeszcze będzie
(już złożony) artykulik Altbauera103 o żydowskim rekemie (< rkm), też trochę przeciwko Otrębskiemu, ale to: 1) za Ułaszynem, 2) dodatki Redakcji są ściśle wypisane
102 Zenon Sobierajski (1917–2007) – językoznawca dialektolog, badacz gwar wielkopolskich,
w tym czasie asystent w Katedrze Filologii Słowiańskiej UP.
103 Mosze Altbauer (1904–1998) – językoznawca slawista, uczeń T. Lehra-Spławińskiego
i J. Janowa. W 1935 r. wyemigrował do Palestyny, od 1954 r. był profesorem filologii sło
wiańskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.
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z rozumowania Otrębskiego i Ułaszyna, Redakcja więc najobszerniejsza i aktywniejsza (jak dzielić to obiekt…?). No, a jeżeli Lehr napisze wreszcie recenzję o etymologiach Słowian i innych nazw Otrębskiego (wszystko od swój brednie na bredniach),
to się chyba nie obejdzie bez – może nie awantury, ale – wymyślań pozaocznych,
a może i większych insynuacji. Trudno.
A dalsza do Pani propozycja ze strony JP jest, czyby Pani nie napisała recenzji
o Gramatyce polskiej Grappina, Idzie oczywiście o składny sąd o całości, ale będzie
Pani mogła podnieść przy tym cały szereg szczegółowych sprostowań czy wątpliwości, jakie się Pani nasuną. Objętość choćby i pół arkusza, termin? Chciałbym do
listopada–grudnia, ale gdyby to było niemożliwe, to do stycznia–lutego. Ale prosiłbym, no; Pani musi to mieć w planie. Kuraszkiewicz chce z tego powodu rozwinąć
jakieś 2–3 kwestie, z którymi się nie zgadza, ale to będą przyczynki, nie szerzej ujęta
recenzja, której oczekuję od Pani.
Jak Pani pisałem już, będę w Kr. siedział zasadniczo od 2 X. W W-wie mam
2 realne wizyty: Komisję Nazw Miejscowych, planowaną na 6–8 listopada, i Radę
Nadzorczą „Książnicy–Atlas”, planowaną też chyba na listopad. Dobrze by było,
gdyby się je dało skomasować. Mam nadzieję, że mi żadna choroba nie przeszkodzi
i że wreszcie będę mógł z Panią parę godzin porozmawiać.
Na razie tyle – list i tak dam na pocztę jutro. A jakież są widoki na mieszkanie?
Myślę, że 29 bm. poślę Pani cały 1. arkusz JP, a może i coś nieprzełamanego jeszcze petitu.
Do…
K.N.
625. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 X 1948

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę JP z wyjątkiem artykułu Górskiego, który już jest wykorygowany.
Czekam na obiecany list. Chciałabym wiedzieć, czy mam teraz przysłać uzupełnienia
do oczewiście i przechwałki, czy to się odłoży do następnego zeszytu i czy w ogóle to
tak bardzo uzupełniać. Odnoszę się do całego tego elaboratu mojego dość apatycznie. Stwierdzam u siebie olbrzymi odpływ energii, choć moralnie nie mam do tego
powodu, bo Matka zaczyna się trochę, troszeczkę poprawiać i doktór nie jest złej
myśli. Dlatego też nie mogę obiecać recenzji o Grappinie nawet na styczeń, bo nie
mogę liczyć na żadną dłuższą chorobę własną, która by mi pozwoliła oderwać się od
„codzienności” i dać pochłonąć jednemu zajęciu. Powinna bym na Boże Narodzenie może ponowić moje „niebyłe” wczasy, ale boję się wyjeżdżać na dalej i dłużej,
chyba żeby zdrowie Matki pozwoliło jej zamieszkać w Łodzi, o czym na razie się
jednak nie myśli. Wymaga specjalnej opieki i stałej kuracji w szpitalu, w tych szcze-
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gólnie, jak tu się złożyło, warunkach ma to zapewnione na czas jakiś. W ogóle bilans
tego lata wypadł dla mnie niezwykle ujemnie. Ale tym tematem lepiej już nie bawić
innych.
Schrottowa przysłała mi dziś Prousta – właśnie idę wysłać jej pieniądze.
Czy Pan Profesor i prof. Dąbrowski otrzymali od Elusi listy, wysłane przez nią
jeszcze we wrześniu?
Do widzenia na razie – jak się Państwo Oboje czują w Krakowie i po Zaborni?
A.O.-J.
626. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 X 1948

K.P.A.,
korekty odebrałem, a listem się zmartwiłem. O włos nie pojechałem do W-wy wczoraj rano z Dąbrowskim, ale że konieczności nie było, na 1 dzień to męczące (tj. z jazda na 2, może na 3), tu mam mnóstwo roboty…, więc jedyny istotny powód jazdy,
choć Pani wie, jest pociągający, odpadł, zwłaszcza że miałem kłopot z zębem. Dalszą
korektę poślę, chyba jutro, też do [–], którego poproszę, by swoją załatwiwszy, nie
odsyłał jej tu, ale wręczył Pani, a Pani odeśle do Kr.
Oczewiście, że przechwałki pójdą już do następnego zeszytu.
Listy Elusi zostały załatwione, ale Dąbrowski przyznał, że jeden zaniedbał. Pieniądze na węgiel i administrację poszły przed tygodniem, list do architekta o meble
też. Ja sam wolałbym już w W-wie tam mieszkać, bo u mojej bratowej przyjemnie
i życzliwie, ale bardzo ciasno. O lokal Dąbrowski się nie boi, bo tylko Ministerstwo
Przemysłu decyduje, żadne władze mieszkaniowe.
W listopadzie na pewno będę, bo będą okazje czy dwa powody.
Do…
K.N.
627. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 X 1948, sobota
K.P.A.,
wciąż to samo, tj. teraz moja jazda do W-wy jest możliwa w poniedziałek lub wtorek,
ale na 1 dzień. W takim razie wyjechałbym z Krakowa wczesnym popołudniem, a na
2. dzień po audiencji zaraz by był powrót, bo jubileusz Akademii wymaga bytności
tutaj. Mógłbym więc do Pani wstąpić tylko rano, może już o 9. (nie przed) we wtorek
lub środę. Jeśli tej audiencji nie będzie w tym tygodniu, to będzie zaraz po jubileuszu.
A w listopadzie, raczej na początku, będzie w Warszawie posiedzenie „Książnicy–
Atlas” i Komisji Nazw Miejscowych, oby razem.
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Wobec takiej „pewności” zobaczenia się, nie piszę już o swoich kłopotach, zwłaszcza że Pani ma aż za dużo swoich. Moje, co prawda, wynikają ze mnie, nie z losów
zewnętrznych, jak Pani, więc nie quisque, ale ego meae fortunae faber 104.
Moja żona pewnie dziś wróci z Zaborni, ale jeszcze tam pojedzie, bo przebudowuje szafę. A ja pewnie po nią tylko poślę auto, a sam z powodu zaziębienia nie pojadę.
Do…
K.N.
628. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 X 1948

Szanowny Panie Profesorze,
z gazet dowiedziałam się, że tylko prof. Dąbrowski był w Belwederze. Może i lepiej,
że na jeden dzień nie wybrał się Pan Profesor w męczącą podróż, a zwłaszcza przy tym
zaziębieniu, z czym trzeba naprawdę bardzo uważać.
Odsyłam korektę, gdzie nie znalazłam (nie zauważyłam) ani jednego błędu. Spodziewam się, że ewentualne dodatki do artykułu prof. Górskiego omówi się ustnie,
kiedy Pan Profesor tu przyjedzie. Tylko zamieszkanie na Lwowskiej to pewnie jeszcze
daleka przyszłość, raz, że urządzenie zajmie sporo czasu, a potem, że to na ogół zimne
mieszkanie. Trudno utrzymać wszędzie jednakową temperaturę, a przy łatwości zaziębień może się mieszkanie to okazać mniej wskazane, przynajmniej w zimie. Takie
jest przynajmniej moje osobiste wrażenie z tego, co słyszę o tym mieszkaniu.
U mnie niewiele do powiedzenia. Odwiedzam Matkę w szpitalu, gdzie mówi, że
czuje się dobrze, ale po ustaniu zastrzyków strychniny odczuwa upadek sił i w ciągu
3 tygodni straciła na wadze prawie kilo. Martwi mnie to, bo i jedzenie donoszę bardzo nieporadnie (nic gotowanego) i nie dopilnowują, by Matka jadła poza posiłkami.
Jednym słowem kłopot z tym i mało widzę możliwości poprawienia tej sytuacji.
Zaczęły się teraz procesje posiedzeń, zebrań i to mi utrudnia utrzymanie się przy
5 wizytach na tydzień w szpitalu. 18 X było 1. posiedzenie Komisji Językowej TNW
z referatem Wojtasiewicza o składni chińskiej. Wypadł raczej słabo. Prelegent unikał zreferowania historii zagadnienia, tylko od razu przystąpił do wyłożenia swojej
teorii, która skutkiem tego wypadła blado. Jego napisany po angielsku referat był
lepszy, choć miał słabe strony w naciąganiu faktów nie mieszczących się w jego systemie. Mój referacik o namiejętności ma być w listopadzie. Prof. Borowy dopomina
się o niego, bo ma jakieś nowe do tego wyrazu przykłady z Kniaźnina. Więc się luka
w moim materiale wypełnia i to zgodnie z przypuszczeniem, że to raczej północnopolski regionalizm.
104 nie quisque, ale ego meae fortunae faber (łac.) – nie każdy, ale ja jestem cieślą (= kowalem)
swego losu.
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Na tymże posiedzeniu wysunęła się sprawa „Poradnika Językowego”. Ma się uruchomić – materiał do 1. zeszytu już jest podobno gotowy. Ma wychodzić (jako organ?) czy raczej być wydawany przez Komisję Językową TNW. Dawniejsze Towarzystwo Krzewienia Miłości czy Poprawności Języka Polskiego105 się rozpadło – większość jego twórców nie żyje, a byli to przy tym ludzie, którzy „Poradnikowi” nadawali
nadmiernie czy naiwnie poprawnościowy kierunek. Teraz to towarzystwo restytuowane nie będzie. Zastanawiam się, jak się ustosunkować do obecnego „Poradnika”,
ale to się pokaże po 1. zeszycie i po sposobie postawienia tej sprawy w dalszych zajęciach Komisji. W każdym razie namiejętność zgłaszałam do „Prac Komisji Językowej
TNW” i nie sądzę, by się dała objąć tematyką „Poradnika”. Zresztą na razie nikt mi
tego nie proponował i oby to nie nastąpiło.
Koneczna, bo ona to właściwie troszczy się sprawą [sic] posiedzeń Komisji i jej
referatów, prosiła, bym wygłaszała swoje tematy nawet wtedy, gdybym nie miała ich
drukować w pracach Komisji, tylko gdzie indziej. W ten sposób może zreferuję i historię oczywiście (tę ewentualnie do „Slavii”), i o nowym typie zgłoski pekińskiej spowodowanej upodobnieniem pekińskiego -ǝrl do poprzedzającego wyrazu, a przeznaczonej do księgi dla Kowalskiego (czy tak wypada zrobić?). Może tym poprawię trochę
wrażenie po chińszczyźnie Wojtasiewicza. Bo to się „bardziej trzyma kupy” i jestem
na tropie wyjaśniania tego procesu w ramach szerszych zjawisk ogólnofonetycznych.
Widziałam dziś Lekowa106, profesora uniwersytetu w Sofii – poznał mnie i parę
słów zamieniliśmy na odczycie czeskiego ministra oświaty Nejedlego107. Dobrze się
nauczył, jak miał mówić. Aż za dobrze – ciekawam, czy to było tak na świeżo przyswojone, czy też dawniej już to samo umiał. Zresztą dykcję miał bardzo wyraźną
i z korzyścią go słuchałam.
Kończę na razie i zaraz pójdę wrzucić list, żeby jutro rano odszedł – do widzenia –
prawie chyba na pewno w listopadzie.
A.O.-J.
W związku z repliką Słuszkiewicza Trypućce obejrzałam argumenty Trypućki na staropolskie
jako zamartwe itp. i uważam, że są one słabo umotywowane i hipoteza postawiona zbyt gołosłownie, zbyt pośpiesznie, i powinno by się to jeszcze w polemice poruszyć. Z tego powodu
zwrotu jako pierwszy wcale bym nie uważała za rozpodobnienie syntaktyczne. Można by jego
105 Nazwa właściwa: Towarzystwo Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Polskiego – od
1933 r., początkowo (1929–1933) Towarzystwo Poprawności Języka Polskiego. Założone w Warszawie działało do wybuchu II wojny światowej. Reaktywowano je dopiero
w 1966 r. jako Towarzystwo Kultury Języka.
106 Iwan Lekow (1904–1978) – bułgarski językoznawca slawista, profesor Uniwersytetu Sofijskiego. Studiował w Krakowie w latach 1925–1926 i 1928–1930.
107 Zdeněk Nejedlý (1878–1962) – historyk, muzykolog, krytyk literacki, działacz czeskiej
partii komunistycznej. Był ministrem oświaty w latach 1948–1953.
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ewentualnej, bo mało pewnej, rodzimości dochodzić i bez tej teorii. Mam notatkę o tej sprawie. Czy ją przysłać, czy sprawa niewarta atramentu?

629. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 X 1948
K.P.A.,
myślę, że przyjadę koleją w piątek, 5/11, wieczorem na Komisję Nazw Miejscowych.
Ale choć zostanę do poniedziałku po południu, kiedy się zobaczymy?
Pierwszy wieczór dla mojej bratowej, 2. dla Pani lub na odwrót. Czy Pani nie wie
z góry, kiedy Pani łatwiej: w sobotę czy w niedzielę? W ciągu dnia też bym mógł
wyjść, ale nie będę miał auta. (Autem swoją drogą pewnie przyjadę także, może i 2 razy w listopadzie lub w grudniu).
Może Pani przygotuje na ten raz uwagi o [– –], bym je mógł zabrać. A zeszyty JP
polecę jutro Pani wysłać „jako” pierwszej.
O jubileuszu opowiem ustnie, ale też ciekaw jestem, co o nim dojdzie do W-wy
przed moim przyjazdem. A najciekawszy to już jestem, jak Panią zastanę, czy się już
Pani okoliczności pozwolą wydobyć z tej depresji?
Do…
K.N.
630. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 X 1948

K.P.A.,
sprawa zbliża się do ustalenia. Dostałem zaproszenie na 1. posiedzenie ogólnopolskiego komitetu wykonawczego 150-letniej pamiątki urodzenia Mickiewicza, w Belwederze 5 XI o godz. 12. Niepodobna odmówić takiej uroczystości, by jednak nie
ziębić stosunków między rządem a PAU. Przyjadę więc we czwartek, gdzieś koło 15?
16? i zaraz się zwrócę do Pani. Korzyść taka, że będę miał 2 duże wieczory (we czwartek i w piątek), z których 1. cały dla Pani, a może i drugi, w… sobotę; no i będę miał
auto, co bardzo ułatwia. Za to chciałbym w niedzielę wyjechać. To już Pani rozrządzi
się trochę moim czasem tak, bym zaraz po przyjeździe miał plan.
Następnie: Ludka, Irka (tym razem koniecznie), Jędrek (ma córkę), może Elusia,
może jaka wizyta (Słoński?). Może już więc tą razą naprawdę.
Do…
K.N.
Zamieszkam chyba w ofiarowanym mi Hotelu Sejmowym.
A piątek 9–11 rano to chyba tylko u Pani czy z Panią?
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631. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 2 XI 1948
Szanowny Panie Profesorze,
odpisuję zaraz po otrzymaniu karty, ale czy dojdzie na czas? Co do mego czasu, to jeśli można, prosiłabym o sobotę po południu. Mam wykład rano 10–12, potem pójdę
do szpitala, wrócę do stołówki na godz. 3 i gdzieś o 4 będę w szpitalu, ale co do jakiej
chwili w niedzielę czy poniedziałek, to się jeszcze będzie można umówić. Nie jestem
teraz w tak przykrej depresji jak z okresu moich listów, bo w zdrowiu Matki zachodzi
powolna poprawa. Co do moich zajęć tylko jestem zrezygnowana i nie wiem, czy
i jak zdołam przyrządzić „oczewiste przechwałki”. Dziś jest wtorek, popołudnie, a ja
od soboty w południe bez wytchnienia miałam zajęcia domowe, szpital, gotowanie,
pranie, bytności rodziny i u rodziny i nie dotknęłam książek ani notatek potrzebnych
do moich zajęć. W rezultacie wolę już dzień powszedni bez „obowiązków” towarzyskich, bo wtedy mogę siedzieć przy stole i książkach.
Dziękuję bardzo za Studia…, oglądam je, nie przecinając kartek na razie. Może
jednak uda mi się je przynajmniej przeciąć.
Do widzenia
A.O.-J.
632. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 15 XI 1948

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dziękuję za przesłaną książkę – znalazłam w niej moje nazwisko – czy znaczy
to, że mogę z niej korzystać dłużej?
Urbańczyk był nawet 2 razy. Raz wpadł na krótko, ale za to na drugi dzień przyszedł na cały wieczór i miło, i bardzo bezpośrednio z nim się rozmawiało. Od niego
też dowiedziałam się różnych smacznych kawałków z jubileuszem Akademii, bo tego
z wrażeń przywiezionych tu przez uczestników warszawskich nic prócz zdawkowych
komunałów do nas nie dotarło. Od Urbańczyka dowiedziałam się też jednego: że
podobno jest Pan Profesor szczęśliwym posiadaczem 2 bardzo mi potrzebnych na
najbliższą przyszłość książek:
1) Havránek, Spisovny jazyk český
2) Slovanské spisovné jazyky v době přitomné.
Czy tak jest naprawdę? I czy leżą gdzieś na wierzchu, że nietrudno je znaleźć? Byłabym gotowa nawet przyjechać po nie w jakiejś chwili, ale gdyby książki [–] wolały,
byłoby mi dogodniej.
Jestem ostatnio coraz więcej zmęczona, ale na grudzień Matka już, zdaje się, wróci
do Łodzi – doktór jest zupełnie zadowolony – nie mam tylko odpowiedzi Myszki,
czy będzie wszystko u niej, jak trzeba.
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Jakobsona i Frčka108 (?) Urbańczyk już zwrócił podobno na dół109.
Jak zdrowie Obojga Państwa?
Pozdrawiam
A.O.-J.
W tym tygodniu wypada mi wolny czwartek. Tak jestem z tego rada, że może nawet przyślę
jakie zaległości do JP – choć coraz więcej mam co do nich wątpliwości. Urbańczyk dla „oczywistych przechwałek” myślał o SlOcc., ale mu wytłumaczyłam, że temat i moje tam szanse
mogą zawieść.

633. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, wtorek, 16 XI 1948

K.P.A.,
przyjadę w piątek koło godziny 15, może i wcześniej. Sobotę będę miał najbardziej
zajętą, chyba całą, niedzielę wolniejszą (gdyby w ten dzień było publiczne posiedzenie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, będę na nim). Prawdopodobnie zostanę na poniedziałek i nie będę miał w tym dniu żadnych obowiązkowych zajęć.
Jeżeli Wędkiewicz, który jedzie też, będzie mieszkał w uniwersytecie, to może
razem z nim zajadę w W-wie najpierw do uniwersytetu. Dąbrowski będzie chciał
jeszcze w piątek wpaść przed godziną 15 do ministerstwa, ale w takim razie właściwie
moglibyśmy go tam zostawić, pojechać na chwilę do uniwersytetu i zaraz do niego
i po niego wrócić do ministerstwa. Tyle możliwości dla ogólnej (czy szczegółowej)
informacji, co jednak może się na wiele nie przydać. Będę mieszkał na Niepodległości 2/14.
Spodziewam się dostać uwagi o oczywistym i o przechwałkach, a także o Trypućce.
Do widzenia
K.N.

108 Jan Frček (1896–1942) – czeski slawista, docent Uniwersytetu Karola. Tu chodzi o jego
książkę Zádonština (1930, wyd. 1948), w której opowiadał się za wtórnością Słowa o pułku
Igora wobec wcześniejszej Zadonszczyny.
109 Tzn. Nitschowi, który na Salwatorze z żoną mieszkał na parterze, a Urbańczykowie w tym
czasie na piętrze.
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634. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 XI [1948]
Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję bardzo za książki.
W sobotę wróciłam z Łodzi, dokąd odwoziłam Matkę. Zimno tam u nich „cholernie” – z trwogą myślę o następnym zapaleniu płuc, jakie się w tych warunkach
najprawdopodobniej wywiąże. A w szpitalu nie można przebywać wiecznie. A u nas
Matka też się zaziębiła od zimnego korytarza, nocując w przejeździe ze szpitala do
Łodzi. Jednym słowem czarna depresja.
Odsyłam broszurę Ossowskiego, dedykowaną przez autora Panu Profesorowi110.
Parę dni zwłoki nastąpiło, bo przy okazji chciałam sama zapoznać się z tą pracą i nawet, o dziwo, znalazłam chwilę, by ją przerzucić. Ciekawa. Z wyjątkiem naiwnych
wywodów na temat rzeczownikowego i przymiotnikowego użycia wyrazu Polak.
Posługaczka mi ciężko zachorowała i teraz muszę cały „ciężar” spraw gospodarczych wziąć na siebie. Dobrze, że się to stało w chwili, kiedy już nie mam szpitala. Mój referat o namiejętności wypadł nijako, ale się dowiedziałam ciekawej rzeczy:
w Warszawie, a podobno i na Mazowszu mówi się powszechnie: czuć miętę do kogo
‘czuć sympatię’ – czyżby to od na-mięty?
Do widzenia
A.O.-J.
635. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 XII 1948

K.P.A.,
widziałem, że pod koniec już mnie Pani miała dosyć, a może i słusznie, a mimo to
nie wyczerpałem wszystkiego i nie dowiedziałem się, w jakim stadium jest artykuł
do Księgi Kowalskiego, ani nie zobaczyłem listy błędów w mojej książce, czegom był
ciekaw. Na to drugie już poczekam, w najlepszym razie do lutego. I inne sprawy.
Tymczasem odbyłem konferencję w sprawie Encyklopedii  111, na czym byli Lehr,
Zenon, Safar i Kuryło (Taszycki przypadkiem nie). Na ogół aprobowano, tylko Lehr
110 Była to nadbitka artykułu S. Ossowskiego Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej
na Śląsku Opolskim („Przegląd Socjologiczny” 1947).
111 Mowa o planowanej wówczas Encyklopedii polskiej PAU, która miała w dwunastu 40-arkuszowych tematycznych tomach zawrzeć całość wiedzy o Polsce (do 1939 r.) W planowaniu
oparto się na projekcie z 1906 r. Encyklopedii polskiej AU. Całość zamierzano wydać w ciągu 10 lat. Redaktorem naczelnym został prof. Jan Rutkowski. Opracowano szczegółowy
plan edycji, regulamin prac i wskazówki dla autorów. Tom językowy (X), pod redakcją
K. Nitscha, miał zostać oddany 31 XII 1950 r. Zespół autorski tworzyli: J. Kuryłowicz
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uważał, że w proporcji za dużo jest o „związkach zewnętrznych” [–] o łacinie, ale
innych nie przekonał; tylko Kuryło powiedział mu, że teraz латинь112 nie jest popularna. Zostaje więc to dla Pani, i to w rozmiarach 1 arkusza (najmniej ¾). Termin
nieprzekraczalny do końca 1949 r., honorarium 20 000 od arkusza, płatne po przyjęciu artykułu przez redaktora działu językowego. Po części z myślą o tym kazałem Pani
przesłać wstępny artykuł słownika polskiej łaciny średniowiecznej.
Z Taszyckim o artykule dotyczącym zawiązków języka książkowego jeszcze nie
mówiłem, ale się boję, że to pójdzie trudniej niż z Lehrem, który się zgodził, że o praojczyźnie w Encyklopedii trzeba przedstawić oba poglądy.
[–] Ossowskiego ciekawa dla mnie, tym bardziej że dla mnie nie przyniosła rewelacji. Ale trochę szczegółów bym inaczej trochę ocenił; on sobie nie uprzytomnia
dostatecznie, że niektóre szczegóły oporu, „luksusowego”, to jednak było bohaterstwo. Ale dla szerszego ogółu rzecz pożyteczna. Wartość teoretyczna warunkowa, jak
często u socjologów, blada. Po co te słabe pseudonimy: kowal Mąka to Mehl, chyba
z Dobrzenia [?]; ja znam trochę sąsiednie Siołkowice. O przybyszach ze wschodu ku
własnemu zdziwieniu dowiedziałem się w przejeździe sympatyczniejszych rzeczy niż
z artykułu u Ossowskiego.
Współczuję z Panią z powodu tych warunków umieszczenia Matki Pani. Ale myślę, że Pani zbyt pesymistycznie na nie patrzy.
Artykuliki Pani poszły do druku – wkrótce prześlę korekty. A czy Pani nic nie da
do 9. zeszytu BPTJ? Tyle na razie. Moja żona znów ma przypadłości sercowe – powinna kilka dni poleżeć.
Ach, prawda! Szrotka! To tylko tu na końcu, ale w życiu oczywiście spełniłem zaraz rozkaz Pani… w części. Jej sprawa nie jest jeszcze pewna, ale bardzo możliwa, bo
wszystkie drobne rzemiosła likwidują, krwiopijców, co się tyle lat bogacili, zostawiając bez niczego (to jej słowa, ale ja znam drastyczny przykład); domiar podatkowy za
(Istota języka psychiczna i społeczna), M. Dłuska (Strona fizyczna języka: fonetyka, pismo;
Wersyfikacja), T. Milewski (Typy języków), J. Safarewicz (Tło indoeuropejskie i prasłowiańskie; Języki bałtyckie), T. Lehr-Spławiński (Języki lechickie i polszczyzna przedpiśmienna),
Z. Stieber (Fonologia), Z. Klemensiewicz (Fleksja; Użycie form gramatycznych; Zdanie),
W. Doroszewski (Fleksja; Słowotwórstwo i wyrazy nieodmienne), K. Nitsch (Wyrazy pospolite (z etymologią i geografią); Ugrupowanie dialektów i stosunek do j. literackiego; Rzut oka
na całość), W. Taszycki (Imiona własne miejsc i ludzi; Zabytki języka pisanego i druki przed
Rejem; Rozwój języka gotowego po Reju), A. Obrębska-Jabłońska (Łacina), S. Wędkiewicz
(Języki romańskie), A. Kleczkowski (Języki germańskie), S. Urbańczyk (Język czeski i słowacki; Historia ortografii), W. Kuraszkiewicz (Języki ruskie), A. Zajączkowski (Języki tureckie),
E. Słuszkiewicz (Języki ugrofińskie; Język ormiański), T. Pobożniak (Język cygański), M. Altbauer (Język żydowski). W 1950 r. prace zostały wstrzymane, zapewne w związku z planowaną wtedy likwidacją PAU (ANPANiPAU, I-133, j. 132).
112 латинь (ros.) – łacina.
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1947 rozłożono jej na 10 rat miesięcznych. Zamiana jej warsztatu na uniwersytecko-akademicki przedstawia mnóstwo trudności, jeśli w ogóle możliwe.
Do widzenia?
K.N.
636. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 XII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam wreszcie korektę. Dojeżdżam co niedziela do Łodzi i mam w związku z tym
sporo jeszcze biegania po Warszawie, stąd moje zwłoki z tym i wielu innymi zajęciami.
Bytność Pana Profesora była stanowczo za krótka na omówienie wszystkich rzeczy. Ale to jest tak zawsze. Moje tylko niedołęstwo w zorganizowaniu własnego czasu,
że nie umiałam Pana Profesora bardziej wykorzystać.
W tę sobotę kończę zajęcia uniwersyteckie i w niedzielę nie pojadę do Łodzi,
i nareszcie się wyśpię. Tak to sobie ślubuję.
Dobrze się stało, że dostałam odpowiedź Trypućki („po raz czwarty”). Ma on tam
cenne i instruktywne przykłady, w związku z nimi dołączam dopisek informujący
o moim jako… Ale do samego artykuliku to tak organicznie nie wchodzi. Dlatego
zostawiam do uznania Redaktora i innych ewentualnych członków redakcji. Bardzo
pouczający jest ten cały przebieg dyskusji, jak pewne argumenty narastają i precyzują
się warunki zachodzenia zjawiska. W tym wszystkim rola Trypućki zaznacza się raczej
„chwalebnie” i jego uprzejmy w ostatku ton polemiki. Tylko upieranie się przy rodzimości jako pierwszy jest jeszcze zbyt apodyktyczne. W każdym razie w jako pierwszy
czuje się semantyczne i syntaktyczne niedociągnięcie mimo jego coraz sprawniejszych zestawień.
Grappina artykulik imponujący materiałem językowym, zestawionym na obczyźnie. Ale warto by dostać odpowiedź umotywowaną przykładami, jak jest w Wielkopolsce. Przy tym sam mechanizm zrównania accusatiwu w drugą stronę jest ciekawy,
no i jego wędrówka w Malborskie i Lubawskie i powiązanie z ruchem kolonizacyjnym. Szkoda, że tego nie dało się obszerniej nieco w dodatku do Grappina poruszyć.
Na razie nie piszę obszerniej. Artykułu chińskiego nie tknęłam od września, nie
przepisałam oczewistej przechwałki dla „Slavii” i nie wiem, od czego mam zacząć
w obliczu oczekujących mnie zobowiązań, gdy jeszcze i materiał wykładowy do
II trymestru czeka na uczciwsze niż dotąd przerobienie materiału.
Wciąż troszkę gorączkuję i odkładam wizytę u lekarza, który się o nią coraz natarczywiej dopomina. Matka trochę lepiej – znów była zaziębiona w Łodzi i wyszłam
tam w ich oczach jak ostatni lekceważnik i niedbaluch, i wszystko inne. Już nawet
zatrzymywać się na noc tam nie próbuję w takiej atmosferze. A w 5-godzinnym po-
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bycie od pociągu do pociągu niewiele mogę zrobić w szyciu i urządzeniu tego, co
Matce jest potrzebne do wygodnego tam pobytu.
Kończę – do widzenia, jeszcze może przed świętami postaram się napisać.
A.O.-J.
Prosiłabym może jeszcze raz o korektę. Teraz już zwrócę prędko.
A.O.

637. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 XII 1948

K.P.A.,
niepokoi mnie brak zwrotu korekt, które posłane 6 i 7 bm., już od paru dni powinny
były wrócić (nie mówię już o posłanej bez polecenia 10 bm.). Czyżby Pani była chora
albo może przesiadywała z powodu Matki w Łodzi? Poza niepokojem o Panią idzie
mi też o oba Pani(ne) artykuły, których bez korekty Pani drukować nie chcę (boć
i maszynopisu już nie mam), a tu czas już do druku dość nagli, bo zeszyt powinien
wyjść przed świętami, a musi przed Nowym Rokiem. O inne korekty, posyłane bez
rękopisów, a więc i bez polecenia, m.i. o posłany [sic] dziś rano, mi nie idzie.
Inne sprawy schodzą wobec tego na dalszy plan.
Do…
K.N.
638. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 XII 1948
K.P.A.,
niestety, Panin dodatek redakcyjny już się nie da umieścić; wymagałoby to: dużego
łamania, z odkładaniem do następnego zeszytu Zenona, a znów na jego miejsce innego uzupełnienia. Za Trypućką, za jego składniową dysymilacją już się ujął Mirowicz
w artykule do BPTJ.
Posyłane równocześnie korekty może Pani jeszcze odesłać, bo się może trafić, że
przed Świętami zeszytu nie odbiją. A pieniądze, które Pani przekażę, obejmą honorarium za Pani petit w wymiarze państwowym do 12 zł za półwiersz i 1000 zł za
korektę.
Zmartwiła mnie wiadomość o „zajściach” łódzkich, ale nie zdziwiła niespodzianką.
Na szczęście nie zaproszono mnie na [sic] PZPR, tylko Dąbrowskiego. O zajęciach
i kłopotach może napiszę w 2. dzień świąt. Ale Pani niech tymczasem odpocznie.
Do…
K.N.
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639. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 18 XII 1948
Szanowny Panie Profesorze,
dostałam w tej chwili korektę i kartę. Już zaległe wysłałam (we wtorek i w piątek),
powinny być w Krakowie. Dzisiejszą wyślę jutro.
Przed chwilą skończyłam wykłady, po południu mamy jakieś posiedzenie w Instytucie Badań Literackich (Żółkiewskiego) w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Potem
nareszcie odpocznę. Serce mi zdrowo nawala. Muszę się trochę wyspać – z tego powodu nie pojadę jutro do Łodzi, gdzie i tak w ciągu krótkich 5 godzin mało mogę
zrobić.
Już dawno nie byłam tak czarnej myśli co do moich spraw intelektualnych jak
w dniach ostatnich. Widzę całą nicość mojej pracy i wszystkiego.
Do widzenia
A.O.-J.

1949
640. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 I 1949
Szanowny Panie Profesorze,
więc już nowy rok i pełno smętnych rozmyślań nad bilansem ubiegłego i zużytkowaniem nieudanym świąt. Grypimy się w ostatnich dniach. U mnie to już stan niemal
chroniczny. Właśnie robię nowe prześwietlenie i opady krwi, i biorę zastrzyki wzmacniające, ale nie odczuwam zbawiennego działania tych zabiegów, bo chorowanie nasze i brak stołówki, i świętująca posługaczka powołują do życia takie multum zajęć
domowych, że to przyćmiewa wszelkie możliwości tak naukowe, jak wypoczynkowe.
Zaczęłam czytać Grappina – odbyłam jakąś ¼ – w pierwszej chwili wysunęło się
mnóstwo zastrzeżeń, potem one trochę osłabły, ale i tak ujęcie autora jest niejednolite: miesza podejście statyczne, opisowe z historycznym i wychodzą z tego takie
dziwolągi (zwłaszcza w części o fonetyce), jak samogłoski miękkie e, i, ę, a na innym
miejscu jest mowa o e twardym i miękkim. Zanim się wczytałam w tę książkę, miałam
lepsze pojęcie o autorze jako językoznawcy. Trzeba jakoś z tego delikatnie wybrnąć,
bo z drugiej strony nie należy druzgocącą krytyką zrażać sobie uczonego życzliwie
do polszczyzny usposobionego. Zresztą ma ona (jego książka) walory niezaprzeczone
w porównaniu z Meilletowską (obfitość materiału), ale mimo wszystko dochodzi się
jeszcze do jednego nieoczekiwanego wniosku: że gramatyka opisowa Szobera jest
zupełnie niezła. Przede wszystkim uderza jednolitość i konsekwencja ujęcia, czego
Grappinowi brak, wciąż na powierzchnię przedziera się w nim historyk. Z drugiej
strony nie wiem, czy to dla inteligentnego ucznia nie jest w pewnym stopniu pomocne. Więc w dalszym ciągu jeszcze nie mam o Grappinie zdania.
Atakują mnie tu o artykuł o języku Witkacego (co znów wymagałoby szczegółowszych studiów pomocniczych).
Była w Instytucie Badań Literackich konferencja Szypera1 z polonistami (głównie
językoznawcami), gdzie po dyskusji na temat 3 wysuniętych zagadnień otrzymaliśmy
1

Henryk Szyper (1900–1949) – historyk literatury, współorganizator IBL, badacz twórczości A. Mickiewicza. Krótko przed śmiercią mianowany profesorem UW.

• 167 •

(nie wiem, chyba wszyscy) druki do ankiety i program zapoczątkowanych badań. Ale
o tym wszystkim to już chyba ustnie.
Kończę – i rada bym wiedzieć, jak Państwu upływają te święta? Na Salwatorze czy
na Zaborni? Życzę Państwu przede wszystkim sił i zdrowia, a potem chyba urzeczywistnienia zamierzonych przedsięwzięć, czyli tego, co najtrudniejsze i w „wachlarzu”
bieżących zajęć przerastające ramy upływających dni, tygodni, miesięcy.
Czy mogłabym prosić o notatkę moich honorariów w JP (w „Biuletynie” było
zdaje się ±15 000). Potrzebne mi to do zeznań o dochodzie. Już zapłaciłam 500 zł
grzywny za spóźnione zeznanie za rok 1947, więc teraz się śpieszę, by złożyć wszystko
w porę. Na przyszłość będę notować moje honoraria, by nie zaprzątać czasu redaktorowi. Przepraszam za kłopot.
Do widzenia
A.O.-J.
Co Państwo sądzą o takim literacie(-ku) – J.E. Płomieńskim? 2 Redaktor książki zbiorowej
o Witkacym.

641. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 9 I 1949

Szanowny Panie Profesorze,
tak dawno nie było od Państwa wiadomości, że zaczynam się niepokoić, czy wszystko
na Salwatorze jest w porządku. Czy wszyscy zdrowi? A może są Państwo na Zaborni?
Mój czas został znakomicie roztrwoniony na grzebaninę domowo-gospodarczo-towarzyską. Najbliższe święta spędzimy za wszelką cenę poza Warszawą, aby móc
coś zrobić. Jutro jadę do Łodzi na poniedziałek. Potem już ostatni tydzień wolny
i wykłady, o których myślę z mniejszą niechęcią niż dawniej, ale bez entuzjazmu.
Dostałam zeszyt 6 JP. W spisie rzeczy za r. 1948 pominięty został mój artykuł
o liczebnikach nieokreślonych z zeszytu 4. Oczywiście nie da się to już odrobić. Chyba może jako uwaga dodatkowa za rok przy spisie artykułów w r. 1949, ale że wydawnictwo zmieni w r. 1949 trochę wygląd zewnętrzny, może to by było niezręcznym
wtrętem.
Bardzo proszę o jakąś najkrótszą wiadomość o Salwatorze – bo tu już dawno po
2. połowie świąt, na które była zapowiedziana wiadomość od Pana Profesora.
Do widzenia
A.O.-J.
2

Jerzy Eugeniusz Płomieński (1893–1969) – krytyk literacki i publicysta, autor m.in. studiów o literaturze młodopolskiej. Książkę, o której wspomina się w dopisku, Stanisław
Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca (wydaną dopiero w 1957 r.), redagował z Tadeuszem
Kotarbińskim.
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642. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 I 1949
K.P.A.,
dostałem już dziś wczorajszą kartkę Pani z jobową wiadomością o opuszczeniu w spisie artykułu Pani. W Hiobie h nie jest hebrajskie, bodaj dopiero niemieckie, z czego
by wynikało, że ta właśnie przenośnia jest po polsku niemieckiego, a więc późnego pochodzenia. W r. 1949 będzie to można 2 razy poprawić: na okładce zeszytu
1. i w spisie za cały rocznik XXIX, w roku zaś 1950 nie powinno się tego pominąć
w spisie tomów XXI–XXX, który mam silne postanowienie dać. I to ja sam zrobiłem,
tak jak po wojnie z artykułem Taszyckiego.
Początek rocznika XXIX już dany do druku, choć jeszcze nie ma pozwolenia na
druk. Zeszyt będzie z Taszyckim i o Taszyckim. A SlOcc., która już podobno wyszła,
została udzielona Otrębskiemu do wściekania się na JP, Lehra, Urbańczyka i mnie.
Może być zajmująca.
Moja siostra z Poznania i Katowic wróciła z zapaleniem stawu skokowego (w gloźnie) i leży, leży… A Ostrowska ma jeszcze miesiąc leżeć: co najwyżej po pokoju chodzić o kuli. Zresztą nie ma chorób [–]. Moja żona w przerwach głowy lub chrypki.
Ma zamiar skończyć.
Do JP mający być dołączonym nr 2 „Biblioteczki”3 dopiero jutro wyjdzie z drukarni. Roboty mnóstwo, ale się do niej zupełnie nie mogę zabrać. A wykłady u nas
już się zaczęły, nie tak jak w W-wie. Ale co wolno stolicy, to nie „okolicy”.
Do…
K.N.
643. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 I 1949
Szanowny Panie Profesorze,
ta jobowa pomyłka będzie, zdaje się, z rekompensatą przygotowana. Bardzo przepraszam za zmartwienie nią. I dziękuję.
Był tu Urbańczyk, z którym się trochę ugadałam, choć pod koniec nasze posiedzenie zostało zakłócone innym, które się w sprawach spółdzielni profesorskiej
mieszkaniowej odbywało u nas. Perspektywy mieszkaniowe bardzo są cenne, jeśli
w ogóle nie przegrane. Będziemy jeszcze bardzo długo tu mieszkać. Basałyk, zdaje się,
fatalnie nazabagniał wszystkie sprawy.
List Pana Profesora zminął się z moją kartką (czy listem?). Ale muszę uspokoić
co do siebie. Najprzód, nareszcie nie jestem zasiębierna, zastrzyki wyraźnie mnie
3

Wybór z pism Jana Kochanowskiego, wydany ściśle według pierwszych druków, objaśniony
przez K. Nitscha (1948).
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wzmocniły. Odrabianie zaległych spraw domowych rozprasza mnie w moich pracach
naukowych, ale z chwilą zaczęcia zajęć na konwersatorium (niektóre katedry, gdzie
nie ma egzaminów, zaczęły i tu dziesiątego stycznia), skoncentruję się może więcej
na nich.
Dorosz używa sobie na Zwolińskim i jego częściach ciała z przodu i z tyłu4. Musiałam przed nim bronić biustu, oczywiście przy pomocy Lindego, a Witold dał
zręczne wyjaśnienie do tych „przednich” części ciała: że jest to antropomorficzny
sposób myślenia i kojarzenia tych przednich części ciała poprzez końcówkę genetivu
-a z osobnikami żywotnymi. Inna sprawa, że to uściślenie klasyfikacji podane bez
próby psychologicznego wyjaśniania trochę wygląda śmiesznie. Facecjoniści mogą
sobie używać. I będą. Trzeba być na to przygotowanym.
Niektóre „kwiatki” w gramatyce Grappina są żywcem przeflancowane ze Słownika ortoepicznego Szobera. Dla mnie np. comparativus mielszy od miałki jest w języku
literackim niemożliwy. A to figuruje u obu autorów.
Bardzo mnie zmartwiła wiadomość o chorobie pani Marii. Czy to się na długo
zanosi? Dopiero Słownik warszawski pouczył mnie, co to jest glozna. Ciekawe, że termin kostka u nogi jest tak powszechnie jednoznaczny właśnie z glozną, wobec całego
mnóstwa kostek składających się na nasz kościec.
Do widzenia
A.O.-J.
644. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 I 1949
K.P.A.,
dziękuję za kartkę, donoszącą, że Pani z moich Studiów  5 nie przeczytała nawet spisu treści, w którym figuruje glozn jako jeden z artykułów. Wobec tego nie bardzo
się mogę spodziewać, by się kto tymi Studiami zainteresował, chyba Otrębski, by
je skrytykować: bo w nierozesłanym jeszcze tomie SlOcc. podobno się wścieka na
Lehra, Urbańczyka, mnie, JP, czego z dużą ciekawością, a bez zbytniej obawy wobec
jego nienormalności oczekujemy. Gdy przeczyta na wiosnę w BPTJ artykuł o sobie
Doroszenki6, dość krwawy, będzie jeszcze wścieklejszy. A Doroszewski mógłby napisać w JP o przednich częściach ciała, jeżeli potrafi napisać spokojnie, ale pewnie
mu na myśl nie przyjdzie, że redakcja JP wcale nie ma zwyczaju subiektywnie bronić
4
5
6

Chodzi o artykuł P. Zwolińskiego Przyczynki do repartycji polskich końcówek -a : -u w dopełniaczu l. poj. rzeczowników męskich, JP XXVIII.
Studia z historii polskiego słownictwa (1948).
W. Doroszewski, Kontaminacja a derywacja. Z powodu pracy Jana Otrębskiego: Życie wyrazów w języku polskim, BPTJ IX.
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każdego swego współpracownika, ale oczywiście proponować mu nie będę. Ja Zwolińskiego świadomie puściłem, choć jest słaby, bom przeczuwał, że to zainteresuje, ale
antropomorfizacja w tym wypadku wcale nie jest prawdopodobniejsza.
A co do Pani, to jednak miałem rację, skoro „z chwilą rozpoczęcia zajęć uniwersyteckich” czynności Pani „koncentrują się może więcej na nich”, tj. może częściowo,
i to nie tyle na naukowych, ile nauczających. A co słychać z chińskim artykułem?
Glozn mojej siostry ma się trochę lepiej, tj. widoki, choć powolne, nie są złe;
okłada go borowiną i elektryczną poduszką. Moja żona na ogół ma się stanowczo
lepiej (trochę) niż zeszłej zimy i wiosny.
Wczoraj miałem w Miłośnikach (w dawnym [–] rękopisie z czasów Malinowskiego7 czytam o miłośnikach; a miłośników w każdym razie nie ja wymyśliłem –
może Gawroński, z aprobatą Rozwadowskiego) pogadankę „o formie polskich imion
chrzestnych”. Na taki temat to przyszło ponad sto osób. Można by z tego zrobić ze
dwa artykuły do JP, ale nie wiadomo, czy się zrobi choć 1.
Do…
K.N.
645. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 I 1949

K.P.A.,
posłałem dziś korektę 1. artykułu, a pojutrze może jeszcze doślę: Zenona i Rosponda,
co razem nie wypełni jeszcze 2 arkuszy, a mają być 3, znów więc trzeba doganiać,
dopisywać, by zeszyt naprawdę był w lutym, a w nim zapowiedź walnego zgromadzenia8 na 13/3. Aby był choć 1 odczyt między walnymi zgromadzeniami 48 i 49,
miałem w styczniu odczyt O formie polskich imion chrzestnych (już raz taki miałem
przed kilkunastu laty), oczywiście z wielką z powodu tego tematu frekwencją. Ale kto
będzie miał w lutym? I w marcu na walnym zgromadzeniu?
Zdaje mi się, żem już dawno (dość) od Pani nic nie miał. Przypuszczam więc, że
się Pani naprawdę udało wciągnąć w jakąś pozytywną robotę.
Moja siostra nadal leży (więc już miesiąc), nie tyle już na nogę, ile na anemię, i to
zdaje się, złośliwą. Trudno, nie haruje się tak bezkarnie tyle lat. Posyłamy za granicę
po zastrzyki wątrobiane.
A co do JP, to Taszycki będzie w opałach, i to jeszcze nie w całej pełni. Trudno,
skoro tak [–] na „małopolski” patriotyzm.
Do widzenia
K.N.
7
8

Lucjana.
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
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646. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 I 1949
Szanowny Panie Profesorze,
tak nieprzyzwoicie zwlekałam z podziękowaniem Państwu za bardzo miłą kartkę,
bo chciałam przy okazji donieść coś konkretnego o moim chińskim artykule. Tymczasem wejrzenie w Jespersena i Rudnickiego nie daje prędkiego rezultatu, może
nawet go w ogóle nie da. Pozostaje mi zadowolić się na razie krótką konstatacją,
że metatezy i dysymilacje bardzo często zachodzą na terenie półotwartych, więc
tu r, l. Sprawa u Rudnickiego kształtuje się inaczej przez powstawanie głosek pobocznych jak w płcha. Widzę, że muszę jeszcze to zagadnienie przemyśleć i odpowiednio sformułować końcowe ujęcie. Całość pozostawię prawdopodobnie bez
zmiany, tak jak jest po angielsku. Oczywiście po przejrzeniu przez Wojtasiewicza.
Te dygresje chińskie znów sprawiły, że na końcu zamiast na pierwszym miejscu
zasyłamy swoje z Witoldem najlepsze i najgorętsze życzenia na jutrzejszy dzień 1 lutego. Ładna data. I wiele takich następnych!
Korekty JP wysłałam wczoraj w drodze do Łodzi, gdzie spędziłam wczorajszą
niedzielę – u nich dobrze, Matka jako tako. Zdzisławowie święcą swoje rodzinne
uroczystości: jego imieniny były w sobotę, a Myszki wypadają we środę. Obrządki
mojego święta trwały aż 3 dni. Nie powiem, by to tak bardzo organizowało życie
i codzienne zajęcia.
Prace Jakobson – Mazon9 (jego tylko z RÉS 1938) przeczytałam z dużym zaciekawieniem. Argumentacja Jakobsona ma istotnie szerszą podbudowę. W sumie wrażenia z dyskusji deprymujące – każdy argument osobno wzięty wygląda przekonywająco, a jak się czyta Słowo, sceptycyzm co do jego oryginalności znów wraca w swej sile.
Do widzenia [– –] postaram się napisać więcej o sobie.
A.O.-J.
647. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 I 1949, nr 2
Szanowny Panie Profesorze,
w tej chwili dostałam kartkę, gdzie mowa o zdrowiu pani Marii i konieczności zastrzyków wątrobowych. Na przesyłkę z zagranicy trzeba długo czekać, a możliwość
złośliwej anemii to rzecz poważna. Dlatego wysuwam propozycję, czy nie dałoby
się tych zastrzyków zacząć wcześniej, korzystając z preparatu: Solution Liver Extract
Purified „Lilly”. Zastrzyki te bierze moja Matka i z dużym powodzeniem. Przysłał je
9

Mowa o artykułach André Mazona La Zadonščina: réhabilitation d’une œuvre i Le Slovo
d’Igor: le sujet et le cadre; le modèle principal oraz o francuskiej edycji La Geste du Prince Igor’
opracowanej przez Romana Jakobsona, Henri Grégoire’a i Marca Szeftela.
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Józio. Mogłabym służyć w tej chwili ampułką 15 cm (równowartość 15 zastrzyków
po 1 cm3). Matka dostaje 2 zastrzyki na tydzień. Proszę napisać, czy mam je wysłać.
Dołączam zapomniane w poprzedniej karcie pozdrowienia dla Państwa, a w tej
chwili szczególnie dla Pani Marii.
A.O.-J.
648. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 II 1949
K.P.A.,
nie czekając już na wiadomości od Pani posyłam wreszcie równocześnie 2 arkusze
garmontu JP. Arkusz petitowy tylko w części złożony, bo tylko w części napisany.
3 rzeczy na „nie” ciążą: dokończenie artykułu o Gawrońskim, dopisanie tych różnych petitów i wykończenie, i rozesłanie planu tomu językowego Encyklopedii. Po tej
współczesnej trójce przyjdą, tj. czekają już, następne. Z petitu też 2 kawałki załączam.
Chciałbym jednak wejść w kontakt z tym matematykiem czy innym fachowcem,
a amatorem dialektologii spod Ostrołęki. Czy się by Pani nie mogła skomunikować
i udzielić*) mi nazwiska. A gdyby się Pani z nim udało zobaczyć, to proszę od razu
o takie rzeczy: brodło, bróg i brożek, dęga, przyboś i narościć z zaznaczeniem wyraźnym,
jeśli jakiego wyrazu zupełnie nie zna. Na dodatek czułka i onucka, synonimy.
Ja myślę być w Warszawie 12–14 marca, ale to jeszcze niezdecydowane. Chciałbym też wtedy obejrzeć to mieszkanie na Lwowskiej 13 i zobaczyć, czyby już tam nie
można zajeżdżać.
Urbańczyk opowiadał mi o przygotowanych już częściach Pani recenzji o Grappinie. Nie pilę, ale chętnie bym widział. Najpierwszy Kowalski.
Różne rzeczy oczywiście tylko do ustnej komunikacji. Przeważnie niewesołe.
Do widzenia
K.N.
*) [–] i tego miejsca, skąd pochodzi.

649. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 11 II 1949
Szanowny Panie Profesorze,
czyżby nie przyszły równocześnie obie moje karty na Salwator? Ale to zresztą mało
ważne. Odsyłam korektę bardzo ciekawych artykułów JP – zarówno w ujęciu Klemensiewicza, który, jak widać, nie opowiada się kategorycznie za dawnością mazurzenia, ale protestuje przeciwko datom Tasziciusa, a przede wszystkim uwydatnia
zawodność w tym rozumowaniu i w takim jak u Taszyckiego ujęciu względnej chro-
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nologii i danych co do grafiki i ortografii. Dawność mazurzenia to prawie nasze Słowo o pochodzie Igora. Tak się ten spór rozwija i tak trudno wyjść w tym zagadnieniu
poza przypuszczenia mniej lub więcej prawdopodobne. Także argumenty Rosponda
dla pisarzy małopolskich XVI w. są ciekawe, a zwłaszcza trafia mi do przekonania
jego twierdzenie o kulturze i normach językowych XV w. Teza Taszyckiego jest ujęta
ciasno i bez szerszej perspektywy dla kultury piśmienniczej sprzed ½ w. XVI.
Stieber mi mówił, że w pracach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego napisał recenzję o Taszyckim (rzecz jest w druku), gdzie wykazuje, że Taszycki nie zrozumiał
Stojeńskiego10, który pisze, że mazurzenie obserwuje się u Mazurów i u kobiet, przy
czym z tekstu nie wynika, żeby u kobiet mazowieckich – tylko w ogóle polskich.
Do tego też Stieber dodał objaśnienie, dlaczego mazurzenie od Mazurów nazwano. Inna pozycja klasowa ubogiej, późno weszłej do życia publicznego szlachty mazowieckiej wobec wyrobionej i oświeconej małopolskiej. Szlachta mazowiecka mazurzyła swobodnie na co dzień, zaczęła się tego oduczać w zmienionych warunkach
politycznych i kulturalnych; gdy natomiast Małopolan – oczywiście szlachty – wyrobienie w życiu publicznym i kulturze mogły od początku iść w parze z przestrzeganiem norm właściwych dialektowi kulturalnemu.
Wyszedł 1. PorJ – pewnie już dostał Pan Profesor zeszyt, który wziął stąd prof.
Jakubowski i miał doręczyć. To jest nieszczęście tego pisma, że się tak niewygodnie
nazywa. I więcej mają kłopotów z tym, że im to PIW drukuje, np. Doroszewskiemu
zniekształcili uwagi o języku, wyrzucając tytuliki poszczególnych zagadnień i komasując bez sensu wszystko w jednym Dwadzieścia – dwadzieścioro. Do tych tam uwag
tyczących nieodmienności pani doktór mam nowy materiał i uwagi z ostatniej przygodnej lektury warszawskich gazet. Rzuciłam je na papier w formie (rozlazłej trochę)
gawędy i obiecałam dać Doroszewskiemu do „Poradnika”. W toku gawędy nawiązuję do JP, gdzie dyskusję zapoczątkował Benni. Tak więc może PorJ (a raczej jego
czytelnicy) zyskają na tym, że przestanie być zbiorem uwag bez żadnych nawiązań,
nazwisk, przytoczeń ze świata naukowego. Objawienie w próżni.
Ciekawy jest artykulik Kurkowskiej – czołowy o słownictwie Prusa*)11. Sieczkowski jest jak zwykle nie na poziomie, ale zadziorność jego uwag nie występuje tu (jeszcze) w formie nieprzyzwoitej.
Kończę i do widzenia – jak ma się Pani Maria?
A.O.-J.
niestety, nie podaje wydania dzieł Prusa. Nieokreśloność à la Nałkowska – choć pisarce to
jest więcej wybaczalne niż naukowcowi.

*)

10 Piotr Statorius Stojeński (ok. 1530–ok. 1568/69) – pisarz reformacyjny, autor pierwszej
gramatyki polskiej, Polonicae grammatices institutio (1568).
11 Mowa o artykule H. Kurkowskiej O języku Lalki Prusa, nie można natomiast powiedzieć,
o który z trzech tekstów A. Sieczkowskiego z nru 1 PorJ chodzi.
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650. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 II 1949
Szanowny Panie Profesorze,
wysyłam w tej chwili 2 karty do p. Stanisława Glinki – w Warszawie, na jego zeszłoroczny adres i do jego wsi rodzinnej: wś Janki Młode, p. ostrołęcki.
22 II 1949

W międzyczasie odezwał się do mnie z ul. Podskarbińskiej 7 m. 149 W-wa. Muszę
mu naznaczyć spotkanie i wyciągnąć odpowiedzi na pytania. Na razie uzyskałam
dane od p. Stefana Nowakowskiego spod Wołomina, które posyłam na załączonej
kartce.
Uruchomiałam [sic] sprawę wykazu magisteriów – zajmę się tym sama w porozumieniu z Doroszewskim. Spis polonistów (językoznawców i literaturoznawców)
już dostałam z dziekanatu. Teraz rozpocznę polowanie na Doroszewskiego, potem
już tylko rycie się w archiwum, jeszcze raz konfrontacja z Doroszewskim i wyślę. Kto
wie, może jeszcze zdążę na czas. Opóźniłam się z korektą, bo nieoczekiwanie wypadł
mi referat, niebacznie zgłoszony na Komisję Językową TNW. Przygotowywałam go
przez całą jedną noc, bo karnawałowy social life 12 zajął mi całe niedzielne popołudnie.
Miała być wzmianka, tymczasem mówiłam przeszło godzinę. Referat oczywiście nienapisany, tylko na podstawie notatek. Podobno wypadł bardzo dobrze, tak osądził
Witold i Jamnik13. A Witold jest raczej surowym sędzią. Była ożywiona dyskusja. Potem miał właściwy referat Rysiewicz – bardzo uczony i jasny. Znów ożywiona dyskusja. To zupełnie miły człowiek ten Rysiewicz – dużo umie, jasno formułuje i nie ma
żółci ani silnych nastrojów w dziale polityki z ludźmi. Co bardzo jego walory w tym
klimacie podnosi. No i podnosi poziom naukowy naszego środowiska.
Końcówka -ami jest właściwa Warszawie. Ja tak zawsze mówię. Wojtasiewicz
(szkoła średnia Kielce, od lat w Warszawie): z pannami Natansonównami, jedyna
oboczna do tej forma byłaby z pannami Natanson. Zgłosił się do mnie na prenumeratę JP. Chciałabym mu dodać JP za ubiegły rok jako „premię” – chyba można. To
pedant i często może być pomocny tak przy polskich, jak pozapolskich informacjach.
Napisałam kartkę do Mirowicza w związku z jego artykułem. Niechby przynajmniej dał datę ukończenia swego artykułu, bo Konecznej w PorJ artykuł14 potrąca
o Kazania gnieźnieńskie i Willmankę, więc albo niech ją, jeśli uzna za wskazane, zacytuje, albo niech własny artykuł sytuuje we właściwej chronologii. Przepraszam, że
to zrobiłam bez porozumienia z Redaktorem, ale tu chodziło o pośpiech.
Przegląd prasy w PorJ robił Sieczkowski, nie Doroszewski, i to właśnie jest nie na
poziomie i zgodzę się, że mało przyzwoite, ale na drażliwość ludzką nie ma lekarstwa15.
12
13
14
15

social life (ang.) – życie towarzyskie.
Olgierd Wojtasiewicz.
O roli uczuciowej tzw. zaimków konwencjonalnych.
Chodzi o odcinek stałego wówczas cyklu w PorJ Co piszą o języku.
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Ja wyglądam ostatnio mizernie, ale czuję się dobrze. Jestem stale niedospana
i w niczym nie posuwam pracy naprzód.
Do widzenia
A.O.-J.
651. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 II 1949
K.P.A.,
dostałem dziś korekty i list, w którym Pani pyta, czym dostał 2 karty Pani. Otóż dwie,
obie z 31 I, dostałem, ale przedtem nie miałem bardzo długo („bardzo” względne) nic
od 13/1, tj. przez dni 18, a potem między 31/1 a dzisiejszym listem też nic; i w jednej
z 31/1 sama Pani pisze, że o sobie w niej nie pisze, ale obiecuje napisać, a dziś też
o sobie właściwie nic – przeto nic dziwnego, żem był zaniepokojony tą nagłą zmianą
w systemie korespondencji i myślał, że się Pani znów co stało i źle się czuje. Aż dziś
Jakubowski, który mi „Poradnik Językowy” zostawił bez widzenia się, powiedział mi,
że się Pani doskonale czuje, jest wesoła itp. Czyli że ta zmiana wynikła właśnie z dobrego powodzenia, co mnie cieszy.
Myślałem, że dalsze korekty poślę przełamane, ale skoro się to spóźnia, poślę je
chyba w szpaltach, bo wolę choć to. Korekty to Pani załatwia bardzo systematycznie,
bez zwłoki.
Porównanie do Słowa o Igorze podoba mi się, ale to dla innych: bo według mnie
za dawnością świadczą fakty, nie przypuszczenia. Będzie o tym pisał i Urbańczyk. Taszycki w obu tych sprawach przestał być dawnym ostrożnym Tasiciusem tremensem,
ale czy dobrze na tym wyjdzie? Ale to do ewentualnego osobistego się widzenia.
„Poradnika” jeszcze nie miałem czasu całego przeczytać. Według Pani „Sieczkowski jest jak zwykle nie na poziomie”, ale za to Witold Wielki jest zupełnie na swoim
poziomie, gdy pisze o JP, i to tak w wyborze nru sprzed roku, jak i w tonie, by tylko
jego było na wierzchu, choćby bez argumentów.
Przerwa w korespondencji tak działa, że nie mam czym wypełnić tej strony.
Do Stiebera i Dłuskiej o ich udziale w Encyklopedii napisałem i jeszcze napiszę.
I z tym się zapóźniłem, jak stale ze wszystkim.
Aha, przecie mam jeszcze sprawę JP, o którą chciałbym Panią prosić o radę co do
Warszawy. Mianowicie zebrałem już i mam w drukarni wykazy magisteriów i doktoratów wojennych i powojennych ze wszystkich uniwersytetów prócz warszawskiego.
Na końcu dałem apel do innych uniwersytetów, by to też dały, ale wtedy nie miałem
jeszcze Poznania i Łodzi, a teraz mam. Otóż chyba mimo mienia [muszę] pominąć na
razie ze 2 uniwersytety, bo się inaczej Witold Wielki znów obrazi? (już przed wojną to
było, tak że potem napisał o to do niego Rozwadowski i zmitygował się). Czyby Pani
nie mogła jeszcze tego załatwić z nimi wg wzoru, który równocześnie posyłam. Nie
pisałem o to dotąd, bo nie mam przyjemności w pisaniu do niego, a nadto (prawdę
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powiedziawszy) odkładałem do listu do Pani, którym znów chorej nie chciałem obarczać. Itd., aż tu koniec. Gdybym to dostał prędko, może by jeszcze zdążyło, bo nie
bardzo wierzę, by zeszyt wyszedł do 1 marca (ale na pewno bardzo niewiele po nim).
Ale na zaznaczone w korekcie kreskami pytania o k czy K kresów to mi Pani nie
odpowiedziała. Dziś najczęściej Kresy, bo to nie wszelkie krańce, ale Kresy wchodnie
par excelence; ale wobec tego Kresowiec czy kresowiec, skoro to człowiek z określonej
prowincji (wschodniej) jak Ślązak czy Kujawiak. A co Pani mówi na Kresówkę i Kresowiankę? Czym Pani jest czy była?
15/2

Niech się Pani koniecznie choć spyta Dorosza o te magisteria. Idzie tylko o to, by
z chwilą ukazania się JP nie stała sprawa tak, że się do niego Redakcja nawet nie
zwracała. Jego głupawe żonglowanie patriotyzmem lokalnym! Napisałem „któż mówi Tarłównami” nie w znaczeniu potępienia, tylko dlatego, żem istotnie myślał, że
Tarłównymi jest, jak w Krakowie, powszechniejsze (nie bezwyjątkowe). Ale niech
Pani obserwuje, i ewentualnie sprostuje, czy w W-wie istotnie powszechniejsze jest
-ami. No, to się jednak nazbierało. Ale nie wszystko jednako pilne.
Do widzenia
K.N.
Moja siostra wciąż leży. Wprawdzie już wstaje, by to i owo sobie zrobić, gdy nie ma rano
Orli ani Kamusi, niby to trochę się poprawia, ale bardzo to idzie powoli. [–] długoletnie
wyczerpanie.

652. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków,] 19 II 1949
K.P.A.,
dwie sprawy JP:
1) ostatecznie magisteria wszystkie złożone i trudno 1 z nich wyłączać. Wobec
tego zależałoby mi tylko, bym mógł napisać: „Magisteria i doktoraty warszawskie
podamy w następnym numerze” i by nas potem Warszawa, obraziwszy się, nie zdezawuowała. Gdyby się Pani mogła o to postarać!
2) Czy Pani w tym roku przysłała studenckie wkładki na r. 1949 i pieniądze
na pewnie? Bo z powodu zmiany w administracji na razie nie orientuję się w tym.
Wszystkie inne uniwersyteckie wkładki wpłynęły (Łódź 120 – najmniej Poznań, bo
tylko 35, ciekawym, czy W-wa jeszcze mniej). Bardzo proszę o odpowiedź na oba
pytania.
Nr 1 będzie około 1 III, ekspediowany najpóźniej w 1. dniach marca. I czy premie Warszawa dostała? Znów się ktoś z W-wy oburza na premię, koniecznie chce
premium. Jak się na to patrzy Pani i Warszawa.
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Do widzenia
K.N.
653. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 II 1949

K.P.A.,
moja siostra bardzo jest wzruszona gotowością Pani przysłania zastrzyków, ale nie
jest to potrzebne, bo już p. Dziewońska przyniosła 2 pudełka po 6 sztuk (przysłał
czy przywiózł jej rok temu syn z Anglii), a przecie bierze się 1 zastrzyk na 5 dni; wystarczy to na 2 miesiące, a tymczasem już prosiłem o to jadącego do Paryża zoologa
Smreczyńskiego16; nie wiem zresztą, jak długo potem trwa ta kuracja; w każdym razie
ustąpiło już to osłabienie, może i dlatego, że chorując od 10 dni je, zażywając jakiś
kwas solny, którego była całkiem pozbawiona.
Istotnie Pani długo nie pisała, co w połączeniu z lakonicznoscią ostatniej kartki
wywołuje wrażenie małej wiedzy mojej o Pani. Już myślałem, że znowu się coś źle
dzieje.
Jutro spodziewam się wysłać korektę artykułu Klemensiewicza.
Posiedzenia nazw miejscowych proponowane są na 5–7 marca, ale ja wolałbym
je odłożyć o tydzień. Będzie awantura o Otrębskiego z Rudnickim, który go w jego
nielojalności pokrywa. Z tego powodu chciałbym być na tym posiedzeniu, które
mnie poza tym nie ciągnie, bo jest nudne. Ja z niego ile tylko można wychodzę, co
znów trochę nie wypada.
Siedzę i siedzę nad tym artykułem o Gawrońskim i widzę, że już nic nie potrafię
napisać, czyli żem powinien zrezygnować z rzeczy dalszych już przyjętych. Napisałem
życiorys i indianistykę, pozostaje lingwistyka i ogólna charakterystyka.
Do widzenia
K.N.
Podobno wyszedł „Poradnik Językowy”. Co Pani o nim wie?

654. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 II 1949

Szanowny Panie Profesorze,
widocznie oboje z Witoldem jesteśmy „krakowistami”, bo dla nas istnieje tylko premia. Pieniądze na nie i na prenumeratę wysłałam dopiero 22 I, bo wtedy otrzymałam wszystkie wpływy!… studenckie. W tym roku to się ubożuchno przedstawia:
16 Stanisław Smreczyński (młodszy) (1899–1975) – zoolog, profesor UJ, członek PAU.
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4 osoby, w tym 2 z zeszłego roku. Pani Koneczna powiedziała o prenumeracie na
wykładzie, ale rezultat zainteresowania… żaden. Może tu się zaznacza jakaś rywalizacja z PorJ, którym zresztą nie obesłali prowincji (Mirowicz nie mógł go dostać
w Toruniu). Wszyscy asystenci obsługujący sprawę JP są autorami drukującymi się
w PorJ – nie sądzę, by tu była bierność świadoma – ale tak się to może samo ułożyć.
Nie zaprenumerował JP Doroszewski – może wysłał bezpośrednio, a może będzie
wymienna wysyłka JP – PorJ między redakcjami. Ogółem w Warszawie mamy aż!
17, zdaje się, osób. Nie zainkasowałam jeszcze prenumeraty od Libery17 – literat
polonista, bo dawno nie byłam na żadnym posiedzeniu Wydziału I – najczęściej się
zbiega z posiedzeniem Komisji Językowej albo znów ja nie mam czasu.
Był u mnie wczoraj Glinka – zostawił parę swoich tekstów, próbki słownika, przysłów i fragmenty opisu gwary. Dane uzyskane od niego wysłałam wczoraj razem
z wykazem magisteriów.
Tyle na razie. Straciliśmy oboje kotkę. Ktoś ją ukradł – pewnie na futro, bo ładne
miała. Jestem tym bardzo przybita. Nigdy więcej żadnego stworzenia.
Do widzenia – kiedy naprawdę?
A.O.-J.
W tej chwili dostałam korektę z kartą tytułową – wolałam dawniejszy JP – ten nie jest ładny i ja
bym inaczej rozwiązała stronę pustą do zapełnionej – za dużo białego pola. Zmartwiłam się.

655. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 II 1949

K.P.A.,
list Pani ma parę ciekawych punktów18. Dla mnie ciekawe jest np. to, że o odczycie na warszawskiej Komisji Językowej pisze Pani tak, jakby Pani np. pisała do swej
matki, tj. opisując swój nastrój, udanie się, powodzenie – co mnie też oczywiście
obchodzi – nie dała Pani tytułu tego odczytu: „miałam odczyt (tytuł dla niefachowców i tak nic nie powie), który mnie kosztował całą noc, ale się udał”! Ponieważ nie
ręczę, czy pojadę do W-wy na 12–14 III, chętnie bym się o tym dowiedział. A czy
nie planuje Pani kiedy odczytu w krakowskiej Komisji Językowej? (Wczoraj mieliśmy
ją tu z referatami: Stopy o związku treści i strony głosowej, głównie w Afryce, ale
i w ogóle: horyzonty na razie teoretyczne, naiwność! Janowa o obierzy, tonący, tonący
w drobiazgach – oba po 3 bite kwadranse, nadto z [–] dyskusją). Interesują mnie
i inne plany Pani, np., recenzja o Grappinie, itd., o którą zresztą nie napieram, ale
17 Zdzisław Libera (1913–1998) – historyk literatury, w tym czasie wykładowca na UW, od
1954 r. profesor.
18 Zob. list z 12 II 1949 r.
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chętnie bym ją widział, jeśli nie w 2., to w 3. JP – rozmiarów nie ograniczam, bo tak
ważna książka warta jest i długiej.
Korektorką to Pani jest dobrą, tak zewnętrznie, jak wewnętrznie, a to już moja
wina, że to późno posyłam: powinien być taki zeszyt gotów najpóźniej na 15 lutego
[–] np. na 5 marca, i wtedy byłby jeszcze czas na korektę choćby do 25 lutego. Ale na
to to już nie poradzę, raczej należy się obawiać, że coraz bardziej będę się z tym opóźniał. W dziś posłanym Pani 3. arkuszu nie będzie już można nic istotnego zmienić,
tylko rzeczy literowe. Bardzo ciekawa rzecz z tą zgodnością Mirowicza i Konecznej.
Oczywiście nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, by Mirowicz z Konecznej skorzystał i zataił, choćby dlatego, że na tym polu już inne rzeczy ogłosił i na nim
jest od niej – choćby na razie – lepszy. Ale przy tak wybitnej podejrzliwości pewnego
warszawskiego kółka wszystko możliwe. Dlatego bardzo dobra jest ta Pani sprężystość, która pozwoliła w ostatniej chwili odesłać choćby do okładki, której korzyść
okazała się zaraz przy jej 1. występie.
Przeprasza Pani, że napisała do Mirowicza bez porozumienia się z Redakcją! Ależ
Pani jest członkiem Redakcji, jak się z przyjemnością stwierdza, członkiem czynnym,
nie tak, jak np. Lehr.
Oczywiście Wojtasiewicz ma prawo do premii, skoro przystąpił przed wyjściem
1. zeszytu. Że zeszyt wychodzi po 15 II, to wina redakcji, a że mu Pani tak późno
powiedziała, to Pani, ale w żadnym z tych wypadków nie jego.
PorJ na ogół udany (nie rozumiem, po co się tytułuje listopad–grudzień, skoro
wychodzi przy końcu stycznia). Ale co do Sieczkowskiego, to sądziłem (czy zupełnie
bez podstaw?), że do tak niemądrego ujęcia obu punktów o JP i ich właśnie skłonili
go więksi od niego, wyręczyli się nim. Na oba „zarzuty” bardzo łatwo zresztą odpowiedzieć, ale czy się zniżać? Mamy też teraz sprawę z niesmacznymi atakami dwu
poznańskich megalomanów w SlOcc.
Wracając do PorJ i do Sieczkowskiego, to na -ównami ze względów rzeczowych
trzeba będzie odpowiedzieć, bo tylko mikrocefalowi*) mogło przyjść na myśl, że pisząc „któż mówi -ami?” miałem na myśli, że to źle; po prostu myślałem, że powszechne jest -ównymi, tym bardzięj że od dawna, tj. od czasu, kiedy jeszcze Witolda Wielkiego nie było na świecie, wiedziałem, że W-wie panuje typ: „z pannami Natanson”,
a galicyjskiej manii do konieczności panien -ówien nigdy nie byłem adoratorem. Ale
tego Sieczkowskiego to nie wiem, czy tylko Wielki popierał, dobrze pamiętam, jak
go wyraźnie chwalił Owad19.
Szkoda, że się tak spaźnia ten warszawski komplet studentów – członków TMJP,
bo wszystkie inne mniej więcej dotrzymały terminu 15 II, a w administracji, dobrej, mają teraz robotę z [–] do rozsyłki. A wykaz magisteriów (czy i doktoratów?)
pewnie że Pani doda roboty, ale to naprawdę przecie bez trudu powinien był móc
19 Obok dopisek Obrębskiej-Jabłońskiej: (= Słoński).
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zrobić jaki adiunkt czy asystent seminaryjny. Ale dobrze, że mój o tym dopisek będzie w porządku.
Dziękuję za adresy Glinki i Nowakowskiego, co do którego brodła bardzo jestem
ciekaw. Ale wszystkie te moje pytania powodują tylko gromadzenie (niestety bezładne) materiałów bez realnych widoków wyzyskania ich.
Niektórzy krakowiacy w ogóle kresowiankę uważają za coś obco-nowego, a [–]
z rogiem nikt nie łączy.
Sprawy czytelności – jak Pani widzi – już się nie dało tutaj rozszerzyć, ale myślę, że
to będzie bardzo zajmująca paralela obcojęzyczna do 2. numeru20. Od razu ją zamawiam, tylko nie wiem, czy mam odesłać kartkę o tym. Chyba nie?
Sądzę, że najlepiej tu załączyć te 1500 należne Pani za korekty. Komitet kiedyś
uchwalił 3000 od numeru, a że nr o ½ większy, więc 4500, z czego Pani i Safara [–]
razem po 1500, Zenon 1000, Urbańczyk 500. I tak honoraria razem z korektą wynoszą za ten zeszyt 50 076 zł.
Podobało mi się to porównanie chronologii mazurzenia do Igora! Teraz się dopiero rozigra. Wychwalająca recenzja o Taszyckim Milewskiego pozornie dobrze zbudowana, ale w gruncie zupełnie słaba: ani 1 argument nie przekonywa. W SlOcc.
W ostatniej chwili dał mi p. Siudut21 (następca Sławskiego w administracji JP)
kartkę Pani o czytelnym po angielsku, co zostaje na przyszłość, a równocześnie powiedział mi, że ze sfer polonistycznych warszawskich zgłosiło się 4 członków TMJP.
Bardzo ciekawy ten widoczny skutek rozpoczęcia się „Poradnika Językowego”! Czy
studenci tamtejsi mają też jakie ulgi w abonamencie „Poradnika”?
W najostatniejszej przyszedł list express, który – jak Pani widzi – nie da się już
w tym momencie zużytkować.
Do widzenia prędzej czy później
K.N.
nie jestem przecie typem śp. Rzewnickiego, który z niesłychaną wyższością powiedział:
„któż mówi dwoma książkami”, a gdy na to Schayer: „Kto? ja tak mówię”, to on: „nie zazdroszczę” ku śmiechowi całej sali.
*)

20 Zob. w związku z tym Odpowiedzi Redakcji (JP XXIX 1), Czytelny ‘zrozumiały’ i w ze
szycie 2 artykuł A. Obrębskiej-Jabłońskiej Polskie okcydentalizmy nieczytelny, niejadalny,
z dopiskiem K. Nitscha.
21 Andrzej Siudut (1922–1987) – w tym czasie student ostatniego roku polonistyki na UJ
i młodszy asystent. W latach 1950–1960 pracował w Pracowni Słownika Staropolskiego.
Z czasem został członkiem Zarządu Głównego TMJP, a od 1954 r. był członkiem Komitetu Redakcyjnego JP. Z Ewą Ostrowską był współredaktorem Wyboru pism polonistycznych
K. Nitscha.
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656. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 II 1949
K.P.A.,
dopiero co posłałem 1 list, ale właśnie zebraliśmy się: Lehr-Spławiński, Zenon i ja,
i zdecydowaliśmy się posłać Rudnickiemu „zastępców” z żądaniem cofnięcia zwrotu o jego pojęciu honoru itd. i ogłoszenie tego w JP i SlOcc. z konsekwencjami.
Spróbujemy posłać Steina i Zygmunta Wojciechowskiego. Ponieważ to ma być solidarnie, tj. także w imieniu Pani, przeto prosimy, by Pani zaraz napisała do Urbańczyka z oświadczeniem, że Pani przystępuje do tej akcji, tak by on mógł już prosić
„zastępców” w imieniu wszystkich. Gdy się ustali teksty (Zenon 1., ja 2.), poślę Pani
ich kopie, ale niech Pani na to nie czeka, tylko zaraz napisze do Urbańczyka (Słowackiego 29, m. 50).
Ta jego dzika pretensja, by redakcja odpowiadała za poglądy naukowe podpisanego autora, tj. nakazała Rospondowi (i Taszyckiemu) być za Gołężycami, jest wprost
komiczna. My wszyscy jesteśmy za Golężycami (dalsza etymologia sporna), ale co to
ma do roboty z honorem? Według Mikołaja, kto nie uznaje jego Gołężyc, jest nie
słabym lingwistą, ale niehonorowym człowiekiem. Otóż na 1. plan wychodzi jego
zwrot, podający w wątpliwość naszą honorowość, i o to teraz idzie. Rozprawa rzeczowa (naukowa) pójdzie za tym.
JP poszedł do cenzury dziś, w piątek, wróci z niej najwcześniej w poniedziałek,
a na maszynę pójdzie najwcześniej we wtorek, prawdodpodobniej jednak we środę
albo czwartek. Wobec tego nawet we wtorek otrzymane poprawki ostatniego arkusza
mają szansę bycia uwzględnionymi.
Do…
K.N.
PS. Już przeczytałem prawie cały PorJ (prócz techniki). Bardzo słaby jest tekst z Bukowiny22: językowo jest sporo błędów niewątpliwych, np. pytoć, wypcholi, sebroli, umer obok zapor
(chyba w obu razach a) itd., a treściowo to [–] z tymi bitkami – o ileż wyżej stoi to śliczne
opowiadanie pijaka, zapisane przez Zborowskiego w Poroninie, u mnie tekst 40.

[maszynopis dołączony do listu:]
Oto jak się zemścił Rudnicki za wytknięcie mu w JP skandalicznego braku korekty
w SlOcc. W artykuliku Golensizi – *)Gołężycy? (376–377) wytyka redakcji JP, że puściła Rospondowi Gołężycy zam. Golężycy, co on już w 1929 r. wykazał. (Więc redakcja odpowiada za wszystkie złe odczytania autorów artykułów!):

22 Mowa o zapisanym przez ucznia J.D. w Zakopanem opowiadaniu Jakie to wej wesele było
na Bukowinie, PorJ 1948, 1.
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Od r. 1929, kiedy lekcja *)Golęšici została ustalona, upłynęło 19 lat! *)Gołężycy żyją
i zostały dopuszczone przez komitet redakcyjny JP, w skład którego wchodzą tak
wysoko cenione przeze mnie nazwiska, jak: K. Nitsch, Z Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, A. Obrębska-Jabłońska, J. Safarewicz, St. Urbańczyk. Doskonała gratka
dla wielu, aby rozedrzeć szaty, załamać ręce, użyć nawet wyrazu „spaskudzić”, który
zyskał prawo obywatelstwa w dyskusji naukowej, mówić o „wystawieniu wobec zagranicy bardzo złego świadectwa mającej dotąd i pod tym względem dobrą opinię
polskiej lingwistyce”, a nawet szepnąć coś na ten temat tu i ówdzie, bo nie jest to
błąd drukarski. Taki lub podobny sposób postępowania nie odpowiada naszemu poczuciu honoru. Wiem z doświadczenia i każdy to wie, że najwybitniejszym uczonym
zdarzają się czasem pomyłki, których mogliby doskonale uniknąć. Dlatego wystarczy
je sprostować – bez dalszych komentarzy, a raczej trzeba oceniać zalety i dodatnie
strony działalności, niż polować na błędy. Toteż nazwiska wyżej wymienione zatrzymują dla mnie całą swą uprzednią wartość: K. Nitsch, twórca umiejętnej polskiej
dialektologii, Z. Klemensiewicz, którego książkę o składni polskiej studiuję z zamiłowaniem, T. Lehr-Spławiński, tak jasno i świetnie wykładający tajemnice akcentowe, A. Obrębska-Jabłońska, J. Safarewicz, bardzo wnikliwie analizujący semantykę,
St. Urbańczyk, świetny znawca staropolszczyzny biblijnej.

Wobec tego Urbańczyk, którego właśnie zaproszono na redaktora działu polonistycznego w SlOcc., wstrzymał swój udział do chwili załatwienia tej sprawy, a my tu
postanowiliśmy zażądać od Rudnickiego cofnięcia tego passusu o „honorze”, ewentualnie zażądać sądu honorowego. Dziś jeszcze mamy zwrócić się do Poznania do
jakichś naszych reprezentantów. Oczywiście występujemy wszyscy, tj. wymieniamy
między żądającymi także Panią, o czym niniejszym zawiadamiam23.

23 Nitsch zwrócił się do Ignacego Steina i Zygmunta Wojciechowskiego o reprezentowanie
Komitetu Redakcyjnego w pertraktacjach z Rudnickim. Ponieważ rozmowa nie przyniosła pożądanego skutku, zdecydowano się na powołanie „sądu obywatelskiego”, złożonego
z wymienionych jako „zastępców” Komitetu, natomiast „zastępcami” Rudnickiego zostali:
prof. Marian Zimmerman, dziekan Wydziału Prawa UP, i doc. Ludwik Zabrocki. Ostatecznie nie bez trudności (nie zaakceptowano propozycji tekstu Rudnickiego) uzgodniono
formułę oświadczenia, które ten przyjął i które zostało opublikowane w JP XXIX 2 z dodatkowym wyjaśnieniem Rudnickiego. Dokumentacja incydentu (oświadczenie Komitetu
Redakcyjnego, o którym mowa w liście, list Nitscha, pismo Steina i Wojciechowskiego
do Komitetu Redakcyjnego, protokół, listy I. Steina do Nitscha) zachowana w spuściźnie
K. Nitscha (AHNPAUiPAN, K III-51, j. 162). Sprawa ciągnęła się od końca lutego do
8 IV 1949 r.

• 183 •

657. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 II 1949
K.P.A.,
zanim Pani dostanie nowy list w sprawie Rudnickiego, co wyślę chyba we wtorek, ale
exprès, odpowiadam na uwagi Pani.
Okładkę24 dałem artystycznemu przyjacielowi p. Myszki; Zenonowi i Safarowi
[–] się podobała, moja żona osądziła, że drogo (10 000; Zenon oczywiście, że niedrogo); wypełnić miejsce puste to nie taka prosta rzecz, dośćeśmy się namęczyli, ale to
tylko można pokazać naocznie.
Mniejsza, że studentów zwerbowano tylko 4, ale że też żadna [sic] z nich nie
zażądała premii?! To dziwne. Cóż na to poradzić, że nas w całej Polsce bojkotuje
tylko Ww-wa! Nic z naszej strony nie ugłaska tej… grupy. Dorosz dotąd nie zgłosił
się o wymianę, a my się przecie pierwsi nie zwrócimy, tylko że ja zaabonuję PorJ. JP
powinien jutro wrócić z cenzury, ale co to można wiedzieć.
Moja żona, niepomna przeszłości, wciąż robi starania, choć na razie niezbyt energiczne, o małego pieska.
Na razie tyle – do widzenia
K.N.
658. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 III 1949

K.P.A.,
dopiero wczoraj wieczór mogliśmy ostatecznie ustalić i podpisać nasze żądania w stosunku do Rudnickiego. Posyłamy je Pani z prośbą, by Pani, położywszy swe 4 podpisy, wszystkie te papiery niezwłocznie przesłała Urbańczykowi (Słowackiego 29, m. 10)
polecone i exprès. Rzecz jest pilna, bo choć się istotnie nie dało prędzej, to jednak tego
rodzaju sprawy powinny być załatwiane jak najprędzej, a zachodzi możliwość spotkania się z Rudnickim w Warszawie na konferencji toponomastycznej 12 marca, kiedy
więc musimy już wiedzieć, jakie wobec niego zajmować stanowisko. Ja wprawdzie
nie wiem, czy na tej konferencji będę, ale będzie na niej Safarewicz (Taszycki będzie,
ale nie jest członkiem Komitetu Redakcyjnego JP). Otrębski także sobie pozwolił na
niesłuszne zarzuty, ale nie użył żadnego podejrzanego słowa, więc tylko w JP trzeba
mu będzie coś odpowiedzieć.
Z naszych reprezentantów Wojciechowski już zatelefonowal, że przyjmuje, a Stein
przyjmie na pewno, bo właśnie dzień przedtem (tak, że się listy minęły) napisał mi
czuły list imienionowy. Gdyby miało przyjść aż do sądu honorowego, to na superar24 Dla JP, który dotąd był wydawany bez okładki.
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bitra my proponujemy prof. Lisowskiego, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk25. No, to Pani wpadła, ale poza podpisami (w dobrym towarzystwie) nie
ma Pani kłopotów.
Do widzenia
K.N.
659. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 III 1949
Szanowny Panie Profesorze,
ja tak ostatnio nieprzytomnie się śpieszyłam, że opuszczony tytuł „wzmianki” mojej
(ten jest tu przyjęty rodzaj krótkich wypowiedzi na posiedzeniach tutejszej Komisji
Językowej) na karb braku miejsca i przytomności trzeba złożyć (Wortfolge à la Taszycki). Tytuł brzmiał bardzo ogólnikowo: Ex re pożyczek obcych w jęz. słowiańskich, a był
polemiką z artykułem Unbegauna26 w RÉS 1947 na temat indeklinibiliów w jęz.
rosyjskim. Autor tam charakter włączania wyrazów obcych w dobie nowoczesnej
(XIX–XX w.) do systemu języka określił jako bliższy dla jęz. polskiego z rosyjskim
niż z czeskim. Na co zaprotestowałam, opierając się wyłącznie na ustalonych przez
niego cechach i przykładach. Za powód inności podałam tak przemilczaną w tym
wypadku różnicę… pisma i formy adaptacji: w jęz. rosyjskim wyłącznie fonetyczny – słuchowy (dla omawianych przez niego przykładów), w jęz. polskim podobnie
jak w czeskim – technika zapożyczeń opiera się na elementach mieszanych: wizualno
(= pisemno)-słuchowych, ros. бакара – pol. bakarat, galimatias, gdy tam галиматия
itd. I to pozwala zachodniosłowiańskim językom wyrazy te włączać*).
W 2. części referatu zwróciłam uwagę na częściową zbieżność w indeklinibilności
[sic] polskiej i rosyjskiej w mianowniku l.p. (maskulinizacja) na innym odcinku:
nazwy zawodów i godności kobiet. Zbieżności o podłożu społeczno-gospodarczym
i tu, i tam. Zwłaszcza teraz się to u nas nagminnie mnoży, choć tendencja w obu
językach wyrosła samorzutnie. W obu językach moment elitarny wyraźnie się zaznacza: maskulinizują się tylko nazwy na wyższe i odpowiedzialne funkcje (i to najczęściej wyrazy obce), zaś ткачихи 27 i traktorzystki pielęgnują w dalszym ciągu swoją
przyrostkową żeńskość. No i potem już sobie użyłam na nieodmienności tej klasy
rzeczowników w systemie jęz. polskiego – jej w ostatniej dobie bardzo konsekwentnej ekspansji (nowe ciekawe przykłady), jej indywidualnego ustalania się inaczej dla
l. pojed. – z większymi oporami dla mnogiej itd. No, już chyba dosyć się nagadałam
na własny temat.
25 Zygmunt Lisowski (1880–1955) – prawnik, profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego UP.
26 Boris Unbegaun (1898–1973) – rosyjski slawista, w tym czasie profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego.
27 ткачиха (ros.) – tkaczka.
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Do Urbańczyka list dziś wysłałam, ale myślę, że o tę jedną kreskę nad literą l
będzie wielka awantura, Rudnicki się nie da przekonać – to jest totalista myślowy – i nastąpi wielki podział na dwa nieprzejednane obozy. Właściwie nie byłoby
warto reagować na to, bo Rudnickiego nie można brać na serio. Ale jest ważny inny
moment – zapobieżenia ewentualnym precedensom, wynikłym w przyszłości z jego
specyficznego pojmowania odpowiedzialności zespołu redakcyjnego: myślę o Urbańczyku i jakby oni nim mieli kierować i cenzurować jego wypowiedzi, jeśli się podejmie z nimi współpracy w SlOcc. Bardzo bym chciała, żeby się to jakoś dobrotliwie
zakończyło. Jak będzie wyglądała jedność naszej kultury naukowej i właśnie polskiej,
„skłócona” od wewnątrz „żywiołów waśnią”? Rudnicki na pewno do wyrazu „honor”
znacznie mniejszą przywiązuje wagę – niż Panowie. Może to było u niego czysto retoryczne? Ten przerost egotyzmu smutnie świadczy jednak o Poznaniu. W korcu maku
się znaleźli czy dobrali z Otrębskim. Tak, [–] ujdzie płazem pisanie poznańskich (zdaje się) poezyj. Gdzieś się te wszystkie elementy łączą i wychodzi „skwiernyj aniegdot”.
O kartki o czytelnym poproszę z powrotem, bo (znów pośpiech) nie zostawiłam
sobie dubletu. A własnej rekonstrukcji z pamięci nie dowierzam. Cieszę się, że Janów
wreszcie swoją obierzę – obierzwię wyłuszczył – bo jego etymologia wydaje się słuszna. Szkoda tylko, że nie w JP, gdzie by była korekturą do Oesterreicherowej, ładnie
zbudowanej, choć mylnej. Ja mam ochotę przysłać jednak swoją namiejętność do JP,
bo mi potrzeba pieniędzy (1500 dostałam i bardzo dziękuję), a widoki na złote jabłka
z nieba żadne. Bardzo mnie korci, żeby jednak samej coś większego robić. Tymczasem dostaję tylko książki pisane przez innych: Mirowicz mi rzecz swoją przysłał, Trypućko o przysłówkach w mianowniku z miłą dedykacją: „z serdecznymi podziękowaniami za wartościowy wkład w dyskusję w Jęz. Pol.”, Janów, Rospond – nie licząc
wcześniejszych. A ja tak jestem teraz zagospodarowana (gotuję obiady dla Witolda,
bo go regeneruję za pomocą diety bardzo zbliżonej do stosowanej przez Pana Profesora), że mój artykuł chiński – 6-stronicowy – przepisywałam 3 dni. I jeszcze nie stać
mnie i moich oczu na prędką i dokładną korektę. Dlatego do Grappina nie zasiądę,
póki nie wypchnę jeszcze tej oczewistej przechwałki dla „Slavii”.
Zastrzyki, które brałam i które mi bardzo dobrze robiły, już się skończyły – witaminy doustne są mniej podtrzymujące. Ale najwięcej to mi czasu pochłaniają wykłady, do których trzeba bardzo dużo czytać lub kompilować z niepełnych i starych
źródeł (gramatyka języka ruskiego), bo innych tu w Warszawie nie ma. Trapię się,
co sobie wymyślić za wykłady na rok następny. Zawsze to będzie pracowite – bo tak
mało umiem – i odwodzące mnie daleko od moich własnych zagadnień, bo nie leżą
w ramach uniwersyteckiego nauczania. To już chyba dosyć.
Sieczkowski oczywiście musiał być „natchniony” przez Witolda Wielkiego. Oczywiście, że nie warto z nimi dyskutować. Ja bym i tę sprawę -ównami // -ównymi odłożyła na później, żeby się na razie raczej skonsolidował świat językoznawczy w 2 polach,
a nie w 3, a zwłaszcza nie w układzie Warszawa – Poznań, choć na to się na razie nie
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zanosi. Ten temat -ówien, -nych wymagałby może szerszego zebrania materiału i obszerniejszego potraktowania może nie tylko w płaszczyźnie warszawsko-krakowskiej.
Już kończę. Upływa mój dzień ostatni z dni rektorskich, bo jutrzejszą wolną jeszcze środę obrócę na przygotowanie wykładu na czwartek. Poczytać muszę 2 prace do
tego – co gorsza, jedna po czesku, co mi tak gładko nie idzie.
List ten, sądzę, wyjdzie dość w porę, aby przyszedł na dzień zamierzony 4 marca.
Do nastroju tradycyjnego dnia tego dołączyć proszę wszystkie intencje odległych
a nieobecnych (i żeby się tylko Pani bardzo nie zmęczyła – to już życzenia poboczne
i w nawiasie).
Czy naprawdę nie będzie Pana Profesora w marcu w Warszawie? A Elusia tak
ślicznie zagospodarowała pokoje „akademickie” w pościel! I dumna jest jak paw, że
tanio to wypadło.
Do widzenia
A.O.-J.
*) do systemu fleksji, gdy w jęz. rosyjskim szereg rzeczowników o zakończeniach -i, -u, (-a, -e,
-o) znajduje się skutkiem tego poza systemem fleksyjnym.
Tekst góralski w PorJ, mam ciche wrażenie, że został zapisany przez któregoś z synów Doroszewskich. Jak na 16-letniego chłopca (z zamiłowań przyrodnika, a nie humanistę, zdaje
się)28 to rzecz jest niezła. I nie mogło tu być zgrywania się w tematyce, bo chłopcy są szczerzy
i nieefekciarscy. Wszystko to oczywiście o tyle tylko słuszne, o ile trafnie odczytane.
PS. Jak się nazywa nowy administrator JP? Nie mogłam odczytać końca jego nazwiska.
2/3 49

W tej chwili dostałam 4 teksty „wyzwania” i podpisałam je. Zaraz je wysyłam Urbańczykowi, dokonawszy uprzednio ważnej poprawki w wytoczonym zarzucie na str. 1
wiersz 8 od dołu – mianowicie chodzi o JP XXVIII 56–7, a nie XXVII 56–7, jak
było w tekście. Pomyłka jest następstwem istotnego błędu drukarskiego w t. XXVIII
str. 56, gdzie u góry nad wierszem figuruje: XXVII (mnie się wydaje, że swego czasu
sygnalizowałam ten błąd w korekcie). Rzecz byłaby tym dramatyczniejsza, że spór
cały w swym nurcie istotnym sprowadza się do repliki na zarzuty o niechlujność korektorską. Dopiero bylibyśmy wpadli! Całą niesolidność Rudnickiego widzę dopiero
teraz w świetle tych dokumentów – to jego świadome opuszczenie części zdania z rec.
w JP o SlOcc.
Oświadczenie nasze (Komitetu Redakcyjnego) czy nie za nadto lakoniczne? Ja
bym była za rozwinięciem pojęcia honoru – jako honoru „naukowego”, a nie honoru
z kodeksu honorowego. Ale na to będzie jeszcze czas, może w nieuniknionych następnych polemikach.
A.O.-J.
28 Mowa o Janie Doroszewskim (ur. 1931), w przyszłości lekarzu, biofizyku, profesorze
i członku Rady Języka Polskiego.
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660. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 III 1949
K.P.A.,
odpisuję zaraz. Życzenie, by się moja żona bardzo nie zmęczyła, nie powinno być
„potocznym i w nawiasie”, ale głównym życzeniem „odległych a nieobecnych”, którego to a nie rozumiem.
„Pekińskie -ǝrl” można będzie przesłać przeze mnie, jeśli będę za tydzień; jeśli nie,
to przecie oni podali adres, pewnie Mariana Lewickiego29, Straszewskiego, Komisja
Orientalistyczna PAU; czy p. Witold jeszcze swego artykułu nie posłał?
Jeśli będę w W-wie, to chciałbym spróbować pomieszkać na Lwowskiej 13, skoro
wreszcie (ten przysłówek to nie przytyk do p. Eli) urządzona i wypada spróbować
i „otworzyć”, i – po cichu – na Niepodległości 204 niezbyt wygodnie, a na Niepodległości 130 jest poza centrum mych zainteresowań; przypuszczam, że p. Ela potrafi
doskonale dać zastrzyk. Jeśli Pani łaskawa, proszę jej powiedzieć o tym zamiarze.
Jeśli przyjadę, to w piątek najbliższy wieczorem: pociąg przychodzi bodaj dopiero
o 23 i wtedy auto ministerstwa nas rozwozi.
Kartki o czytelności załączam, by Pani łatwiej napisała tę notatkę do następnego
zeszytu. Namiejętność oczywiście przyjmę, choć zasadniczo wolałbym Grappina i te
indeclinibilia, co do których nie rozumiem, dlaczego po rosyjsku należy tu -o; i [–],
w tym artykule dość mi się podobały; sam chciałem to w JP krytycznie zreferować,
ale skoro Pani napisała cały artykuł, to z największą chęcią, zwłaszcza że są tam, jak
widzę, nowe punkty widzenia.
JP wreszcie, 5. dnia po posłaniu, na telefon cenzura puściła, więc 8. będzie się
rozsyłać. Tym bardziej chciałbym jak najprędzej dać drukarni 2. zeszyt, ale mam
gotowego materiału najwyżej na jego połowę. Administrator zwie się Andrzej Siudut
(nie Sindut), inteligentny i dokładny.
Sprawa z Rudnickim już nie w naszych rękach. Co będzie, to będzie, nie sądzę, by
z awanturą. Choćbym nie przyjechał, opowie Pani o stanie rzeczy Urbańczyk. Jutro,
pojutrze Mikołaj musi się zdecydować.
Widzę, że się Pani bardzo trapi, by nie powstały nieporozumienia z grupką warszawską. Ja do nich w najmniejszej mierze nie dążę, ale z ludźmi, którzy sobie wymyślają punkty drażliwe tam, gdzie ich wcale w zamiarze nie było, nic nie poradzi.
Ileż głupich zaczepek w przedwojennym „Poradniku” puściłem mimo uszu (A.S.,
Ł. i i.) i czy to co pomogło? Do Krakowa przed rokiem jechali z postanowieniem pilnowania się, by się otarciem się o krakowian nie strefić (prócz Owada, ale ten się nie
liczy). Dlaczego z Mirowiczem i Turską mogły się od razu nawiązać dobre stosunki!

29 Marian Lewicki (1908–1955) – orientalista, turkolog, mongolista, w tym czasie wykładowca UJ.
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W W-wie w danym razie chciałbym także zobaczyć te błędy drukarskie w moich
Studiach i dlatego chciałbym przywieźć swoj egzemplarz, a przy tej sposobności może
by się co istotnego wychyliło.
Na imieniny przysłała mi telegram zawsze pamiętająca Spoczyńska30.
Do widzenia – może się uda.
K.N.
661. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 III 1949
Szanowny Panie Profesorze,
Elusia już zawiadomiona, zastrzyki robi świetnie, ustaliłyśmy już menu śniadaniowe
(kawa i jaja, czy tak?).
Notatkę o czytelności spróbuję sprokurować, jak tylko wyjdzie JP 1.
Co do tych tylko 4 studentek, a nie więcej, to jest w znacznym stopniu moja
wina – nie ich. Za późno o tym powiedziałam, tam też ktoś zapomniał ogłosić.
A właściwie to powinnam była – ja właśnie – sprokurować odpowiednie zawiadomienie i wywiesić na tablicy tak, by trafić przez ogłoszenie bezpośrednio do studen
tów. Zresztą Koneczna, która się zawsze godzi na powiedzenie o prenumeracie JP na
swych wykładach, ma więcej do czynienia z 1.-rocznymi niż ze starszymi. Stąd ten
wciąż zmienny narybek członków. Moim słuchaczom – tak bardzo nielicznym – nie
mam co ogłaszać, bo albo wyglądają na „niemajętnych”, albo są raczej literaci, a nawet rusycyści. Na ich zainteresowanie, nawet platoniczne, nie warto liczyć. Więc
więcej tu mego niedołęstwa niż braku gorliwości i dobrej woli ze strony „Warszawy”.
A co do zarzutów, że się trzymali z daleka na zjeździe w Krakowie, to mam swój
sąd co do tego. Że to nie oni się trzymali z daleka, tylko Kraków – i ja z Krakowem –
niesłusznie się nimi nie zajęłam. Trudno, żeby się oni pod względem towarzyskich
kontaktów narzucali krakowianom, którzy się do tego „nie palili”. Sądzę, że niemałą
rolę grało tu i centusiostwo galicyjskie, i w ogóle słaba „towarzyskość” krakowian,
i słaba organizacja czy choćby wątła samorzutność inicjatywy gospodarzy. Nie mam
tu na myśli Pana Profesora w tym właśnie punkcie zarzutów. Choć mam inny: to ten,
że zaproszenie Konecznej i jej odmowa było tak ocenione jako zła wola itp. Gdyby
na zjeździe we Wrocławiu zaproszony został przez któregoś z Rosponda [sic] czy tp.
p. Sławski czy Milewski – a Pan Profesor nie został przez nikogo zaproszony – wyglą30 Helena Spoczyńska (1896–1968) – studiowała na UJ w latach 1919–1923 i zakończyła
doktoratem u Ignacego Chrzanowskiego. Nauczycielka, działaczka plebiscytowa na Śląsku
Opolskim, organizatorka oświaty w Polsce Odrodzonej (i ponownie po II wojnie światowej), uczestniczka podziemnego nauczania w okresie okupacji. Z 50 lat pracy nauczycielskiej 28 przepracowała w szkole we wsi Lipiny (pow. Przysucha), z której pochodziła.
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dałoby „nieładnie”, a i tak porównanie jest niedokładne, bo Koneczna znacznie ściślej współpracuje z Doroszewskim i zostawienie Doroszewskiego sam na sam z jego
uczniami, boście to tak urządzili, panowie gospodarze, w 2. dniu zjazdu, a tak samo
było i w 1., wyglądało na manifestacyjny wytyk (i było nim!). W takim wypadku
wyobrażam sobie, że byłoby lepiej porozumieć się z Kuryłowiczem czy Lehrem co
do tego, kim się kto z gospodarzy krakowian zajmie i sprawa byłaby rozładowana.
Brak porozumienia (poza Panem Profesorem każdy z krakowian popędził na swój
domowy obiadek). No nie, bo Safarewiczowie też gościli. Ja zresztą nie wysuwam
obowiązku podejmowania i zapraszania na obiady. Można było równie dobrze pójść
do restauracji z jakąś grupą przyjezdnych i niech każdy płaci za siebie, ale nie trzeba
formułować zarzutów wtedy, kiedy „zespół” krakowski był nie na poziomie, a nie
warszawiści, jak mają być zawsze i stale. Może już dosyć tej filipiki jednym tchem
nabazgranej.
Artykuł chiński mój już gotowy. Z Witoldem jeszcze trwają pertraktacje. Artykuł do JP chcę dać o Grappinie, jak go napiszę. Do namiejętności brak mi danych
od Borowego. A ostatni referat był wygłoszony z pamięci i notatek, a wcale nie jest
napisany i nie wiem, czy go kiedy napiszę. Tak mi się wszystko rozłazi. Znów jestem
pełna katastrof i niepowodzeń i będzie coraz gorzej.
Dla jednej ze studentek ja zamówiłam na moje nazwisko premię (bo jej nie potrzebuję), a to jest skromna urzędniczka intendentury i młoda matka za parę miesięcy – więc ten 50-złotowy koszt wzięłam na siebie.
Widzę, że się sporo rzeczy zbiera, które trzeba omówić raczej ustnie, bo papier
tego nie zniesie.
Do widzenia
A.O.-J.
662. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 III 1949

Szanowny Panie Profesorze,
od Elusi się dowiedziałam o zaziębieniu Pana Profesora. Proszę bardzo uważać. Teraz
panują takie niezauważalne, złośliwe w następstwach grypy. Choć bardzo oczekiwałam tego przyjazdu, lepiej jednak, że się nie ryzykuje. Już sam pociąg jest świetnym
rozsadnikiem choroby.
Ja dostałam jakiejś małej, ale upartej gorączki i doktór wpakował mnie na 3 dni
do łóżka. Dzięki temu Urbańczyk, jak tu zajdzie, na pewno mnie zastanie – a zajdzie
na pewno, bo obiecałam mu zdobyć od tutejszych polonistów pewne wskazówki co
do modelów krtani. Zrobiła to Koneczna, specjalnie do mnie przychodząc i opisując,
na co ma Urbańczyk zwrócić uwagę przy zamówieniu, żeby uniknąć błędów, jakie
wynikły przy ich zamówieniu.
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Im więcej myślę nad tą SlOcc., tym więcej widzę, że w dyskusji naukowej z tymi
panami powinny być poruszone bardzo zasadnicze zagadnienia dotyczące tak zasad
krytyki i argumentacji naukowej (fobia Otrębskiego), jak i „obiektywnych” sprawdzianów przy ustalaniu kierunku wpływów i zapożyczeń językowych (dla Urbańczyka). Oba aspekty bardzo na czasie w związku z narastającym zagadnieniem kształtowania się języka literackiego (polskiego) w jego różnych przekrojach rozwojowych.
Myślę, że jednym z najbardziej domagających się wielostronnego opracowania zagadnień jest właśnie to: rozwój polskiego języka literackiego. To oczywiście na przestrzeni całych dziejów historycznych. Monografia taka objąć winna zarówno rezultaty
wcześniejsze, jak ujęcie Taszyckiego, a też i Rosponda, i wiele leżących dopiero przed
nami prac nad w. XIX. Jak się leży, to sporo pomysłów przychodzi do głowy.
Jak się czuje Pani?
Do widzenia
A.O.-J.
663. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 III 1949

K.P.A.,
dzięki niepojechaniu do W-wy list Pani dostałem wczoraj, bo gdybym był pojechał,
dostałbym go był po powrocie. Nic dziwnego, bo 8/3 jest tylko na liście, ale na kopercie pieczątka 10/3, czyli normalny bieg poczty dał 12/3!
W sprawie Rudnickiego nic się decydująco nie [–], potrwa do decyzji jeszcze
z tydzień.
„Filipikę” od Pani zawsze zniosę, ale tej jeden szczegół mnie zmartwił, drugi był
postawiony na głowie, tylko o pozostałych można by dyskutować. Zmartwił mnie
fakt posługiwania się przez Panią pojęciem „centusiów”, produktem najobrzydliwszej pogardy zamożnej burżuazji dla mających mniej pieniędzy. A samo zastosowanie
treści tego, może w innych środowiskach słuszne, w odniesieniu do lingwistów stoi
wprost na głowie. Bo – jak wskazuje przegląd wszystkich naszych zjazdów – najskrajniejszymi centusiami okazywali się zawsze lingwiści warszawscy*), stojąc stanowczo niżej nie tylko od Krakowa i Lwowa, ale nawet od Poznania. To fakt, cóż na
to poradzić? Cóż poradzić na fakt, że Kr. był zawsze najgościnniejszy? Na jednym
zjeździe posunęliśmy się tak daleko, że w oba dni zjazdu było w przerwie porannej
(nie południowej) śniadanie w przyległym pokoju (wódka, kanapki, ciastka, wino),
niezależnie od kolacji u Hawełki. A poza zbiorowością tylko raz Owad (tak, Owad)
zrewanżował się mi za obiady (był chyba ze 3 razy) zaproszeniem mnie do porządnej
restauracji. Wielki Witold był u mnie 2 razy na porządnej kolacji, ale mnie w W-wie
nie zaprosił nigdy, a gdy raz chciałem go odwiedzić w domu i o tym coś napomknąłem, to jakoś tak wypadło, że to było zbyteczne. Na jednej z tych kolacji u mnie
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to chyba i Pani była (mieszkała Pani wtedy u nas na górze), był też Rozwadowski
i (Klich czy) Oesterreicher. Pamiętam ją stąd, żem przed kolacją, jeszcze na I piętrze
(kolacja była na dole) zapytał go o wyjaśnienie zwrotu la bibliographie pourrait parfois
être plus complète  31, użytego w recenzji o Stryju, wuju, swaku  32, na co mi odpowiedział, że pominęła Pani jego pracę o -k, po czym się pokazało, że 1) mogła Pani chyba
w dodatku to podać, tak późno to wyszło, 2) że tam nic nie było, co by wnioski Pani
zmieniło, ale że „trzeba było podać, bo to najobszerniejsza, jedyna praca o tym sufiksie”. A gdym go spytał o parfois, powiedział: „gdyby się poszukało, toby się znalazło”,
na co ja: „to w takim razie ja bym mógł każdej pracy Pańskiej stawiać ten zarzut”.
Pamiętam dobrze oburzenie obecnego przy tym Oesterreichera (chyba nie Klicha),
ale że to było u mnie w domu, na tym zakończyłem.
A Koneczna to nie przyjęła mego zaproszenia, gdy jeszcze nie mogła wiedzieć, że
jej mistrza [nadpisane: przyjaciela] (ale ona to jest uczennicą nie jego, tylko Szobera)
nikt nie zaprosił, bo zaraz na 1. rannym posiedzeniu, przy czym od razu mi powiedziała, że postanowili się nie rozłączać. Ale może ona teraz inaczej tę rzecz przedstawia; nie chcę jej oczywiście zarzucać wprost kłamstwa. Tak, z całej „filipiki” może
ocaleć tylko jakiś drobniutki argument. Pokazuje się, że gościnność jest szkodliwa.
Nie wiem, co zrobi tego roku Wrocław, ale ja mam nauczkę; a zjazdu w Krakowie
może już nie doczekam.
Żałuję swego zakatarzenia i chrypki, bo nie mogłem z Panią omówić: 1) artykułu
o wpływach łacińskich (zamówienie na arkusz do stycznia 1949 nadal obowiązuje),
2) recenzji o Grappinie, 3) czyby się Pani jednak nie podjęła 1-arkuszowej historii
ortografii? 2-arkuszowy Rozwój języka potocznego chyba będzie musiał napisać Zenon
(wolę go tu niż Lehra), a sam to podejmę się ½-arkuszowego Rzutu oka na całość    33.
Jest jeszcze sporo innych spraw lub sprawek.
2. zeszyt JP trzeba by właściwie już dać do drukarni, jeśli chcę, a chcę, by wyszedł w kwietniu, choćby w ostatnich jego dniach. Powinienem dać do niego naukę
a umiejętność  34, dam Galasa nazwy bocheńskie ludowe a urzędowe, Zenon obiecuje
recenzję o słowniku poprawnościowym Słońskiego. Chcę, by było więcej sprawozdań niż w 1. zeszycie i więcej poprawnościowości [sic]. I dużo drobnych ciekawostek.
Bardzo by się przydała obfita Kronika, w tym typie jak w nrze 1.: Pani przegląda
sporo pism, więc proszę o pamięć i na tym odcinku.

31 la bibliographie pourrait parfois être plus complète (fr.) – bibliografia mogła być czasami
pełniejsza.
32 Mowa o pracy doktorskiej A. Obrębskiej „Stryj, wuj, swak” w dialektach i historii języka
polskiego (1929).
33 Mowa o artykułach do językowego tomu planowanej encyklopedii PAU.
34 K. Nitsch, Nauka a umiejętność, JP XXIX.
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Czy się wykroi jaka Warszawa, pokaże się po walnym zgromadzeniu Akademii,
które będzie 25 i 26 marca. Drobnych kłopotów lub fałszywych [nadpisane: niemiłych] jest sporo.
Tak czy owak do widzenia
K.N.
Dziękuję za Glinkę i proszę o jego warszawski adres, by Pani oszczędzić pośrednictwa. Kurpiowskie kobiece czółka przed 30 laty to były jakby swoiste czepce, odświętne, wyglądające
jakby jakieś infuły, takie były z frontu wysokie i ozdobne, sztywne.
Ale tamto zmartwienie to było jednorazowe – ale że się Pani tak jakoś produkcja rozłazi,
to moje stałe zmartwienie; ciągle mi to dolega.
*)

tylko Szobera trzeba by wyłączyć, ale i tu był 1 ciekawy szczególik zjazdowy.

664. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 III 1949
Szanowni Państwo35,
1) ustęp o języku Wittlina znajduje się w moich Studiach na str. 10–13*).
2) Sawicki prosi o 2. egzemplarz artykułu Pani do Księgi Kowalskiego, bo tego
żąda Biuro Kontroli Prasy.
3) Do formalnego sądu w Poznaniu nie doszło, bo Mikołaj podpisał deklarację
prawie zgodną z zadaną przez nas (jeszcze jej nie znam); widocznie 1 z jego reprezentantów (prawnik) wytłumaczył mu, że na sądzie nic nie zyska.
Do widzenia
K. Nitsch
*) Pani te strony czytała, bo znalazła na nich 2 czy 3 błędy drukarskie, ale po freudowsku
o tym zapomniała (nie o błędach drukarskich, ale o błędach językowych Wittlina).

665. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 28 III 1949
K.P.A.,
posyłam wydębione na Mikołaju oświadczenie. Nasi pełnomocnicy mieli od nas carte blanche, więc nie możemy mieć do nich żadnych pretensji, ale możemy sądzić, że
są safanduły, bo wbrew naszym wyraźnym wskazówkom mogą się wyłonić kłopoty
z ogłoszeniem w JP. Nieboszczyk Creizenach36 mawiał: „i profesorowie są czasem
osłowie”, co się częściej niż czasem sprawdza, też w Akademii.
35 Kartka pisana do obojga Jabłońskich.
36 Wilhelm Creizenach (1851–1919) – historyk literatury niemieckiej, profesor w Katedrze
Germanistyki UJ, członek AU.
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Oczekuję angielsko-francuskiego czytelnego.
Urbańczyk też mi mówił, że się Pani do Witolda Wielkiego przekonywa. Wobec
tego przypomina mi się taki fakt. Gdym niegdyś wyraził się o nim lepiej niż o Szoberze, zrażony do drugiego z nich, Rozwadowski powiedział ±: „a jednak dopóki
nie wypłynął Dorosz, nigdyśmy nie mieli od Szobera takich nieprzyjemności, jak
teraz co chwila”. Interpretować to można by różnie, ale fakt faktem; ja zaś tak myślę: Szober był bardzo ambitny, ale zdawał sobie sprawę ze swych braków, był więc
ostrożny – Dorosz jest o swoich wartościach tak przekonany, że się nie boi, by się
braki mogły gdzieś objawić.
Na nadbitce o Gawrońskim napisałem ołówkiem tak, jak było przed pójściem do
cenzury.
Zabieram się do 2. nru JP; materiału jest niby dosyć, ale jeszcze za mało, bo
dostawcy odwlekają do 3., tak np. Zenon z recenzją o słowniku poprawnościowym
Owada, Jakubowski ze swym wczorajszym odczytem (nie najgorszym) itd. Do tego
i namiejętność by się przydała.
Tyle. Niech Pani pomyśli o żonie: to dobry projekt, też Jasieńskiej bardzo się
podobał.
Do…
K.N.
666. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 III 1949

K.P.A.,
przygodny współpracownik przysłał kilka uwag o języku Adolfa Rudnickiego, wychwalanego, mimo że ma braki w subtelniejszej znajomości polszczyzny*). Ponieważ
za mało, by wypełnić rubrykę Uwagi językowe o książkach, przeto bardzo by się przydały inne, i to chyba pochlebne, a przynajmniej świadczące o naturalności języka;
a więc po prostu uwagi o Lucjanie Rudnickim, które Pani ma gotowe, a choćby
gotowy materiał. Bardzo więc o to proszę: byłoby o 2 Rudnickich.
Namiejętny byłby do garmontu, Rudnicki, czytelny i to trzecie (w tej chwili zapomniałem) – do petitu.
Pani dziekan został wybrany kandydatem na członka korespondenta II Wydziału,
podobno dlatego, by był ktoś z W-wy. Oczywiście Milewski też został, ale na naszym
wydziale to prawie nie ulegało wątpliwości.
Do…
K.N.
„najoczewistsze zebrać dowody” Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej (Wilno 1856) II 266.
*) lepszy jednak od Wittlina.
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Oświadczenie Mikołaja Rudnickiego i protokół zastępców stron sporu
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667. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 III 1949
Szanowny Panie Profesorze,
w 5 minut po rozstaniu się z Panem Profesorem Witold wynalazł w „Studiach” odnośny tekst o Wittlinie. Ja go oczywiście nie czytałam, bo miałam nieodłączne zajęcia
domowe. Przeczytałam dopiero teraz. Ale się tą dyskwalifikacją polskości i polszczyzny Wittlina nie przejmuję. Nie jestem integralną wielbicielką każdego pisarza
i wszystkich jego dzieł, nawet gdy pewne z utworów lubię czy chwalę. Nie mogę się
(to wstyd!) do dziś przymusić do lektury niektórych rzeczy Słowackiego i Norwida.
Wittlin swoją Sól ziemi napisał jednak dobrze. Ryzykownych elukubracji językowych nie stosował. Podmalowanie ck austriackie i ruskie dał trafne i – co tu dużo
mówić – gdybym stronę języka Witlina w tej książce stawiała na głowie, JP by mi
tych uwag o nim nie drukował. Więc sprawa chyba jasna i dawno pogrzebana. A krytyka jego błędów w innych pracach słusznie mu się należała. Pozazdrościł laurów
Tuwimowi. Widać, że kongresowiaccy Żydzi lepiej umieją po polsku niż galicyjscy.
Przypominam sobie wydawnictwa „Roju”.
Teraz różne inne sprawy. Posyłam „notkę” o czytelnym. Rozrosła się do małego
artykuliku. Dlatego już namiejętności nie przyślę. Niepotrzebna kumulacja autorska
w jednym zeszycie. Zwłaszcza że obiecanych źródeł od Borowego i Szmydtowej wciąż
nie dostaję, a nie będę miała energii w tym tygodniu ich o to indagować. Czuję się
coraz mniej „ważnie”. Dla „notki” nie umiałam znaleźć właściwego tytułu. Próba
ołówkiem. Może Redaktor sam zdecyduje?
Byłam w niedzielę w Łodzi. Tam zastałam wszystko dobrze, za to Witold poszedł
na spacer na Stare Miasto i uległ wypadkowi „wśród ruin”. Jakiś go musiał kamień
z góry przetrącić, bo miał typowe objawy „powstrząsowe”, ale dziś już jest dobrze,
leczy tylko różne obrażenia na głowie i ramionach.
Od dn. 6 IV chcę wyjechać na tydzień do Nieborowa. Wyśpię się, oderwę od zajęć domowych i popracuję pełną parą. Biorę ze sobą Grappina, a na miejscu też mam
upatrzone wertowanie tamtejszego księgozbioru. Powrót: 18 kwietnia do Warszawy.
Nie znam jeszcze dotąd nieborowskiego adresu (gdzieś jak pod Łowicz się jedzie)
i nie wiem, czy warto będzie tam wysyłać korekty JP. Jak się dowiem, to napiszę.
Miałam w korekcie mój artykuł z „Prac Komisji Językowej TNW” – nieźle to wypada. Doroszewski bardzo życzliwie wertował swoje resumé do mego artykułu i chętnie poprawiał rzeczy w moim polskim, bardzo pośpiesznie robionym streszczeniu
(które tłumaczył), nie dość wyraźnie ujęte. Tekst francuski wypadł przejrzystszy niż
mój odpowiednik polski. Stylista to jest on bardzo dobry.
Mamy dostać po 100 odbitek swoich artykułów. Muszę się dowiedzieć od Antoniewicza, czy to znaczy, że honorarium się nie płaci. Na to by wyglądało. Ale odbitki
są cenne (50 by wystarczyło), bo wobec najostatniejszych ograniczeń z importem
książki zagranicznej to jest jedyna możliwa forma (wymienna) uzyskania choćby
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odbitek od zagranicznych autorów. Właśnie taką tranzakcję [sic] wymienną rozpoczynam z Trypućką, który mi obiecuje swoje prace (1 książkę już przysłał), prosząc
o dopiero i stryja.
Jeszcze o jednym chciałam napisać. PIW zwraca się do mnie z propozycją opracowania Słowa o pułku Igora ±5 arkuszy wstępu: historia zabytku, sądy dzisiejsze. Przekład dosłowny polski, objaśnienia. Poziom: dla szerokiej publiczności i studentów.
Dołączony tekst staroruski, Tuwima i jeszcze jeden poetycki (może Zabołockiego37 –
bardzo ładny wiersz). Termin listopad–grudzień, dochód mniej więcej 150 000 lub
zależnie od umowy. Ujęcie, że to zabytek prawdziwy, a nie falsyfikat, jest tu oczywiście „samo przez się” rozumiane. Proponowałam szereg innych nazwisk (Wiktor
Jakubowski, Zawodziński, Gomolicki38 z Łodzi, Kuraszkiewicz, Lehr – wszystko to
im nie odpowiadało). Pieniądze najmniej mnie tu pociągają, ale sama praca nie byłaby dla mnie bez innych pożytków. Umowa po 20 kwietnia. Co Pan Profesor sądzi
o tym?
Kończę już i do widzenia. Bardzo, bardzo ładny i bezpośrednio, jak sądzę, zbliżający artykuł o Gawrońskim. Bardzo za niego dziękuję.
Do widzenia
A.O.-J.
Witold mnie namawia ze względów „pozycji”, jaką to da mi w świecie piśmienniczym, jeśli
nie naukowym nawet. Źródeł do tego mam sporo. Mój słuchacz, który jako tzw. pomocniczy redaktor skontaktował mnie z Państwowym Instytutem Wydawniczym, obiecuje dodać
wszelkie potrzebne źródła, którymi sam rozporządza (przywiózł sporo książek z Moskwy).
Trochę już nad tym Słowem siedzę teraz, więc by się to zamortyzowało jakoś.

668. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 III 1949
Szanowny Panie Profesorze,
co nagle, to po diable. Widzę teraz, że za prędko wysłałam moje „okcydentalizmy”.
Str. 1 w. 7 od d. powinien być sufiks polski -telny, a nie -elny (sprawdziłam to dziś
o g. 6 rano). Poza tym moje dowcipne uogólnienia na temat jęz. francuskiego leży na
4 łopatki! Znalazłam jeszcze nowe przymiotniki: potable (termin uczony) i buvable
ob. inbuvable jak ang. uneatable w znaczeniu 2. dyskwalifikującym (i wyraz dość
stary) Ce vin n’est pas buvable  39. Toż z mangeable – inmangeable  40. Poza tym Polacy
37 Mikołaj A. Zabołocki (1903–1958) – rosyjski poeta i tłumacz.
38 Leon Gomolicki (1903–1988) – poeta, pisarz, krytyk i historyk literatury, w tym czasie
wykładał na UŁ.
39 ce vin n’est pas buvable (fr.) – to wino nie nadaje się do picia (nie jest „pijalne”).
40 mangeable – inmangeable (fr.) – jadalny – niejadalny.
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mieszkający w Paryżu w swym żargonie studenckim zwykli używać „barbaryzmu”
czy „makaronizmu” (od czego ta nazwa?): pijable (= buvable). To bardzo demaskuje
drogę zapożyczenia jako galicyzmu.
Teraz mnie trwogą napawa perspektywa zrewidowania szeregu angielskich form
typu un-…-able, czy i tam się te szeregi nie pomnożą. Ale tu już może zostawię tor
wolny dla anglistów.
Kończę na razie – we środę rano 7 IV wyjeżdżam do Nieborowa. Nieborów – pałac
p. Łowicz (na tydzień). Dojazd, zdaje się, mało łatwy. Komunikacja pocztowa (dla
korekt) bardzo wątpliwa.
Do widzenia
A.O.-J.
Witold miał bardzo ładny referat w Warszawskim (czy Polskim?) Towarzystwie Filozoficznym. Ładna była dyskusja i pełna (moja) satysfakcja.

669. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 IV 1949
K.P.A.,
artykulik „okcydentalny” daję dziś do druku; jest w nim (o dziwo!) niezręczność
stylistyczna: „w układzie podwojonym o romańskie i germańskie etymony”: o?, wolałbym też uniknąć etymonów, ale tu Pani sama poprawia w korekcie, którą wolałbym
jednak posłać do Nieborowa, jeśli będę miał dokładny adres. Kumulacja dobrego
autora w 1 zeszycie nie ma w sobie nic złego, zwłaszcza gdy 1 artykuł jest garmontem
(namiejętność), a drugi petitem. Ale nawet 2 petitowe drobnostki mogą być, zwłaszcza gdy drugą były uwagi o języku Lucjana Rudnickiego.
Żydzi mają lepszą polszczyznę, to rzecz bardzo skomplikowana: przeciwstawienie
Tuwim – Wittlin to przeciwstawienie ludzi, z których 1) 1 od dziecka mówił po polsku, drugi w każdym razie mocno się otarł o jidisz, 2) 1 ma wrodzony talent mówienia łatwym językiem poetyckim, a drugi poezję zawsze uważał za coś patetycznego.
Ale o tym więcej ustnie. Na razie przykładem jest Adolf Rudnicki, którego dziwną
nieraz polszczyznę przysłał p. Ch. z Łodzi, a co chcemy umieścić, najlepiej od razu
z uwagami o 2. Rudnickim. Dlatego do 2. nru wolę nawet to niż namiejętność.
List Pani jest mimo swego wittliniarstwa bardzo miły, nie wiem nawet, na czym
to polega: może nie tyle na nim, ile na wspomnieniu 2. dnia warszawskiego. Bo
chyba nie przez przesadną pochwałę artykułu o Gawrońskim, z którego niezbyt jestem zadowolony. A ile to trwało, nim tę drobnostkę napisałem! Dziś tak u mnie ze
wszystkim.
A teraz najważniejsza sprawa: Słowo o Igorze. I ja bym Panią namawiał, tak ze
względu na niego, jak i na Panią. Bo niechże o tym pisze też ktoś poważniejszy, nie
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tylko zawsze trochę blagierscy „literaci”; a wzgląd na „pozycję” w świecie literackim
też coś znaczy. Tylko jedno, „samo przez się” zrozumiałe: uznanie za autentyk – dobrze, ale pod żadnym warunkiem w tonie Jakobsona41: w sposób z góry dogmatyczny; sądzę, że nawet pochwały dla Frčka i Mazona42 są konieczne jako dla autorów,
którzy poważną pracą przyczynili się do podniesienia znaczenia utworu, któremu
groziło bezmyślnie szowinistyczne (faszystowskie) uwielbienie. No i bez tego ujęcia
przez towarzyszy Jakobsona, że kultura staroruska była najwyższą kulturą, jaka istniała. A jeśli Pani dostanie wszystkie źródła, wśród nich oczywiście i Jakobsona, to
poproszę o zwrot mojego egzemplarza.
Strona słaba jest tylko jedna. Takie ułożenie sobie czasu, by to nie zaszkodziło
„łacinie”. Więc wszystko inne zepchnąć: oczywiście wziąć trochę urlopu w uniwersytecie; nawet opóźnienie artykułów do JP, oczywiście nie Grappina, ale niezabieranie
się do nowych, choć mnie to zawsze ciągnie.
Naprawdę, niech Pani pomyśli o „żonie” – to znakomity pomysł.
Czy Pani jedzie do Nieborowa sama, czy z p. Witoldem? Chyba już zdrów po tym
zewnętrznym incydencie? Ale jak Pani chce przez tydzień i wyspać się, i popracować
pełną parą, to mi się nie mieści w pojęciu człowieka starego, a nie powinno też mieścić u człowieka niezbyt zdrowego a przepracowanego.
Odbitek 100 to naprawdę luxus, nawet dla przyrodników. Może i osobna paginacja, co też kosztuje, okładka? Oczywiście o wiele mądrzej dać za to honorarium, no
i coś więcej wydrukować. Ale – wtydzę się – nie pamiętam już tematu tej rozprawki,
tyle że coś ruskiego.
Nb. a pochwała Dorosza to już teraz choćby w co drugim liście. Ale mimo to był
miły.
Na razie tyle, bo muszę go dziś wrzucić.
Do widzenia [–] po świętach
K.N.

41 Dotyczy krytyki poglądów Mazona przez R. Jakobsona, L’authenticité du Slowo, [w:] La
Geste du Prince Igor’. Epopée russe du douzième siècle (1948).
42 André Mazon (1881–1967) – francuski slawista, profesor uniwersytetu w Strasburgu, następnie Collège de France. Tu w związku z pracą Le Slovo d’Igor (1940).
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670. (K) Kazimierz Nitsch
„czuł się nadzwyczaj upokorzonym i bardzo się przechwalał na N., który go wystrychnął na
dudka, wyrzucając nieszczęsnych wierszydeł”. Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej II 349.

Kraków, 3 IV 1949
K.P.A.,
po oddaniu rękopisu do drukarni dostaję Pani kajającą się kartkę. Nic nie szkodzi:
uzupełnię na korekcie 1., a Pani dostanie 2. Już dobrze.
Z odczytu widać, że p. Witold już w pełni wykurowany, ale nie widać, czy jest
teraz w Nieborowie. Koło tego Nieborowa przechodziłem lat temu 40, ale w pałacu
„oczewiście” nie byłem. Oby nowoczesna jego atmosfera postawiła Panią w ciągu
tygodnia na nogi.
Do widzenia
K.N.
Czy Pani przy namiejętności uwzględnia odwrotne Norwidowe formy typu: istniącą, jak
w wierszu: A pani cóż ja powiem („Biblioteka Narodowa” 125).
5/4
2. wydanie Okcydentalizmów dałem drukarni wycofawszy tj. [sic] Paninych okcydentalizmów
jest tam trochę za dużo, ale to już Panin styl. Korekta będzie już oczywiście do W-wy. Na
końcu dopisałem 1 zdanie ze względów sprawnościowych, ale – choć moim zdaniem nic a nic
artykułowi nie szkodzi – może je Pani skreślić43.

671. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
piszę w pociągu w drodze do… Łodzi. Matka zachorowała i jest w szpitalu. Mam jednak nadzieję, że jutro będę mogła przecież pojechać do tego Nieborowa, ale staram
się myśleć już kategoriami ewentualnego niedojechania. Adres nieborowski ewentualnie wyślę może jutro. Ale komunikacja tam jest nieszybka. Zdaje się poczta Łowicz,
Nieborów – pałac czy tp.
Mam w perspektywie 6 godz. w pociągu dziś. Będę się starać zrobić coś z Lucjanem44, ale nie wiem, czy to da wynik i jaki. Okcydentalizmy składa się już chyba wg
tego 2. rozszerzonego egzemplarza?
Wczoraj Borowy przez pełne 70 minut omawiał Dłuskiej Wersyfikację. „Od bieguna odkryć do bieguna błędów” – tak to ujął. Mówił tylko o jej 13-zgłoskowcu.
43 A. Obrębska-Jabłońska, Polskie okcydentalizmy nieczytelny, niejadalny, JP XXIX.
44 Chodzi o artykuł Uwagi językowe o książkach. Lucjan Rudnicki, Stare i nowe, JP XXIX.
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Zawodziński specjalnie przyjechał na to posiedzenie z Torunia, prezentując swoją
30-stronicową recenzję. Dyskusja trwała godzinę. Miło i bezinteresownie (bo go objechała w „Kuźnicy”) ujął się za Dłuską Furmanik45, Koneczna i Doroszewski, broniąc roli fonetyki w wersyfikacji, pośrednio opowiedzieli się za nią, aprobując też
jednak sądy Borowego.
Ten Toruń to jednak tępy człowiek. Ja za mało o tym wiem, by widzieć błędy
w Dłuskiej pracy, ale widzę za to wiele stron dodatnich – z typu tzw. nowych perspektyw, ujęcia zagadnienia wiersza w mocnym toku innych fonetycznych i niefonetycznych zjawisk.
Kończę, bo dojeżdżam do Łodzi.
Do widzenia
A.O.-J.
672. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nieborów, 6 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
więc jednak jestem w Nieborowie, w co chwilami wątpiłam, że dojdzie do skutku. Byłam wczoraj w Łodzi. Matka po bardzo silnym ataku wątroby leży na klinice
uniwersyteckiej. Jeszcze nie może się poruszyć bez uczucia silnego bólu, ale rezultat
wstępnych badań, opad i morfologia krwi, uchyla, zdaje się, ewentualność nowotworu. Będę w stałym kontakcie listowym. Sądzę, że na święta Matka wróci na Julianowską. Serce słabe, ale samopoczucie o całe niebo lepsze niż we wrześniu. Więc na tym
odcinku chwilowe uspokojenie.
Wertowałam tego Lucjana Rudnickiego – materiału jest sporo, nawet mniej więcej sytuowanego, ale trudność jest w tym, że nie będę mogła nic porównać ze słownikami, a pewna lokalizacja i sprawdzenie, zwłaszcza sulejowizmów, jest tu niezbędne.
Więc ostateczne ujęcie dopiero za tydzień, jeśli w ogóle to się zrobi. Za to namiejętność, która wymaga jeszcze przewertowania w bibliografiach i przeredagowania
częściowego, musi się odłożyć. Jestem bardzo zmęczona i ślubuję sobie, że Grappin
i Rudnicki to moje ostatnie „wkłady” w tym roku, żeby się potem nie rozpraszać.
Oczekuję korekt.
Urząd pocztowy jest tu na miejscu. Właśnie idę ekspediować listy. W pokoju
moim jest śliczny piec z kafelek holenderskich. Każda inna. Na pewno zachwyciłby
Panią.
Cicho tu i park ładny za oknami. Będę spać.
Do widzenia
A.O.-J.
45 Stanisław Furmanik (1896–1972) – teoretyk literatury, badacz dziejów i struktury wiersza.
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673. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 IV 1949
K.P.A.,
dziś byliśmy ½ dnia na Zaborni, a jutro na 2 dni do Wrocławia, dlatego biorę mały
skrawek, by długo nie pisać. Cieszę się, że Pani jednak dotarła do Nieborowa i chyba
moją kartkę dostała. Choć mi żal jeszcze 1 odłożenia namiejętnego, rozumiem i pochwalam, godząc się już tylko na Grappina i Rudnickiego. Tak: łacina i Igor wypełnią
Pani czas do 31 XII 49; oby świadomie wypadły! Alem ciekaw, czy się Pani godzi na
moje zastrzeżenia (tj. takie, które bym ja zrobił, gdybym pisał o Igorze) co do rodzaju
opracowania Igora?
Oczywiście zostają jeszcze wykłady. Mój projekt wykładu o słownikach uważam
nadal za doskonały, a tytuł dałbym: Polskie i innosłowiańskie słowniki naukowe (ja tak
dałem), bo zaspokoi Pani i tytuł swojej docentury etatowej, i ściągnie Pani trochę
słuchaczy. A tydzień spędzony w Krakowie naprawdę Pani wystarczy do zapoznania
się z tymi, których nie ma w W-wie. Naprawdę, nie dlatego, że miły byłby mi taki
pobyt Pani w Kr. Wykład wystarczy na 2 trymestry po 2 godziny lub na 4-godzinny
1-trymestrowy.
Bardzo ciekawe to, co Pani doniosła o Dłuskiej. Dla niej to pomyślniejsze, niżby
była bardzo pochlebna, ale martwa recenzja w fachowym piśmie. Ciekaw jestem zarzutów Borowego (o wiele, wiele mniej Zawodzińskiego), a sądzę, że nie wszystkie się
utrzymają. Ale niestety, druk II jej tomu znów się wstrzymał po 10 arkuszach, tak że
pozostałe 20 pewnie nie dotrą do końca przed Bożym Narodzeniem46.
Niech Pani przede wszystkim śpi, zwłaszcza wobec niepogody (chyba i tam?).
Do…
K.N.
Z korekt załączam na razie tylko Safarewicza o Rozwadowskim jako chyba najłatwiejszą i najmniej błędną, nie wymagającą rękopisu. Inne poślę już do W-wy. Pędzę z drukiem, ale mam
jeszcze sam napisać artykulik (wstępny?) o nauce a umiejętności, treści, tj. intencji trochę politycznej; ale się nie mogę zebrać czy zabrać! jak zawsze.

674. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nieborów, 9 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
listy tu idą prędko. Kartkę z 5 IV otrzymałam 7. przed południem. Więc doręczenie
sprawniejsze niż w Warszawie. Pogodę mam idealną: deszcz, śnieg i wiatr. Trudno
wymarzyć coś lepszego na pretekst, a nawet konieczność nieopuszczania pokoju. Ko46 Mowa o Studiach z historii i teorii wersyfikacji polskiej, których tom I wyszedł w roku 1948,
II natomiast (z datą 1950) w 1951 r.
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nieczność, bo „zapadłam na zdrowiu” zaraz pierwszego dnia po przyjeździe i wysłaniu
listów. Tym razem to tylko skromny atak wątroby. Ale trzymał mnie w łóżku przez
dwa dni, a i teraz chodzę i jadam bardzo ostrożnie. Dziś zejdę po raz pierwszy na dół
na obiad, ale się chyba po obiedzie zaraz położę wobec nowych bolesnych sensacji.
Opiekę mam idealną. Tutejsza gospodyni, pracująca tu od 10 lat, przygotowuje mi
ziółka, dwóch służących zmienia gorące „szkandele”47 (tak je tu nazywają – nie tylko
u Fredry), a piec kafelkowy niebieski (kafelki w moim pokoju i w mojej łazience okazały się być nieborowskimi wypalanymi na miejscu na wzór holenderskich delftów48,
które stoją w jakimś pokoju na dole, ale nie mam rozmachu pójść ich obejrzeć)
rozsiewa błogie ciepło. Reszta „pałacu” jest nieogrzewana. Jestem tu doskonale sama.
Na to całe muzeum. Zarządzający, dr Wegner (czy Wagner?)49, wyjechał na parę dni
do Łowicza, a i tak z powodu choroby go nie widuję. Na święta zjadą się tu różni
dyrektorzy i ministrowie, ale mnie tu już wtedy nie będzie, a tymczasem „szczęście
należy do nas!”.
Przeliczyłam się z moją robotą tutejszą. Słownik Kondratowicza, 177550, któremu się przyglądam, polsko-rosyjski, ma w polskiej fonetyce wyraźne cechy regionalne, pn.-wsch.-kres.-polskie społeczęstwo, zakączam, co wymaga porównawczego
zestawienia z innymi słownikami, a choćby także dotarcia do genezy źródeł; były co
najmniej dwa dla jęz. polskiego. Nie mówię o całej innej stronie filologiczno-biograficznej, która wymaga opracowania w oparciu o może nawet petersburskie dane51.
Pełno błędów druku i osobliwości, które trudno mi ocenić, czy są faktami językowymi, czy nieznajomością jęz. polskiego przez autora. Dość, że zamiast 50 stron
na dzień przeglądam zaledwie 20, siedząc (czy leżąc) kamieniem. Zasypiam programowo wcześnie i budzę się o 4 rano. Dzięki temu zaczęłam notować moje impresje
o Rudnickim. Zapowiadają się gadatliwie i luźno z tematem związane. Nie umiem
zlokalizować cech gwarowych. Może to jakie doświadczone pióro uzupełni?
47 szkandela – butelka z gorącą wodą lub mosiężny pojemnik z rozpalonymi węglami, służące
do nagrzewania pościeli.
48 delfty – holenderskie wyroby ceramiczne, także kafle; w Polsce znane w XVII i XVIII w.;
tak nazywane od nazwy miasta w Holandii – Delft.
49 Jan Wegner (1909–1996) – historyk sztuki, ówczesny kurator Muzeum w Nieborowie
i Arkadii.
50 Cyriak Kondratowicz (1703–1790) – rosyjski pisarz, poeta i tłumacz. Słownik, o którym
mowa, to Польский общий словарь и Библеиный с Польском Латинском и Российском новоисправленною Библиями смечиван, и по порядку кних глав и стихов
троиственным штилем, высоким, средним, и простонародным, на Российский
язык переведен Коллежским Ассессором Кирияком Кондратовичом. В Санктпетербурге при Императорской Академии наук 1775 года.
51 W dziewięć lat później A. Obrębska-Jabłońska opublikowała artykuł Об источниках
польско-русского словаря Кирияка Кондратовича w czasopiśmie „Труды Отдела
древнерусской литературы Института русской литературы” (1958).

• 203 •

Wstyd mi moich okcydentalizmów w artykule, ale jak je wyrazić po polsku
a zwięźle? Proszę bardzo. Będę tylko wdzięczna i nie będę ich bronić.
Dużo tu ładnych obrazów i jednolicie urządzonych sal, całość przejrzałam bardzo
pobieżnie i pewnie nie będę miała kiedy zrobić dokładniej. Za to przestudiowałam
katalog, gdzie przeważają zbiory XVIII i XIX w., ale jest wiele cennych wydań dla
polonisty z XVII, a nawet z XVI w. Tak dla przykładu: kilka wydań Ekonomii Haura,
parę wydań Knapskiego, Trotz, Mączyński, Linde, wileński52. Słownikarz miałby tu
używanie, tylko literatury pomocniczej dzisiejszej brak.
Czy Państwo planują wyjazd na Zabornię na święta? Wprawdzie pogoda niezachęcająca. Można wyjeżdżać tylko do muzeum nieborowskiego.
Kończę i może dziś jeszcze ten list zdołam wyekspediować. Jak zdrowie wszystkich? Pani i pani Marii? Liczę na przesyłkę lekarstw z Nowego Jorku, czy nie przyda się dla p. Marii ampułka tych nieporównanych wtedy (zapomnieliśmy o tym)
zastrzyków?
Do widzenia
A.O.-J.
Są tu oczywiście i podróże Felińskiej „do Syberii” – czy to stąd wzięta cytata? A do Norwidowskiej namiejętności widzę, że muszę się zabrać na nowo, bo tych form jego nie uwzględniałam,
a formy bardzo liczne w tym słowniku Kondratowicza głębieję, gładnieję, głuszeję, gorzeję,
jędrzeję (zam. jędrnieję), jeśli nie są błędami czy zamaskowanymi rusycyzmami, to też by
wymagały rozpatrzenia, zwłaszcza w swych formach pochodnych.

675. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nieborów, 11 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
stało się. Napisałam o tym Lucjanie i wysyłam tak, jak jest, jeszcze z Nieborowa,
rzecz pełną „nieujęć” i błędów, gdy idzie o gwary. Mam podejrzenie, że ten Sulejów
to coś podobnego być musi do gwary Chłopów. Ale bez jego [sic] nieścisłości, bo bez
ambicji gwarowej. Nie mam tu mapki dialektów ani żadnego zarysu, ani słowników
do sprawdzenia. Zwalam to wszystko na „wszechwiedzącość” Redaktora. Jak wrócę
do Warszawy (we środę po obiedzie), to poszperam, ale wprzód chcę wiedzieć, czy
rzecz się w ogóle „nada”.
„Bez fajeru” wypadła. Inaczej niż się w impresjach myślowych układało. A co najprzykrzejsze, to fakt, że książka daje pełne i skończone artystyczne przeżycie, a wcale
tego nie umiałam uwydatnić w Uwagach.
Z wątrobą moją powoli coraz lepiej. Ale mimo to zdrowa jeszcze nie jestem. Chodzę trochę po parku. Warunki tu mam idealne. Nigdzie mi lepiej, zaciszniej, cieplej
52 Chodzi o Słownik języka polskiego, tzw. wileński.
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i bardziej opiekowanie nie było. Kondratowicz od 2 dni zarasta chwastem. Jutro się
do niego zabiorę na przeciąg ostatniego półtora dnia. Dziś (wieczór już) robię sobie
prawdziwe święto. Kładę się do łóżka i czytam prawdziwą beletrystykę (Dickensa po
angielsku z r. 1841 czy opis podróży po Ameryce Półn. z r. 1830 – wszystko z tego
cudownego księgozbioru).
Dobranoc, bo mi mój wieczór ucieka.
Można robić różne skróty, skreślenia, adaptacje, byle zostawić zakończenie, bo to
najtrudniej wysmażyć. Półtora dnia pisałam, a cały dzień przepisywałam! Ale w takich warunkach rzeczywiście można coś w tempie zrobić. Szczęśliwi ci mężczyźni,
którym wolno „siedzieć w talmudzie” od rana do wieczora!
Do widzenia
A.O.-J.
Uwaga: W części artykułu podaję cytaty w cudzysłowie i kursywą, w innych stosuję tylko kursywę lub tylko (to mniej istotne) cudzysłów. Robię to celowo, cf. w. 15–12 od dołu na str. 7:
przedmiotowe i podmiotowe słownictwo Rudnickiego (może to wyspacjować?).

676. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 12 IV 1949
K.P.A.,
zajmujący i bardzo miły jest Panin list z Nieborowa i oboje z żoną uznaliśmy, że dobrze by było spędzić tam ze 2 tygodnie.
Co za bogactwo słowników i niesłowników. I jak to dobrze, że ten atak wątroby
przyszedł na Panią nie w Warszawie! Ufam, że przeszedł bez śladu, jak i atak Matki
Pani.
Jutro spodziewam się powrotu posłanej tam 8 bm. korekty Paninej cudzoziem
szczyzny; cóż, musi ona zostać, trudno przerabiać czyjś styl, zwłaszcza jeśli się on redaktorowi mimo wszystko podoba. Innych korekt nie posłałem, bo: 1) nie chciałem
nimi Pani zatruwać Nieborowa, 2) nie były i nie są jeszcze przełamane, a wolę, by
Pani usuwała skazy ostatniego obrazu, co i dla Pani lepiej. A niegotowe, tj. nieprzełamane, bo ja od 2 tygodni nie mogę się zabrać do napisania krótkiego, ale zasadniczego artykuliku o nauce i umiejętności, który bym chciał dać na początek zeszytu. Ale
do jutra rana może się zdecyduję i poślę Pani troszkę nie przełamane.
Dorosz jest jednak niewyczerpany: czy sobie Pani wyobrazi, że tę korektę swego
artykuliku o zjeździe paryskim, o którą się upominał w Warszawie i którą ja mu zaraz po powrocie do Krakowa posłałem, trzymał 2 tygodnie i odesłał dopiero na mój
polecony list (polecony, bo – wieczny optymista – sądziłem, że chyba korekta nie
doszła) z bezsensownymi usprawiedliwieniami, robiącymi wrażenie, że w swym niechlujstwie widzi jakiś swoisty wdzięk! Widocznie czuje, że istotnie niektórzy ludzie
mu ten jakiś wdzięk przypisują.
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Pewnie już Pani dostała zaproszenie na zjazd do Wrocławia. Spodziewam się, że się
go przyjemnie odbędzie. A ja w Warszawie na pewno przedtem będę, kiedyś w maju.
Więc do widzenia
K.N.
W Słowniku geograficznym IX 208 b s.v. Przydrujsk jest zwrot: Dokument z r. 1506 „powiada, że nadaje się część księstwu połockiemu, zwaną obrębem drujskim (Civitas Drujensis),
ciągnący się wzdłuż Dźwiny do Pereswitu i Kobyły…”. Bodaj to 1. raz spotykam obręb jako
apellativum.
A jak to jest z tymi zatrzykami wątrobianymi, które Pani dostaje od „Józia”? Czy zawsze
i bez trudności? Bo mnie dla mojej siostry miano przysłać z Londynu, ale coś o tym zupełnie
głucho.

677. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 IV 1949

K.P.A.,
nowy miły list z Nieborowa bardzo mnie ucieszył faktami intensywnego wyzyskania
nieborowskiej wakacji (tak krótka nie zasługuje na pluralis); a zawsze to mówiłem.
Idzie tylko o to, by Pani to jak najczęściej powtarzała. Rudnickiego zaraz jutro dam
do drukarni, zachwycony, że nie muszę dopełniać zeszytu; ale powinienem być co
do siebie zmartwiony, że już tak nawet drobiazgi mi się przeciągają i odkładają, nie
mówiąc o czymś poważniejszym – ale mnie już i Nieborów by nie pomógł.
Natomiast zaniepokoił mnie fakt, że do 12 (data wysłania opisu o Rudnickim)
nie dostała Pani mojego poleconego listu, wysłanego do Pani do Nieborowa 8 bm.! 53
Coś ta poczta do Nieborowa gdzieś od Krakowa utyka. Proszę mi zaraz donieść,
czy go Pani dostała, bo tam była korekta okcydentalizmów i ich maszynopis. Jeśli
nie doszedł, każę odbić na nowo i prześlę choćby 1. ujęcie maszynowe. Tu załączam
drobne kawałki korekt. Gdy prześlę całe arkusze, już Pani będzie mogła niektórych
artykulików nie czytać.
Jak Pani sądzi: czy można skracać SW, SGeograficzny, tj. tak skracać można, ale
czy można pisać: Słownik Warszawski, Słownik Geograficzny? Boć to nie są periodyki,
ale dzieła, ale jakoś do tego ciągnie.
Do widzenia
K.N.

53 Brak tego listu w zbiorze.
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678. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 15 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
wracając z Nieborowa, utrzęsłam się na 4 km szosy do kolei i musiałam znów pójść
do łóżka. Ale dziś już chodzę i kiedy nie jem, czuję się doskonale.
Co do warunków pracy o Słowie…, że będzie bez ataków na Mazona i w tonie
spokojnym, umawiałam się z moim impresariem w tej sprawie (i słuchaczem), p. Fedeckim54, ale z Kurylukiem55 jeszcze nie. Nie chcę im tego podsuwać (że można by
i napastliwie, bo kto ich [wie], na co zechcą może pójść w swej gorliwości). Jak to
moje „nie pójdzie”, zawsze będzie czas wycofać rękopis i rozstać się z nimi.
Jeśli te moje semantemy i etymony nie były taką zbrodnią, to po co je było atakować? Teraz już niech to od Redaktora zależy, czy uszanować styl i język autora, czy
tępić zachwaszczanie polszczyzny naukowej. Zawsze jednak etymony i semantemy to
nie to samo dokładnie co rdzenie, ale może są zbyt pretensjonalne, próbują udawać
teminologię fonologiczną, o której autorka ma bardzo słabe wyobrażenie.
Posyłam list Glinki, który mi zrobił wielką przyjemność, bo widać w nim, jak
ten chłopiec precyzyjnie i naukowo obserwuje i rozumuje, a przy tym jest bardzo
skromny i nic nie zarozumiały. Na str. 2 listu jest zapytanie, które skierowuję do Redakcji JP, o tę wieś Przeczki. Może by poszło do tego zeszytu? Jeśli nadeśle mi zbiór
nazw topograficznych i terenowych swojej okolicy i będzie na poziomie, to można by
tego jakiś fragment może zamieścić w JP? Co o tym myśli Redaktor? A jeśli nie i jeśli
to będzie niemożliwe, spróbuję w przyszłych kiedyś PrFil., na które się bardzo mało
jednak zanosi. Wygląda na to, że polityka wydawnicza Juliana Wielkiego uniemożliwia druk rzeczy językowych w Warszawie. A może to jest nieśmiałość (bardziej po
imieniu: tchórzliwość) Doroszewskiego, że nie umie się tu po męsku (z walnięciem
pięścią w stół) postawić. List Glinki, jeśli Redakcja nie zechce wyzyskać do pytań
i odpowiedzi, proszę mi odesłać. Jak on co do tego [–] konkretnego zbierze, spróbuję
go dopiłować, żeby on wysmażył mały artykulik do JP o tym Zamościu, a nie ja, bo
do tego nie mam najmniejszych moralnych upoważnień – nie mój temat, nie moje
pomysły.
Spodziewam się, że jutro może dostanę odpowiedź na te moje uwagi o Lucjanie
Rudnickim, a może je dostanę do przerobienia?
Kończę, bo zaraz zamkną pocztę.
Ossowski56 wyleciał z Nowego Jorku, jeśli mój list doszedł, może wiezie te zastrzyki. Dotąd miałam tylko 1 porcję tego leku przysłaną „przez okazję” statkiem, teraz
liczę na tę może drugą. I wtedy zaraz wyślę buteleczkę (zawartość 15 zastrzyków).
54 Ziemowit Fedecki (1923–2009) – tłumacz literatury rosyjskiej.
55 Karol Kuryluk (1910–1967) – dziennikarz, wydawca, w tym czasie pracował w PIW.
56 Stanisław Ossowski wracał wtedy z Kongresu Obrońców Pokoju.
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Do widzenia – spokojnych i zdrowych świąt Obojgu Państwu od nas obojga.
A.O.-J.
679. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 IV 1949
Szanowny Panie Profesorze,
mój pobyt w Warszawie, wyrażający się na początek leżeniem i siedzeniem w domu,
odbywa się przy akompaniamencie językowych poszukiwań na temat natury fonologicznej głoski l (w la, lo, lu) w jęz. polskim. A wszystko zaczęło się od tego, że
Jamnik zaabonował JP, zaczął się w nim rozczytywać, wylewać żale, jakie trudności
przedstawia język polski, kiedy się nad nim człowiek zacznie zastanawiać, a teraz,
o zgrozo (Witold warczy na to!), zaczął na własną rękę szukać rozwiązań swoich
wątpliwości, a literatura pomocnicza, którą mu do tego usiłuję podsunąć, okazuje się
nie wystarczająca.
Gnębią go wątpliwości i pytania „dlaczego” w zakresie hipokorystycznych imion
żeńskich, ściślej, ich końcówka wołacza. Ustaliło się rzeczy ogólnie znane, że wołacz
imion jednych jest na -o, że spieszczone miękkotematowe mają vocativus -u, że końcówki przy nich na -o są nowotworami najświeższej daty (Odpowiedzi Redakcji JP XII
czy XIII). Ale teraz rozkład tych najświeższej daty form z vocativem -o jest osobliwy,
bo się zafiksowuje przy niektórych typach imion jako jedyna poczuwana jako poprawna (a więc tak jak Anielo, Urszulo – ale to są imiona pełne) Zulo, Helu, Lilu, Tolu itp.
Nasuwa się przypuszczenie, że Marylo to wyraz 3-zgłoskowy i mało poczuwany jako
„skrócona” forma do 2-zgłoskowej dziś Marii, może idzie za Anulą i Urszulą, i Kamilą.
Co zaś do Zulo!, Lulo!, to może tu język unika dwóch kolejnych u. Ale że ich nie unika
przy Niusiu, Lusiu, Anusiu, wydaje mi się, czy nie jest uwarunkowany jakoś inaczej sytuowanym w systemie spółgłoskowym tym l. To l ma fonetyczne niejednolite wykonanie na obszarze Polski. Ale nigdzie nie jest to syntetycznie i systematycznie omówione!
Li, ly mazowieckie wobec l’i południowo-zachodniopolskiego. A jak jest z kresowym
l’a? l’e? Ale to nie wkracza nigdzie do struktury fonologicznej, poza substytucją u̯ zamiast ł (zębowego) przez l, które wtedy będzie funkcjonalnie twarde.
Zadysponowałam p. Wojtasiewicza wobec tego, by ujął swoje na piśmie. Kończąc
je pytaniem pod adresem tego l, na które nie mogę mu wskazać źródeł (choć on od
tego niepokojącego l zaczął swoje rozważania). Zabrał się do tego systematycznie
i materiał przewietrza z upodobaniem. Nie wiem, czy i jak się to nada do JP – zobaczy się. Ciekawostka będzie może dość żywa, a nie budząca może takich ataków jak
części ciała na -a, -u Zwolińskiego.
Nasuwa się pytanie, ile lat liczy wołacz Marylo. Czy Mickiewicz mówił Marylo
czy Marylu? Niech szuka. I skąd to zakończenie w Maryla? Wojtasiewicz szuka źródeł
gdzieś w imionach włoskich. Niech szuka.
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Korekty wysłane już wszystkie. Czy Pan Profesor odpowie na ten artykuł Taszyckiego o nosówkach? 57 Wydaje się Kolumbowym jajkiem – ale takie proste ujęcia bywają czasem fatalnym uproszczeniem. Argument byłby już dawno użyty, gdyby miał
swój walor naukowy. A te cytaty z Pisowni tak podchwytliwie wyzyskane?
Do Nieborowa starania robi się przez dyrektora Muzeum Narodowego prof. Lorentza58 – miły i wartościowy. Wiele zasług przy ratowaniu zabytków kultury. Wiele
odwagi i opanowania. Ciężko chory na serce. Do Nieborowa nie należy jechać w czasie świąt ani wakacji, bo wtedy pełno kursów, zjazdów i wycieczek. Kuchnia dobra.
Gdy mało ludzi, można się kurować wg siebie.
Do widzenia
A.O.-J.
680. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 IV 1949

K.P.A.,
ostatni list Pani był jakby cofnięciem się od stanowisk poprzednich: nie był taki miły,
ale właśnie pełny jakichś… pretensji. Już kto jak kto, ale Pani nie może narzekać
na redaktora JP w sprawie skreśleń czy poprawiań; czyżby bylo lepiej, gdybym Pani
wszyściutko puszczał, bojąc się urazić?*)
O Rudnickim można by ustnie podyskutować. Na razie proszę rozważyć to, com
tu i ówdzie popisał na marginesie, i uwzględniwszy czy nie uwzględniwszy, odesłać,
nie czekając na inne korekty, których – z ręki Pani, najlepszej korektorki w naszym
zespole – bardzo pożądam. Myślę, że w piątek, a w sobotę na pewno, wyślę 1½ arkusza garmontu, a może jaki luźny petit. Tę 1. połowę zeszytu szczęśliwie wreszcie
poślę, bo już zaczynałem wątpić, czy zdołam [–] do wstępnego artykułu, który dziś
dałem drukować. Takie głupstwo, a nie mogłem nic innego robić, pókim tego nie
wypchnął.
Bardzo bym chciał zobaczyć na własne oczy tego Glinkę. Zdaje mi się, że oboje
przėcek to są ‘po przecak’, mimo że nie mogę wyjaśnić niezgodności ė i e. Niech on
najpierw zobaczy artykuł bocheński Galasa, a potem chętnie i jego pomieszczę.
(Proszę o wiadomość, na który kwietnia wypada wg warszawskich kalendarzy
św. Jerzy).
4. wydanie Rudnickiego bodaj trochę zmienione, bo dlaczego paginacja nie odpowiada podawanej przez Panią? Dlatego nie mogłem uzupełnić luk zostawianych
57 Mowa o artykule Dlaczego w wyrazach rodzimych wszędzie jednakowo oznaczamy samogłoski
nosowe i co stąd wynika, JP XXIX.
58 Stanisław Lorentz (1899–1991) – historyk sztuki, profesor UW, od 1935 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.
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przez Panią, może też dlatego – mimo dokładnego przeczytania książki, nie znalazłem majufesa [?]. Całego autora powinno by się wybrać dla słownika gwarowego.
Pani ołówkowe uwagi na marginesach korekt są mi zawsze trudno czytelne, a czasem i nieczytelne. Nie jest to wina tak przecie znanego mi pisma Pani, ale twardego
ołówka. Przypominam sobie jedną z pierwszych uwag, jakie przed 50 laty dostawałem z drukarni, że ołówek do korekt powinien być miękki, bo inaczej nawet przyciskanie go przy pisaniu nie uczyni notatek wyraźnymi. Ja w każdym razie nie mógłbym już być zecerem, bo z ołówkowych korekt połowę opuszczam; nie jestem więc
już niestety dobrym korektorem, a cóż dopiero naczelnikiem korektorów. Nie wierzę
już w wyprawienie zeszytu na 30 kwietnia. Opuszczam się.
Do…
K.N.
tak i tu zostawiam wszystkie kursywy i cudzysłowy na rachunek Pani, choć nie zawsze rozumiem ich subtelność. Ale to się listownie nie da.

*)

Budzyk ciągnie mnie do W-wy na 10–11 maja na konferencję, na której i Pani oczywiście
będzie. Będę się starał być, bo i tak się bez bytności w maju chyba nie obejdzie.

681. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 IV 1949
K.P.A.,
sprawa umieszczenia l między miękkimi kiedyś mnie też interesowała, miałem nawet
napisać w JP jak o ł i h, ale jakoś nie napisałem i zapomniałem. Oczywiście, owszem;
nawet w najlepiej opracowanych fonetykach zawsze się znajdą kwestie niejasne. Ale
skądże vocativus na -o ma być „najświeższej daty”? niedawne jest Zosiu, a w Panu
Taduszu jeszcze czasem Zosio! Różne jego pomysły powinna Pani sama odeprzeć.
Mickiewicz pisał Marylo (To lubię). Oczywiście niech napisze.
Czy Taszyckiemu od razu odpowiadać, waham się. Słabe to wszystko, ale zamiast
rozmowy na miejscu kłócić się w JP? Ale on ustnej dyskusji raczej unika, pisze chętnie. Zobaczę.
W sobotę poślę przynajmniej 1. arkusz przełamanej, może 1½, z innych może
znów luźne.
Mania bardzo dziękuje za zastrzyki i pyta, ile kosztują. Urbańczykowi umarła
matka, maleńka matka 11 dzieci.
Jazda moja, może i mojej żony do W-wy w 1. połowie maja coraz się uprawdopodobnia, ale ściśle jeszcze nie do oznaczenia. A do Wrocławia na pewno pojadę, Pani
też, choćby bez referatu. Przecie równocześnie będzie tam i zjazd orientalistów, więc
Państwo pojadą razem.
[bez formuły finalnej i podpisu]
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682. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 V 1949
Szanowny Panie Profesorze,
dawno nie pisałam, ale mi się nie składa pisanie, podle się czuję, choć nic mi nie jest
niby i już od 2 dni zaczynam po trochu wszystko jeść.
Czy mogłabym prosić jeszcze raz o korektę odsyłanego w tej chwili arkusza. Nie
były w niej uwzględnione poprawki mojej poprzedniej korekty (np. w recenzji książki Rozwadowskiego), a przy łamaniu szpalt urodziło się trochę nowych. Zacząć poprawki od 2. strony kartki tytułowej.
Wyjaśnienie Rudnickiego prawie mnie wzruszyło. Naprawdę on nie chciał źle.
I okazał całą swą dobrą wolę i pojednawczość. A w zasadzie można się z nim zgodzić,
że ważniejsze są błędy rzeczowe niż drukarskie (i że za to Komitet Redakcyjny jest
odpowiedzialny)…, dopóki drukarskich nie zrobi się tak wiele, że się stają rzeczowymi, jak to było ze Sławskim. Spodziewam się, że na tym jego „kajaniu się” sprawa się
już definitywnie zakończy.
Przyjechał tu Andrejczin, byli u mnie z prof. Słońskim przed paru dniami i przyjdzie jeszcze jutro po południu. Serdecznie wspomina Kraków i wyrywa się tam, jak
tylko odbędzie tu swój wykład (nie spytałam go jeszcze, na jaki temat) w najbliższą
środę. We wtorek zabieram go na konferencję o badaniu języka poetyckiego, którą
się zainteresował. Czy i Pan Profesor będzie na niej? A Pani?
Elusia miała straszny potop w mieszkaniu – z górnego piętra i wiele z tego powodu trudu i zniszczenia – bliżej nie zdołałam się dowiedzieć.
W niedzielę jadę do Łodzi. Co się równa tylko 3-godzinnej lekturze w pociągu,
oczy miewam już zbyt zmęczone na czytanie w powrotnej drodze. Będę chyba spać.
Kto to jest ten M.J.P.? Spróbuję sprawdzić 110 numer „Kuźnicy”, tylko nie wiem,
czy dotrę, bo tam (biblioteka uniwersytecka) zrobili wystawę „Pracy i robotnika
w oświetleniu nauki polskiej” i skończą dopiero 8 V 49. Nina Assorodobraj59 z „Problemów” zwracała się do mnie o popularne artykuły językowe, ale że ich nie obiecałam, sięgnęła do Tuwima. Może by kto z Krakowa co dał? A może Urbańczyk, który
ma dar łatwego i żywego pisania?
Posyłam nowy rozszerzony tekst Okcydentalizmów. Jeśli się nadadzą do druku
(czy nie za dużo tu cudzoziemszczyzny?), to składać wg tego egzemplarza. Tamten
można będzie zniszczyć.
A.O.-J.

59 Nina Assorodobraj (1908–1999) – socjolożka i historyczka myśli społecznej, w tym czasie
wykładowczyni na UW.
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Dostałam oświadczenie Mikołaja. Nie warto się zżymać na sekundantów. Jeśli się w JP jego
oświadczenia nie wydrukuje, też źle będzie. Ja nawet tak bym wolała. Incydent wypadł
w SlOcc. i niech tam odwołują. Wystarczy.
Zawiadomienie o zjeździe we Wrocławiu dostałam, czy pojadę, zobaczę.
Na końcu poproszę jeszcze raz o cały zeszyt JP do przeczytania. Obiecała mi jedna literniczka zaprojektować okładkę do JP. To się pewnie da zrobić, można go odbić na 1 Maja na
czerwono.

683. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 V 1949
M.K.P.A.,
cóż to się z Panią stało? co za dłuższa rekonwalescencja po tej wątrobie? Koniecznie
na lato dłuższy prawdziwy wypoczynek. Pani od nas chce zastrzyku energii, taka młoda osoba od starych? (Moja żona powiedziała: w takim razie niech do nas przyjedzie).
Korekty JP już nie poślę, skoro szczęśliwie wreszcie się już odbija, a na wtorek
będzie gotów. Pani jest cudowną korektorką, a raczej powinna Pani zostać redaktorką
jakiegoś pisma, bo mało tak do tego dostosowanych. Ale niestety, nie JP, bo tu po
mnie oczywiście będzie Zenon, nie mający ani połowy tego poglądu w dokładności.
I Urbańczyk gorszy od Pani, choć [–] od Zenona, a Safarewicz bardzo staranny, ale
za mało samodzielny. Ależ (znalazłem wreszcie autora, używającego tego ależ najzupełniej jak ale [–] u Brücknera; to Bodzantowicz-Suffczyński60, autor staropolskich,
głównie wojskowych opowiadań z połowy XIX w.) i ja nie jestem ostatni: do „Kuźnicy” zajrzałem i sprawdziłem autentyczność cytatów pana M.J.P. (= miłośnika języka
polskiego) tak z „Kuźnicy”, jak z Szekspira, z którego dwa dodałem. Oczywiście że to
zrobiłem, choć wątpię, by ktokolwiek inny z redakcji (poza nami, ideałami) to zrobił;
i Niemców w Szekspirze sprawdziłem: to ma być kraj. Ten Adolf  61 to jednak w typie
Wittlina, nie Tuwima. À propos Tuwima, co to za abrakadabra ta jakaś Assorodobraj
z „Problemów”?
Właściwie to powinienem z sobą zabrać 2 ostatnie listy Pani i ustnie na wszystkie
tam podniesione kwestie odpowiedzieć, bo na papierze zabrałoby to 2 arkusze.
Jak Pani widzisz (ten typ ja jeszcze znałem jako żywy u starszych Litwinów-Białorusinów, wydaje mi się więc nieprawdopodobnym, by go nie używali tamtejsi Żydzi),
na wtorek nie przyjechałem, choć mnie serce ciągnęło, bo to: i kolej, i zmęczenie,
i strata czasu, i zalane potopem mieszkanie na Lwowskiej, o którym poza wzmianką
w liście Pani nic nie wiem. Ale na pewno przyjadę względnie wkrótce.

60 Kajetan Suffczyński, pseud. K.S. Bodzantowicz (1807–1873) – autor powieści i gawęd historycznych.
61 Rudnicki.
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Zaczyna Pani mieć za miękkie serce (nie zawsze Pani była z takiego klasztoru) nie
tylko dla Dorosza, ale i dla Mikołaja. Jego oświadczenie omówimy ustnie. Wydrukowałem je, tj. to drugie, trochę niechętnie, bo ono całym swym stylem obniża poziom
JP, a też samego Mikołaja; ależ Zenon, główny sprawca wszystkiego, stanowczo był za
tym, słusznie twierdząc, że nie mamy powodu bronić go przed nim samym, a zresztą absolutnie już na to nie było czasu. I tej jego złotej myśli, że ważniejsze są błędy
rzeczowe niż drukarskie, Pani broni! Dobrze, że Pani nie jest redaktorką, boby Pani
nigdy nie wybrnęła ze sprawdzań, czy który z autorów nie napisał czegoś przeciw
ostatnim wynikom albo zasadniczo nonsensownego; a właśnie Mikołaj puszcza takie
rzeczy w każdym tomie, nic przysłanego mu nie odrzucając; toteż w ostatnim tomie
ma 3 rzeczy odrzucone przez JP i nonsensy Otrębskiego.
Sądzę, że 2 ważniejsze cele Pani: łacina i Igor, mogą się obok siebie doskonale
pomieścić, byle Pani nie zbaczała na żadne manowce. Ja poza Grappinem ślubuję do
końca 1949 o nic nie pytać.
O przyjeździe Andrejczina czytałem chyba ze 2 miesiące temu i dziwiłem się, że
go dotąd nie ma w Krakowie.
Gdybym jednak przyjechał na wtorek, to niech Pani tego listu nie czyta, tylko
mnie go odda.
Do widzenia
K.N.
Na wtorek po południe mam zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie komitetu puszkinowskiego z zagajeniem marszałka sejmu i odczytem… Sokorskiego Naród Polski w hołdzie
Puszkinowi. Oczywiście któżby, jak nie ten banał.
Z przesłanych pieniędzy 2000 jest za udział w redakcji (z korektą), reszta za artykuły,
w obu razach po odtrąceniu podatku od wynagrodzeń. Na redakcję, tj. jej współpracowników, mam 4½ 000 od zeszytu do mego rozdziału, co przy różnych zeszytach wypada różnie
(tylko Lehr nigdy nie dostaje).
Jak się dzieli, a wskutek tego jak się wymawia i co znaczy Shanghai? šaŋ-xai̯ ? (czy šangai̯ ?)
No i jakoś się cenzura do mojego wstępnego artykułu nie przyczepiła!

684. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 V 1949
Szanowny Panie Profesorze,
jestem zgnębiona tak zasadniczymi i kompromitującymi błędami drukarskimi
w ostatnim JP (którego czerwona okładka o wiele lepiej wyszła). Najbardziej dla
mnie obciążąjące jest to, że w tym tekście robiłam jakieś poprawki w maszynopisie
wysłanym do Poznania. Teraz stwierdzam tu błąd tylko co do strony: 39 zamiast 38,
ale rocznik XXVIII jest w porządku. Ostatecznie str. 38 to strona początku artykułu
Rosponda, więc to nie takie jeszcze nieszczęście. Jednak mam wciąż wrażenie, że

• 213 •

drukarnia nie wszystko poprawia; na str. 95 podpis Komitet Redakcyjny JP na pewno
poprawiłam!
Od jakiegoś tygodnia zaczynam się lepiej czuć, choć jedząc, muszę w dalszym
ciągu raczej ostrożnie. Ale w każdym razie przybyło energii.
Artykuł Zaręby62 niezbyt ciekawy. Dopisek redakcyjny słuszny. Ujęcie banalne.
Typy nowych wyrazów w rodzaju stalingradzki, jałtański skreśliłabym w ogóle. To
absolutnie nic nie wnosi, a znane i używane było przed wojną. Przy tym to słaby
argument, że danego wyrazu nie ma u Lindego i w Słowniku warszawskim. Takich
wyrazów są całe tysiące i więcej, a przez to nie zakwalifikuje się ich do „słownictwa
powojennego”. W sumie materiał raczej ubogi u tego Zaręby. Też podział pompatyczny na cz. I, II, III mało się tłumaczy. Cz. I i III za mało pogłębione i za kuse, by
je tak wyosobniać. I znów tyle banałów z dziennikarskich wyrażeń: kryzys berliński,
mogą być i bywają kryzysy wciąż coraz to inne i przez to nie wciąga się ich nieustannie do neologizmów: będzie czy był kryzys pepeesowski, peeselowski itd. Typ wyrażenia
Wystawa Ziem Odzyskanych: co rok jest Wystawa Poznańska, teraz mamy Wystawę Artystów Amatorów czy tp. Opuścił autor Kongres Intelektualistów czy Kongres Pokoju. Za
to zalecałoby się, by więcej uwagi poświęcił istotnym nowotworom czy raczej pożyczkom z prasy codziennej: kinomechanicy, traktorzyści i traktorzystki (ros. тракторист
i трактористка), biedniacy, średniacy (z ros.).
Muszę kończyć, bo zaraz zamkną pocztę. Kiedy tu Państwo zawitają? Pewnie wyjedziemy z Witoldem na Zjazd63 do Wrocławia już w piątek, bo orientaliści zaczynają
w sobotę. Myślałam, że w ogóle na Zjeździe nie będę, tak się marnie czułam. Ale teraz
troche odżyłam. Tylko myślę, że do Grappina nie zasiądę dla najbliższego numeru JP,
takie rzeczy zanadto mnie absorbują. Wgryzam się w Słowo, umowę już podpisałam.
Do widzenia Państwu
A.O.-J.
685. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 V 1949

K.P.A.,
o ile wiem, pisałem do Pani 2 dość duże listy, a w nich oczywiście trochę pytań,
na które nie dostałem odpowiedzi. Dopiero dziś przy korekcie był list z uwagami
wyłącznie o korektach. Tamtym zeszytem JP niech się Pani nie trapi, nie warto. Co
do artykułu Zaręby, to jest on rzeczywiście dość lichy, choć Safarewicz i Zenon już
go poobcinali, a w myśl uwag Pani jeszcze się trochę okrzesze. Posłałem go autoro62 Alfred Zaręba (1921–1988) – językoznawca slawista, dialektolog. W tym czasie asystent
na UJ. Tu mowa o jego artykule Nieco uwag o polskim słownictwie powojennym.
63 Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
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wi do Lundu, gdzie jest lektorem, a uwagi Pani omówimy we Wrocławiu, bo pisać
byłoby za długo. Swoją drogą, nie bardzo wiem, czy będzie łatwo znaleźć tam na to
spokojną chwilę i miejsce. Zwłaszcza że, jak się dowiedziałem od Lewickiego, zaangażowała się Pani w referacie sinologicznym. Jeżeli przedtem będzie korekta naczelnego
artykułu Jodłowskiego, a chyba tak, to go Pani dostanie jeszcze do Warszawy, tak by
i on został omówiony we Wrocławiu; może i artykuł Pawłowskiego64 o gwarze podhalańskiej w Krzyżakach. Garmontu jest dość.
W peticie bardzo bym chciał mieć obiecaną obszerną recenzję Zenona o Słońskim, a w takim razie upragniona recenzja o Grappinie mogłaby zostać do następnego, który się przez lipiec i sierpień powinien spokojnie składać na wrzesień. Taki
mam plan i myślę, że ten zeszyt wyjdzie przed końcem czerwca.
Do Warszawy pewnie już w maju nie przyjedziemy i nie byłoby mi na rękę, gdyby
jednak ta konieczność zaszła. (A w ogóle jazdy autem teraz są trudniejsze z powodu
różnych niezbyt mądrych kontroli, a kolej mniej mnie ciągnie).
O 2. nrze PorJ słyszałem – muszę go zaabonować. Ale doniesienie o nim niech
napisze do JP kto inny*), to będzie lepiej. Ja i tak napiszę chyba o SlOcc., o BPTJ itp.
I inne są w tym dziale zaległości.
O Pani słyszałem parę razy: od Urbańczyka, od Jakubowskiego…, coś niecoś więc
i o chorobie Pani.
Bardzo mi się jakoś źle pisze, więc lepiej kończyć. Moją żonę przywiozłem przedwczoraj z Zaborni po 8-dniowym tam pobycie. Mogłaby być w nie najgorszym stanie, gdyby chciała. Ale – jak Pani rozumie – sporo jest różnych kłopotow (jej i moich) na tym najlepszym ze światów. Lepszego już oczywiście nie będzie – ten jest
osiągniętym szczytem.
Liczebniki Grappina wreszcie się zaczęły składać; myślę, że jeszcze w maju pośle
mu się korektę początku.
Do…
K.N.
Kto jest Henryk Hiż65 i „natchniewający” Aleksander Jackiewicz?66 propagujący „chinologię”.
*) czyżby Pani chciała?
64 Eugeniusz Pawłowski (1902–1986) – uczeń K. Nitscha, językoznawca, dialektolog, w tym
czasie nauczyciel szkół średnich w Nowym Sączu. Autor licznych atykułów o języku i kulturze Tatr i Podtatrza. Od 1961 r. był wykładowcą, a następnie profesorem w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
65 Henryk Hiż (1917–2006) – filozof, logik. W późniejszych latach wykładowca na uniwersytetach amerykańskich.
66 Być może chodzi o Aleksandra Jackiewicza (1915–1988) – teoretyka i krytyka filmu, pisarza i w późniejszym czasie profesora Instytutu Sztuki PAN i Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej w Łodzi.
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686. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 V 1949
Szanowny Panie Profesorze,
mam dużo różnych spraw. Więc przede wszystkim uderzam w pokorę z powodu tej,
a raczej tego papaszy w artykule Zaręby. Papasza ‘ojczulek, tata’ używane w tym znaczeniu, jak do każdej starszej kobiety dzieci w Moskwie mówią тетя (sama byłam
nieraz taką „ciocią” na ulicy czy w sklepach moskiewskich). A papasza nazywali Doroszewskiego żołnierze sowieccy: Садись папаша  67.
To jedno. Teraz drugie: zamówienie społeczne. Kiedy byłam w „Czytelniku”,
zwróciła się do mnie jedna z uczennic prof. Borowego, pracująca tam w dziale
wydawniczym, że „Wiedza Powszechna” dostała z jakiegoś swego oddziału w Łodzi alarmujące zapytanie, czy istotnie wszystkie wypadki umieszczenia enklityk się
i ruchomych cząstek fleksyjnych czasownika -śmy, -ście: czy byliśmy dzisiaj, kiedy to
oglądaliście itp. są karygodnym błędem (napiętnowanym w JP XXVIII 2, s. 63 pod
Baczność) i należy go tępić przy korektach. Podobno Doroszewski, zapytany o to,
miał się wyrazić bardziej tolerancyjnie czy też nie tak kategorycznie. Może po prostu
pytanie było nieprecyzyjne, bo i ja odpowiedziałam, że należy pisać tak, jak się mówi,
a nie jak się pisze. Ale że są oczywiście wypadki pisania się po czasowniku i formy
typu czy byliście.
Z tego wszystkiego widzę jedno: 1) że JP czytują też niektórzy korektorzy, 2) i że
zwięzła rubryka Baczność to dla nich za mało. Potrzebny jest tu artykuł. Artykuł,
który by to przedstawił nie tylko od strony „jak trzeba”, ale i „jak można”. Sama
pamiętam przy wypadkach z się, że przy robieniu korekty pozostawiałam w pewnych
razach to się po czasowniku. Teraz nie odtworzę, jakie to były te „razy”, czy podyktowane wyczuciem rytmiki prozy „na słuch”, czy pewnego typu ekspresji, ale są one na
pewno. Szkoda, że ta sumienna korektorka z PAU (zapomniałam jej nazwiska, takie
jakieś nietłumaczące się etymologicznie) ma do czynienia z tekstem i stylem naukowym, gdzie tych możliwości składniowych jest mniej. Może pani Tola Kwiatkowska
ma z tym trochę do czynienia? Trzeba by tu trochę urozmaiconego materiału jako
podstawa albo nieco samoobserwacji.
Artykuł byłby bardzo pożyteczny. Tylko… kto go napisze? Ja sobie ślubowałam,
że się nie dam pociągnąć. Jak ci asceci, co się nie myli lub nie zmieniali koszul przed
spełnieniem „zadania” (wg „noworzeczywistościowej” frazeologii).
Najlepiej, by to wyszło spod pióra Pana Profesora. Rzecz byłaby ujęta żywo i lapidarnie, i zwięźle by formułowała ostateczne praktyczne wskazania. Jeśliby to nie
dogadzało, czyby nie można (czy nie można by) na to namówić prof. Klemensiewicza
(pewnie rozporządza materiałem prawie gotowym podręcznym, ze swych składniowych zasobów), jeśli odmówi, wysuwam kandydaturę Urbańczyka, przedstawi za67 садись папаша (ros.) – usiądź, ojczulku.
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gadnienie przystępnie (bez abstraktywizowania) i trafi łagodną perswazją na zdrowy
rozsądek (i napisze prędko). Co Pan Profesor o tym sądzi?
Teraz z innej dziedziny. Posłałam moje uwagi o Starym i nowym Lucjanowi Rudnickiemu – i w odpowiedzi dostałam egzemplarz 3. wydania z długą dedykacją i list.
Bardzo podobny do jego ksiązki – z tą samą werwą i niewymuszonością. Ale dowiedziałam się z niego rzeczy dla nas przyjemnej: że prenumeruje JP:
…ze stosu korespondencji i czasopism wyciągnąłem… przede wszystkim „Język
Polski”, którego jestem prenumeratorem i który czytam zawsze z wielką przyjemnością. Szkoda jeno, że ta przyjemność jest taka rzadka. Powinna by się powtarzać co
najmniej dwanaście razy rocznie.

Więc mu odpisałam, korzystając z nawiązanego i życzliwego kontaktu, pytając,
czy minsol to błąd druku, czy też cecha przez niego uwydatniona, i czy to on sam używa formy dwiema koszulami (str. 124 wg 1. wyd.), czy też mu to „poprawiła” korekta.
Ciekawam, czy i jakiej dowiem się prawdy.
Czy to już wszystko? Aha – będę mieć referat we Wrocławiu u orientalistów. To
pekińskie -ǝrl zgłosiłam. Może je jeszcze rozszerzę o sprawę dyftongów w chińskim,
ale pewnie zanadto by to było chimeryczne czy wiszące w powietrzu.
Zaczynam się wgryzać w Słowo. Na razie robię pierwszy rzut przekładu i kompiluję na kartotekę materiał do komentarzy. Idzie już teraz bardzo wolno, co to będzie
potem… W związku z tym mam mnóstwo wątpliwości i wahań natury redakcyjno-wydawniczo-filologicznej. Nabieram właściwego sądu o Jakobsonie.
Dużo zawdzięczają wszyscy ostatni tłumacze Słowa całej falandze poprzednich.
Jakobson pomysłowy, ale czasem zanadto wiele przejawia tu inicjatywy. Bardzo cenne
dla wszystkich bywają толкования  68 Potiebni69.
Orłow70 (którego redakcję tekstu Słowa biorę za podstawę) bardziej się trzyma
litery pierwodruku, ale ma kilka błędów drukarskich, które na własne ryzyko usunę,
a przy tym znakomity brak inwencji. Za to jego typ wydania najbardziej się zbliża
do tego „popularnego” ujęcia, jakie jest założeniem tej przyszłej książki. Tłumaczenie
polskie tekstu robię do spółki z „uczniem” moim Fedeckim i майбутнім71 rusycystą,
który 4 lata spędził w Rosji i służy mi swymi książkami (ładną ma rosyjską bibliotekę).
68 толкования (ros.) – objaśnienia.
69 Aleksandr A. Potiebnia (ukr. Ołeksandr Potebnia) (1835–1891) – ukraiński i rosyjski językoznawca, literaturoznawca, filozof, profesor Uniwersytetu Charkowskiego. Tu w związku
z opracowaniem Słowa (Слово о полку Игореве. Текст и примечания, „Филологические записки” (1877)).
70 Aleksander S. Orłow (1871–1947) – literaturoznawca, badacz literatury staroruskiej, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego i Leningradzkiego. Tu mowa o jego edycji Słowa o połku Igoriewie z 1938 r. lub raczej o jej uzupełnionej wersji z 1946 r.
71 майбутній (ukr.) – przyszły.
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Zna dobrze dzisiejszy język rosyjski, co się w tym też przydaje. Zacięcia więcej na dobrego tłumacza i dziennikarza niż naukowca, ale mi to na razie nie szkodzi. Książka
i tak wyjdzie (jeśli wyjdzie). Dlatego nikomu o niej nie rozgłaszam (nawet bliskiej
rodzinie) pod moim nazwiskiem.
Fedecki jest żonaty z Chinką, która się od jesieni zacznie uczyć „ojczystego” języka
u Witolda od abc.
Kończę na razie, choć pewnie jeszcze dużo znalazłoby się do powiedzenia. O referatach Tokarskiego (metoda statystyczna w zastosowaniu do fleksji), Kiparskiego72
z Helsinek – referat efektowniejszy niż Andrejczina (którego tu oceniono jako elementarnie popularny), ale nie wiem, czy nie dający się zahaczyć w pewnych zasadniczych założeniach: Sur les emprents linguistique slavo-baltes et slavo-finnoises.
Do widzenia
A.O.-J.
687. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 V 1949

Szanowny Panie Profesorze,
czy nie jest Pan Profesor zmęczony? Jak zdrowie? Wydawało mi się, że się starałam odpowiedzieć na pytania. Ale to widać wypadło na okres mego marnego się czucia. Pan
Henryk Hiż to jaśniejąca na horyzoncie filozofii „gwiazda”, uczeń Kotarbińskiego,
przebywa (nie wiem, od jak dawna) w Stanach na wyższych studiach flozoficznych
i rezerwuje się tu dla niego katedrę chyba filozofii (nie wiem, nową czy po kimś?).
O „natchniewającym” nic nie wiemy, można jedynie przypuszczać, że bliski mu
jest język rosyjski: вдохновительный, a może jeszcze prędzej вдохновляющий 73 (trzeba by zapytać W. Jakubowskiego). A temu Jackiewiczowi też by się przydało trzepnąć
po palcach za tę cudną polską kalkę. Takie rzeczy najlepiej od razu przygważdżać.
Jutro niedziela – jadę do Łodzi. Akurat mi wypada głodówka przed badaniem,
więc mnie to trochę znuży.
W poniedziałek wyślę 2. zeszyt PorJ. Nie wiem, czy mi będzie wypadało pisać
o PorJ – dałam temu mój artykuł, nie wiem, czy wyjdzie w zeszycie 3., czy raczej w 4.
Kończę, bo noc późna, a jutro wcześnie wyrusza się w drogę.
Do widzenia
A.O.-J.

72 Valentin Kiparsky (1904–1983) – fiński językoznawca slawista pochodzenia rosyjskiego,
profesor Uniwersytetu Helsińskiego i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego.
73 вдохновительный (przym.), вдохновляющий (imiesł. czynny) – pobudzający, inspirujący.

• 218 •

688. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 V 1949
K.P.A.,
boję się, że we Wrocławiu trudno będzie spokojnie porozmawiać – trzeba będzie
odłożyć do niepewnej Warszawy. Nie pamiętam już, czy co mi Pani odpowiedziała,
ale np. o wymowie Szanghaju lub o tę abrakadabrę Assorodobraj (?).
Nie rozumiem, po co Pani uderza w pokorę co do papaszy, bo Pani miała słuszność. Co do się i -śmy istotnie można by napisać zajmujący artykuł, może i trzeba,
dziwię się tylko, że Pani proponuje Zenona, który moim zdaniem, właśnie się do
tego mało nadaje, bo jest zbyt hieratyczny. Już o wiele lepiej Urbańczyk, skoro Pani
sądzi, że ja nie trafię łagodną perswazją na zdrowy rozsądek.
Pani referat chiński chciałbym słyszeć, co się nie stanie, jeśli go nie przeniosą na
wspólne posiedzenie.
Książkę Jakobsona o Igorze chyba już Pani dostarczono, a w takim razie poproszę
o zwrot mego egzemplarza.
Powie mi więc Pani o Tokarskim i Kiparskim.
Dziwię się, że 27 kategorii czasownikowych Andrejczina osądzono jako elementarnie popularne! [–], że o nich przedtem tylko troszeczkę wiedziano.
Krótkie omówienie PorJ spróbuję zamówić u Zenona.
Natchniewający wydaje mi się naturalnym płodem polskim. A skąd ten filozoficzny Hiż pisze o języku chińskim rzeczy zresztą oklepane? Czy jest dziennikarzem?
Ciekaw jestem: który to artykuł Pani poszedł do „Prac Komisji Językoznawczej”,
co Pani (łamiąc własne postanowienie) dała do PorJ i jak stoi, nie bardzo pilna, tylko
trochę pilna recenzja o Grappinie. To dla przypomnienia, gdybyśmy się we Wrocławiu tylko przelotnie widzieli.
Do…
K.N.
689. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 VI 1949
K.P.A.,
w poniedziałek wczesnym południem (bo wątpię, by już w niedzielę wieczorem)
przyjadę do W-wy z żoną i zostaniemy w każdym razie do środy. Gdyby Pani już na
te dni miała iść na kliniczną obserwację, to bardzo proszę o zostawienie (u Eli?) informacji, czy i gdzie można by się z Panią tam widzieć lub lepiej widywać. Zamieszkamy
na Lwowskiej 13. Bardzo bym chciał trochę bliżej omówić kilka spraw (i korekt).
Dziś rano dopiero wróciłem z Poznania, zadowolony, ale i trafiając tu na sporo
zajęć na tę 2. połowę tygodnia.
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Do widzenia
K.N.
690. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 VI 1949

K.P.A.,
jak tam idzie badanie? Jaką przewiduje przyszłość?
JP dałem dopiero dziś rano do drukarni cały złożony zeszyt, w czym dopiero się
składa artykuł Wyki74 o nauce i umiejętności. Jutro na pewno wyślę Pani arkusz 2.:
przynajmniej część 3. (trzeciego) do szpitala, a pojutrze resztę chyba do domu, bo
chyba Pani w niedzielę wróci. Pierwszą z tych przesyłek wyślę poleconą, by ewentual
nie w szpitalu nie zaginęła.
Do cenzury całość pójdzie najpóźniej w sobotę, tak że najpóźniej 30/6 będzie się
odbijać, ale rozsyłka chyba przed 1/7 nie nastąpi.
Kiedy Państwo jadą do Mądralina i jaki jest jego urzędowy adres, by się nie stało,
jak kiedyś ze zwróconą mi przesyłką zaadresowaną „Wilcza Gardziel”.
Cały czas do 1/7 mam silnie zajęty i przed popołudniem 1/7 na Zabornię (poczta
Skawa, przez Chabówkę) nie pojedziemy.
Wycieczka na Warmię, tj. pierwsze 2 dni dość się udała, ale Mazury 3. dnia zawiodły z powodu deszczu, wichru i zimna, po jeziorach więceśmy nie jeździli.
O wielu innych sprawach później, bo się bardzo spieszę.
Do…
K.N.
Glinki flegma wymaga od rozmówcy dość silnych nerwów, ale poza tym wrażenie dobre.

691. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 VI 1949
Szanowny Panie Profesorze,
korekta wysłana do szpitala nie doszła do rąk moich, choć karta trafiła! Bardzo mi jest
przykro z tego powodu, zwłaszcza że są tam artykuły, których nie miałam w czytaniu.
Dziś opuściłam szpital i śpieszę z wysłaniem (expresem) zastanej w domu korekty.
Czuję się niezbyt „ważnie” (semirusycyzm). Mam różne wtórne schorzenia dróg
trawiennych (żołądek i kiszki – zdaje się, jako refleksy woreczka żółciowego, który przede wszystkim chorzeje). Kamicy się nie stwierdza, ale co to jest naprawdę,
74 Tu mowa o artykule K. Wyki Jeszcze o umiejętności (JP XXIX 3), wiążącym się z artykułem Nitscha Nauka a umiejętność (JP XXIX 2).
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ustali się za miesiąc, gdy wrócę na ponowne badania cholecystograficzne. Na razie
mam jeszcze kilka analiz wstępnych do wykonania i dietę z przecieranymi jarzynami!
(to będzie nad moje siły, a raczej chęci!) i z piciem siemienia lnianego.
Jak będę mogła więcej się ruszać (na razie zalecono mi spokój do soboty), pojadę
odzyskiwać tę korektę w szpitalu, choć to już będzie poniewczasie. W tej tutaj jest
trochę ważnych błędów przy łamaniu szpalt, dlatego śpieszę z wysłaniem.
Proszę obszerniej napisać o Glince. Zostajemy w Warszawie do 7 VII.
Na razie do widzenia, by zdążyć na pocztę
A.O.-J.
„Język Polski” – kartkę tytułową odbije się chyba nie na czarno? Prawda? Ten tak smutno
wygląda jak „smutna jest dusza moja” (Psalm który?…)

692. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków, 30 VI 1949]75
K.P.A.,
istotnie to pech z tą korektą, wysłaną 23, gdy kartkę wysłałem 22; nie rekomendowałem.
Do cenzury zeszyt poszedł 27, powinien więc 30 wrócić (i tak późno to wszystko
wyszło, gotowo się przez wakacje tułać). A jeszcze był kawał z Rospondem, który mi
w W-wie powiedział o „łowoprzysięganiu” u Murzynowskiego76, co ja wstawiłem
w uwadze o Zwolińskim, a co on mi potem odwołał jako swą pomyłkę zam. popo-!,
tak że w ostatniej chwili nie mogłem już odwołać rzeczy niepotrzebnej, mogłem ją
tylko złagodzić. Kiedy się ten człowiek nauczy staranności? Oczywiście nigdy.
Więc Pani dopiero zaczęła te badania? Niech Pani już nie chodzi szukać tej korekty – szkoda zdrowia. Ale proszę znów o adres Mądralina, by choć tam co nie zginęło.
Adres Zaborni jest: Skawa, przez Chabówkę, na Zaborni.
Pojedziemy chyba w poniedziałek, na razie na cały lipiec, ale czy na sierpień uda
się na zachodnie Pomorze, nie bardzo jestem pewien. Łatwiejsze były te 3 dni na
Warmię i nieudane jeziora mazurskie.
O Glince niełatwo listownie: za mało było czasu na systematyczne pomówienie,
tylko go zachęcałem i wzywałem do dalszego posłuszeństwa Pani. I zapewniłem, że
się będzie drukować, począwszy od jakiegoś tekstu w JP. Bo mam też dobry tekścik
z południa Wielkopolski, to by się mogło czytelników trochę pouczyć.
Coraz bardziej widzę, że dla pomieszczenia przekładu rosyjskiego nie ma cienia
uzasadnienia obiektywnego. Ach ta przeklęta pseudoobiektywność.
75 Data stempla pocztowego.
76 Stanisław Murzynowski (1528–1553) – pisarz reformacyjny i tłumacz Nowego Testamentu na język polski.
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Do…
K.N.
W Pietrapawła. Nie tylko górale tak mówią, bo my też w l.p.

693. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków,] 2 VII 1949

K.P.A.,
pozwolenie na druk JP 3 przyszło wczoraj, tak że drukarnia obiecuje egzemplarze
na… czwartek! Będą więc na Panią czekać na Krakowskim, gdy Pani już będzie wypoczywać w Mądralinie; ale olbrzymią sumę 1447 za korektę przekazuje się dziś,
dojdzie więc chyba przed Pani wyjazdem. Ale główna rzecz to zdrowie; co u niego
słychać?
Jako [–] optymista wierzę, że JP 4 wyjdzie koło 1 X. Bo mam już 3 artykuły
garmontowe i na pewno obiecany petit Klemensa. A na Zaborni popiszę może kilka
rzeczy drobnych, niezależnie od nieJP-skich [sic] większych. Gdyby nie ta straszna
pogoda, jużbyśmy może byli pojechali.
Drukarnia za kilka dni zamyka się szczelnie na miesiąc, po czym ma wstać jak
Feniks. Choćbym więc nawet chciał, nie mógłbym się z nią przez ten czas komunikować. W lecie ma pójść do niej RS XVI 2: bibliografia za kilka lat, do 1947 (?),
oczywiście tylko dzięki Sławskiemu. I inne ciekawe rzeczy, m.i. dobry ciąg II tomu
Dłuskiej. No i BPTJ z referatami ze zjazdu. Itd.
Egzaminy z polskiej opisówki poszły jak zwykle: u mnie 30% nd; za to z historycznej i dialektologii na 10 osób dałem 2 bd i 8 db! Naprawdę.
Koniecznie chcę do JP 4 dać wykaz polskich językowych magisteriów i doktoratów za r. szk. 48/9 (w Kr. nie było ani 1, po raz 1. od stworzenia świata, czyli magisteriów), bardzo więc proszę o ich warszawski wykaz. Według [–] do połowy września,
ale nie później. 1. korekta Grappina wreszcie poszła do niego! W jesieni powinien
być. Oczywiście Liczebniki, bo o całej deklinacji na razie nie ma mowy.
A więc życzę próżnowania! i…
K.N.
694. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 VII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
w tym roku w Warszawie też nie było ani jednego magisterium językowego; był za
to doktorat z językoznawstwa polskiego Tokarskiego – i to wszystko. Bliższe dane
nadeślę w sierpniu.
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Dziś przez pół dnia robiłam streszczenie Namiejętności i referatu (nie napisanego)
o Unbegaunie do sprawozdań Wydziału I TNW dla Brahmera77. Na jesieni mają
podobno zacząć drukować referaty, ale to się tu długo zwykło odlegiwać w cenzurze, której wścibstwo w postaci czynników wstępnych nieoficjalnych bywa bardzo
charakterystyczne – opowiadała mi nowe rzeczy o tym Koneczna – widzę z tego, że
JP jest w o wiele lepszych warunkach niż „Poradnik”.
Wczoraj skończyłam definitywnie ze szpitalem, chodziłam jeszcze z domu na zabiegi. Mnóstwo się tam traci czasu na czekanie. W sumie po kilka godzin. Trzeba zacząć leczyć woreczek żółciowy przepisaną dietą. Dalsze badania i ostateczna diagnoza
w sierpniu. Dotąd nie miałam czasu kupić sobie lekarstw w aptece.
Dziś po obiedzie (jeśli go sobie ugotuję) pojadę do Łodzi. Wracam jutro wieczorem. Do Mądralina jedziemy dopiero w sobotę. Adresu mądralińskiego jeszcze nie
znam. Przyślę dopiero, jak będziemy na miejscu.
Bardzo źle Pan Profesor mi życzy – próżnowania! Nic tak mnie nie rozstraja jak
to właśnie. A w dodatku to Słowo Igorowe leży od 15 VI odłogiem! Czytałam tylko część rozprawy Mazona. Jego książka też jest napisana przekąśliwie i należy też
zrewidować jej wnioskowanie. Stanowczo za wiele uczoności i erudycji przypisuje
on temu falsyfikatorowi. Inne fałszerstwa tego typu (po czesku) późniejsze analizy
językowe zdołały obalić, a co do Słowa do dziś nie ma językowych dowodów. Co do
kompozycyjnych – te nie są ostatecznym argumentem. Zresztą nawet rosyjscy uczeni
nie bronią jedności Słowa – Orłow widzi jego różnolitość.
Na razie do widzenia
A.O.-J.
695. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 11 VII 1949
K.P.A.,
przyjechawszy tu 8., zastałem kartkę Pani, na którą z braku adresu wprawdzie zaczynam odpisywać – bo jest trochę do napisania, ale nie zamierzam napisanego wysyłać
bez adresu, skoro Pani nawet w W-wie nie może zostawić niewiadomego adresu „Mądralina”. Leży on wprawdzie na terenie wsi Mlądz (co moim zdaniem z Mniądz ‘coś
nad Mnią, Mienią’), ale jaka poczta?
Najpierw cenzura. Myślę, że winna tu nie tylko ona, ale i jakaś nieporadność warszawska. Jej wścibskość by zmalała, gdyby PorJ posyłano jej w pierwszej korekcie, tak
jak JP, do czego każde wydawnictwo periodyczne ma prawo (Kraków na pewno nie
ma żadnego przywileju); a przeciw zbyt długiemu leżeniu u niej też z W-wy łatwiej
77 Mieczysław Brahmer (1899–1984) – romanista, profesor UW. W tym czasie był sekretarzem I Wydziału TNW i redaktorem naczelnym wydawnictw Towarzystwa.
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demonstrować wyżej niż z Krakowa. Także „Sprawozdania PAU” idą do cenzury dopiero jako cały zeszyt, w korekcie, nie w rękopisach; gdyby sekretarz warszawski wydawał je częściej, nie 2–3 razy na rok (ale i przed wojną Warszawa bardzo się pod tym
względem guzdrała, choć żadnych trudności drukarnianych nie miała), toby się Pani
tym nie zajmowała, szłoby prędzej, ale wcale a wcale Pani tego nie życzę.
Ważniejszy jest Igor. Czytała Pani tylko część Mazona książki: czy dlatego, że jej
Pani nie ma? A przecie bez niego o Igorze pisać nie można, nawet choćby zupełnie
nie miał racji, podczas gdy moim skromnym zdaniem ma jej dużo. Gdyby rzecz brać
już najbardziej życzliwie dla Igora, toby się musiało powiedzieć, że jego autentyczność
jest mocno wątpliwa, a wierzący dość niekompletnie swego bronią, różne zarzuty czy
wątpliwości bardzo niekompletnie swego zbywają.
Przed samym wyjazem na Zabornię dostałem (wymiana za JP) numer „Slavonic
Review” za maj 1949, a w nim odpowiedź Mazona pt. Le Slovo d’Igor (str. 515–535),
po francusku. Napisane czasem ironicznie, ale zawsze przyzwoicie, gdy amerykańska
grupa nieraz pisze nieprzyzwoicie. Ale nie o to idzie, ale o argumenty, dla mnie przeważnie przekonywające. Oczywiście, że w szczegółach nie ma on tylu wiadomości
ze starej ruszczyzny, co cała grupa tamtych, ale jeśli idzie o całość ujęcia, a zwłaszcza
o stronę treściową i o historię rękopisu itp., to są tu niektóre sprawy, przez Amerykanów właściwie pomijane. Ten zeszyt (tom) „Slavonic Review” zaraz Pani przyślę,
jeżeli go Pani nie ma, ale muszę mieć adres, by go w uniwersytecie albo nie zgubiono,
albo nie przetrzymano do Pani powrotu. Bardzo przykra ta zwłoka.
A poza Mazonem niepodobna przecie pisać o Igorze bez znajomości Frčka, bo
przecie jego (Igora) stosunek do Zadonszczyny to clou całej sprawy. Chyba go Pani
ma, a ja niestety nie mogę tu sprawdzić, czy jest w Krakowie. Tytuł brzmi: Zádonština, staroruský žalozpěv o boji Rusů s Tatary r. 1380, v Praze, 1948, et compte-rendu
dans le Journal des Savants, janvier–juin 1948, pp. 15–23. (nie wiem, co to za compte-rendu 78, no i gdy się ma całość, zbyteczne). U Frčka są wydane krytycznie wszystkie
(5) rękopisy i Skazanija.
Proszę Panią, K.P.A., nie gniewać się na mnie, ale tak jak Pani przyznała mi się
do „gęsiej skórki”, tak ja jej też o Panią czasem dostaję, tylko nie co do tych samych
bojaźni: przecie Pani ma wydać rzecz półpopularną; ale boję się, by Pani nie postąpiła
jednostronnie, a ja mimo wszystko zostanę już do śmierci zwolennikiem obiektywizmu, choćby go nie wiem jak potępiono. Nie można więc nie napisać, że są co do autentyczności poważne wątpliwości, choćby się mimo nich wierzyło w autentyczność.
Przed samym wyjazdem dostałem od Dejny rękopis do JP o kilku cechach fonetycznych na granicy polsko-czeskiej. Mówili mi o tym (ze Stieberem) we Wrocławiu,
ale w ich przedstawieniu rzecz wyglądała mi zajmująco właśnie dla JP, o zmianach
następujących w dialekcie, a tu przyszedł artykuł solidny, ale drobiazgowy, bardzo
78 compte-rendu (fr.) – sprawozdanie, raport.
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drobiazgowy, tak że nie mogę go sam wziąć na swoje sumienie, a Pani pokazać nie
mogę; innych redaktorów też nawet w Krakowie nie ma. Zeszyt 4. chybaby bez tego
wyszedł, ale w 5. po pierwsze nie będzie na niego miejsca, po wtóre jest zbyt drobiazgowy na ostatni zeszyt w roku, bo ten powinien być żywszy, zachęcający na rok
przyszły79. Do tego ostatniego obiecał Klemens dać rzecz o języku Słowackiego!
W liście Dejny znalazłem wiadomość o ciężkim zasłabnięciu Stiebera na serce.
Panią proszę o bliższe wiadomości.
Ponieważ Dorosz napisał o Baudouinie, a Otrębski podobno o Brücknerze, myślałem i myślę, że trzeba by i w JP jeszcze tego roku dać coś o obu. Wziąłem więc tuż
przed wyjazdem nr PorJ z artykułem o Baudouinie i muszę wyznać, że mi się w całej
pełni (albo w 90%) nie podobał, poczynając od tej wstępnej sobie [nadpisane: autorowi] poświęconej części, a kończąc na „ukłonach”, zapewne pożytecznych, ale trochę
rażących80. Także nie chciało mu się nawet zajrzeć do Polskiego słownika biograficznego, z czego powstały faktyczne niedokładności, jak znów ta legenda o (nieistniejącym)
pokrewieństwie z założycielem szpitala Dzieciątka Jezus albo epizod krakowski81.
JP chyba Pani przed wyjazdem dostała? Do następnego poza korektą (oczywiście
drugą lub trzecią) o nic Pani nie proszę. Dość Pani ma Igora i łaciny. Tu przerywam,
co najmniej na 3 dni.
o tej Zadoszczynie 1. raz usłyszałem kiedyś, kiedyś od Rozwadowskiego, o tzw. wątpliwościach, które wg Jakobsona mało kto podnosił, a wg Mazona (z cytatami) wielu.
15 VII 1949

Dziś przyszła kartka Pani ze zdumiewającą informacją, żeby do Mądralina nie posyłać przesyłek poleconych!! Co za ciężkie oskarżenie pod adresem oczywiście nie
poczty, ale widocznie zarządu domu odpoczynkowego. Wobec tego nie posyłam „Slavonic Review”, choć nie wiem, co Pani z Mazona czyta. Jeśli Pani tego „Review” nie
zna, to jednak go Pani poślę do W-wy, gdzie mimo że to też jakiś zarząd, mianowicie
kancelaria uniwersytecka, listy polecone nie giną. Moim zdaniem, bardzo ten nowy
Mazon wart jest czytania.
Zajączkowskiego w „Odrodzeniu” dziwnym trafem nie czytałem (nie pisze Pani,
który to numer), ale nie rozumiem, jak orientaliści moga być „za” autentycznością
79 Artykuł Dejny Z najnowszej dialektologii śląskiej wydrukowano jednak w JP XXIX.
80 W. Doroszewski, Jan Baudouin de Courtenay (W dwudziestą rocznicę śmierci), PorJ 1949.
81 Chodzi o ks. Gabriela Baudouina (1689–1768), który pracując w Warszawie od 1717 r.,
zajmował się biednymi, sierotami i porzuconymi dziećmi. Dla tych ostatnich założył
„Dom Podrzutków” (później Szpital Generalny Dzieciątka Jezus). Nie ma jednak danych
świadczących o pokrewieństwie z nim językoznawcy Jana Baudouina de Courtenay. Co do
drugiej sprawy, o której napomyka Nitsch, chodzi o nieodnowienie kontraktu profesorskiego z Baudouinem w 1898 r. i intepretacje obarczające za to winą Wydział Filozoficzny
UJ, żywe w środowisku warszawskim.
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rzeczy nie z ich zakresu; mogą chyba powiedzieć, że z ich punktu widzenia oni nie
znajdują nic przeciw autentyczności, co daleko nie jest to samo. Ale w Krakowie
przeczytam, jeśli tylko znajdę.
Myślę, że polskie wydanie powinno mieć: 1) tekst stary w nowej ruskiej ortografii (rosyjskiej czy ukraińskiej?), możliwie dosłowny przekład polski i nowy przekład
polski poetycki, jeśli nie jest zbyt swobodny; 2) jeśli ma być lepiej, to dodać nowe
tłumaczenie (rosyjskie czy ukraińskie?) prozaiczne, bo więcej idzie o cały język (znaczenie i odcienie, następstwo słów itp.) niż o ozdoby indywidualnego nowego poety,
od którego więcej bym cenił i skorzystał z prozaicznego przekładu nowego stylisty,
nie muszącego się krępować wymaganiami rytmu i rymu; właściwie to jeżeli nie idzie
o zewnętrzny efekt, to i polskie tłumaczenie nowe wolałbym prozą, Jakubowskiego
czy Dłuskiej, bo Tuwim oczywiście mnóstwo rzeczy zatrze i doda. No, a rosyjskiego
przekładu poetyckiego, to już w takim wydaniu najzupełniej nie pojmuję, wychodzi
on zupełnie poza jednolitą całość i cel (podobnie jak uważam przekład Tuwima za
wyskakujący z jednolitości wydania amerykańskiego).
Ja robię bardzo mało, raczej niby lub rzeczy podrzędne, nie zabierając się do ważnych. Pogoda z naszym przyjazdem zjechała także.
Życzę więc Pani porządnej pracy, choćby 9 godzin dziennie, bo przecie obowiązkiem jest dziś robić coś ponad normę. Jakem był mały, nie mogłem zrozumieć, co to
znaczy, co do sensu, pospowiedziowe „zadośćuczynienie”: ‘nie dość jest zrobić to, co
by było dość, trzeba robić więcej niż dość’. Widziałem w tym jakąś tajemnicę religijną, niejedyną, której człowiek pojąć nie zdoła. Dziś czasy religii i rozmaitej wiary
bardzo widocznie wracają, ale jam już na to za stary.
Czytam znów listy Chopina. Można by je dać na pracę seminaryjną jako odbicie języka warszawskiego sprzed 5 ćwierci wieku. A do śmierci lubił on uczniowskie językowe żarty. Bo proszono mnie z PIW-u o przedrukowanie mego artykułu
z r. 1938 (?) jako wstępu do nowego wydania tych listów; a że artykuł oczywiście nie
był wydrukowany, tylko z notatek wygłoszony w Krakowie (czy i w W-wie?), więc
nie mając dawnych notatek, tj. mając je nie wiadomo gdzie, trzeba zrobić na nowo.
A jeżeli wydawnictwo już nie okaże zainteresowania (bo pisało o tym 1½ miesiąca
temu, a ja dopiero tydzień temu odpisałem), to dobrze by było dać to do JP w rocznicę. (Ciekawym, co też da o Słowackim Zenon). Z tym Chopinem to coś jak u Pani
z Grappinem – widocznie jakaś asocjacja do nazwisk francuskich (dowcip à la Chopin). Nie, nie, to nie sekowanie Pani: o Grappinie w JP będzie na miejscu i za rok.
Ale że widzenie będzie dopiero w jesieni (jeśli), to niech Pani napisze, kiedy będzie Pani wracać do W-wy, bym Pani ewentualnie tam posłał „Slavonic Review”, no
i o zdrowiu Ścibora.
Do…
K.N.
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Przeczytałem PorJ za maj–czerwiec, bo mi przysłano, gdym wreszcie zaabonował. Błędów
literowych moimi oczami już minimalnie dostrzegłem, ale niedbalstwa w używaniu kursywy
i spacji bardzo wiele; pod tym względem JP jest na pewno lepszy. Też przejrzystość artykułów, ich części, wiele zostawia do życzenia, np. u Kurkowskiej. Co do całości, to zdaje mi
się, że wpadli na dobrą żyłę z tą popularną stylistyką, gdy JP jakoś się rozłazi, dając rzeczy
materiałowo-naukowe lub teoretyczne (ostatnio składniowe) obok poprawnościowych. Nie
przeczytałem jeszcze tylko Konecznej, bo chcę przeczytać całość (w obu zeszytach); tylko do
niej zajrzałem i dziwię się błędom na dole strony 8 w opisie podhalańskiego ch, jak i apoteozie
Dorosza w tym przypisku na str. 9*). Kurkowska daje oklepane teorie (na dole samym s. 11
twierdzenie, że przeobrażenia semantyczne dokonują się, „jak stwierdził w swoich pracach
prof. Doroszewski”, na zasadzie styczności – zupełnie godne Sokorskiego, więc odpowiada
dzisiejszemu tonowi „nauki”), a przykłady wszystkie z Lindego lub – jak oni mówią – Kryńskiego. Moim zdaniem, jeżeli się daje takie pożyteczne popularne rzeczy, i owszem, to powinno się mieć trochę własnego materiału (co znów nie tak trudno) i nie wierzyć, że „mój”
profesor pierwszy wszystko wymyślił. U Skorupki uderzył mnie wyraz puc  82 w znaczeniu
bryły, widocznie warszawski, bo ja tego „przenigdy” – mówiąc stylem Brücknera – nie słyszałem ani moja żona, ani jej siostra; czy Pani i p. Witold to zna? Dorosza objaśnienia zwrotów
dobre, ale tu znów uderzyło mnie, że wg niego koleżeństwo w znaczeniu ‘koleżeńskości’ jest
dziś prowincjonalizmem. Ja bym nigdy nie powiedział, że „koleżeńskość” tego wymaga, tylko
własnie „koleżeństwo”, że to brak „koleżeństwa” itd. A jak u Pani? Ja dawniej odczuwałem
dobrze słownik warszawski, znany mi, gdy Dorosza jeszcze nie było na świecie, ale dziś już
go nie chwytam.
T(okarski) dowcipniej napisał w PorJ o „Kuźnicy” niż żeg w JP, ale dobrze, że się to znalazło równocześnie.
Pochwała dla mnie w recenzji Zenona o PorJ oczywiście bez mojej inicjatywy, ale gdy przy
niej obstawał, nie opierałem się, bo trzeba było zaznaczyć tę ich wyłączność.
Niech się Pani jeszcze innych mądraliniaków spyta o ten puc ‘bryłę’.
Mam wrażenie, że co do Igora zawszem postępował obiektywnie: nigdym nie twierdził, że
to falsyfikat, tylko że to rzecz bardzo podejrzana; tak przy sposobności z katedry i do dziś zdania nie zmieniłem, zwłaszcza po książce Jakobsona z jej niesłychaną narodową megalomanią
(może to ten Wiernadski83: tak wysokiej kultury, jak ruska przedmongolska, nie było na świecie, chyba w Chinach, ale to nie w Europie). A obiektywnie: można wierzyć w autentyczność
Słowa, ale tylko wierzyć. Naukowo to chyba przyznać, że bodaj nie ma drugiego tak dziwnego zbiegu mnóstwa nieprawdopodobnych (ale ostatecznie możliwych) okoliczności: unikat
rękopisu, i ten się spalił; zgodność z Zadonszczyną; młodszość krótkiej Zadonszczyny (bywają
skróty, owszem, ale żeby Rus skracał w ten sposób, że pomija ruską chwałę, a powtarza tylko
biadania?); szereg rzeczy związanych z epoką (Tmutorokań i i.) i w ogóle epoka takich fałszerstw; no i językowo znów nie tak bez skazy (dziwne aorysty i i.). Oczywiście bywają dziwne
82 Wyraz ten notuje W. Doroszewski w Słowniku języka polskiego, ale bez poświadczeń teks
towych. W znaczeniu, o które chodzi w liście, ‘duży, gruby kawał czego, bryła’, wyraz jest
opatrzony kwalifikatorem rzadki.
83 Gieorgij W. Wiernadski (1887–1973) – rosyjski historyk, w 1918 r. profesor Uniwersytetu
Piotrogradzkiego. W 1921 r. wyjechał z Rosji do Czechosłowacji, gdzie wspólnie z Mikołajem Trubeckim pracował nad ideologią euroazjatyzmu (stąd pogląd przytoczony przez
Nitscha). Od 1927 r. w USA, gdzie został profesorem historii Rosji na Uniwersytecie Yale.
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zbiegi okolczności; przecie nawet Belić powiedział mi po chwili rozmowy mniej więcej tak
(bo po serbsku): ostatecznie to raczej autentyk. A cały ton książki Jakobsona jest, że to narodowa świętość i sama wątpliwość to już zbrodnia czy błazeństwo. Dlatego sądzę, że książka,
w której nie będzie wyraźnie zaznaczone, że są poważne wątpliwości, nie będzie obiektywna.
A z tym podłym „obiektywizmem” to już się do śmierci nie rozłączę. W 1. roku wojny
był w Krakowie bardzo porządny Niemiec o czeskim nazwisku (przed wojną był hitlerowcem w Wiedniu i już przed wojną się z tego wycofał po doświadczeniach, a w Krakowie
bardzo Polakom ułatwiał; potem go zabrano), który się bardzo interesował starożytnościami
i Światowidem (zostawiam mu tę formę, bo to mu odpowiada); dostarczyłem mu artykułu
Żurowskiego84 ze „Sprawozdań”, gdzie „udowodnił”, że to prawdziwy posąg, ale Niemcowi
o czeskim nazwisku (Novotny) powiedziałem, że moim skromnym zdaniem to falsyfikat,
a przynajmniej rzecz bardzo, bardzo podejrzana. Nie mogę więc być podejrzanym o antyruskie uprzedzenia.

696. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Mądralin, 12 VII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
dziś już 3. dzień Mądralina. Śpi się tu i oddycha sosnowym powietrzem. Witold
gania do Otwocka po bułki dla mnie, bo tutejsza kuchnia mało uwzględnia zakazy woreczkowe. Chociaż jest smaczna i pożywna. Widzę, że z kuracji woreczkowej
w lipcu „nici”, nie mogę dostać w Warszawie Felaminy (jakiś środek zółciopędny),
no i ta dieta.
Adres niepewny, poczta przychodzi, jak się zdarzy. Żadnych przesyłek poleconych
lepiej nie wysyłać.
Pokoje wygodne: jest ciepła woda, brak tylko dodatkowych krzeseł, lamp, luster,
aleśmy to sobie uzupełnili, przywożąc częściowo (lampa stojąca) z Warszawy. Już
w ciągu tych 3 dni zaczęłam lepiej wyglądać. Spokój tu wielki, nie ma ciężarów towarzyskich. Wygodny stół do pracy. Balkon, gdzie skaczą wróble i można się opalać.
Prócz szumu drzew i piania kogutów nic się nie słyszy. Ani nie widzi.
Ja na razie mało chodzę, bo mnie to męczy. Jeszcze nawet w Starym Mlądzu
nie byłam (Głupiałkowie). Przeżuwam Frčka z Mazonem. To wszystko jednak także
są tylko hipotezy. Dowodu tu nie ma i pewnie taka procedura mało jest możliwa
w rozważaniach historyczno-literackich. Hipotetyczne rekonstrukcje Szachmatowa
co do Zadonszczyny też wyglądają sztucznie. To samo uprawia za nim Obnorski co
do Słowa w zakresie ilości kopii85. Oczywiście nie można odrzucić zgodności Słowa
84 Kazimierz Żurowski (1909–1987) – archeolog, w 1949 r. pracował na UP, w latach późniejszych został profesorem na UMK.
85 Mowa o artykule rosyjskiego językoznawcy, profesora Uniwersytetu Permskiego Siergieja P. Obnorskiego (1888–1962) „Слово о полку Игореве” как памятник русского
литературного языка, w czasopiśmie „Русский язык в школе” (1939).
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z późniejszymi wersjami Zadonszczyny. Ale gdyby Słowo składało się z części tylko
elegijnej – byłby to argument sceptyków, że nie miało racji bytu do bycia napisanym.
Tak jak dziś kwestionują „ważność” historyczną wyprawy Igora, a tym samym i autentyczność Słowa, czego też nie można brać na serio.
W „Odrodzeniu” nrze styczniowym 1949 był dobry artykuł Zająca o Słowie, którego autentyczność orientaliści akceptują.
Do widzenia
A.O.-J.
697. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Mądralin, 18 VII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
dopiero dziś, zgodnie z tradycją urlopową, jednak zachorowałam i leżałam, grzejąc
moją wątrobę przez ¾ dnia. Powód: niewłaściwa dieta, której dla wątrobiarzy nie
mogą domwypy86 honorować na stałe.
Czujemy się tu doskonale poza tym szczegółem odżywiania. Towarzysko nie jest
się tu skrępowanym. Pokój wygodny. Trochę może za ciepło dla wytężonej pracy, ale
to jeszcze da się wytrzymać.
Ścibora widziałam już na pół wstającego. Sądzę, że powinien być szczegółowo klinicznie zbadany, by stwierdzić, czy to istotnie angina pectoris, czy jaka inna wieńcowa
odmiana. Potem powinien się przestać kisić w swoich nie kończacych się gnębach,
bo to go doprowadzi gładko do powtórzenia objawów. Tam całe otoczenie zanadto
się nad nim rozpada. Ja jestem z gatunku twardszych ludzi i prędko bym go doprowadziła do wozu czy przewozu. Dobrze, że go nie widuję za często.
Bieda z tym Dejną, że go nie można dać do JP – jestem na niewidziane zdania
Pana Profesora. Bo gdzie to wydrukować? Łódź, przypuszczam, że nie ma odpowiednich czcionek, Warszawa zapowiada ruszenie jesienią PrFil. – ale czy to nastąpi
kiedy – i oni także tylko większe prace chcą drukować. Do „Biuletynu” pewnie tematyka jest zbyt drobiazgowa. Szkoda, że nie ma kontynuacji MPKJ. Pozostaje dla
niego tylko SlOcc. Bo do „Slavii” pewnie ryzykownie posyłać (czy treść jest taka,
że bez oporów by drukowali?). Jeśli jest to tak bardzo nieatrakcyjna forma dla JP,
trudno go namówić, by to przerobił, bo szkoda i pracy jego, i materiału, który by na
uatrakcyjnieniu ucierpiał. Widać, jak bardzo dużą lukę stanowi tu niewychodzenie
„Ludu Słowiańskiego”, ale o jego wznowieniu nie ma właściwie mowy. I trudno o to
kołatać, bo to by było obciążenie za wielkie na jedną tylko osobę. W związku z tym,
czyby nie oddać tej pracy Stiebera o dialekcie Łemków, żeby się zakrzątał sam o jej
86 domwypy – domy wypoczynkowe, żartobliwy neologizm Obrębskiej-Jabłońskiej utworzony na wzór skrótowców szerzących się w języku rosyjskim od czasu rewolucji bolszewickiej.
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wydrukowanie? Kto wie, jak się za jakiś czas cenzura do tego tematu ustosunkuje –
im prędzej to się puści, tym lepiej.
Stieber mówił mi, że chciałby do JP dać kilka uwag polemicznych w związku
z artykułem fonologicznym Milewskiego w ostatnim „Biuletynie”. Czy sądzi Pan
Profesor, że ten temat warto podjąć w JP? Jak mam mu odpisać? Stieber pisze na ogół
prosto i przystępnie i JP już pomieszczał jego fonologiczne artykuły, więc myślę, że
i ten nie byłby tu wtrętem. A może mu podsunąć raczej „Biuletyn”?
Ja tu na terenie Mądralina zarzucam inne jeszcze sieci dla JP. Spędza tu swoje
wczasy prof. Kapuściński87 – fizyk z Wydziału Medycznego (?) w Warszawie. Ma on
wyraźne zainteresowania językowe, logicyzujące, jak się przyznaje – o co nietrudno
wśród przyrodników (oburzał się na zwrot typu cały szereg ludzi głosowało), ale wyraźnie śledzący sprawy języka (przyznaje się, że w czytelni czasopism chętnie bierze
do ręki JP). Jest on też w jakiejś komisji terminologii nauk fizycznych (czy coś tp.) –
która podobno teraz bardzo ociągliwie pracuje. Otóż po przeczytaniu ostatniego zeszytu JP, który mu tu pożyczyłam (Witold przywiózł z W-wy, więc JP już do W-wy
przyszedł, ale zapowiedzianego honorarium 1447 zł do dnia wyjazdu z W-wy, 9 VII,
nie dostałam. Może teraz czeka na mnie, bo w dzienniku podawczym zostawiłam
upoważnienie urzędniczce do podjęcia pieniędzy), wynikła bardzo ciekawa rozmowa; prof. Kapuściński podniósł słuszność obserwacji Gawrońskiego o szerzeniu się
przymiotników na -alny i zaczął przytaczać przykłady z zakresu fizyki: (nie)mierzalny,
obserwowalny itd., jak zaczął przenosić się od jednych zagadnień terminologicznych
do innych, tak ładnie wypadło w formie niewymuszonego fejletonu [sic], że go zaatakowałam, żeby o tym właśnie (słowotwórcze zmagania w świecie fizyków) napisał
dla JP. Zrobiłam mu zaraz konspekt jego opowiadania, ujęty w 4 punkty, a 3 zagadnienia, i zobaczę, czy mi się uda to z niego wydębić. W każdym razie na przyszłość
warto mieć oko na niego i coś z prac Komisji Teminologicznej wyłowić dla JP. Tyle
o moich activities jako członka Redakcji.
Teraz Igor. Zdrętwiałam dalej jeszcze na wiadomość, że takie tytany jak Jakubowski i Dłuska dokonały przekładów Słowa. I w jakich ramach? Artystyczny prozą
czy filologiczny literalny? Bo przecie ten przekład dosłowny jest w tej chwili moim
zadaniem w ramach mojej pracy i chciałabym coś wiedzieć o zakresie i programie
„konkurencji” i kiedy to wydrukują, by móc się tym drukiem posłużyć w razie czego.
Ale tekst artystyczny już jest załatwiony z Tuwimem i nie ma stąd odwrotu.
Frčka mam i Mazona całego (z r. 1940), bardzo proszę o ten „Slavonic Revue”,
ale już do Warszawy (wracamy tam koło 1 sierpnia). Przeciwnicy Mazona atakują go
w formie nieprzyzwoitej, ale czy można nazwać przyzwoitym ton Mazona względem
samego zabytku?
87 Władysław Kapuściński (1898–1979) – fizyk, w tym czasie profesor Wydziału Medycznego UW.
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Wczytując się w Mazona, doszłam do wniosku, że oba obozy doskonale się skwitowały. Zresztą u obu partii widzi się te same metody: atakują słabsze strony przeciwnika, a pomijają mocniejsze. O obiektywizm nie można pomawiać Mazona. Choćby
już taki mały przykład, nad którym dziś siedziałam: motyw żywych strun, co same
[–] wiąże Mazon z pieśniami Osjana, dając rozległe zastrzeżenie. W przypisie (str. 52)
przytacza, odrzucając je, jakieś niepewne staroruskie paralele, które Kałajdowicz88
miał zacytować z pamięci. Ale zupełnie przemilcza materiał Pierietca89 (r. 1926)
z niewątpliwymi danymi z zabytku z XIII w. Te dane uzupełnia w swej replice Jakobson z innego zabytku epoki przedmongolskiej, Aleksandrii   90 (str. 278). Albo te różne
zarzuty co do różnych „enjolivements” 91 w tekście Słowa !
Badania orientalistów, potwierdzające autentyczność orientaliów w Słowie, możliwe do udowodnienia dopiero przy dzisiejszym stanie orientalistyki, to bardzo silny argument za autentycznością zabytku. Wygląda (bo nie obliczałam), że prawie
wszystkie hapaxy Słowa, za takie uznane przez Mazona, znajdują swoje rozszerzenia
w literaturze staroruskiej.
Nie wiem teraz, co sądzić o stosunku historii Tatiszczewa92 do Słowa i do Kroniki
hipackiej    93, bo obaj polemiści tu się wymijają w swych replikach, ale Jakobsona argumenty nie są do odrzucenia.
Co za „tytan” oczytania, bardzo rozległej wiedzy w szeregu specjalnych nauk pomocniczych, jak bardzo biegły w dziejach i okresach ortografii ruskiej, co za znawca
nie tylko staroruszczyzny, ale i biegły maquillarzysta [sic] gwarowy byłby ten falsyfikator Słowa z końca XVIII w.! A jeżeli był (i to ktoś z bliskiego otoczenia Musin-Puszkina94), to czemu to wydanie z r. 1800 tak bardzo zdradza nieudolność w odczytaniu tekstu, dzieleniu wyrazów, interpunkcji nawet?

88 Konstantin F. Kałajdowicz (1792–1832) – rosyjski filolog i archeolog, tu w związku z pracą О языке Слова о полку Игореве (1824).
89 Władimir N. Pierietc (Peretc) (1870–1935) – rosyjski i ukraiński filolog, badacz staroruskiej literatury i folkloru, profesor Uniwersytetu Kijowskiego i Saratowskiego. Tu przywołany jako autor pracy Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси
XII віку. Вступ. Текст. Коментар (1926).
90 Aleksandria (Александрия a. Александрида) – pięć staroruskich przekładów greckiej His
torii Aleksandra Wielkiego, pochodzących z XII–XIII w.
91 enjolivements (fr.) – upiększania.
92 Wasilij N. Tatiszczew (1686–1750) – rosyjski dyplomata i historyk, autor czterotomowego
dzieła История Российская с самых древнейших времен… (1768–1784).
93 Mowa o Kodeksie Hipackim (Ipatiewskim), zbiorze staroruskich kronik (latopisów).
94 Aleksiej I. Musin-Puszkin (1744–1817) – rosyjski polityk, historyk, archeograf, zbieracz starożytności ruskich. W latach osiemdziesiątych XVIII w. w jego ręce dostał się jedyny zachowany rękopis Słowa o wyprawie Igora.
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Istotną niejasną sprawą to jest genealogia Słowa i stosunek do Zadonszczyny, Skazanija  95 itp. Ale czy to jest taki niezbity argument, że krótszy zabytek ma poprzedzać
rozszerzony czy obszerniejszy? Frček mówi o kronikach „skróconych” z poprzednich
dłuższych. Adaptacje późniejsze zabytków literackich też mogą mieć koleje podobne.
Zwięzłość czy nieozdobność stylu – argument Frčka i Mazona. Zepsucie i ubóstwo,
zgrubienie stylu w literaturze okresu pod Tatarami – argument Jakobsona. Doprawdy
są oba par excellence literackimi emanacjami – okładaniem się ciosami w powietrzu.
Mazon dał zresztą powód do nowych rewizji badań nad Słowem i dalszych uściśleń –
i to jego niewątpliwy „wkład”.
Tym kończę na razie, bo się zrobiła północ i ćmy (sosnówki?) nas zajedzą. Do
widzenia – kto u Państwa gości na Zaborni? Jak się czuje i jak zachowuje Pani wobec
tylu pokus ogrodowych? Ja już wyrwałam trochę perzu na tutejszym warzywniaku.
Do widzenia
A.O.-J.
698. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 23 VII 1949
K.P.A.,
bardzo dziękuję za list: dawno już tak obszernego nie miałem. Kartkę z 18 bm. z wyjaśnieniem co do Dłuskiej i Jakubowskiego. [–] (?), więc już o tym nie piszę, tylko
po kolei o innych.
Że Dom Wypoczynkowy służy tylko zdrowym, to jasne, ale nie tylko on. Za
ostatnim pobytem w W-wie bardzo mi było trudno znaleźć [–], a w „gospodzie”
cukrzykom powinno być zakazane: żadnego wyboru, jarzyn zero, widocznie jednym
z punktów programu jest zlikwidowanie chorych jako niewydatnych. Ale bardziej od
cukrzycy, a nawet od wątróbska niepokoi mnie Ścibor: ta czy inna odmiana choroby
wieńcowej to rzecz drugorzędna – idzie o istotę rzeczy, zdaje się poważną. Pani to
ma też metodę leczenia: „twardo”, „prędko”, „wóz czy przewóz”! A jeśli przewóz? Na
drugą stronę?
Martwi mnie to także ze względu na Encyklopedię, bo czyż można w takim razie liczyć na jego artykuł na 1 I 50? (No, i na mój nie można, choć właściwie dla
wszystkich ze względu na cenzurę termin ten sam). Replika, tj. krytyka Milewskiego
z BPTJ w JP trochę dziwna, ale nie niemożliwa; trudno, by JP obsługiwał wszystko,
a PrFil. nic (bo że chcą większą rzecz, to zupełnie inna sprawa, a czasopismo zawsze
winno być także dla umiejących, a nawet przede wszystkim dla umiejących). Ale
95 сказание (ros.) – legenda, opowieść. Tu A. Obrębska-Jabłońska może mieć na myśli Сказание о Мамаевом побоище, przywoływane podobnie jak Zadonszczyna przez badaczy
Słowa o wyprawie Igora.
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trudno niektórym ludziom cokolwiek wytłumaczyć. Ta SlOcc. to ma szczęście: bez
własnych starań, bez programu, niedbała, ale że drukuje wszystko, co nadeślą (Bąka,
Słuszkiewicza, jeszcze kogoś ja nie przyjąłem – poszli tam), więc wali wielkie tomy
i robi wrażenie, jakby byli pierwszorzędnym centrum. A językowa W-wa mogąc, nie
chce się stać centrem [sic], woli ścisłe, ale własne kółeczko.
Z Dejną nie nieszczęście: 1. może to się tylko mnie tak wydaje, 2. tylko tego
roku już będzie trudno, ale po Nowym Roku jakoś pójdzie, 3. [–] nie wykluczono
z SlOcc. Ale może i JP w 1950, choć to jak stworzone dla PrFil. Ale z tymi niedołęgami… zresztą o tym, że w W-wie z cenzurą łatwiej, to już pisałem.
A najbliższy program JP, tj. na zeszyt 4 i 5, jest taki: 1. Kuraszkiewicz Maści
końskie, 2. Jakubowskiego o przekładach z języka rosyjskiego, 3. Taszyckiego o niedawności -ch > -k (będę musiał znów napisać odpowiedź, i to z [–], ale lepiej, niech
się te sprawy wyjaśnią), 4. O języku listów Chopina (ja, niestety, ale musi być tego
roku), 5. O języku Słowackiego (Zenon obiecał na pewno do ostatniego zeszytu),
6. O Baudouinie i Brücknerze. 7.? Uwagi Stiebera contra Milewski.
Trzy gotowe artykuły daję do drukarni, gdy się tylko po przebudowie otworzy
(przebudowuje się od ½ roku, ale teraz musiano ją na miesiąc co najmniej na głucho zamknąć – gdyby to trafiło warszawskich lingwistów, mieliby świetny argument
do niedrukowania przez rok). Z petitów przede wszystkim obszerna recenzja Zenona o Słowniku Owada, no i mnóstwo innych; aha: Kuryły recenzja o Milewskim.
A może ten artykulik o sposobach polonizowania imion ruskich? To nie osobna praca, tylko przy sposobności, a nawet byłaby pożyteczna jako usprawiedliwienie tego,
a nie innego systemu w książce. Sporo różnych petitów.
Dejnie tak czy owak odpiszę dopiero po przeczytaniu jego artykułu przez jednego
choćby członka redakcji.
Dziękuję za sieć na Kapuścińskiego. W zasadzie bardzo pożądane, w praktyce?
Nie 1. raz widzę, że redakcję JP w spadku winienem zostawić Pani. Ale XXX rocznik
jeszcze bym chciał poprowadzić sam, póki mi oczy pozwolą.
Ale z mojego listu wcale a wcale nie wynikało, że Dłuska i Jakubowski przełożyli
Igora. To już nie 1. raz – pokazuje się – tak niejasno piszę; lepiej ustnie.
Moja żona ma się nieźle, ale że projektuje Szczecin, to mi się nie podoba. Ja
przynajmniej nie czuję się na siłach (gdyby ktoś mnie obwoził, to co innego). Tutaj
gości tego roku nie mamy. Stein tego roku podziękował, Anka mieszka osobno, choć
mniej więcej co 2. dzień przychodzi. Ja tych rzeczy nie rozumiem – bez wątpienia
lepiej rozumie je Pani.
„Slavonic Review” przyślę do W-wy zaraz na początek sierpnia. Kiedy powinny
były być te 1445 zł, tu powiedzieć nie mogę, ale przypuszczam, że nie później jak
4–5 lipca96. W każdym razie proszę to sprawdzić zaraz po powrocie do W-wy, bo my
tego nie możemy reklamować, dopiero gdy się dowiemy, że nie doszło.
96 Pomyłka Nitscha, powinno być: sierpnia.
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Dwie sprawy realnonaukowe opiszę osobno 27/7, maszynowo. A skoro już ma
Pani Stieberowi odpisać, to proszę napisać, że chciałbym wiedzieć, ile to zajmie.
Właściwie to bawiła w Paryżu: [–] jakiegoś Marque’a Naillance de l’Académie Française, listy Chopina i Pamiętniki Felińskiego97, gdzie lata czterdzieste XIX w. w Paryżu (zajmujące).
Więc do… następnego listu
K.N.
Koneczna 2-krotnie powołuje się na „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej TNW” III,
W-wa 1949. Czy to już wyszło?
W Krakowie będziemy tylko 1–2 VIII, gdyby więc Pani tak pisała, by na wtedy do mnie
przyszło, to pod adresem mojej siostry, a tylko w nawiasie pod tym, „dla p. Kazimierza”, bo
inaczej poczta przeadresowałaby sama do Zaborni.

699. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 26 VII 1949

K.P.A.,
posyłam Pani tutaj lub za kilka dni poślę do W-wy część rękopisu Jakubowskiego dla
JP. Idzie o imiona i nazwiska, co do których na pewno trzeba będzie rozwinąć dyskusję. Ale jemu tu nie idzie o wątpliwości fonetyczne, też poważne, które miała Pani
i ja z Panią, ale o słowotwórczo-składniowe. Niech Pani tylko wyrazi ogólną opinię,
a pod artykułem napisze się tylko, że Redakcja otwiera nad tym dyskusję. A osobno
stoi sprawa fonetyczna; co do niej liczę na artykuł, ale – jeśli to Pani teraz trudno –
może być i później. I tak się w tym roku obu tych wątpliwości nie roztrząśnie i dyskusji nie skończy – są pilniejsze.
4/8

Byliśmy 2 dni w Kr., skąd wysłałem „Slavonic Review” i jużeśmy z powrotem, nie
wiem, na jak długo. Moja żona wciąż planuje na 2. połowę sierpnia Szczecin, ale ja
jestem trochę sceptykiem; no i wątpię, by droga do Szczecina wiodła przez W-wę.
W tej chwili przeczytałem Ananiasza98, który mi się niezbyt podoba, może i z powodu, że stylistycznie dość lichy. Ale głównie tym: ewentualny twórca z XVIII w.
musiałby „przewidzieć późniejsze odkrycia językowe”, te zaś odkrycia w swym głównym przykładzie to wyrazy, które Rasonyi99 wywodzi z „etnicznych imion (rodów
północnotureckich)”, a Małow100 z „zaszczytnych tytułów, nazw godności”. Niewykluczone, że trzeci turkolog wywiedzie je jeszcze z czego innego.*)
97 Zygmunt Szczęsny Feliński (1822–1895) – arcybiskup metropolita warszawski.
98 Zajączkowskiego.
99 László Rásonyi (1899–1984) – węgierski językoznawca.
100 Siergiej Je. Małow (1880–1957) – rosyjski językoznawca orientalista.
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Kartkę o niedojściu pieniędzy dostałem w Kr. w chwili wyjazdu, nie mogłem więc
zbadać tego na Gołębiej. Ale że i tak Siudut, który załatwiał, będzie w Kr. dopiero
w połowie miesiąca, rzecz musi się odwlec. A list Pani, ostatni z Mądralina, zastałem
tu i odpowiadam.
Jacyż ci ludzie podejrzliwi! W JP było wydrukowane 1 magisterium łódzkie i 1
doktorat, bo te były w r. 1947/48, a drukuje się wg lat szkolnych. W tym zeszycie
chciałbym dać wszystkie z r. 1948/9; Łódź będzie dumna, bo w W-wie i Kr. 0, a z Łodzi parę. Ale w Kr. na r. 49/50 jest magisteriów jakby gotowych 4, a może jeszcze
przybędzie.
Na Stiebera 1½–2 stron miejsce się znajdzie.
Co do PorJ, to jakżebym mu mógł narzucać cudze zasady drukarskie: szło mi
o to, że swoje niekonsekwentnie stosuje. A jeszcze Oesterreicher kiedyś napisał: „Już
to w cytowaniu to prof. Doroszewski nie jest tęgi”.
O Kapuścińskiego niech się Pani zbytnio nie trwoży. Dałby – dobrze, nie da –
byłoby zbrodnią, gdyby Pani, mając tyle rzeczy ważniejszych, chciała to za niego
pisać. Załączam tu kartkę Zenona, towarzyszącą jego recenzji, do wiadomości, Kuryło znów mi obiecał recenzję o Milewskim, więc 3 duże garmonty (Kuraszkiewicz,
Jakubowski, którego część o imionach tu załączam, Taszycki), 1 wielki petit (Zenon
o Słońskim), kilka mniejszych, m.i. magisteria. Będzie na czas, tj. czytelnicy winni
to dostać przed końcem października, chyba gdyby drukarnia nie ruszyła 1 września,
jak postanowiono.
W „Kuźnicy” był artykuł pk(arza) O języku, wychwalający PorJ i chwalący się,
że go czyta, jak i słowniki (przy czym Słownik warszawski zwie Słownikiem Karłowicza [– –]), a o JP zdaje się nigdy nie słyszał, choć „Kuźnica” od początku dostaje,
ale może go oburzyła wzmianka o Sowińskim i o Adolfie Rudnickim, który już
był kontrakandydatem do nagrody „Odrodzenia”! To już zanadto. Duża recenzja
o Słońskim powinna się podobać. Na ogół „Kuźnica” jest przesiąknięta teoriami, ale
cóż ją mogą obchodzić teorie językowe, chyba gdyby to była wiara w Marksa.
I jeszcze jedno mnie dziwi: jak Pani może pisać, że spłonięcie rękopisu „degraduje” go: ja to tylko wymieniłem jako jeszcze jeden dziwny zbieg okoliczności (nie rzecz
samą w sobie).
Czy po powrocie z Łodzi siedzi Pani w Warszawie? Bardzo bym chciał Panią zobaczyć, ale na razie (sierpień) wątpię.
Do…
K.N.
*) albo: Wiernadski dowodzi, że Dudutok to w porządku; Jakobson, że to byłoby podejrzane,
ale naprawdę było s’du tok!
6/8

Stała się rzecz bardzo przykra z powodu mego niezdecydowania. Przyjechał do mnie
wczoraj jakiś nowy dyrektor departamentu (nauk humanistycznych) Żeligowski od
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ministra (Jabłońskiego101) z prośbą pojechania na jeszcze jeden Kongres Pokoju, który się zacznie w Moskwie 25 bm.! Ja się oczywiście trochę wykręcałem, ale się ostatecznie zgodziłem, zaznaczając tylko, że zdrowie może mi znowu zrobić figla. Zrobiłem to ze względu na PAU, ale mimo to wciąż od wczoraj myślę o odwołaniu, choć
to znów niepoważnie wygląda. I nie wierzę w wartość takiego kongresu, i naprawdę
moje zdrowie (pod kilkoma względami)! Nie nadaję się na żadne wybitniejsze stanowisko, będę wyglądał w obu razach jak chorągiewka. Jeśli wreszcie pojadę, to chyba
będzie z W-wy wyjazd (wylotu bym się bał) 22 lub 23 bm.
Kraków, 8/8

Wpadłem tu na 1 dzień.
Zażądałem dodatkowo zgody na wyjazd z żoną, dając to za stanowczy warunek.
Zobaczymy. Dybowski i Kuryłowicz lekceważą moje skrupuły.
Być więc może, że będziemy w W-wie gdzieś 20 bm. Niestety Schayerowej nie
ma, a nie wiem, komu zostawiła klucze, czy wszystko dozorcy? Ostatecznie dozorcowie nas znają. Ale klucz od szafy z pościelą? Bo mówiło się, że przez sierpień lokal
nie będzie dostępny.
A więc może naprawdę do widzenia.
K.N.
Kuryło powiedział mi, że Stieberowie są w Ustce.

700. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Mądralin, 28 VII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
ani my oboje, ani mądralińscy puca ‘bryła’ nie znają, z wyjątkiem jednej osoby, pani
Drozdowicz-Jurgielewiczowej102 (zna ją Pan Profesor), która mówiła, że się jej raz
jeden to wyrażenie jakoby obiło o uszy. Może to jest zwrot nowy spod powierzchni
słownika wiechowskiego, bo takich „nowizn” wciąż sporo narasta, a te slangowe wyrażenia Doroszewski i jego uczniowie znają nieźle.
Chciałam jeszcze o jedno zapytać, bo nie mam tu zeszytu JP 1948, 6 ani 1949, 1:
czy dane magisteriów z Uniwersytetu Łódzkiego za czas od powojnia były podane
w JP, czy też nie? Bo nie pamiętam, a mówiono mi w Łodzi, że nie zostały wydrukowane, w co mi trudno uwierzyć.
Stieber chciał dać uwagi contra Milewski na 1–1½. Nie wiem tylko, czy myślał
o garmoncie, czy o peticie. Raczej obliczał wg garmontu chyba, bo tak łatwiej sobie
101 Henryk Jabłoński (1909–2003) – historyk, polityk, profesor UW i Wojskowej Akademii
Politycznej, w tym czasie wicemimister oświaty.
102 Irena (Drozdowicz-)Jurgielewiczowa (1903–2003) – pedagog, w latach 1947–1950 wykładowca na UW, powieściopisarka, autorka powieści dla młodzieży.
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wyobrazić własne możliwości. Matka mi o nim pisała, że to podobno nerwica serca
była. Więc moja „twardość” nie jest taka nieludzka, A co do tego, by miał zawieść
w terminach, to nie sądzę, bo jest słowny i ma duże poczucie odpowiedzialności –
a poza tym wiem, że ciągle nad tym siedzi. Dostarczałam mu książek z Warszawy. Zabiera się on do tego bardzo solidnie: powiedział, że musi na nowo przeczytać wszystkie zabytki. Bardzo sobie chwali Baudouina O driewnie-pol’skom jazykie  103 i nawet
„na choro” ze mną o tym rozmawiał.
Wyjeżdżamy stąd 31 VII w niedzielę. Będziemy parę dni w Warszawie. Potem ja
na kilka dni do Łodzi do Matki, a Witolda plany nieustalone, może trafi nawet do
Krakowa na jakiś tydzień, gdzie ma zaproszenie i „kwaterę” na zamku, a w Jagiellonce trochę siniców do przejrzenia.
PorJ ma błędy zecerskie. Co do kursywy – nie uważałam na to, bo oni mają, zdaje
się, swoje specjalne sposoby stosowania kursywy – jak np. w „Sprawozdaniach Komisji Językowej TNW” – których t. III jeszcze dotąd nie widziałam, może wreszcie
dobił do brzegu, a może go Koneczna cytowała na podstawie 2. korekty, już paginowanej. Ma PorJ błędy nie tylko zecerskie, np. w omawianiu Zająca recenzji o La geste
ou prince Igor podano mylnie datę zeszytu numeru „Odrodzenia”: 9 II 1949, gdy to
jest tymczasem 9 I. „Jakby się poszukało, toby się znalazło”.
Kapuściński mi się wykręca. Obiecał dostarczyć mi materiału w Warszawie, ale
od ujęcia językowego się odżegnuje. Więc to znów spadnie na mnie, od czego ja się
znów chciałam wykręcić.
À propos słownika Owada104 – wiele osób na ten słownik narzeka. M.i. właśnie
prof. Kapuściński: że rygorystyczny i że na jego poprawnościowość nie można się
zgodzić. Toż samo np. Kumaniecki105 czy Brahmer (ci w Warszawie, bo tu tylko
„skromniejsze” typy wczasują w Mądralinie).
A wrażenia Kapuścińskiego z ostatniego zeszytu JP: że tylko 1. artykułu Jodłowskiego nie starał się zrozumieć, bo za trudne czy zanadto oderwane (moim zdaniem
pożytecznie jednak było go wydrukować, bo stanowi rewizję wywodów Mirowicza
i podsuwa inne, bardziej w rygory ujęte klasyfikacje)106. Za to podobał się Kapuścińskiemu artykuł Zaręby – raz jeszcze schylam kornie głowę przed trafną i przewidującą myślą Redaktora. Po prostu ten typ zagadnień „bierze” czytelnika i słuszne jest,
by to drukować.
Obawiam się, że nie zdążę przed terminem oddania listu na pocztę (ktoś jedzie do
Warszawy), więc trzeba się zacząć streszczać.
103 И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, О древне-польском языке до XIV-го столетия (1870).
104 Mowa o Stanisławie Słońskim i jego Słowniku polskich błędów językowych (1947).
105 Kazimierz Kumaniecki (1905–1977) – filolog klasyczny, profesor UW.
106 Chodzi o artykuł Stanisława Jodłowskiego O przysłówkach, partykułach i im pokrewnych
częściach mowy, będący reakcją na artykuł A. Mirowicza O swoistej funkcji pozagramatycznej
partykuł, JP XXIX.
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Kartkę o Jakubowskim i Dłuskiej dostałam; nie powiem, żebym tak rozumiała,
ale tak chciałam (wolałam) zrozumieć list poprzedni z Zaborni. Zresztą to już wyjaśnione i koniec na tym.
Za to Igor dręczy mnie nieustannie, od rana do wieczora, parę razy zaledwie pozwoliłam sobie na większy spacer. A w rezultacie: rewizja przekładu i pierwszy rzut na
papier objaśnień tylko do 33 wersetów! Nie wiem, czy do chwili wyjazdu przerobię
¼ całości. I to nie mówiąc o wstępie, na który w tej przedwstępnej czarnej robocie
dopiero „siły zbieram”.
O wiele przyzwoitszy od Jakobsona jest jednak ton Orłowa, który jest „patriotyczny” tylko o tyle, o ile musi. Sprawę sceptyków zbywa z umiarem. A za to wcale
nie ukrywa i nie maskuje niejasności tekstu czy nieporadności komentatorów. Inna
rzecz, że Jakobson ma wiele pomysłowych intepretacji i niektóre z nich włączam
do mojego komentarza czy przekładu. Ale jak mnie cenzura przyciśnie za to, to tylko z zadowoleniem moim sprawa cała wydania tej pracy upadnie. Bo nie wiemy,
do jakich granic sięgać będzie „podskakiewiczostwo” różnych cenzorów tej firmy.
Mniejsza z tym. Mimo wszystko praca nad Igorem dużo mnie uczy – i od strony
rozumienia tekstu, i od strony wielkiej zawodności argumentów kompozycyjno-literackich. Mazon jest niewątpliwie bardzo dobrym językoznawcą, ale w analizie Słowa
wykazuje drobiazgowość pretensji opartą na impresjonistycznych doznaniach. Co zaś
do faktu, że rękopis Słowa spłonął w pożarze Moskwy, to nie widzę, żeby to właśnie
miało degradować. Skrócenie Zadonszczyny do samego tylko „płaczu” jest prawdopodobne zaraz po kulikowskiej bitwie, ocenianej jako klęska. Późniejsze zwycięstwa nad
Tatarami mogły przywrócić klasyczny schemat pieśni wojennej: płacz + pochwała.
Są wreszcie fragmenty wyrażeń cliché i szersze ustępy wspólne też Słowu, a odnoszone do czasów sprzed Zadonszczyny: fragment skryby Domida z r. 1307 i Słowo
o pogibeli russkyja zemli z 2. poł. XIII w. (odpis z XV w.), Jakobson [str.] 343–5.
A wszystkie te argumenty zarówno wierzących, jak i sceptyków obracają się zawsze
w ramach „mogła”, „mogło” – nikt się prawdy nie dowie, a utwór pozostaje pięknym
dziełem literackim, o tyle może coraz piękniejszym, im więcej i lepiej rozumieć się
zaczyna jego realia i podłoże historyczno-kulturalne.
Do widzenia – czy po Krakowie znów będzie Zabornia?
A.O.-J.
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701. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 VIII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
może jeszcze zdążę zawiadomić Pana Profesora, że pieniądze z JP, 1445 zł (nie pamiętam końcówki), nie nadeszły do dzisiaj do Warszawy107. Smutno jest w Warszawie,
bo mam tu o wiele mniej czasu i mniej energii do pracy. Pojutrze robię wypad do
Łodzi do końca tygodnia. A kiedy Państwo zatrzymają się w Warszawie? W drodze
do Szczecina czy z powrotem? Bardzo bym chciała wtedy być „na miejscu”.
Do widzenia zatem („Slavonic Review” też jeszcze nie przyszedł).
A.O.-J.
Dla Pani Marii najlepsze pozdrowienia.
A.J.

702. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 VIII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
niestety znów jestem w Warszawie i nigdzie już się stąd nie ruszę. Witold 25 tego
miesiąca jedzie na kilka dni do Krakowa do chińskich książek. Zatrzyma się na Wawelu u prof. Mańkowskiego.
Od chwili opuszczenia Mądralina prawie nic nie robię „umysłowo” (bo i umysłowe moje wysiłki nie są naukowe). W Łodzi musiałam wykonać kilka czynności porządkowo-gospodarczych, które odciążyły bądź Matkę w jej zajęciach, bądź
ją w dozorze nad uporządkowaniem ogrodu. W Warszawie dolega mi multum nieustannych zajęć gospodarczych i ciągłe wpadanie odwiedzających. Przy tym okazuje
się, że wątroba moja nie znosi wysiłków fizycznych. Zaczęło się to już w Łodzi, a teraz w sposób uporczywy, ale nie obłożny, prześladuje mnie przy wszystkich moich
gospodarczych „activities”. To głupie uczucie takie półniedomagania, które jednak
podcina całą organizację pracy.
Ela Schayerowa jest w tej chwili w Gdyni, skąd wraca po 15 bm. Obiecała zajść
do mnie po powrocie, potem projektuje wyjazd na kilka dni do siostry do Kielc.
Najlepiej napisać do niej na Lwowską – i zostawi klucze od pościeli i instrukcje dla

107 W trzy dni później, 4 VIII, Nitsch pisał z Zaborni do A. Siuduta: „Szanowny Panie,
1447 zł p. O.-Jabłońskiej z JP 3 zupełnie do niej nie doszły. Trzeba więc zareklamować,
a przy tej sposobności stwierdzić jako, czy nie stało się to także z którym innym honorarium wysyłanym równocześnie. Ja w połowie miesiąca zajrzę do Krakowa. Do widzenia
K. Nitsch”. Autorzy tej edycji serdecznie dziękują Panu Profesorowi Wojciechowi Ligęzie
z Wydziału Polonistyki UJ za udostępnienie listów K. Nitscha do A. Siuduta.
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dozorcy. Ja też jej o tym powiem. Jej obecny adres w Gdyni: Zakopiańska 12, a list:
p. inż. Zofii Ruśkiewicz.
To oczywiście niezbyt przyjemne: wyjazd na Kongres Pokoju, który ma charakter
„ogólnokrajowy”, jak donoszą dzienniki. Ale zrozumiały i istotny tu motyw interesów PAU, a jeśli już do tej bytności w Moskwie miałoby dojść, to rzeczywiście lepiej
w tej porze roku, która nie będzie dotkliwa ze względów klimatycznych. No i mimo
wszystko ciekawe będzie, jakiekolwiek to będą wrażenia, negatywne czy pozytywne.
I dobrze, że planują Państwo wyjazd wspólny.
Stieberowi napiszę o tych egzaminach magisterskich. Już to należy mu się zdrowa
wciera moralna. Dr Press, która go leczyła, orzekła po ostatecznym zbadaniu, że jest
to tylko nerwica serca, że objawy i przebieg anginy serca jest [sic] zupełnie inny, a popłoch i nastrój żałobny wytworzył prof. Hessen i Stefania Skwarczyńska, która ma we
krwi teatralne manifestacje. Już to co Polak to lekarz, jak wiemy dobrze od czasów
Stańczyka, co się szczególnie „trafnie” znów nadaje do Hessena (czy może Gessena?),
którego osobiście nie lubię za jego mętność umysłową.
Pytałam o puc ‘bryła’ jeszcze paru osób w Warszawie – nie znają Ziemski, Nowakowski108. We wrześniu zapytam Kotańskiego, który może coś o tym wiedzieć. Odsyłam list Klemensiewicza, słuszne to, że chce możliwie złagodzić sąd o prof. Słońskim. Jest on tak bardzo tu na uboczu życia, że mi go żal. Bo Doroszewski go bardzo
często lekceważy, nawet bez zachowania pozorów. Kontakt umysłowy czy choćby
z opinią, czy wyczuciem językowym życia dzisiejszego nie może wchodzić w rachubę
u Słońskiego przy jego odosobnieniu, co wypływa z trudnych warunków jego życia
w Warszawie i słabego zdrowia, po prostu braku sił u obojga. Podobno w tych dniach
wyjeżdżają pp. Słońscy do Ciechocinka, którego on potrzebuje na swój reumatyzm
czy artretyzm.
Pieniądze, 1447 zł, nadeszły między 4 a 9 sierpnia! Odebrał je Witold w czasie mego pobytu w Łodzi. I bardzo się przydały, bo właśnie zgubił większą sumę
pieniędzy.
Teraz artykuł Jakubowskiego: to, co tu dostałam, jest na ogół słuszne i bardzo
dobrze, że się o tym tu pisze i ujmuje nierównie lepiej i bardzo życiowo niż jakiś
artykulik w 1. zesz. PorJ. Artykułu w „Kuźnicy” o PorJ nie czytałam – swoją drogą
Doroszewski sieje swoją „obrażoną” i „drażliwą” terminologię dotyczącą nazw słowników (znakomity zamęt – należałoby te kwiatki na razie notować, a potem wysypać
taką wiązankę).
Poszukuję tu, ale w Krakowie łatwiej by to było zdobyć, „Przekroju” (z dn. 2 lipca, zdaje się), nr 221, gdzie jest artykuł o sprawach poprawnościowych, na które
odpowiedzi dyskusyjne znalazły się w numerze 225 z 31 VII 49, który tu załączam.
Adres administracji „Przekroju”: Kraków, Wielopole 1, tel. 5-45-60, -61, -62 (który
załączam) i 226 z 7 VII 49.
108 Stefan Nowakowski.

• 240 •

Co do Jakubowskiego, to sądzę, że należałoby bardziej stanowczo odżegnać się
od transponowania Fiodora na Teodora, Lwa na Leona. Co do Iriny – Ireny, byłabym
już dla konsekwencji za Iriną. Witkacy w Nienasyceniu ma główną bohaterkę ks. Irinę (oczywiście Rosjankę). Sądzę, że Jakubowski za daleko posuwa w tym względzie
dyskryminację klasową (inteligencja – lud). Też mam zastrzeżenia co do „specyficznie polskiego ludowego kolorytu imienia Szymon” (str. 12). A Maciej? A Jakub –
Kuba? A Marcin? Dzisiejsze imiennictwo w kołach inteligencji od czasu międzywojnia dostatecznie tę granicę już zatarło, by jej nie odradzać w tak symplicyzującym
sformułowaniu.
Słuszne jest opowiedzenie się za Lizawietą Piotrowną. I słuszne, co i dla siebie zapamiętam, unikanie ukrainizowania fonetyki imion ruskich, jak Wsewołod (w książce
Hornowskiej – Jasieńskiej109 jest słusznie użyty Wsiewołod ) czy (u Jakubowskiego)
Semen (str. 12). Do rozważenia pozostaje „forma kościelna” imion. I mnie odpowiada raczej Bazyli, też raczej Cyryl (o którym nie było mowy), ale Cyriak czy Kiriak (Кириак)? A już Jerzy zam. Gieorgij czy Jurij bardzo wygląda niezręcznie, nawet
w terminologii kościelnej wolałabym cerkiew św. Jura niż Jerzego – ale to dotyczy
Lwowa, a nie jęz. rosyjskiego, z którym polszczyna nasza jest tak zżyta, że się nasuwają odruchowo te formy jako namiastka rusycyzująca nawet rosyjskie imiona.
Osobne zagadnienie do poruszenia w przyszłości w tej dziedzinie to pisownia
niemieckich nazwisk Rosjan czy Ukraińców: pisownia czy transliteracja? Właśnie
taki Hessen – Gessen – Giessen, Peretc (tak w książce Jakobsona!) – Peretz. Ale to
już za daleko odchodzi od Jakubowskiego. A jeszcze jedno: w Zoranym ugorze Szołochowa (przekład Stawara) są nazwiska chyba polskie – jeden komunista i jeden
białogwardziejec (obaj przedstawieni niesympatycznie – jakie to silne!), i nazwiska
ich tak są zniekształcone pisownią (2-stopniową transliteracją), że wyglądają oba
jak dziwolągi.
Na tym na razie kończę. Już 1. godz. w południe, a czeka mnie jeszcze wizyta
u blacharza, szewca, elektrotechnika, „nożownika”, gotowanie kaszki dla siebie, a potem wędrówka po Warszawie w poszukiwaniu żarówki – i to wszystko przy nieznośnym deszczu i dziurawych butach.
Ale Trasa W–Z jest śliczna. Będą musieli ją Państwo zobaczyć jeszcze przed wyjazdem i zwiedzeniem metra moskiewskiego – tylko metro w godzinach przedpołudniowych lub późnym wieczorem, bo kiedy indziej jest zabójczy tłok.
Mam jeszcze zrobić parę analiz i znow się pokazać w szpitalu dla dalszych zdjęć
żółciowych. Tracę wiarę, żeby się można było z tego prędko wyleczyć.
109 Chodzi o książkę Marii Hornowskiej i Haliny Zdzitowieckiej-Jasieńskiej Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, wydanej przez Kasę im. Mianowskiego. Druk tej książki
zaczęty w 1939 r. przerwała wojna, a wydanie jej w 1947 r. było możliwe dzięki zachowaniu się rękopisu.
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Stieberowie siedzą w Ustce – oboje kąpią się w morzu mimo niepogody i pływają
na krótkiej i długiej fali. Tylko bieda, bo jest zakaz malowania na wybrzeżu! Widać sąsiedztwo wschodniej podejrzliwości, bo to już blisko widać zony okupacyjnej.
Wracają do Łodzi 22 sierpnia. Na razie będę jeszcze dojeżdżać do Łodzi, bo serce
Matki jest słabe i boję się o nią, siedząc w Warszawie, ale 20 sierpnia będę na pewno
w Warszawie. Zresztą Matka bardzo wypoczywa nerwowo, spędzając ten czas sama,
no i po wyprawieniu ich nad morze – każde w innym terminie i z innymi bagażami
nerwów i bałaganu.
Do widzenia – cieszę się, że Państwo tu będą za dni niewiele.
A.O.-J.
PS. „Slavonic Review” dostałam – bardzo dziękuję. Tu ton Mazona o wiele przyzwoitszy niż
w jego książce, ale się z wielu szczegółów wycofuje i nie wyraża się tak napastliwie. Z tych
wszystkich postaw ostatnich wydawców uważam, że najprzyzwoitsza jest nieżyjącego od niedawna Orłowa, co mu przyznaje i Mazon, a w co się nie wgłębia Jakobson, którego orientalny
czy południowy temperament ponosi, by na wszystko znaleźć odpowiedź. Zdanie Mazona
jest słuszne, że Jakobson rozbija replikę na fragmenty, ale przemilcza rysy zasadnicze: plagiat
czy nie plagiat Zadonszczyny, względnie zależność od niej. Ale to jest odpowiednik rozbioru
(złośliwego) Mazona, werset po wersecie. Przekonałam się, że [w] aprobacie lub odrzuceniu
pewnych nowych interpretacji Słowa u Jakobsona zgodna byłam z Mazonem (choć nie zawsze) – i te momenty zgodności bardzo mnie podniosły na duchu – a bardzo mi tego trzeba –
coraz bardziej.

703. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 15 VIII 1949

K.P.A.,
dziękuję za obszerny list.
Wycinki z „Przekroju” miałem już od Urbańczyka, który też podjął się napisać
o tym i do JP, i do „Przekroju”. Zobaczymy, ale czy warto zaczynać z tak drugorzędnym pismem? O ileż wyżej napisał artykuł Wojciech Natanson110 w „Dzienniku
Literackim” z 14/8, proponując, by zjazdy literackie coroczne poświęcały 1 dzień
sprawom językowym przy udziale JP i PorJ!
Ale nie to główne. Ostatecznie odpisałem dziś ministerstwu, że do Moskwy nie
jadę z powodu zdrowia. A o innych powodach powiem ustnie. Wobec tego moja
żona chce koniecznie do Szczecina, co się powinno zdecydować 17–18 bm.
Uwagi o Jakubowskim słuszne, ale to do dalszej dyskusji, w której też będą te
uwagi, o którycheśmy z Panią mówili. Tymczasem wydrukują tak, jak jest, chyba że
jakiś szczegół od razu z nim ustnie omówię.
110 Wojciech Natanson (1904–1996) – krytyk teatralny, pisarz i tłumacz, w tym czasie kierownik literacki Teatru Śląskiego.
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Miałem dać w JP zaraz artykuł Nieżyczliwego o niedawności -ch > -k i zaraz swoją
odpowiedź o wielkiej dawności, z mapką. Tymczasem jakem się temu wczoraj przyjrzał, wypłynęły mi ciekawe nowe o tym uwagi pogłębiające, a że i narysowanie mapki
to kłopot, postanowiłem: artykuł Taszyckiego odłożyć do zeszytu 5., a swoje uwagi
przedstawić w Akademii w październiku, nawet przed wyjściem tego zeszytu. Ale
bardzo wątpię, by Taszycki co zmienił, bo on się uparł, a na mój referat w Akademii
gotów po prostu nie przyjść.
Wobec tego JP będzie wypełniony różnymi innymi rzeczami, zwłaszcza sprawo
zdań powinno być sporo. Ja bym powinien napisać o Baudouinie i Brücknerze, ale
nie wiem, czy zdołam przezwyciężyć swoją niegramotność.
Niech już Pani nic nie robi, tylko tego Igora bez oglądania się do końca. Ale cóż,
kiedy Pani tyle innych rzeczy robi! Z tego, że Pani [–] listu miała Pani iść do elektrowni, blacharza, szewca, nożownika i szukać żarówek, widzę, że p. Witold już gdzieś
pojechał – bo gdyby był, tobym z tego musiał wywnioskować, że świadomie dąży do
2 rzeczy: by się Pani ciężko rozchorowała i Igora (a co za tym idzie potem o polskiej
łacinie) nigdy nie skończyła. Ale Pani pisze tylko, że jedzie po 20. – jakaś pomyłka.
Ciekawy ten zakaz malowania, czyżby tylko w Ustce? Ale Urbańczyk, który i Ustkę odwiedził, pisze, że Łeba bezwzględnie ładniejsza i lepsza, a nadto tańsza. Ale co
poradzi na modę!
Że Skwarczyńska ma we krwi manifestacje teatralne, na to się godzę, ale żeby
z tego wyciągać wnioski, że co Polak, to doktor? Boć Hessen to przecie nie Polak! Ale
Ściborowi niech już Pani tej wielkiej wciery moralnej nie robi, niech się jego serce
uspokoi.
Recenzji o Owadzie niestety już się nie da złagodzić. Że Wielki Witold jest taki
niekulturalny, to inna sprawa.
Wędrówka tych 1447 zł bardzo mnie dziwi, bo ja swoje dostałem, też na PKO,
w pierwszych dniach lipca. Gdy pojutrze będę w Kr., może się czego od Siuduta
dowiem.
Zamęt nazwowy słowników istotnie dobrze będzie kiedy oświetlić. Może przecież
się kiedy ci prowincjonaliści opamiętają!
Naprawdę bardzo z Panią współczuję i nieraz o tym myślę.
Była tu 2 dni Wandzia (Tarnowska) w przejeździe z Zakopanego, dokąd zawiozła
Alusię na parę tygodni. Ona straszliwie przemęczona sądem i rodziną – coś tak jak
Pani, ale inaczej – mają też mnóstwo kłopotów rodzinno-zdrowotnych. Ale to dosłownie jedyna osoba, co się o nic nie uraziła i jak tylko może, to tu wstąpi. Urbańczyk ma jechać na 2 miesiące do Czech, co się mu ze względu na jego artykuł w Encyklopedii bardzo przyda, a tu znów te kłopoty u jego teściowej.
Chciałbym, by ten list jutro poszedł, a tu dziś już byłem na poczcie w Chabówce
i chyba jutro nie pójdę, więc chyba pojutrze z Krakowa.
Oby moje zawsze wiszące nad Panią życzenia choć odrobinę Pani pomogły.
K.N.
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PS. Że Pani tak goście przeszkadzają, to sobie wyobrażam (choć gdybym mieszkał
w W-wie, i ja bym Pani pewnie przeszkadzał), trzeba więc ograniczyć się: śp. Rutkowski wykładał w ciągu 3 dni tygodnia, a w domu przyjmował tylko od 1. do 2.! Panu Witoldowi łatwiej o wiele, bo może pójść [– –] do swego zakładu, co jest istotnie idealnym rozwiązaniem.
Ale Pani koniecznie to powinna inaczej urządzić.

704. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 19 VIII 1949
K.P.A.,
byliśmy 1 dzień w Kr. i wróciliśmy bez widoków na razie na jazdę do Szczecina. Może
się to za kilka dni jeszcze zmienić, ale, niestety, moja żona wróciła znów w gorszym
stanie i leży nie tylko z polecenia „pani doktor”, ale i ze swego złego poczucia.
Dwoje przyjaciół jednocześnie mi doniosło o artykule Rzeuskiej111 w „Odrodzeniu” z 14/8: Stein i Ludka112. Stein wprost wzywa do odpowiedzi, oczywiście bez
skutku. Nie pamiętam, czy ona ten jakiś warszawski referat – nieuzasadniony i powierzchowny, o ile z Pani opinii pamiętam – gdzieś już wydrukowała. Jeśli nie, to
tylko Pani, jako z nim znajoma, mogłaby zrobić o tym wzmiankę w JP w dziale
Kronika, ale to dosłownie na 10 półwierszy, z zaznaczeniem faktu i np. dodatkiem, że
ta pani miała o tym nieprzekonywający referat, na który by trzeba z sądem poczekać,
bo gołe twierdzenie nie może podważyć argumentów paru fachowców w JP XXI
([19]26), kiedy to o tym była dyskusja113. Ale nic poza takie 2 zdania: 1, że rzucono
takie twierdzenie, 2, że to twierdzenie na razie gołe.
Jak Pani idzie robota? Trzeba siedzieć w domu, drzwi zamknąć i zanurzyć się
w Igorze po szyję, a pójdzie. Naprawdę, zapanować nad światem, co przecie w sierpniu najłatwiej. I wierzyć w siebie: w napisanie i w zdolność odcięcia się od drobiazgów życiowych.
W Kr. zastałem właśnie Urbańczyka, który ma siedzieć do końca miesiąca i robić
słownik staropolski. A po drodze podejmuje się napisać o Danucie Siadek114 (moim
zdaniem to z Szadek) i do „Przekroju”.
111 Mowa o artykule Marii Rzeuskiej Sprawa Chłopów Reymonta, „Odrodzenie” nr 33, 1949.
Maria Rzeuska (1908–1982) – uczennica Manfreda Kridla, literaturoznawczyni, w tym
czasie adiunkt w Katedrze Historii Literatury UW. W późniejszych latach pracowała w Archiwum PAN. Jej sylwetkę, odmienną od tej, jaka się wyłania z listów, przedstawił Michał
Głowiński (1984).
112 Ludwika Nitschowa, żona Romana Nitscha.
113 Wypowiedzi W. Węglarza, Z. Stiebera, K. Wyki, A. Obrębskiej, A. Tomaszewskiego, Redakcji, Z zagadnień gwarowych w Chłopach Reymonta, JP XXI.
114 Mowa o artykule w „Przekroju” podpisanym Danuta Siadek. Ta męska forma nazwiska
wywołała nieprzychylne reakcje czytelników, w tym także list do PorJ, na który odpowiedział W. Doroszewski, PorJ 1949, 3.
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Drukarnia obiecuje 1 IX ruszyć, ja więc chcę jej przed końcem miesiąca dać JP
przynajmniej na 2 arkusze.
Z Moskwy zrezygnowałem m.i. z powodu lotu, do którego nie miałem ochoty,
a moja żona bezpieczeństwa.
Przeczytałem Fuczika Reportaż spod szubienicy – warto. W tłumaczeniu Gruszczyńskiej-Dubowej115: dobre, niewiele uwag (m.i. nie odmienia gestapa, choć w oryginale czeskim, który mam obok, odmiana jest; za mało też dobrych enklityk, choć
po czesku oczywiście enklityki bez wyjątku – ale znośnie). Bez wątpienia lepszy przekład niż Sieczkowskiego, którego coś było w „Odrodzeniu”? (m.i. zupełnie liche enklityki). Ona pisze: „Miesiące zaciętej walki złączyły nas wspaniałym koleżeństwem”.
Czyżby Pani wolała: „koleżeńskością”? Czyżby to była różnica: Kr. – W-wa?
Moja żona leży. We wtorek niby mamy być w Kr., bo ma się z kimś porozumieć
telefonem, ale czy jej serce będzie zdolne jechać do Kr. nawet dobrym autem, nie
wiem. Na pewno może Pani jeszcze tu do mnie napisać.
Do… następnego listu
K.N.
705. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 26 VIII 1949
K.P.A.,
bylismy 1½ dnia w Kr., niepotrzebnie. Bo mieli być „na pewno” panowie z PIW-u,
jeden dawniej z „Czytelnika”, więc moja żona miała do nich interesy, a przy tej sposobności i ja, ale tylko „mieli być”. A moja żona ma znów epokę gorszą, wywołaną
zdaje się tym, że w czasie naprawdę pogody (3–10 VIII) wciąż się kręciła koło ogrodu
itp., mimo że na dół parceli nie schodziła. Tak, że gdy była mowa o tym, co trzeba
z PIW-em omówić, jakoś już pomijała jazdę do Szczecina! Do W-wy chciałaby pojechać dla rozmówienia się z tymi firmami na miejscu, ale to by było zbyt męczące.
Natomiast – ponieważ ±30 bm. będzie jazda do W-wy z PAU, mógłbym i ja pojechać
(bo jazda i mieszkanie tak jak darmo, a samo jedzenie to głupstwo), by być w tych
instytucjach. Ale wątpię, bo są różne przeszkody. Ale na wszelki wypadek: gdyby Pani
widziała Elusię – bo szukać jej dalej niż w bibliotece byłoby potępienia godne – gdyby już była, to może jej Pani to powie; oczywiście piszę do niej.
Co z Panią i z Igorem? Od Mazona dostałem odbitkę, więc ją mogę Pani ofiarować, a „Slavonic Review” umieścić w Studium Slawistycznym, gdzie jest zawsze
dostępne. Ciekaw jestem tego Orłowa, ale go pewnie nie będę miał czasu, i oczu,
przeczytać.

115 Helena Gruszczyńska-Dubowa (1913–1988) – absolwentka slawistyki UJ, tłumaczka literatury czeskiej.
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O niedoszłej modzie ustnie, w jesieni, gdy pewnie będę albo na Nazwach Miejscowych, albo na zjeździe IBL-u, albo gdybym jechał w listopadzie do Paryża; ale
wobec zrezygnowania z Moskwy czybym dostał paszport do Paryża?
Sprawa pieniężna po zbadaniu wygląda tak, że nie było winy na Gołębiej, chyba
też nie w PKO, czyli najprawdopodobniej… w biurze Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie to zatrzymano lub zarzucono.
Taszycki powiedział, że choć żyje dobrze z Doroszem, musi oświadczyć, że artykuł
o Małeckim jest niesmaczny116, jak i to, że w każdym zeszycie PorJ jest kapliczka dla
redaktora. Ale Taszycki jest biedny ze swą zasadniczą tezą, bo znów będzie o niej w JP,
ode mnie i od Urbańczyka. Artykulik Urbańczyka już jest w drukarni117, ja nie wiem,
kiedy się wyguzdram. Bo drukarnia wczoraj ruszyła (choć jeszcze nie całą parą) i zaraz jej dałem materiału blisko na cały zeszyt wrzesień–październik. Tym razem zeszyt
na pewno się nie spóźni.
Do widzenia, prędzej czy później
K.N.
706. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 4 IX 1949
K.P.A.,
gdym mojej żonie opowiedział mniej więcej swój pobyt w W-wie, spytała mnie,
teoretycznie, dlaczegom Pani nie przywiózł na Zabornię; ale, nieteoretycznie, powiedziała, że mogłaby tu Pani kiedy przyjechać, na co ja, uświadomiony co do rzeczy,
choć nie co do przyczyn, nic nie rzekłem.
Do sprawy dachu czy powały jeszczem nie przystąpił, raz dlatego, że na to trzeba
paru dni swobodnych w Kr., by się móc rozejrzeć i pogadać z Moszyńskim, po wtóre
dlatego, że to wobec większego prawdopodobieństwa po prostu fantastyki sennej
niż pogrzebu, rzecz dla pracy Pani nieaktualna. Ale samego zagadnienia nie rzucam.
Zapomniałem Panią spytać o pewną sprawę praktyczną: czy p. Rysiewiczowa zrobiła Pani tylko plomby, czy też jaką koronę lub mostek, a w tym 2. wypadku, jak się
jej ta robota udała. Bo ona powiedziała mi, że jedna moja 2- czy 3-zębowa korona już
bardzo przetarta (nic dziwnego, bo ma co najmniej 20 lat) i okazała ochotę zrobienia
tego, a ja się trochę boję powierzenia tego osobie bardzo sympatycznej (i dobrze zęby
rwącej), ale co do zręczności, której w takim wykonaniu przez nikogo mi nie poleconej; za często się słyszy, że ktoś komuś taki aparat źle zrobił. Jeśli Pani łaskawa, proszę
o odwrotną odpowiedź kartką na Zabornię.
116 Chodzi o artykuł Doroszewskiego Z pogranicza slawistyki i historii kultury (Uwagi z powodu pracy Mieczysława Małeckiego Najstarszy literacki język Słowian), PorJ 1949, 5.
117 Dwie śląskie cechy dialektyczne: wymowa typu fała i końcówka miejsc. l.mn. -och, JP
XXIX.
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Jutro jadę do Kr. na 2 dni i spróbuję się zobaczyć z Małecką118. Źlem zrobił, żem
dotąd odkładał. Zwracałem się do niej jakie 2 lata temu przez jej zołwicę (studentkę
[–], zdającą teraz magisterium), ale coś mi tam odesłała, w sprawie książeczek gwarowych się wykręcając. Teraz zrobię to osobiście i – przynajmniej co do sieradzko-łęczyckich – myślę, że się to uda.
JP tym razem będzie na pewno prędko, tj. we wrześniu, bo drukarnia dała od
razu 3 zecerów (to z powodu tymczasowości zecerni, nie chcąc rozkładać wielu rękopisów), tak że cały garmont blisko 2-arkuszowy jest złożony i zabrali się do petitu!
Tylko że 1. korekty dopiero poszły do autorów. Pani dostanie już przełamane po
2. korekcie.
Do…
K.N.
707. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 IX 1949

Szanowny Panie Profesorze,
odpowiadam odwrotnie, po kolei, jak idzie.
Więc co do Zaborni, Pan Profesor nie jest wcale świadomy rzeczy, bo tego nigdy
nie wyjaśniłam ani we Wrocławiu, ani w Warszawie. Ale kiedy już jestem „sprowokowana”, odpowiem szczerze: punkt widzenia tego biorę mój własny. Mnie, kiedy się
nie czuję dobrze z siłami, bardzo by męczyła bytność choćby sympatycznego gościa.
To wymaga pewnego nieuchronnego zaabsorbowania, nawet kiedy to ułatwia pomoc
osób trzecich. Następnie, kiedy się nad czym pracuje, każdy ewenement z zewnątrz
wprowadza rozproszenie; przy siłach zawodnych to rozproszenie odbija się ujemnie
na wyzyskaniu uwagi i napięciu myśli w kierunku obranym. Otóż widząc Panią we
Wrocławiu, nie odniosłam wrażenia, że Jej siły są reprezentowane z tą nadwyżką dla
nieuchronnych zaabsorbowań przy tzw. „gościach”. I sierpień pokazał, że wrażenie
było trafne, jeśli się ten Szczecin nie może zmaterializować. To jest takie proste i tak
naturalnie mi się przedstawia – tak przynajmniej ja sama wyobrażam siebie w tej
sytuacji, że chyba Pan Profesor uzna tę sprawę za całkowicie i bez reszty wyjaśnioną.
Za myśl o Zaborni bardzo Pani jestem wdzięczna, ale w praktyce jest to oczywiście
niewykonalne.
Sprawa dentystki: p. Rysiewiczowa leczyła mi i plombowała ząb. Robiła to bardzo starannie, ale w sumie wypadło to za krótko (chodziłam do niej przez cały czas
pobytu w Krakowie) i musiałam doleczać go w Warszawie. Jak robi te złote roboty –
nie wiem. To przecie zależy dużo od technika, który z nią pracuje. A może Państwo
mają własnego znanego (z poprzednich wcieleń dentystycznych) i mogliby ją z nim
118 Wdowa po Mieczysławie Małeckim.
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skombinować? W Warszawie mam doskonałą dentystkę, sumienną i odpowiedzialną, i boję się jej, bo nie wolno się spóźnić więcej niż 5 minut. Ale sama i u tej nigdy
nie miałam do czynienia z poważniejszymi zabiegami prócz plomb kładzionych od
razu i zdejmowania kamienia (i tego doleczonego zęba).
Byłam w redakcji „Odrodzenia” w dniu wyjazdu Pana Profesora z Warszawy. Redaktora oczywiście nie zastałam. Przyjęła mnie sekretarka, p. Baranowska. Wrażenie
nieprzyjemne. Pani Baranowska (młoda panna dobrze umalowana) czuła się dotknięta, że ktoś przynosi artykuł polemiczny w sprawie tak w jej opinii niewątpliwej
jak teza Rzeuskiej. Próbowała dłużej ze mną konferować, ale to nie wyszło ani spokojnie, ani umiarkowanie. Może i moja „nieprzejednaność” na to wpłynęła. Mimo
to prosiła o zostawienie rękopisu na tydzień. Jutro idę go odebrać, bo mi pewnie nie
wydrukują. Rzeuska tam mocno stoi, a przy tym i redaktorska ambicja pisma może
się czuć urażona. Będę rada, jak mi odmówią. Ale co z tym dalej począć? Napiszę po
dzisiejszej wizycie o dalszych wrażeniach.
W „Sprawozdaniach PAU” za lipiec–wrzesień r. 1947 na str. 287–9 znalazłam
streszczenie Rzeuskiej, jest tam i o języku Chłopów (przedstawiał pracę Borowy):
Szczególnie dużo uwagi poświęca autorka gwarze Chłopów. Wziąwszy za podstawę
monografię gwary łowickiej, opublikowaną przez H. Świderską w r. 1936, zestawia
cały odpowiednio zebrany i posegregowany materiał dialektyczny utworu i wyciąga
wniosek, że to, co w nim jest gwarą, jest w 90% gwarą łowicką.
Łowickie są tu wymowa, głosownia, słowotwórstwo, deklinacja i koniugacja,
a również słownik. Brak w zasadzie zjawisk z łowickimi sprzecznych, pierwiastki dialektyczne niełowickie wraz z archaizmami stanowią grupę szczupłą. Istotą, zrębem
wszystkiego jest język literacki nasycony do ok. 50% odbarwioną z niektórych, najjaskrawszych, cech (np. mazurzenie) gwarą łowicką. W ten sposób upada szeroko
spopularyzowana teza o niełowickości gwary Chłopów.

Jeśli to zaakceptowała PAU i jeśli to się w Krakowie drukuje, dostanie mi się teraz
od Rzeuskiej, co do której uprzedzała mnie Koneczna: „Muszę Panią uprzedzić, że
jest to osoba bardzo uparta”. Zobaczymy.
Nad Igorem praca mi idzie gładziej. Jestem już przy 130 wersecie. Ale to już ostatni tydzień, w czym na 1 dzień (8 IX) jadę do Matki.
Życzę szczęścia i powodzenia z Małecką. A to się Ścibor ucieszy, jeśli dostanie
swoje notatniki! Ale mu nic nie powiem we czwartek. Niech ma niespodziankę!
(A może i tych Łemków Pan Profesor dorzuci?). Toby nas może pojednało ze sobą…
Choć jego urazy nigdy długo nie trwają, ale mi było i jeszcze jest przykro.
Kończę już – Igor się niecierpliwi. Zdobyłam przekład Łepkiego. Dobry jest,
zwłaszcza ten prozą. Pewne „tołkowania” są dziś nieaktualne, ale dla siebie wynoszę
w szczegółach pożyteczne sugestie*). Tylko mnie razi ukrainizowanie imion własnych
(Hlibowicz itp.).
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Do widzenia i życzę Obojgu Państwu nareszcie prawdziwego lata na Zaborni.
A.O.-J.
*) „Już powała bez dźwigarza w moim złotowierzchym dworcu” – tak tłumaczy Łepki.

708. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 7 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
byłam w „Odrodzeniu” – i nic nie uzyskałam. Działają na zwłokę: materiał na wrzesień skompletowany i miejsca nie będzie. Komitet Redakcyjny nie może się zebrać
(urlopy), a decyzja od tej p. Baranowskiej nie zależy. Czytelników to na pewno mało
zainteresuje: to nad ich poziom. Pani Baranowska interesuje się, czy się opierałam na
artykule tylko, czy też na książce p. Rzeuskiej (czyżby już wyszła w Akademii?), czy to
ewentualnie ogłoszę w piśmie „fachowym”, czy gdzie indziej. Prosiła zostawić jeszcze
czas jakiś, bo nadszedł drugi uzupełniający artykuł Bara119 z dodatkami i aplauzami
podobno dla Rzeuskiej. Więc nie wiem, jak postąpić. „Kuźnica” czy „Wieś”? A może
to taka ferajna, że mi nigdzie nie przyjmą. Czy „Twórczość”? Przepraszam, że tak
absorbuję moim prywatnym kłopotem, ale to są rezultaty „cieplarnianych” warunków publikowania swych drobiazgów w pismach fachowych. Nie umiem się obracać
w tych innych. Po powrocie z Łodzi wybiorę się po ten maszynopis, który jeszcze
prosiła, by go zostawić. Źle zrobiłam, że go nie zabrałam od razu.
Do widzenia, wysmażam te komentarze do „Słowa”, aż oczy bolą, i widzę, że są
coraz bardziej „pseudouczone” i mało strawne. Jak się to wszystko skończy?
Ze zdrowiem na razie dobrze, bóle nie wracają.
A.O.-J.
709. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 9 IX 1949

K.P.A.,
na razie słów kilka.
Jak to się Pani trapi tym tłumaczeniem, a inni nie tak bardzo. Np. sam Jakobson
oddaje лоно przez грудь120. Że dziś po rosyjsku лоно mało używane, to nie racja, by
zastępować macicę przez pierś. A czy грудь to istotnie była ‘gorycz’? Grégoire121 pisze
plafont, czyli myśli o suficie, nie o dachu.

119 Adam Bar (1895–1955) – historyk literatury, bibliograf i wydawca tekstów, pracownik
Biblioteki Jagiellońskiej, docent UJ.
120 лоно (ros.) – łono, грудь – pierś.
121 Henri Grégoire (1881–1964) – belgijski historyk, bizantynista, profesor uniwersytetu
w Brukseli.
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Pytałem prof. Anny Gruszeckiej o sen, jako specjalistki. Pokazało się, że znany
powszechnie symbol to tylko belka jako penis, perły jako ejakulacja. Z psychoanalityków tylko Jung uważa pogrzeb w wodzie (bo po co trup Światosława wiozą do
morza?) jako Wiedergeburt des Helden122. O tym, by był jaki typowy sen z waleniem
się domu, nie słyszała.
Dostałem PorJ 4. Na ogół dość ciekawy, ale bardzo niedbały. Już to ta Gosiewska123 to co do traskrypcji, interpunkcji, skrótów to идеал беспорядка124, jak raz mi
powiedział Ф.Е. Корш125. A rzecz mogłaby być ciekawa. Tokarski to rzutki człowiek
i dość dowcipny, ale dla mnie jakiś niesympatyczny. A oboje wystawili po kapliczce
dla Dorosza. Widać uznano to tam za zasadę.
Koneczna umieszcza Pieskową Skałę spod Ojcowa w Górach Świętokrzyskich! –
w ogóle ona wygląda na ograniczoną do Warszawy i Łowickiego, nie dziw, że się
w Podhalu tak źle orientuje. A Dorosz, gdyby zajrzał do mego artykułu o naglądnąć,
wiedziałby, że tak jest już w Biblii kr. Zofii, nie dopiero w XVI w.
Więc magisteriów w W-wie w r. szk. 48/9 nie było. Ale był doktorat? Tokarskiego? Proszę o to, bo to koniecznie do tego zeszytu. Gdy znów zajrzę do Kr., będę już
mógł przesłać Pani korektę oby całego przełamanego garmontu.
Jak Pani zdrowie?
Byliśmy we troje autem w Morskim Oku przy ślicznej pogodzie. Gdybym
miał czas, wybrałbym się i do dawnego Morskiego Oka, czyli dziś Czarnego nad
Morskim126.
Moja żona trochę lepiej, ale moim zdaniem nie na Szczecin.
Do widzenia
K.N.

122 Wiedergeburt des Helden (niem.) – odrodzenie się bohatera.
123 Zofia Gosiewska (1906–1979) – językoznawczyni polonistka, zajmowała się stylem i językiem utworów literackich, w tym czasie starszy asystent w Katedrze Filologii Słowiańskiej
UŁ. Tu w związku z artykułem Z historii badań nad językiem i stylem autorów.
124 идеал беспорядка (ros.) – ideał nieporządku.
125 Fiodor Je. Korsz (1843–1915) – rosyjski filolog klasyk, slawista, orientalista, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego. K. Nitsch mógł go poznać w czasie swego pobytu w Petersburgu i Moskwie w 1909 r.
126 Czarny Staw pod Rysami, inna nazwa: Czarny Staw nad Morskim Okiem.
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710. (K) Kazimierz Nitsch

[Zabornia,] 10 IX 1949
K.P.A.,
nie napisałem w liście nic o Ściborze i pani Małeckiej. Byłem u niej i pokazałem jej
ustęp we wstępie do Izoglos127, że notatniki są własnością łódzkiej Komisji, a w krakowskiej znajdują się jako depozyt, dostępny do pracy naukowej; powiedziałem, że
żądają od PAU zwrotu. Przeczytała uważnie; mówiła, że dotąd nie szukała, że w gabinecie męża nie było, ale że jest jeszcze jedna nieruszana paka i że w niej w najbliższych
dniach poszuka, tak że gdy za tydzień wrócę do Kr. (tak jej powiedziałem), to rzecz
będzie załatwiona. Chciała nawet, bym jej zostawił walizeczkę, z którą przyszedłem,
a w niej mi tych 41 notatników odeśle (jeśli znajdzie). Z tego wnoszę, że o nich wie
i zdecydowała się odesłać; mam nadzieję, ale kto ją zgadnie, choć jako dr praw (twierdzi, że ją tylko naukowa praca pociąga) powinna zrozumieć, że sprawa jest jasna.
Natomiast będzie chyba męcić z notatnikami jej męża podkarpackimi, choć one są
niewątpliwie własnością PAU, która wszystko finansowała i płaciła. Nie wiem, kiedy
będę w Kr., ale na pewno wkrótce.
W artykule w PorJ można było dodać, że „dostałam to od mecenas Fiszer” jest już
dziś powszechnie rozumiane jako femininum, a tylko w druku dopiero wyjątkowo
się pojawiło.
Jest już jesień, choć bardzo piękna.
Do widzenia
K.N.
711. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 10 IX 1949

K.P.A[ntoni]nko,
po właśnie napisanej kartce dostałem ten obszerny list od Pani, na który [–] dziwię
się, że się Igor zgodził. Po kolei:
Co do Zaborni byłem świadomy „rzeczy”, tj. odmowy, a nieświadomy tylko
motywów. Teraz przyjmuję to, oczywiście, jako jeden z motywów, wyrzucając sobie
równocześnie, że ja Panią w W-wie tak samo dystrahuję (obiady, wrzucanie pocztówek…). Ale istotnie [–] z tym tylko, żem Pani znów zarwał czas Igorowy na tak
szczegółową odpowiedź o Rysiewiczowej.
Rzeuska. Najgorzej z różnymi sekretarkami, pewnymi siebie a niemądrymi. Ale jak
trafić do redaktora? Jeśli odmówią, to spróbuję to umieścić w „Twórczości”. Ale powinna Pani wtedy uwzględnić też językową część jej referatu, króciutko, tj. tylko
127 Z. Stieber, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego. Z 8
mapami, „Monografie Polskich Cech Gwarowych”, nr 6 (1933).
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zaznaczając jej gołosłowność, w „Sprawozdaniach PAU”. Że tam wydrukowano, to
pewne, bo członek PAU Borowy miał prawo to przedstawić, a jestem przekonany,
że nie zająłby stanowiska wielkiej sekretarki „Odrodzenia”. A i „Sprawozdania PAU”
stoją przecie o tyle wyżej od „Odrodzenia”, że nie mogą się kierować względami na
osobę. A gdyby się w „Twórczości” nie dało (ale myślę, że Wyka umieści), to ostatecznie umieści się w JP, z zaznaczeniem, jak trudno w pismach literackich i że one nie
chcą pośredniczyć między światem językowym a tzw. ogólniekulturalnym.
Cieszy mnie, że Igor prędzej idzie. Wiersz przekładu Łepkiego bez kwestii lepszy
od Tuwimowego. Swoją drogą o Tuwimie chciałem kiedyś napisać w JP, choćby z powodu wiersza o zieleni, o ileż lepszego od Gałczyńskiego, nie mówiąc już o Wittlinie
lub Adolfie128. On, sam często niesmaczny, naprawdę dobrze zna język i ma prawo
w nim tworzyć.
Ale nie będę już gawędzić, by nie niecierpliwić zbytnio Igora. Tyle tylko: bardzo
mi się zrobiło przykro, wyczytawszy, że się Pani ze Ściborem z tych przyczyn aż rozjednała. Ale miejmy nadzieję.
Do widzenia
K.N.
PS. Bardzo, bardzo przepraszam, ale… czyby Pani nie mogła napisać do „Józia”, by przysłał
wątrobiane zastrzyki dla mojej siostry? Czuje się ona znów gorzej, bez sił, a z Paryża już poprzednim razem przysłano mi tylko 1 angielską tubkę (podobno przestano wyrabiać!). Ze
Szwajcarią trudno, bo jak posłać pieniądze? A „Józiowi” można posłać, tj. odesłać via Pani,
tj. do Pani, a Pani się już z nim policzy. Powiedziałem Mani, by do Pani napisała.

712. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 11 IX 1949
(data wysłania)

K.P.A.,
przyjemnie dostawać od Pani listy, przyjemnie odpisywać, ale przykra jest treść tej
wymiany. Zdaje mi się, że Pani powinna była za 2. razem rękopis odebrać. Bo przecie twierdzenie, że cały wrzesień był już zajęty, gdy Pani rzecz swą przyniosła, to
czyste krętactwo: przecie redakcji powinno zależeć na tym, by polemika była wtedy,
gdy czytelnicy jeszcze pamiętają, a nie, gdy już zapomną. To pierwsze. Drugie: cóż
tu Baranowska ma do powiedzenia o języku, na którym się nie zna? Za fachowe?
Czyż redakcja powinna traktować swych czytelników jako tak nieinteligentnych, gdy
sama ich nieraz karmi trudniejszą dialektyką? Co tę Baranowską obchodzi, gdzie
to Pani ewentualnie ogłosi – to już za dalekie wtrącanie się. Itd. Cóż to za traktowanie Pani przez jakąś ignorantkę?!
128 Rudnickim.
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Moim zdaniem artykuł trzeba było zaraz odebrać, i jeszcze teraz to trzeba zrobić.
A co dalej? „Wieś” wydaje mi się zbyt niskim poziomem, raczej „Kuźnica”, ale ona
zbyt teoretyzująca i zbyt jednostronna; a o języku sądzą w niej tacy głupi ignoranci jak
Sosiński lub mądrzejszy, ale w języku też ignorant Hertz129. Ponawiam ofertę pomówienia o tym z Wyką; on chyba nie całkiem należy do ferajny i chyba mi nie odmówi.
A co do ewentualnej książki Rzeuskiej, to się dowiem w Krakowie, ale mi się
bardzo nie zdaje, by mogła wyjść w PAU, bo: 1) Komisja Literacka ma swoje wydawnictwo, świeże, w którym wyszedł Wyka i Spytkowski, i nie sądzę, by się już drukowało coś trzeciego, 2) gdyby już wyszło, tobym już dostał na biurko, chyba przed
miesięczną przeszło przerwą drukarni, po której dopiero od 10 dni ruszyła. Mogła
wydrukować gdzie indziej.
Nie jest Pani kimś nieznanym, by tak z Panią igrali, odsyłali. Nie chcecie – dobrze, dam sobie rady, a gdzie? – zobaczycie, co was obchodzi.
Jak się to skończy? Dobrze się skończy i z Rzeuską, i z Igorem. Tylko nie trzeba
się Igorem przejmować bardziej, niż się przejmują sami Jakobson i Grégoire; zbyt się
Pani zastanawia nad miejscami, które tak czy owak zostaną niejasne. Niech Pani tego
zbyt nie wysmaża.
[dalej na maszynie]
Kłopotanie się o mnie co do tych Chłopów okazało się złe, ale ja się nie mogę na to
żalić. Powinienem był tylko w W-wie odradzać Pani chodzenie do „Odrodzenia”. Ale
skoro się to stało, nie może się Pani cofać, i to ani co do drukowania tego w ogóle,
ani co do ustąpienia ewentualnemu żądaniu tej redakcji w kierunku jakiegoś złagodzenia czy skrócenia. Jeśli się tak boją o Rzeuską – a widocznie się boją, że nie ma
racji i tylko niedrukowanie ją ocali – to niech od razu oddadzą i nie troszczą się o to,
czy i gdzie to Pani wydrukuje. Najgorzej by było, gdyby oświadczyli, że wydrukują
w całości i bez zmian, ale dopiero w październiku, bo wtedy trzeba by mieć jakąś
gwarancję, że tego dotrzymają, a temu nie zawsze można wierzyć. Tak, za dużo się
Pani wdawała w rozmowę z tą jakąś sekretarką: można to było robić z redaktorem
decydującym, i owszem, ale nie z urzędniczką.
A teraz niech się Pani zabiera znów do Igora, ale nie poświęcając temu więcej czasu, niż to robił Jakobson. Sądząc z jego prac lingwistycznych, jest to człowiek bardzo
zdolny i pomysłowy, ale nie zdaje mi się, by troskliwie wnikał w fakty: jak mu się
pomysł napisze, tak zostaje. Mam nadzieję, że Pani już jest przy 800 wersecie.
Odradzam pójście do „Kuźnicy” tak na ślepo, bez pewności, że Pani będzie mówiła z którymś istotnym redaktorem. Nie można ryzykować powtórzenia z Baranowską.
Tu byłby Pani może pomógł Rudnicki (Lucjan). Może by najpierw zatelefonować?
A więc, głowa razem z uszami do góry, Pani Antoninko
K.
129 Paweł Hertz (1918–2001) – pisarz, tłumacz, pracował w redakcji „Kuźnicy” w latach 1945–
–1949.
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713. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 IX 1949
K.P.A.,
piszę na kolanie, donosząc, że 41 notatników Ścibora jest już na Gołębiej, skąd jutro
mają odejść w paczce wartościowej na Julianowską.
Proszę uwzględnić Tokarskiego, jeśli ten doktorat był. Dalsza korekta wkrótce.
Na Zabornię jeszcze wracam.
Do…
K.N.
PS. Rzeuska wcale się w Akademii drukować nie będzie. To tylko był referat, jak często, a czy
i gdzie to ona wydrukuje, to nie rzecz Akademii. Czyli 2 „radosne” wiadomości!

714. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 15 IX 1949

Szanowny Panie Profesorze,
dostałam dużo listów, na które tylko bardzo krótko: rękopis z „Odrodzenia” odebrałam przed paru dniami. Równocześnie Witold, będący w komisji egzaminów
wstępnych z jednym z redaktorów „Kuźnicy”, mówił o moim artykule. Jest już przeczytany: chciano koniec utrącić jako zbyt miękki wobec Rzeuskiej, ale ostatecznie
zdecydowano (pewnie wyższe czynniki) drukować w całości – tak jak jest130. Nie
wiem, czy zdołam dodać uzupełnienie o streszczeniu w „Sprawozdaniach PAU”, ale
i tak, jak jest, iść może.
Jestem bardzo zmęczona i zgnębiona egzaminami wstępnymi, gdzie tylko siedzę
z prawem głosu, ale za parę dni będzie sekcja slawistów i wtedy mam ich podpytywać, do czego się znów trzeba przygotować trochę.
Małecka się chyba wykręcała z tą skrzynią, bo Dejna widział notatniki gwarowe
leżące na półce z książkami, które razem ze Sławskim wybierali dla kupienia.
Objaśnienie snu Świętosława wg teorii Junga wypada zabawnie, ale bodaj że czynnikiem bardziej miarodajnym kompozycji snu w Słowie są średniowieczne senniki.
Sanie niesione ku morzu tłumaczą się niebezpieczeństwem połowieckim od Morza
Azowskiego.
W najbliższych dniach piszę do Nowego Jorku po lekarstwo dla siebie, to też
o wątrobiane zastrzyki poproszę.
Do widzenia
A.O.-J.

130 Sprawa języka Chłopów Reymonta, „Kuźnica” nr 211, 1949.
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715. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
najprzód przesyłam notatkę o doktoracie Tokarskiego. Czy pisał Pan Profesor do Ścibora, czy miał jakie magisteria w 1. półroczu r. 1949? Ja z nim ostrożnie tej sprawy
nie poruszam.
Pytałam dziś Doroszewskiego o wysokość honorariów – powiedział, że nie jest
pewien, ale zdaje się, że 25 zł za wiersz. Ja jeszcze pieniędzy nie dostałam, ale jak mi
wypłacą, to się łatwo sprawdzi; należałoby mi się za mój artykulik 3680 zł.
Dziś po południu kończy się sesja egzaminów wstępnych – w sobotę opuściłam ją,
bo musiałam leżeć. Tak ten woreczek podstawia mi nogę. Dziś znów dobrze, ale diety
trochę zbijają z nóg. Jeszcze nas czekają jakieś dwa posiedzenia w ciągu tygodnia.
Widziałam dziś prof. Krokiewicza – połowa go tylko została po tej sesji 8-dniowej, gdzie zresztą on przewodniczy, a to szczególnie męczy.
Mój artykuł contra Rzeuska już się składa w „Kuźnicy”. Mam mało energii, żeby
się dobijać o korektę. Może napuszczę na to Witolda, ale w tej chwili się dowiaduję,
że tego Matuszewskiego131 już nie będzie po południu na egzaminach.
Mam już za sobą 191 werset – robię to coraz niedbalej i coraz większym pesymizmem jestem zdjęta do tej roboty.
Dopiero z listu Pana Profesora się dowiedziałam o wyjściu tego (4 num.) PorJ.
Witold Tokarskiego na ostatniej stronie bardzo skrytykował. Interpunkcja w moim
artykule dosyć szwankuje132, ale nie miałam wcale korekty w ręku. To się tu raczej
mało praktykuje. Zresztą jak na to, że bez korekty autorskiej, dość przyzwoicie, zdaje
się, wyszło. (Znów nie porównywałam z rękopisem).
Nie wiem, dokąd wysłać ten list. Chyba jeszcze Zabornia. Rozmnożyła się u nas
mysia rodzina – tańczą po pokoju te małe (matka się złapała) i są za lekkie, by uruchomić maszynerię pułapki. Drżę, co to będzie, jak się ich od razu nie wytępi. Witold
się do nich przyzwyczai i nie damy sobie potem rady – będzie jak z kotką.
Dawno już nie byłam równie klapnięta – proszę o informację, dokąd i do kiedy
adresować?
Do widzenia
A.O.-J.

131 Ryszard Matuszewski (1914–2010) – krytyk literacki, tłumacz. W latach 1946–1950 był
sekretarzem redakcji „Kuźnicy”.
132 O żeńskich formach tytułów i nazw zawodów.
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716. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Warszawa,] 20 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
„strasznie” się cieszę! – to naprawdę były „strasznie radosne” wiadomości. Szczególnie
te o Ściborze. Wyobrażam sobie, jak tam się cieszą! Dziś się widziałam z Fedeckim.
Kuryluk podobno coś przebąkuje o podniesieniu mego honorarium. Mam się tam
z nimi kiedyś zobaczyć. Ale się nie śpieszę. Jestem tak bardzo zaległa. Przy tym w mojej rozmowie z Fedeckim wynikło, że rzecz powinna być raczej przystępnie ujęta,
z pominięciem balastów w rodzaju niezrozumiałej dla polskiego czytelnika grażdanki
w przypisach itp. Będę musiała pod tym kątem dokonać rewizji dotychczasowego
mego elaboratu (jestem przy 200. wersecie!) – a tyle jeszcze tu do uzgodnienia i wybadania! Czy Pan Profesor w rozmowie z PIW-em nie wspomniał czego o niskości
zapłaty za Igora? Bo mi się wydaje nie do wiary samorzutność Kuryluka.
Wczoraj wysłałam na Zabornię dane o doktoracie Tokarskiego. Teraz załączam
druczek nie uzupełniony, bo tytułu jego pracy dokładnie nie pamiętam: morfologia
gwary (czy wsi?) Serpelic. Że korekt na razie nie ma – to się nie martwię.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję!
Do widzenia – czy prędko będzie ta konferencja w IBL-u?
A.O.-J.
717. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 22 IX 1949
K.P.A.,
dostałem list z 19 bm. Proszę już adresować do Kr., gdzie już będę zasadniczo od 25.,
choć jeszcze moja żona będzie tu musiała zajrzeć raz i drugi.
Odpowiadam. Do Stiebera posłałem korektę magisteriów, tych 3 dostanych dawniej, z prośbą o dopisanie późniejszych. Odpowiedzi dotąd nie mam. W tymże liście
doniosłem mu, że jego notatniki leżą już na Gołębiej i że nazajutrz będą wysłane.
Kuryłowicz był w Łodzi świeżo, też u Stiebera, i widział już tam te notatniki,
jak mu Stieber mówił, wydobyte od Małeckiej przez Urbańczyka! Bez komentarza,
chyba z tym dodatkiem, że Urbańczyk nic z tym nie miał do czynienia. Wobec tego
bardzo się namyślam, czy pisać po raz 2. o dopełnienie wykazu magisteriów.
Ta lingwistyczna W-wa jest straszna: korekt autorom nie dają (już Szober na tym
punkcie bardzo się awanturował), o ich honoraria się nie troszczą.
Może to i ta Gosiewska tylko częściowo jest winna skandalicznemu bezładowi
swego artykułu. Moim zdaniem Pani ma rozwiązane ręce: może Pani oświadczyć, że
wobec braku w redakcji tak elementarnych zasad jak danie autorowi choć jednej korekty (my z własnej woli dajemy 2, a na żądanie i 3) – co za Pacanów! – nie może PorJ
liczyć na żaden dalszy Pani artykuł. Ale co do Komisji Językowej Warszawskiego TN,
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to Pani ma prawo, a nawet obowiązek żądać korekty, a gdyby ze względu na dobre
imię właśnie tego Towarzystwa zrobić z tego sprawę na Zarządzie Towarzystwa, które
przecie nie powinno być smorgońskim. Może oni w Towarzystwie są trochę mniej
smorgońscy niż w lekceważonym przez siebie samych „Poradniku” – w Kr. pilnuje się
korekt nie tylko w PAU, ale i w JP.
Właśnie Safarewicz czytał 2. (1. miał autor) korektę artykułu Kuraszkiewicza
i znalazł tam 3 miejsca niejasne (niezgodność dat itp.), wskutek czego pisze do autora o wyjaśnienie. Artykuł Jakubowskiego prócz niego czytałem ja, potem się korekty
porównało, a teraz czyta jeszcze Pani. Ale to tylko centusiowe krakauery tak toczą
[sic] w drobiazgach; centusiowcy też zawsze z chwilą wyjścia zeszytu wypłacają honoraria, nie tak jak szeroka redakcja warszawska, nawet nie wiedząca dokładnie, ile
płaci.
Przypomina mi się, że Koneczna własną korektę skrótu swego referatu w BPTJ
trzymała coś miesiąc, aż się musiałem upomnieć. Widocznie to ich zasada, to lekceważenie korekt. Tak, Pacanów.
Nastroje Pani po egzaminach rozumiem. Krokiewicz jako przewodniczący sekcji miał przynajmniej głos stanowczy i to, i owo mógł przeprowadzić. Bardzo Pani
współczuję tak z powodu choroby, jak egzaminów i warunków naukowych. Ale co
do Igora powtarzam: głowa do góry, będzie dobrze! A myszy wobec tamtych spraw
to drobnostka (choć dzięki napisaniu o nich mam konkretniejszy obraz „Paninej”
sytuacji).
I Konecznej mi żal z powodu tych podziemnych machinacji Skorupki: mimo
pewnych mankamentów medyczno-naukowych (i innych kulturalno-towarzyskich)
nie zasłużyła na takie traktowanie. Ale czyżby jej mistrz – któremu przy każdej sposobności kadzi – tak nie miał wpływu? Przecie W-wa tak uznaje jego genialność, że
chyba i na ministerium to powinno oddziałać.
Jak tylko Pani odeśle korektę garmontu, dostanie Pani petitową. Ale już nie poślę Pani oczywiście korekty 2. wydania Rozwadowskiego133, który już do połowy
złożony.
Do „Sprawozdań PAU” dano mi streszczenie Skwarczyńskiej: jakie 7 stron zamiast 3. Kleiner, oczywiście, że się to nie da skroić, że z trudem wykreślił 10 słów.
Ja przy 1. czytaniu wykreśliłem ich jakie 50 i jestem zdania, że gdybym tak siadł na
jakie 3 godziny, tobym z korzyścią dla niej wykreślił jeszcze 200, ale już nie miałem
czasu ni gustu.
Zdrowia, zdrowia i niepoddawania się!
K.N.

133 Mowa o drugim wydaniu wyboru artykułów J. Rozwadowskiego O zjawiskach i rozwoju
języka.
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718. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
dostałam cegłę na głowę, którą, zdaje się, będę musiała przyjąć. Żółkiewski z IBL-u
powołał mnie jako reprezentantkę slawistyki do Centralnej Komisji Wydawniczej
przy Prezydium Rady Ministrów dla przygotowania planu wydawniczego w zakresie
slawistyki. Rzecz jest poważna na przyszłość, bo centralizuje przydział papieru na
prace naukowe i decyduje o ukazaniu się książki wcześniej, później lub wcale. Mianują 20 „najwybitniejszych”! fachowców dla nauk humanistycznych, ale wyłącznie
z Warszawy. Dlatego tam trafiłam, ale sądzę, że nie powinnam rezygnować, bo mogą
powołać też z Warszawy kogo innego, kto dla sprawy językoznawstwa słowiańskiego
mniej będzie miał zainteresowania i zrozumienia. Językoznawstwo polskie i ogólne
reprezentuje tu Doroszewski, orientalistykę Witold.
Mam do 30 X opracować plan ramowy i plan na r. 1950. Rzeczy do zainicjowania
na przyszłość (oryginalne opracowania, przekłady) i w przygotowaniu na r. 1950.
Nie wiem, w jakim stopniu objęto [–] i czy w ogóle Towarzystwo Naukowe, i czy
tylko języki, czy też literatury słowiańskie, prehistoria itp. W tej chwili idę do Żółkiewskiego popytać go bliżej, a poza tym zamierzam po prostu przyjechać do Krakowa w najbliższym tygodniu przed 1 X i omówić tę sprawę ze slawistami. Kiedy Pan
Profesor będzie w Krakowie we wrześniu? Zatrzymam się prawdopodobnie u mojej
koleżanki na ul. Lelewela 17.
Do innych slawistów z innych miast napiszę z prośbą o zgłaszanie ich planów,
tematów i tytułów prac w przygotowaniu na r. 1950.
Bardzo mi nie w porę ta cegła, bo fizycznie mało się czuję na siłach, ale chodzi
o ośrodki slawistyczne, których interesów należy bronić.
Do widzenia
A.O.-J.
719. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Warszawa,] 26 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę. Numer będzie żywy i ciekawy, choć Kuraszkiewicz jest trochę przydługi. Bardzo pożyteczny i wielu bezpośrednio interesujący jest artykuł o nazwiskach
-wski, -iński, -eński. Ładny jest. A i ten o Fučiku ciekawie się czyta i dopełnia Jakubowskiego. Zaczęłam się przyglądać imionom własnym w Igorze. Doszłam do wniosku, że eklektyzm zasad w transponowaniu imion własnych jest tu nieunikniony.
Tuwim najbardziej się do tego ujęcia zbliżył. U mnie jednak zarysowuje się sporo
wątpliwości.
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Bardzo sensacyjna jest w JP odpowiedź Klemensiewicza na rozbiór składniowy
zdania na egzamin w kl. VII szkoły podstawowej134. Pokazałam to Falskiemu135, który się tym bardzo zainteresował, mówił, że nie ma on wpływu na dobór tematu
i materiału na egzamin, i że wychodzą z tego takie właśnie jak ten kwiatki. Półtora
roku temu on mnie do tego wciągał i widać było na tych paru zebraniach, jak decydował tam moment ideowo-polityczny (w tekście dyktanda!), a nie sprawa dydaktyki
i świadomości co do istotnego stanu nauczania i przygotowania dzieci w szkole.
Załączam Perełki językowe z „Trybuny Ludu”, których mi życzliwie dostarcza Kotański. Załączam druk, który w tym jeszcze tygodniu roześlę do slawistów. Przedtem
jednak chcę się widzieć z Żółkiewskim, który stoi na czele tego centralnego biura.
Pisałam w krótkiej kartce na Zabornię o tym dużym kłopocie dla mnie (właściwie
niebezpiecznych chmurkach na polu produkcji naukowej). Wymówić się od tego,
obawiam się, że mi nie bardzo wolno. Nie jestem też pewna, czy inni delegaci zaproszeni do tego biura nie zechcą trochę rozumieć tego jako terenu z własnym głównie
wyszynkiem. Trzeba tu zmobilizować absolutnie wszystkich naukowców zarówno
przez Towarzystwo Naukowe (?), redakcje wydawnictw, zakłady i instytuty, jak i indywidualnie projektujących pewne prace. Siebie uważam tu tylko za nieuchronnego
obrońcę ewentualnie interesów slawistyki przy tej Centralnej Komisji.
Czy Ścibor nadesłał listy nowych egzaminów, czy też się nie odezwał? Dawno tam
nie byłam. Może się zdarzyć, że wpadnę do Krakowa na 1–2 dni przed 1 X.
Do widzenia
A.O.-J.
720. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 IX 1949

K.P.A.,
odwożąc żonę na Zabornię, znalazłem list Stiebera, bez daty i w każdym razie mocno
późno odpowiadający na mój. Kartkę z 3 dawniejszymi magisteriami odesłał bez
dodatku – widocznie w 2. połowie roku już ich nie było, o co m.i. wini Ułaszyna.
Nie napisała mi Pani, ile PorJ płaci honorarium, a zależy mi na tym, bo nie chciałbym w JP płacić mniej; pilne. W pewnym związku z tym donoszę, że Witold Wielki
dotąd nie zwrócił się do mnie w sprawie tej państwowej komisji wydawniczej. Gdyby
to brać dosłownie, toby się mogło stać, że on przydzieliłby 1 000 000 na PorJ, a 0 na
JP. Bo przecie Pani nie jest od języka polskiego, czyli redaktor JP mógłby w ogóle
nie wiedzieć o całej tej historii i do 10 X nic nie zgłosić. Cala ta sprawa wygląda jak
134 W dziale Odpowiedzi Redakcji, JP XXIX 4.
135 W tym czasie Marian Falski pracował w Biurze Badań i Statystyki Ministerstwa Oświaty.
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z nieprawdopodobnego zdarzenia, ale cel jej jest widoczny. Takich cegieł na głowę
dostajemy już po wojnie sporo, ta nie jest pierwszą.
Jaki jest stosunek tego do towarzystw naukowych, a choćby do PAU. Chcę zwołać
paru członków Zarządu (bez Dąbrowskiego, który jest w Paryżu), ale naprawdę nie
wiem, co im powiedzieć, bo z tego okólnika, który Pani była łaskawa mi przysłać,
właściwie bardzo się wie niewiele, chciałoby się przynajmniej o kilka rzeczy zapytać.
Tak np., co mają robić instytucje, a choćby i redakcje tych pism, które pomieszczają
prace z różnych zakresów; do kogo one się mają zwracać?
Oczywiście fakt, że Panią powołali, jest bardzo dodatni i choćby Pani mogła
(oczywiście, że miałaby Pani prawo), nie może [nadpisane: wolno] Pani z tego rezygnować. Inna rzecz, że Pani to przyczyni mnóstwo roboty w chwili, gdy Pani na
już przyjęte zobowiązania ma za mało czasu. Piszę to wszystko, bo nie wierzę, by
Pani się zjawiła teraz w Kr. Natomiast warto by nowym okólnikiem poinformować
interesowanych o tym, czego się Pani dowiedziała od Żółkiewskiego. Myślę też, że
zamiast czekać na niego, mogłaby się Pani poinformować w Wydziale Kultury Prezydium Rady Ministrów, bo tam na pewno wiedzą to lepiej niż Żółkiewski, którego
nie znam, ale podejrzewam o niewielką jasność i porządek administracyjny. Pani ma
w każdym razie więcej czasu, skoro do końca października, w ułożeniu ogólnego
planu, niż każdy z nas z dostarczeniem tego do 10 X.
O święta naiwności różnych „postępowców”! i „wolnościowców”!
Do…
K.N.
Nie śmiem już zapewniać, że u nas jest zawsze miejsce dla Pani i przyjechać można w dowolnej godzinie.

721. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 27 IX 1949
Szanowny Panie Profesorze,
ustaliłam z zupełną pewnością: PorJ płaci honoraria 25 zł od wiersza. Wypłata honorariów trwa tu dłużej, bo nie zawsze na czas zdobywają pieniądze, w czym, zdaje się,
nie tylko od siebie zależą. Rzecz znamienna: treść całego zeszytu musi tu być przed
drukiem złożona w 2 egzemplarzach (specjalna maszynistka przepisuje po raz drugi
rękopisy) do cenzury. Dopiero potem wolno im drukować!
Sprawa lekceważenia korekt leży całkowicie w rękach Doroszewskiego. Korekty
do „Prac Komisji Językowej TNW” dostałam 2: jedną w szpaltach, druga już przełamaną. Ale teraz, zdaje się, Zając robił jeszcze jedną swego artykułu, więc nie wiem,
czy to wyjdzie przed Bożym Narodzeniem. Ten Anczyc ma tempo żółwia!136
136 Mowa o drukarni założonej w XIX w. przez Władysława Ludwika Anczyca, później prowadzonej przez jego syna i wnuka. W maju 1949 r. została upaństwowiona (Drukarnia
Wydawnicza w Krakowie Przedsiębiorstwo Państwowe).
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Co do Konecznej, to mi bardzo szczegółowo kiedyś opowiadała, że to streszczenie
do „Biuletynu” (korekta) położyła, by zrobić zaraz, potem przyszły na to jakieś inne
papiery i zupełnie o korekcie zapomniała. Tłumaczyła mi, że jej było bardzo przykro,
kiedy znalazła tę zapomnnianą korektę i dostała przypomnienie, i że to wyglądało na
lekceważenie, kiedy zupełnie tak nie było. Więc ona jest tu w moich oczach nie tak
winna. I naprawdę jest to kulturalna i odpowiedzialna osoba. A że „kadzi”… Myślę, że to jest ich gest solidarności z indywidualnością Doroszewskiego, do którego
niektórych koncepcji lingwiści pozawarszawscy odnoszą się z nieufnością. Niech im
tam. „Szkoły”, nawet w skali krajowej, przez to nie stworzą, najwyżej kapliczkę. Co
do machinacji Skorupki, to się pewnie skończy na tym, że on zostanie w Warszawie,
a ona też. Byłoby zabawne, gdyby to on na katedrze, a ona nadal jako docent. Bo
Koneczna, zdaje się, z całą stanowczością nie chce opuścić Warszawy.
Był u nas wczoraj Urbańczyk. Bardzo mi pomogła z nim rozmowa. Rozświetliła mi całego Igora jedna jego uwaga: że z tego, co widzi u mnie, wnosi, że ja robię
opracowanie naukowe. A to miało być w założeniu popularne! Teraz widzę moje
„prawicowe” odchylenia!
Co do pomyłki u Stiebera z Urbańczykiem, to wnoszę, że Pan Profesor chyba zbyt
bezosobowo, zbyt skromnie mu tę rzecz podał w liście, a wnioskowanie na temat
Urbańczyka to refleks jakiejś dawniejszej mojej z nim rozmowy sprzed wakacji. Sądzę, że teraz zrozumiał! On nawet na pewno nie śmiał pomyśleć, że się Pan Profesor
sam w tej sprawie trudził. Chyba się nieprędko do Łodzi wybiorę i nie uda się zbadać
sprawy na miejscu.
Czarna kawa robi mi dobrze na samopoczucie, ale nie całkiem jest dobra na stan
fizyczny.
Kończę już – jutro się wyprawiam do Żółkiewskiego. Wydaje mi się, że ta ich Kontrolna Centrala wniesie dużo chaosu. Szczegóły pewnie już zna Pan Profesor od
Urbańczyka. Dziś wysłałam szereg komunikatów, resztę do Krakowa i do [sic] indziej.
Do widzenia
A.O.-J.
Rozesłałam komunikatów możliwie dużo – do najszerzej pojmowanych „slawistów”, sądzę,
że raczej to jest właściwsza droga do uzyskania właściwego obrazu, niż próba selekcji osób czy
kierunków.

722. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków,] 3 X 1949

K.P.A.,
Meillet powiedział raz, że tylko jedna osoba zawsze naprawdę korzysta z wykładu,
mianowicie sam „wykładowca” (o tym „wykładowcy” przyszedł artykulik od Westfala,
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niezły); tak i Pani z tym Igorem. Niech się więc Pani tym dalej nie trapi. Powiększa to
Pani kwalifikacje do katedry filologii słowiańskiej.
Dziś Pani powinna dostać korektę 3. arkusza JP.
Skąd Pani czy Żółkiewskiemu przypomniał się „Lud Słowiański”? Pewnie, że trzeba by dodać ten 2. półtom tomu IV, ale czyż mogę się tego podjąć?
W JP oczywiście podniosę honoraria z 20 na 25 od wiersza, choć nas to kosztuje
to posyłanie korekt (mnie kosztuje dużo roboty), od czego PorJ się zwolnił. Zaraz
trzeba się będzie wziąć do zeszytu 5.
Wczoraj przeniosłem żonę z Zaborni, ale jeszcze się tam chce (ona) na tydzień
wybrać.
Do…
K.N.
PS. Ścibor odpisał – załatwione.

723. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 3 X 1949
Szanowny Panie Profesorze,
chyba nie wyślę dodatkowego komunikatu, bo więcej niż wysłałam (z korektą) do
Krakowa o rozmowie z Żółkiewskim (że napisze sam do PAU), niczego się nie dowiedziałam. Do Wydziału Kultury przy Prezydium Rady Ministrów nie jest chyba
wskazane tu iść i komunikować się przez Żółkiewskiego – oni nie będą więcej o tym
wiedzieli i Doroszewski mi mówił, że list do Pana Profesora wysłał – tegoż dnia co
i do Stiebera, a Stieber już list jego otrzymał, jak i mówiła Myszka. Więc rzecz jest
może adresu niewłaściwego?
Honorarium PorJ 25 zł od wiersza. Już pisałam o tym w którymś liście.
Co do redakcji pism z pracami różnych zakresów, to będzie to zależeć od zasadniczego zakresu, oczywiście poza PAU. Ale jeśli np. w wydawnictwach Instytutu
Śląskiego obok prac z historii pojawiają się broszury czy prace językowe czy literackie
(polskie, słowiańskie?), to lepiej wyszczególnić je też w dziale slawistyki czy polonistyki, by ewentualnie móc ich potrzebność w publikacji obronić czy uzasadnić. Mam
podejrzenie, że to jest wstęp do dużego bałaganu, zanim się ustalą kryteria i kompetencje. Czyby nie należało wymienić możliwie najwięcej rzeczy, nawet z zakresami
zachodzącymi na siebie, bo lepiej to uzgodnić potem, niżby pewne pozycje miały być
zupełnie pominięte.
Do widzenia
A.O.-J.
Za mój artykuł w „Kuźnicy” dostałam 7118 zł (bez odtrącenia podatku 7300) – ładnie płacą.
Honorarium Igorowe wygląda w tej skali skromniutko.
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724. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 X 1949
K.P.A.,
w tej chwili dostałem kartkę z 3 X, ale nie dostałem korekty 3. arkusza, posłanej
30/9! Czyżby do poniedziałku nie doszła? Bo numer cały już idzie dziś do cenzury.
Honoraria: tak, Pani potrafi radzić mi co do listów Chopina, a nie chce Pani słuchać moich rad. Mówiłem, że Panią na Igorze orzynają, i to przy współudziale Pani.
O Centralnej Komisji Wydawnictw napiszę odobno.
Do…?
K.N.
Niech Pani nigdy tu nic nie pisze, bo tu przychodzi długa pieczątka pocztowa i wszystko
zamazauje137.

725. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 X 1949
K.P.A.,
posyłam odpis mego dzisiejszego listu do Dorosza, ale proszę o jego zwrot przy sposobności pisania do mnie, bom nie pomyślał z góry i nie zrobiłem 3. odpisu.
Żółkiewski dotąd do PAU nie napisał, co charakteryzuje tak jego, jak i całą akcję. Oczywiście Akademia się nim nie krępuje, ale pokazało się, że Akademia ma się
z tą Komisją komunikować przez Ministerstwo Oświaty (tak na telefoniczne pytanie
odpowiedział Michajłow138), póki więc z Oświaty nic nie dostanie, może siedzieć
spokojnie. A swoją drogą tymi pogróżkami, że ma się posłać do 10 bm. i że kto nie
pośle, nie będzie uwzględniony, to się tylko Pani tak przejęła (na ewentualną korzyść
innych, ale na martwienie się Pani samej), bo np. w liście Dorosza do mnie żadnego
z tych punktów nie ma.
W W-wie w żadnym razie w tym tygodniu nie będę, a co potem, nie wiem.
JP już się odbija, czyli że 15. powinna Pani dostać egzemplarze i marne 1930 za
korekty; o tym ostatecznie piszę, bom ciekaw, czy znów te pieniądze nie spóźnią się
o miesiąc.
Artykuł Pani w „Odrodzeniu” bardzo się podobał Zenonowi, też [–]. Wyka
mówi, że ona ma w „Odrodzeniu” jakieś nieznane nam wpływy, że poprzednio przez
jakiś czas [–] jego atakowała. Dowiedziałem się, że jest garbata i stąd może podobna
do osy.
137 Uwaga napisana na górnej lewej części adresowej strony karty pocztowej.
138 Włodzimierz Michajłow (1905–1994) – parazytolog. W tym czasie dyrektor Departamentu Reformy Oświaty w Ministerstwie Oświaty i zastępca profesora w Katedrze Zoologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
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Igor już chyba na ukończeniu? Oby Pani miała z niego pociechę. On sam mimo
wszystkich wątpliwości jest bardzo ładny, więc wart roboty. Ale do czego miał służyć ten ustęp u Urbańczyka o pogrzebie przez powałę, nie rozumiem. Przecie ja od
razu powiedziałem, że o tym zwyczaju pogrzebowym wiem, tylko że ustęp w Igorze
wygląda na napisany przez człowieka nie znającego się na rzeczy. Pojmowanie tego
jako sennego zniekształcenia mogłoby mieć sens, ale jako znajomość zwyczaju byłoby znów jednym (maleńkim) punktem za „falsyfikatem” przez literata. Czy to Pani
miała na myśli?
Do widzenia
K.N.
726. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 11 X 1949
Szanowny Panie Profesorze,
Igor nie tylko nie jest na ukończeniu, ale nawet go nie zaczęłam. (II części – tej
najtrudniejszej dla mnie). Zaczęłam 8 X zajęcia i muszę się dużo przygotowywać.
Przy tym katastrofa z interesantami. Próbujemy się zamykać na klucz, ale nie zawsze
zdążamy to zrobić. Przy tym znów zaczęłam kwękać, a na leżąco i na obolało niewiele
mogę zrobić.
Co do fragmentu wynoszenia zmarłego przez dach – to jest to interpretacja Jakobsona do snu Światosława w Igorze. Podważa to ścisłość komentarza Jakobsona, ale
nie godzi w oryginalność zabytku, gdzie usuwanie кнеса139 może być tylko tylko fragmentem symbolicznego snu, do czego paralelele przytacza Peretc. Dlatego w moim
komentarzu wyszłam od wersji literalnej Słowa i nie poparłam go objaśnieniem Jakobsonowym, tylko Peretcowym. To nie jest argument za „falsyfikacją”, tylko za słabym orientowaniem się Jakobsona w ruskiej kulturze materialnej (strukturze dachu).
Objaśnienie jest efektowne, logicznie ładnie się łączy w całość, ale albo lekceważy
literalność tekstu, albo nieświadomie podważa jego autentyczność.
Tą całą Komisją Centralną Wydawniczą rzeczywiście nie trzeba się przejmować.
Jest to dalszy etap centralizowania akcji wydawniczej, na wzór jak jest w Związku
Radzieckim, ale sądzę, że to tak z miejsca ostro nie pójdzie. Dlatego dobrze, że w tej
dziedzienie PAU i inne towarzystwa zależą jeszcze od Ministerstwa Oświaty – to jest
jeszcze pewną rezerwą swobody w planowaniu na jakiś czas. Otrzymałam sporo odpowiedzi na ten mój komunikat – w tym trochę rzeczy z nie mojej dziedziny (polonistyczne, indoeuropeistyka), spróbuję to albo przekazać Doroszewskiemu, albo
zrobić aneks do odpowiedniego włączenia do danych innych delegatów. Niestety,
nie znam nazwisk tych innych, stąd niemożliwość rozdzielenia racjonalnego zakre139 кнес (strus., ros.) – belka pod kalenicą, na której opierają się krokwie.
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sów. Zobaczymy, czy i co z tego wyniknie. Termin daliśmy z Witoldem wcześniejszy
(komunikat odbiliśmy dla siebie w biurze uniwersyteckim), by mieć czas na opracowanie całości. Wpłynął tu jeden projekt: przekładu książki Sieliszczewa140, o której
części polskiej recenzję pisał Zwoliński (w RS?). Wypełniłaby lukę gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Ale czy warto tę pracę tłumaczyć? Tylko że nikt w tej
chwili w Polsce takiej pracy oryginalnej by nie napisał. Może Lehr? Nikt chyba poza
tym. Nie wiem, co z tym począć.
Mój artykuł w „Kuźnicy” chwalą tutaj niepoloniści, czyli niefachowcy. A i to
większość milczy. Zresztą nie o to chodzi. Ale czeka mnie walna rozprawa z Rzeuską.
Spotkałam się z nią na jakiejś konferencji i przywitała mnie wykrzyknikiem „Będzie
kęsim!”. Potem mówiłyśmy o tym. Ona: że bardzo lubi „draki”, przepada za tym
i niedługo mi odpisze. Że jej książka za 2 miesiące się ukaże w TNW – że wtedy się
przekonam, gdzie jest moja słaba strona, bo ona tam omawia wszystkie wysunięte
przeze mnie w formie zarzutów przykłady, że bych zadzwonili nie należy do gwary. I dlatego miała prawo tego nie uwzględniać w swoim podsumowaniu wniosków
o gwarze w Chłopach. Że częściowo mogę ja mieć rację, ale że ją ma też i ona, i że ją
to cieszy, że może sobie użyć na polemice. Zresztą rozstałyśmy się życzliwie (mocny
uścisk dłoni), ale nie przekonane wzajemnie. Ja z tym przeświadczenieniem, że się
ona po mnie przejedzie i że jej w temperamencie polemicznym nie sprostam, co mi
niektórzy asystenci z literatury przyznali, że jej sprostać nie można. Nie mam do niej
urazy ani też nie mam na nią „zęba”. W jakiejś chwili ona powiedziała „Proszę pani,
ja w życiu mam tylko naukę”. To się łączy i z jej ułomnością, i z jej samotną egzystencją. Nie chciałam jej zrobić przykrości osobistej. Ale na pewno zbyt pochopnie postąpiłam, nie chcąc czekać na opublikowanie książki. Trochę liczyłam się z tym, że może
i w książce ujęcie swoje mogłaby zmodyfikować. Zresztą publicystyczne i apodyktyczne sformułowania w jej artykule w pewnym stopniu mnie do tego upoważniały.
Ale jest tu i inna strona – bardzo zamierzchła: okazało się, że jeszcze przed wojną jako wileńska doktorantka po przesiedzeniu roku nad samym językiem Chłopów
Rzeuska napisała bardzo pokorny i „bałwochwalczy” list w tej sprawie do Pana Profesora z wynikami swych obserwacji – na co dostała odpowiedź bardzo szorstką.
Szkoda, że Pan Profesor większość listów nieaktualnych, zdaje się, niszczy, a pewnie
nie pamięta argumentów własnej odpowiedzi. Bo to byłoby ciekawe wykopalisko
dla prehistorii naszej rozgrywki. To jest osoba skłonna do przewlekłych urazów –
składają się na to różne zrozumiałe przyczyny, prócz pewnie także wrodzonej predyspozycji. I uporze. Ale to tylko powiększa jej dynamizm. Jednym słowem, będzie
„kęsim”. Nie wiem, czy mam sobie przygotować jodynę, czy aż balsamy gojące. Ale
trzeba będzie przespacerować się ponownie i mniej pobieżnie przez tych Chłopów.
140 Afanasij M. Sieliszczew (1886–1942) – rosyjski językoznawca slawista. Tu mowa o jego
książce Славянское языкознание, t. 1: Западнославянские языки (1941).
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Bo ona pewnie oddziela gwarę w dialogach od gwaryzowanej narracji autorskiej.
Reymont, mówiąc od siebie, mógł powiedzieć bych zadzwonili czy kobut, czy tp. – ale
w dialogach dał czystą gwarę! Tak sobie wyobrażam tok rozumowania p. Rzeuskiej
w jej nadchodzącej replice. Nie wiem tylko, gdzie będę jej mogła odpowiedzieć, bo
przecież nie w „Odrodzeniu”, a czy „Kuźnica” udzieli mi ponownie swych „łamów”,
to pytanie.
A ta Baranowska, sekretarka w „Odrodzeniu”, to siostra jakiegoś prof. Baranowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego 141. Rzeuska jest co najmniej bardzo zażyła
z samą redakcją „Odrodzenia” (stale tam pisuje) – np. mój artykuł czytała w rękopisie
w „Odrodzeniu”, o czym mi sama mówiła, proponując, że przed drukiem swojej
odpowiedzi przyśle mi ją do zapoznania się z nią. Widocznie jej opinia skłoniła p. Baranowską do wstrzymania się z drukiem artykułu mego, zanim nie wyjdzie książka.
Mniejsza o to – i tak już za dużo o tym piszę. Trzeba kończyć – dzisiejszy wieczór
oddaję Igorowi.
Do widzenia
A.O.-J.
727. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 X 1949

K.P.A.,
za godzinę idę na „miłośników” z odczytem Baudouin w 20. i Brückner w 10. rocznicę
śmierci (trzeba jakoś, by czasem był odczyt, a nie bardzo jest kto do tego; oby mi się
z tego zrobił artykuł wstępny do ostatniego zeszytu JP). Wobec tego napiszę może
coś z tego listu do Pani, na który mi się trudno zebrać, jak i na różne inne rzeczy,
choć w rezultacie czas mi się nie wiadomo gdzie podziewa (obawiam się pośmiertnej
odpowiedzialności, żem to ja Panią zaraził).
Panią, zdaje się, najbardziej gnębi Rzeuska. Ja ją po tym, co mi Pani napisała,
jeszcze niżej cenię, jak każdego, co jest megalomanem i sądzi, że skoro się potrafi
słownie w polemice nie tylko obronić, ale nawet przeciwnika zjeździć, to już się ma
rację (taki był i ktoś od niej odrobinę większy, mianowicie Brückner, ale to jej nie ratuje). Skoro ona potrafi powiedzieć, że bych zadzwonili to jest poza gwarą, to nie ma
co z nią gadać – najtypowszy lichy wykręt słowny. Owego listu najzupełniej sobie
nie przypominam ani odrobinę, ale widocznie był, choć wątpię, by był „pokorny”,
bo na takie nie zwykłem odpowiadać „szorstko” (czy to nie Panine słowo, a ona się
może tym szorściej wyraziła?). Listy to ja aż zanadto chowam, ale na razie odszukanie
niemożliwe; dobrze, że Rozwadowski, Gawroński, Kowalski są razem. (Kłopot będzie z listami Pani, a raczej z moimi, których Pani – po jednym fakcie sądząc – zbyt
141 Tadeusz Baranowski (1910–1993) – biochemik.
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pedantycznie strzeże: gdy mianowicie był spór o jakąś moją kartkę, przysłała mi ją
Pani do sprawdzenia, ale Bóg wie z jakimi zaklęciami, bym ją zaraz potem odesłał).
Rzecz prosta, że ona Panią słownie zwycięży, ale ostatecznie w „Języku Polskim”, już
po ukazaniu się książki, będzie Pani wybielona.
Co do Sieliszczewa, nie sądzę, by go warto tłumaczyć. To nie najgorsza kompilacja-przegląd, ale zbyt mało przynosi. Ta recenzja, którą napisał o tym Zwoliński
w SlOcc., zbyt go chwali, choć sama nic nie daje. Zwoliński dał to najpierw do
RS i zdaje się, Taszycki to bardzo forytował, a też i trochę Lehr, alem się stanowczo
oparł – bo recenzje w RS zwykły były zawsze coś przynosić od recenzenta, wskutek
czego znalazła się w SlOcc., gdzie Rudnicki zawsze wszystko drukuje, nie sprawdzając, nie zaglądając, a potem innym chciałby nakazać redakcjom odpowiedzialność za
autorów. (W tym tomie SlOcc. odrzucone były przez JP artykuły Bąka, Słuszkiewicza, przez BPTJ Kleczkowskiego).
Zamiast Sieliszczewa o wiele bym wolał odpowiednią książkę Nahtigala142 (tytuł
bliższy podam*)), na co się też Lehr zgodził w zasadzie, ale nacisku na to bym nie
kładł, raczej na potrzebę takiej książki polskiej, którą oczywiście najlepiej, choć oczywiście niedbale, napisałby Lehr.
Była tu awantura z Taszyckim. Dał mi do JP artykuł Małopol. grok, na nogak
143
itp. , w którym twierdzi, że to bardzo późne. Ponieważ w artykule bolącym go, Co
to jest dialektologia historyczna?, wziąłem to jako przykład, że historyczną może być
i dialektologia bez językowych faktów staropolskich (jego prace nazwałbym: „z dialektologii staropolskiej”), więc chciałem to rozszerzyć i zgłosiłem do Komisji Językowej referat pt. Najstarsza małopolska cecha dialektyczna, ale jego artykuł odłożyłem
do zeszytu ostatniego (składa się i wkrótce go Pani dostanie w I korekcie), z różnych
powodów: 1) bom miał inne wcześniej zamówione i dostarczone, 2) bo uważałem
nadal, że obie opinie powinny być razem, a nie tak, że jedni czytają tylko artykuł,
a drudzy w następnym numerze tylko odpowiedź (coś jak Rzeuska i Pani), przy czym
jeszcze dodaję, że albo sekretarka „Odrodzenia” postąpiła bardzo nielojalnie, dając
Panin artykuł bez wiedzy Pani do czytania Rzeuskiej, albo Redakcja upoważniła ją
z góry do dawania wszystkiego tej pani. Miałaby prawo to robić, gdyby artykuł przyjęła i od razu dała go Rzeuskiej dla repliki (coś podobnego ja chciałem zrobić z Taszyckim), ale odrzuciwszy artykuł, dać go jednak do przeczytania atakowanej, to jest
bezwględnie wielką nielojalnością. A jeżeli Rzeuska, przeczytawszy go w rękopisie,
wpłynęła na odrzucenie, to poza nielojalnością jest jeszcze rażącym dowodem, że widzi w tym artykule mocne strony, których nie chciała dopuścić do ogłoszenia. A że
142 Rajko Nahtigal (1877–1958) – słoweński językoznawca slawista, profesor uniwersytetu
w Lublanie.
143 Dokładniej: O małopolskich formach grok ‘groch’, na nogak ‘na nogach’, robiłek ‘robiłech =
robiłem’, JP XXIX.
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się w gębie okaże mocniejsza, tylko w gębie, to nie powinno Pani obchodzić. Otóż po
tym ekskursie dalszy ciąg z Witoldem Nieżyczliwym a Drażliwym.
Chciałem więc zrobić tak, by w JP po artykule Taszyckiego móc dać notę, że
w tejże sprawie Nitsch miał w PAU referat stojący na wręcz przeciwnym stanowisku. Tymczasem Taszycki po moim odczycie postawił wniosek, że ponieważ ja
znałem jego niedrukowany referat, więc mój odczyt był reakcją na jego (tak jakby
jego artykuł nie był reakcją na mój w BPTJ) i że wskutek tego wnosi o odroczenie
dyskusji do chwili ogłoszenia jego. (We wniosku nie było wyrazu „nielojalność”,
ale i tak wynikało). Na ten do protokołu podyktowany (!) wniosek podyktowałem
i ja, że 1) nie zaciągałem żadnych zobowiązań co do druku w najbliższym zeszycie,
2) zarzuty Taszyckiego byłyby słuszne, gdyby mi mógł wykazać, żem w moim referacie posłużył się jakim jego argumentem, że postawiłem choć jedno twierdzenie
lub argument, którego bym nie mógł postawić bez jego artykułu. (Nie podyktowałem, żem też nie użył znanych mi z jego artykułu faktów, przemawiających za
moją tezą ani też jednego jego argumentu łatwego do zbicia, który bym z góry
osłabiał). Taszycki o tym wiedział, bom dwa dni przed posiedzeniem z nim o tym
mówił: wiedział, jakie nowości do zagadnienia wprowadzę, jak i że jego argumentów nie tknę, nawet gdyby były na jego niekorzyść. Klemensiewicz oświadczył, że
nie mógłby głosować ani za, ani przeciw wnioskowi o odroczeniu dyskusji, ponieważ wniosek wykracza za sprawę czysto naukową; Taszycki twierdził nadal, że to
ujęcie czysto naukowe. Wobec tego oświadczyłem, że nie z powodu argumentów
Taszyckiego, ale nie chcąc Klemensiewicza i innych stawiać w kłopotliwe położenie, popieram wniosek odłożenia dyskusji. Wszystko to było w obecności gości,
tj. kończących studia studentów.
Taszycki wyszedł zaraz z Milewskim, ale dogonił ich Kuryłowicz, tłumacząc Taszyckiemu, że jego stanowisko było wywołane czysto uczuciowymi pobudkami i że
on właściwie powinen był być z mego odczytu zadowolony, bo zna teraz moje argumenty i może w swoim artykule coś zmienić na podstawie publicznego już mego
referatu (ja mówiłem to Taszyckiemu dwa dni przedtem). Ale Drażliwy został przy
swoim, czemu się nie tylko Kuryło, ale i Zenon dziwił; z innymi nie mówiłem, Lehr
był wtedy w W-wie. Taszycki zapowiedział Komisji Językowej (której to przecie nic
nie obchodzi), że to jego ostatni artykuł w JP (widocznie będzie pisywał do PorJ).
Takie to są przyjemności. Nie wiem, kiedy będzie dalszy ciąg, bo się druk JP może
przewlec, choć co najmniej połowa zeszytu już w drukarni. Ja swój może dam do
„Monografii Polskich Cech Gwarowych” pt. tym samym, Małopolskie -ch, ale choć
gotów co do materiału i układu, nie jest jeszcze napisany, a inne rzeczy muszą iść
u mnie przedtem. W Komisji Językowej mógłbym drukować od razu, bo mam nie
wyzyskane dawne miejsce w kolejce, z którym bym się mógł zamienić (są to Studia
z historii polskiej deklinacji, których 4 są napisane na czysto, 5 innych nie na czysto,
a 6. tylko znane mi z treści).
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Załączam znalezioną Pani korektę z wątpliwością co do nim czy niż. Bardzo przepraszam za tak poplamioną 1. stronę, ale gdybym chciał przepisać, na pewno bym
narobił nowych piękności.
W W-wie pewno będę nie dalej niż za miesiąc, chyba wcześniej. Zatelegrafuję, bo
uważam, że koniecznie Państwo powinni przybić na drzwiach: „Przyjmujemy wyłącznie od… do…” i bezwzględnie tego pilnować, a dla zatelegrafowanego gościa
mógłby być wyjątek. A zresztą może by mi Pani napisała, w których dniach i godzinach na pewno Pani nie ma lub jest niedostępna.
Więc do widzenia, ale proszę być niezbyt zmęczoną i zupełnie zdrową.
K.N.
*) Rajko Nahtigal (chyba go Pani w Lublanie poznała?): Slovanski jeziki. I, Lublana 1938,
stron XXXII + 355. Omawia wszystkie języki słowiańskie, nie tylko zachodnie jak Sieliszczew.

728. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 X 1949
K.P.A.,
notuję na razie to, co zaszło, choć niepilne.
Lehr mi powiedział, że przejrzał rzecz Dorosza o języku Jeża i że poza rozdziałami
o wpływie języków ruskich nie znalazł tam nic o języku Jeża, że to jest gramatyka
polska z przykładami z Jeża. Zaproponowałem mu, by napisał recenzję do JP, ale
się oczywiście wykręcił tym, że musiałby tę dużą książkę przeczytać, na co nie ma
czasu. A obecny przy tym Zenon oświadczył, że skoro autor jemu nie przysłał, to
go lekceważy – czego zresztą ma i inne dowody – wskutek czego pisać o nim nie
może. Lehr mu na to, że 1) i my dostaliśmy nie od autora, tylko jako członkowie
TNW, a 2) taka argumentacja odmowy doprowadziłaby do niepisania przez nikogo
o pewnych publikacjach. Oczywiście, że to był wykręt, ale zostaje konieczność poszukania recenzenta. Pani wobec innych zobowiązań oczywiście pisać nie może, a po
drugie dlatego, że już raz Pani o jego książce pisała, więc powinna być inna opinia;
nie mówiąc już o trudnościach osobistych. Ale jako członek redakcji powinna się
Pani nad tym zastanowić: Urbańczyk? (w tej chwii po odczytach w Brnie pojechał do
Bratysławy i Ołomuńca), Stieber?, Hrabec? itd.; kogo Pani radzi? Oczywiście już nie
do ostatniego tegorocznego zeszytu.
18/10

W ostatnim liście pisze Pani: „Zanim nie wyjdzie książka” – szkoda, że nie mogę go
już dołączyć do licznych przykładów mieszania póki nie i zanim, notowane u kierowców, o czym się rozpisywałem w mej książce.
O Perełkach językowych w „Trybunie Ludu” napisał uczeń Urbańczyka Zierhoffer144, co wydrukuję, ale Urbańczykowi polecę zmyć mu głowę za niedbalstwa
144 Karol Zierhoffer (ur. 1924) – językoznawca, w tym czasie student ostatniego roku i jednocześnie asystent w Katedrze Języka Polskiego UP.
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treściowe i formalne, i to grube. M.i. twierdzi, że uwzględnił też numer z 4 IX – który
mi Pani przysłała – a tymczasem z kilku ciekawych tam twierdzeń nie uwzględnił nic.
[bez formuły finalnej i podpisu]
729. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 X 1949

Szanowny Panie Profesorze,
zmartwiła mnie sprawa z Witoldem Drażliwym. To przykre. Może, mając na uwadze
jego drażliwość, nie warto go było obligować (moralnie) do przychodzenia na referat
Pana Profesora w PAU. Czy ten jego artykuł w JP (najbliższym) będzie uzupełniony
repliką-notatką, czy też nie? Szkoda, że się obraził – do dyskusji pewnie nie dojdzie,
bo on wróci do swej metody poprzedniej – unikania dyskusji ustnej (przy jego „wybuchliwości” jest to może nawet słuszne) i na posiedzenia z dyskusją zjawiać się nie
będzie. Czy się zwróci do PorJ? Może, choć tu na razie zagadnień tego typu nie poruszano. Szkoda, że JP odpadnie na przyszłość jako arena dyskusyjna dla zagadnień
tak bardzo żywotnych i interesujących. Sprawa nie wygląda na „do załagodzenia”. Jest
rzeczywiście delikatna, a raczej była.
Rzeuską już się nie absorbuję. Wymyśliłam sobie tytuł „repliki” na jej obiecaną
odpowiedź, repliki, której nie napiszę, ale którą sobie wyobrażam wobec jej argumentu o bych zadzwonili – „Wielkopolskie kokoty pieją po łowicku”. Zresztą w przygnębieniu sytuacją ogólną, w rozwoju wypadków na uniwersytetach, w miesiącu przyjaźni145 tyle absorbujących zjawieniem się na odczytach i zebraniach – te rzeczy stają
się odległe i nieważne. Pieniądze otrzymałam, zeszyty JP też; kilka mniej ważnych
błędów też się znalazło. Dobre są te artykuły dotyczące przekładów i ładna, ujmująca
recenzja Klemensiewicza. Czy Doroszewski napisał do Klemensiewicza?
Chałasiński ustąpił „na własne żądanie” z Rady Głównej Naukowej – reakcja jego
na atak, a raczej na cios śmiertelny dla socjologii w studiach uniwersyteckich wymierzony przez… Ministerstwo Oświaty i tam dalej.
Mam wyjątkowo dużo (na razie) słuchaczy na wykładach: 6–10 osób. No i przygotowanie zabiera dużo czasu. Zwlaszcza że do języków literackich muszę dużo czytać
o Słowianach Zachodnich.
Ranoszek przywiózł ciekawą wiadomość z Pragi: biorą profesorów grupkami na
przeszkolenie ideowe; zdają podobno egzaminy i piszą wypracowania piśmienne pod
klauzurą. Skóra mi cierpnie. Zobaczymy, co przywiezie Urbańczyk.
Wojtasiewicz przybiegł do mnie bardzo podniecony artykułem Pana Profesora
(o sposobach obcojęzycznych przemawiania do drugich) – chce przysłać swoje uwagi
na odcinku przekładów angielskich zwrotów na polski. Rozważaliśmy, czy to nie
145 Mowa o miesiącu przyjaźni polsko-radzieckiej.
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ubodzie cenzury. Zobligowałam go, by rzecz zilustrował przykładami literackimi,
a nie wyłącznie z własnej praktyki tłumacza. Chciałam go namówić, by zajrzał do
Dickensa w rosyjskich przekładach dla szerszej platformy porównawczej, ale on do
takich form „pogłębiań” za ciężki. Zobaczę, co mi przyniesie w poniedziałek. Dałam
mu artykuł Łosia Od ty do pan.
Tyle na razie – zaczęłam pisać artykuły – rozdziały poprzedzające przekład Igora;
idzie mi to bardzo opornie, ale ruszyłam z miejsca. Na odcinku zdrowia ten tydzień
spokojny. Za to Witold ma urwanie głowy w ZNP i z „przyjaźnią” – wszyscy, nawet
partyjniacy rozkładają bezradnie ręce. Wszystko się zamienia w jedno wielkie biuro
propagandy, na inne rzeczy ani miejsca, ani czasu.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Lekarstwo dla p. Marii już wysłane z New Yorku, ale ceny na to nie będzie – nie mogę
jej uzyskać.

730. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Śródborów, 31 X 1949
Szanowny Panie Profesorze,
a jednak dzieją się cuda!, których wykonaniem nad wyraz sprężyście i błyskawicznie
zajął się Witold. Od dziś jestem pod Otwockiem w Śródborowie na „zdrowotnym”
2-tygodniowym urlopie uzyskanym od dziekana. Umieszczona u znajomych dawnego Witolda ucznia. Mam 2 śliczne pokoje w nowoczesnej willi, dietetyczne odżywianie według zamówienia i spokój absolutny bez wykładów, które mam przygotowane
na zapas. W piątek dostałam nowego małego pogorszenia, musiałam leżeć przez sobotę i w łóżku pisać na maszynie sprawozdanie dla Żółkiewskiego. Już jest gotowe
i zapieczętowane, Witold wyśle je w środę, bo dziś, śpiesząc się z pakowaniem, nie
zdążyłam.
W niedzielę mimo słabego samopoczucia byłam w Łodzi. Matka bardzo mizerna,
miała coś w rodzaju małego krwotoku – wróciła znów do kodeiny i do zastrzyków.
Myszka już wróciła z Poznania, więc z pewnym uspokojeniem wyjechałam tutaj.
Więc tak – Witold tu do mnie dojeżdżać będzie co tydzień. Adresu tutejszego
nie daję, bo jest na bezdrożach. Listy proszę kierować via Warszawa – Witold mi je
dowiezie co sobota.
Więc tak – bardzo się cieszę z sugestii Pana Profesora, które się sprawdziły jak
w czarodziejskiej bajce. Jak się miewa Pani po pobycie w Warszawie i kiedy Państwo
znów do nas zajadą?
Do widzenia
A.O.-J.
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731. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 XI 1949, piątek
K.P.A.,
właściwie rano posłałem Pani tłumaczenie Łepkiego, gdy w południe dostałem list ze
Śródborowa (co za piękna nazwa). Wszystko więc w porządku, skoro Pani odpoczywa. Z Jagiellonki wziąłem równocześnie 1. przekład.
Pieśń o półku Igora. Starosłowiański poemat z XII wieku. Przekład ks. Adama Stanisława Krasińskiego, kanonika katedry wileńskiej. Petersburg 1856. XV+36. Wierszem rymowym. Nie posłałem go samego, ale ze wstępu cytuję jeszcze, że już przedtem przekładali na polskie Cyprian Godebski i Augustyn Bielowski.
Zenon skończył już 2 swoje artykuły do Encyklopedii: Fleksję i Składnię, przekroczywszy wyznaczone rozmiary zaledwie o parę stron. Została mu Historia języka
literackiego od XVI w. A ja nic, nawet nie tknąłem, zastanawiam się więc, czy nie
odstąpić komu, póki jeszcze pora. A tyle innych rzeczy nie tkniętych! (przeze mnie).
Urbańczyk wraca z Czech za parę dni i przed 15 bm. tu będzie. Powinien był
tam dopełnić swoich wiadomości do artykułu o związku języka polskiego z czeskim
i słowackim.
JP mógłbym kazać łamać, ale mnie jeszcze niezupełnie opuściła niemądra myśl
rozpoczęcia zeszyt artykułem: BdC146 – Brückner, w 20. i 10. rocznicę śmierci. Odczyt, tj. wykład ten już miałem, ale bez 1 wiersza napisanego. I pewnie nie napiszę.
Ale skoro już ¾ złożone, to z korektą nie ma gwałtu. Może przed sobotą przyszłą
prześlę Pani dalsze korekty, tj. doślę do tych dwu, które już leżą w Warszawie.
Skoro Myszka była w Poznaniu, to pewnie opowiedziała Pani o starciu Sokorski – Kisiel147, o którym tu aż huczy. Kisiel zaraz podobno stracił profesurę w Szkole
Muzycznej.
Komisja Nazw Miejscowych ma być podobno koło 4 grudnia, przedtem więc
w W-wie nie będę. Ale inna straszna katastrofa: Wędkiewicz, organizujący uroczyste otwarcie stacji paryskiej PAU na ±8–10 grudnia, pisze, że Sorbona lub Institut
d’Etudes Slaves pewnie będzie mnie prosił o odczyt. Rezultat prosty: nie pojadę.
Moja żona toby chętnie pojechała, bo ona nawet do W-wy chętnie by się znów wybrała, tak ją to ruszenie się z Krakowa podnieciło, mimo że zdrowie wciąż słabe.
10 XI

Tak, ta siekanina francuska przecinkami jest grubo za wielka, można ją więc trochę
przerzedzić, a też go trochę „spolszczyć”, ale niewiele: niech zostanie ta francuska
146 BdC – Jan Baudouin de Courtenay. Taki skrót upowszechnił się jeszcze za życia uczonego
wśród znających go polskich językoznawców.
147 Stefan Kisielewski (1911–1991) – publicysta, pisarz, kompozytor i krytyk muzyczny, felietonista „Tygodnika Powszechnego”. W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie wykładał od 1945 r.
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polszczyzna. Jeszcze mi korekty nie odesłał148, a tymczasem przysłał już nowy przyczynek, innego rodzaju, bo pomysłową interpretację niezrozumiałego przysłówka
z Kazań gnieźnieńskich. Oczywiście oba razem do jednego zeszytu nie pójdą.
Cały zeszyt mógłby się już niemal odbijać, gdybym się jeszcze nie łudził, że napiszę tego BdC a Brücknera. Zdawałoby się: cóż, jakieś 3–4 strony? Nie idzie. Pani na
pewno o wiele tam lepiej idzie. Och tak, do optymizmu mało powodów.
Przyjechał Griekow149 et cons., wobec czego byłem: 1) z nim na śniadaniu, 2) otwarłem posiedzenie naukowe, które on miał zagaić dyskusją nad początkiem państwa
polskiego, ale nie zagaił, tylko wziął udział w tej narzuconej dyskusji rozważaniami
o początkach państw w ogóle, teoretycznymi, 3) wieczorem u Dąbrowskiego, 4) idę
na wieczór do wojewody, a nie poszedłem tylko do uniwersytetu na odczyt Griekowa
30 lat nauki historii (czy: nauczania) w Związku Sowieckim (choć Lehr-Spławiński mi
powiedział, że mi nie radzi nie być na tym). Itd.
11 XI

Przyszedł PorJ wrzesień–październik, na ogół nie najgorszy, z którego przeczytałem
z połowę. Uderza w tym, że warszawiak sk150 pomija Paniną odpowiedź Rzeuskiej
(str. 26–7) i twierdzi, że sprawa „staje się znów aktualna”, czyli jakby jej przyświadczał, a przynajmniej brał serio, mimo że dał literaturę zagadnienia.
W.D. 24 bardzo poniża Majakowskiego151.
– „ – 23 popiera skarpę pomijając szkarłat, szkandelę i in.; nie rozumiem zdania
o szkarpetce i sztukać. Ale najciekawsze i skąd sztukać  ? Tenże o formach nazwisk żeńskich i o Marylu też nie uwzględnia wszystkiego, co by powinien. Bardzo ciekawy
treściowo i dobry metodycznie i źródłowo jest Zwoliński (o miauczeniu)152.
Zwoliński i Siudut nie zostali zatwierdzeni jako adiunkt i młodszy asystent, też
Brodowska jako starszy asystent153, ale co do niej, może być powód formalny. Na
całym Wydziale Humanistycznym nie zatwierdzono 13, na całym Wrocławiu [sic]
podobno 70! Jutro jest rada naukowa Studium Słowiańskiego, na której ktoś proponuje, by zawiadomić Ministerstwo, że wobec tego nie bierzemy odpowiedzialności za
„przelotowość” nowego 3-letniego planu.

148 Mowa o H. Grappinie.
149 Borys D. Griekow (1882–1953) – rosyjski historyk, absolwent Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie dyrektor Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR. Od
1947 r. był członkiem PAU.
150 Sk [Stanisław Skorupka], Co piszą o języku. O rozgrzeszenie dla Chłopów Reymonta [Maria
Rzeuska, Sprawa Chłopów Reymonta, „Odrodzenie” 1949, nr 33].
151 Mowa o prowadzonej przez W. Doroszewskiego w PorJ rubryce Głosy czytelników.
152 P. Zwoliński, Czy i jak miauczały koty staropolskie?
153 Maria Brodowska (Honowska) (1924–2009) – językoznawczyni slawistka, uczennica
W. Doroszewskiego. Od 1947 r. pracowała na UJ.
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Pani pewnie już podleczona, a choćby wypoczęta. Oby tylko W-wa znów nie zaszkodziła. Świat zwariował.
Do…
K.N.
I proszę o ten wykaz błędów w JP, poza czysto literowymi.

732. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Śródborów, 7 XI 1949
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę, którą mi przywiózł Witold, wpadłszy w sobotę na 2 godziny. W artykule Grappina trudno się zgodzić na jego francuską interpunkcję – i parę zwrotów
wymagałoby przyczesania. W JP zauważyłam parę błędów druku, może uzna je Pan
Profesor za do uwzględnienia w erratach – ale to przyślę po powrocie do Warszawy
po 15 XI.
Pisze mi się, ale bardzo powoli i swoiście – więcej w tym manuskrypcie wynurza
się ze mnie filologa niż literata i będzie to ciężka piła. W dodatku kompletny eklektyzm ideologiczny.
Zdrowie jednak raczej po grudzie niż po maśle. Ataki bólów mimo najuważniejszej diety powracają co kilka dni. Na szczęście mocna porcja belladonny i gorące
okłady są w stanie to uśmierzyć. Po powrocie do Warszawy zaraz na trzeci dzień
pójdę fotografować ten woreczek.
Cóż jeszcze – nie jest dobrze. Mało się ma powodów do optymizmu. Dziś przywieziono mi trochę gazet, od których jestem w tym rozkosznym odludziu izolowana.
Powódź akademij, uroczystych posiedzeń i odczytów w Warszawie. Witoldowi wypadają po 2 takie panichidy na jedno popołudnie. Od 1 grudnia jeśli wszystkich tych
pseudofunkcji pseudospołecznych (jest to nikomu niepotrzebna biurokratyczna piła)
nie rzuci, to pewnie przyjdzie mu się podać do dymisji z funkcji profesorskich. Mnie
moje stanowisko i stan zdrowia na szczęście chronią od tego.
Do widzenia
A.O.-J.
733. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 XI 1949

K.P.A.,
pod koniec tygodnia dostanie Pani przełamany cały garmont i przynajmniej 1 artykuł petitu. Z garmontu bodaj tylko Dejny Pani jeszcze nie miała.
Zenon spytał mnie, czym widział „Poradnik”. Powiedziałem, że Zwoliński już się
z nim zwąchał i zaraz im dał zajmujący artykuł. Na to Zenon, że nie o tym myślał,
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tylko o pominięciu artykułu Pani przeciw Rzeuskiej; ja, że to chyba przypadek, choć
trochę dziwny; on, że to złośliwość. Ja nie sądzę, ale jeżeli tak, to nie przeciw Pani,
tylko pośrednio przeciw mnie. Dziwne, że zostawili przeszło ½ strony puste, którą
Dorosz mógł byle jaką poprawnością zapełnić.
Urbańczyk wrócił z Czechoslowacji; przyjmowany tam był nadzwyczajnie. Oczywiście wykazywanie w ogóle wpływów czeskich w staropolszczyźnie pogłębiło jego
uczoność. Podobno wszyscy tamtejsi lingwiści chętnie by przyjechali do Polski, ale
im nie dają paszportów. Ranoszek [–] opowiadał o tamtejszych stosunkach.
16 XI, środa

Stieber grozi Lehrowi i mnie, że zażyje trutkę na szczury, a to z powodu, żeśmy
zaproponowali Dejnie adiunkturę w Krakowie. Pomysł był Lehra, zrozumiały, bo
1) u nas troje asystentów nie uzyskało zatwierdzenia, 2) dla (Dejny) i nauki to korzystne (na propozycję Lehra napisałem więc w tej sprawie do Krassowskiej, nie przypuszczając, by to Ścibor aż tak ciężko odczuwał; ale wobec takiego kolegi jak Ułaszyn
[–] pozycji [?], to mu się nie dziwię. Od nas poszedł do ministerstwa ostry memoriał,
wykazujący, że w tych stosunkach nie możemy ręczyć za istotne wykonanie planu
3-letniego. Zresztą Pani wie, wszyscy jesteśmy w tym samym położeniu.
Równocześnie idzie mały kawałek korekty. Lepiej ją robić po kawałku.
Kleczkowski podobno w beznadziejnym stanie po próbie operacji w piątek na
woreczek żółciowy. On od dawna cierpiał na różne dziwne złe przemiany materii
i bywał już w różnych klinikach, ale w antraktach czuł się nieźle, a przynajmniej
funkcjonował.
Komisja Nazw Miejscowych ma być podobno 3–5 grudnia. Do Paryża nie jadę:
siły fizyczne bym miał, ale przygotować odczyt to już nie na mnie [sic], skoro nie
mogę wypchnąć mnóstwa innych zobowiązań miejscowych, nawet drobnych.
Chyba ci doktorzy po różnych prześwietleniach i badaniach na coś się u Pani zdecydowali i podjęli prawdziwą skuteczną kurację. A i Pani teraz, po doświadczeniach,
pomoże im odpowiednim zachowaniem się.
Do widzenia…
K.N.
PS. O możności dostania artykułu czy artykuliku od Wojtasiewicza nie zapomniałem, ale
to już Pani by musiała przygotować. Oczywiście nie myślę wcale, by Pani musiała się w tym
celu odrywać od innych rzeczy, ale gdy się Pani z nim i tak zetknie, może z nim Pani o tym
pomówić, tak by rzecz od razu wypadła możliwie, nie wymagała tylu przeróbek co Kotański.
Taszycki jest teraz bardzo uprzejmy. Po owym posiedzeniu dłuższy czas się z nim nie
zetknąłem, a i teraz rzadko, ale, szczerze czy z praktycznych przyczyn, uważa, że stosunki
zewnętrzne winny być dobre.
K.N.

• 275 •

734. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 XI 1949
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dziękuje za Łepkiego – rzeczywiście, zupełnie ładny przekład, ładniejszy i lepszy niż jego proza, gdzie zacierają się granice między językiem polskim a ruskim.
Odsyłam Zabrze Rosponda – bardzo zgrabny i dobry artykulik.
Kupiłam wczorajszy PorJ i widzę, że wobec Rzeuskiej zachowano maksimum rezerwy, na ile to można było zrobić wobec osoby piszącej ciepłe recenzje na odcinku
prac językowych warszawskich (Rozmowy o języku). Nie wiem, czy to nie było spowodowane trochę moim artykułem, choć gdy się mój ukazał, już może mieli treść
numeru zestawioną. Ale krok mój Doroszewski wyraźnie dezaprobuje. Mówił z Witoldem, że podobno Rzeuska jest bardzo zgnębiona moim artykułem i że przygotowuje odpowiedź. Od siebie nie dawał komentarzy, co już jest wymowne.
Równocześnie z listem wysyłam paczkę dla Pani Marii – przyszła w czasie mojego
pobytu poza Warszawą, do której wróciłam wcześniej na skutek powtarzających się
i na tym wypoczynku dolegliwości. Ostatnie 2 dni urlopu obróciłam na badania kliniczne. Pierwsza wiadomość z wywołanej na mokro kliszy: kupa kamieni. Jutro mam
następną wizytę u dra Plockera i będę dopiero w kłopocie, kiedy trzeba będzie coś na
temat tej kamicy zdecydować.
W domu zimno, niesamowicie brudno i rojno. Nawet do wykładu nie mogę się
skupić.
Jeszcze w niedzielę, czekając na Witolda, który mnie z Soplicowa holował do
Warszawy z moim bagażem, zaczęłam szkicować przedostatni rozdział Igora (ogólne
potem uwagi: Igor na tle kultury i historii XII wieku), potem już tylko o polskich
przekładach i… i już teraz doszłam do wniosku, że dopiero po napisaniu całości będę
jako tako przygotowana do tego, by to zacząć robić od początku. Tak. Tak to jest niedojrzałe i z różnych skrawków zszywane. Ale już przestanę zadręczać siebie i innych
tymi sprawami (może to od tego, od tych „gnębów”, robią się te kamienie?). Kończę
i idę wysyłać różne sprawy na poczcie.
Do widzenia
A.O.-J.
735. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 XI 1949

K.P.A.,
bardzo się Pani źle sprawia: w 1 liście tyle rzeczy nieprzyjemnych, od bardzo poważnych do drobiazgów.
Najważniejsza ta kamica, którą mnie Pani bardzo zmartwiła, bardzo. 2. rzecz to
zatrapianie się Igorem. Żeby też tak wciąż być młodziutką studentką lub choćby dok-
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torką! Przypominają się czasy stryja i wuja, kiedy to Pani co jakiś czas mi oświadczała,
że Pani trochę napisała, ale że to jest nic nie warte; i trzeba było dopiero, bym ja to
z Panią przeczytał i prawie zawsze stwierdzał, że było zupełnie dobrze. Z tego, że
czasem było mniej dobrze, nic nie wynika: i w Igorze 1. wstęp będzie bardziej udany
niż 2., ale całość na pewno dobra. I przecie nie pisze Pani tego właśnie dla osób,
w których subtelność kulturalno-naukową Pani specjalnie wierzy. Żałuję, że i tym
razem nie mogę rozproszyć Paninych (Twoich, o Pani!) małoduszności. Niech sobie
Pani sprawi jeszcze kogo na moje miejsce, by był od razu, gdy ja umrę, bo p. Witold
niestety lubi jeszcze Panią trochę podgnębić.
Byłem dziś na pogrzebie Kleczkowskiego i nawet przemawiałem. Po części musiałem, bo Lehr w W-wie, a po części nie chciałbym, by on mówił. Mam wrażenie, że mi
się mowa dość udała: podniosłem jego zupełnie wyjątkową pracowitość i charakter,
nie mówiłem o inteligencji ani o braku wyboru w zasypującym go materiale. Napiszę
pewnie co innego do JP, ale dopiero do zeszytu styczniowego. Ten człowiek nie miał
ani ambicyjek, ani nie szukał łatwych przyjemności życiowych (lokalowo-kawiarnianych), lubił za to malarstwo (i malarzy).
! Że w domu rojno i nie może się Pani skupić nawet do wykładu, to wyłączna Pani
wina. Trzeba na drzwiach napisać: przyjmujemy bezwzględnie tylko np. poniedziałek
i wtorek od 12–1, we czwartek i piątek od 20–21; ludzie się prędko przyzwyczają
i nawet będą naśladować. Proszę mi napisać, które są te godziny, a ja się też dostosuję
(inna rzecz, że się z kimś można specjalnie umówić, ale to obowiązuje tylko pewnego
człowieka na pewien raz)!
Sprawa Rzeuskiej też jest przykra. Czegóż ten Doroszewski chce? Ja jednak miałem o nim lepsze niż Pani wyobrażenie, bo nie mogę sobie wyobrazić, by ludzie
mogli być tak dziecinnie egotyczni. Mówiło się: noblesse oblige, ale ja od lat mam już
powiedzenie: intelligence oblige, i kto tego tak z byle jakiego powodu nie stosuje, nie
mam dobrego wyobrażenia o jego prawdziwej inteligencji.
Więc Pani nawet nie dostaje PorJ?
Zastrzyki dla mojej siostry przyszły w sam czas, bo w ostatnim tygodniu miała
ciągłe zawroty głowy z tej anemii i już Orla kupiła dla niej jeden za 380 zł. Ale niech
Pani napisze, ile te kosztują.
Już nie wiem, com Pani posłał z korekt, a pojutrze poślę więcej. Na razie posyłam
o Perełkach. To napisał magister Urbańczyka Zierhoffer Karol („pseudonim”154 do
wewnętrznej wiadomości redakcji); trzeba było dość poprawić i przerobić, ale na
przyszłość może z niego coś być. Dopisałem do tego o niektórych tych numerach,
które mi Pani przysłała, ale mi poza pomyłką jakąś nie przysłali 2. korekty, będzie
to więc osobno. Za to odsyłam 2 wycinki dla pokazania pomyłki w dacie: sprawa to drobna, ale o tyle ważna, że gdy JP podejmuje jaką polemikę, musi cytować
154 Artykuł Perełki językowe był podpisany Kazet.
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dokładnie. Z poprzednich wyciągnąłem to głupie czepianie się za Kryńskim połączeń
„dwadzieścia trzy książki” jako błędu, gdy Passendorfer na dziesiątkach autorów od
XVI do XX wieku pokazał, że to dopuszczalne.
Jutro wręczenie księgi jubileuszowej Kleinerowi, 22. akademia Jakuba Wujka,
28. [–] (którego mam zagaić), przedtem też jeszcze coś, 30. Komisja Językowa ze stylistycznym Klemensiewiczem. O Fiodorowie i Biriukowie już, zdaje się, pisałem. Wędkiewicz znów alarmuje o Paryżu. Chciałbym, ale i nie chcę, rozsądkowo. Moja żona
dziękuje za powieść o Ukrainie, ale to dopiero dziś przyszło. No to może wystarczy.
Dbać o zdrowie! Igorem się nie trapić! Na PorJ ruszyć ramionami! Od nadmiaru
odwiedzajacych się odciąć! Tylko 1., choć najwcześniejszy, niezupełnie jest w rękach
Pani, 2.–4. zupełnie.
Więc może za 13 dni, jeśli ten dzień i te godziny będą dostępne.
K.N.
736. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków,] 26 XI 1949

K.P.A.,
dziś dostałem zwrot korekty 1. arkusza, czekam więc na 2., a 3., przełamany, wyślę
pewnie dopiero za 3 dni. I tak będzie to wcześnie.
Co się dzieje z Panią i z kamieniami, o których mi Pani pisała dokładnie 10 dni
temu? Coś się od tego czasu powinno było zadecydować.
Komisja Nazw Miejscowych będzie 3–5 grudnia i chyba na niej będę. Przyjadę
pewnie 2., wieczorem późnym, jeżeli koleją, po południu, jeżeli autem. Jeszcze nie
wiem.
Stało się i dzieje się to i owo, ale to lepiej ustnie. Ale Pani niech mi lepiej przedtem
napisze, czy Pani wtedy nie będzie zajęta badaniami nad sobą.
K.N.
737. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 27 XI 1949
Szanowny Panie Profesorze,
wydaje mi się, że strasznie dawno nie pisałam, a może tylko czas tak się nijako rozpływa. Tymczasem dostałam dwa miłe prezenty. Fotografię bardzo dobrą, choć
„paszportową” (czy to pod znakiem Paryża?) i książkę od Pani. Książkę tę dawno już
chcieliśmy przeczytać, więc tej wspaniałej okazji nie mogłam się oprzeć, a że właśnie
się zbiegła z najostatniejszym znów (2 dni ostatnie) kwękaniem, kiedy chodziłam
skurczona we dwoje, a wykład odbywałam, przysiadając co chwila przy tablicy na
krzesełku, więc się ją jednym tchem przeczytało.
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Mechanizm faszyzmu włoskiego tak nam wiele przypomina… Choć Witold mówił, że jednak działał on łagodniej niż to, co pokazał autor. Że ludność włoską różni
znajomi jego z czasów wojny, nawet nominalnie faszystów, wspominali bardzo dobrze jako ludzi bardzo uczynnych i życzliwie idących z pomocą. Ale obraz wsi Włoch
południowych jest beznadziejnie ponury. Ciekawam, czy się tam co zmieniło obecnie. Czy w ogóle mogło się co dla nich zmienić.
Było dziś uroczyste posiedzenie doroczne TNW. Koneczna i prof. Szeruda155 zostali członkami zwyczajnymi na Wydziale I. Prof. Korczewski156 miał ładny odczyt
przyrodniczy o fotosyntezie, asymilacji dwutlenku węgla w roślinach: rozwój badań
i zapatrywań. To bardzo kulturalny i miły pan. Poznałam go (i jego żonę) w Paulinum. Pytał wtedy o Pana Profesora.
Wielki Julian157 sromotnie przepadł na wczorajszych wyborach. Typował siebie na
wiceprezesa TNW, tymczasem go nie wybrali ani na wiceprezesa, ani na sekretarza generalnego. Sekretarzem generalnym został prof. Michałowski, Juliana na dzisiejszym
posiedzeniu nie było – a narzekania na niego słyszało się bardzo ostre w ostatnich czasach. Pośrednio jego obwiniał Sierpiński w dzisiejszym przemówieniu (bez nazwania
imiennie) o niedopuszczanie prac do druku i opóźnianie druku sprawozdań z prac
poszczególnych wydziałów. Zobaczymy, jak to pójdzie pod Michałowskim, dla którego mam bardzo wielkie uznanie i podziw za zorganizowanie działu stałej wystawy
obiektów z archeologii klasycznej i Egiptu. Wystawa jest śliczna – otwarta od kilku
miesięcy. Żadne muzeum zagraniczne by się go [sic] nie powstydziło. Wyzyskano do
tego podziemia Muzeum Narodowego. Zwłaszcza Panią mogłaby ona zainteresować.
Nawet w płaszczyźnie tzw. „jazdy do Szczecina”. A że to zejście niewysokie i dużo
kanapek dla odpoczynku, więc by nie było męczące. Wszystko podane przystępnie,
bez natłoczenia obiektów. I bardzo ładne oświetlenie (kosztowało 32 000 000 zł!).
Wartość obiektów nierówna. Np. zupełnie drugorzędna jest salka odlewów brązowych (współczesnych – jakiś poniemiecki szaber) dawnej Grecji. Ale za to ceramika
grecka i rzeczy egipskie są bardzo ładnie i pouczająco podane.
Za to inna nowina: drukarnię Uniwersytetu Warszawskiego, czynną od roku,
przejął od paru miesięcy PZWS158. Nie wiem, jakie są kulisy tej sprawy. Może te
same co i Centralnej Komisji Wydawniczej. W każdym razie członkowie TNW
155 Jan Szeruda (1889–1962) – biblista, teolog, pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
profesor Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, członek PAU.
156 Michał Korczewski (1889–1954) – botanik, biochemik i fitofizjolog, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek PAU. Pierwotnie Michał Zając, został
adoptowany przez Adama Korczewskiego. Nitsch uczył go w krakowskim Gimnazjum
św. Anny.
157 Julian Krzyżanowski.
158 Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (1945–1974), potem Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne).
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ułożyli jakąś protestującą rezolucję, powołując się na inny stan rzeczy w instytucjach
naukowych radzieckich, ale czy to co pomoże?
Wyszedł już t. II „Prac Komisji Językowej TNW”, gdzie jest mój artykuł i artykuł
Kotańskiego i innych (Koneczna (2 art.), Skorupka (2 art.), Zając (2 art.), Kurkowska, Głowacka159, Olszewska i Doroszewskiego obserwacje o elemencie labialnym
tylkojęzykowym (u̯ ) w wymowie nosówek polskich – oczywiście bez przytoczenia
literatury przedmiotu (choćby Kuraszkiewicza)). Prawdopodobnie literatury tej nie
czytał ani pamiętał. Stąd jego referaty mają charakter odkryć i objawień. Ostatnio
miał referat u psychologów o językoznawstwie a badaniach fizjologicznych Pawłowa,
ale o tym to już ustnie. W dyskusji zabierali głos Rysiewicz i Tomaszewski160 (psycholog ze Lwowa).
Ale najlepsze, że w ogóle Doroszewski czy kto inny – nie wiem, w czyim to było
zakresie – nie dopilnowali sprawy odbitek naszych artykułów. Zdobył je tylko Zając,
bo trafił do Krakowa i zdążył zamówić sztuk 50 dla siebie, zanim skład jego artykułów rozrzucili. Inne składy już były rozrzucone, jak sam opowiadał. Sprawą tą bardzo żywo przejęła się Koneczna i powiedziała, że trzeba będzie wydobyć parędziesiąt
egzemplarzy tych tomów III i rozbroszurować je, dzieląc między autorów. Wierzyć
chcę, że to dojdzie skutku. Ale niedbalstwo było – wolę nie dochodzić, czyje. Myślę
o tym z niesmakiem.
Odesłałam korektę Perełek językowych. To omówienie ich przez asystenta Urbańczyka jedną ma stronę „mankamentną” – czy nie za silnie bije na ignorowanie „Języka Polskiego” przez Ostrowidza161? Trochę to w naszym piśmie wyglądać będzie na
autoreklamę. Choć młodzieńcowi z Poznania przyszło to naturalnie. Co do różnicy
w datach, musiała być moja pomyłka: napisałam 3 zamiast 30 X, coraz częściej się łapię na niekończeniu wyrazów w moich rękopisach. Wysyłam nowa próbkę „perełek”
od Strażaka – są żałośliwie monotonne, co było zresztą podnoszone.
A Żółkiewski jest mało dyskretny i o moim Igorze roztrąbił na prawo i lewo (że to
podobno będzie dobra praca). Już i Zając mnie o nią zagadywał. Dość, że mam nowy
przypływ tremy i widzę, że całość trzeba robić bardziej naukowo, niż miałam zamiar,
aby się czymś różniła od Jakóbca162 i rzeczywiście mogła być w pewnym stopniu podręcznikiem dla studentów. Stąd przyjdzie rozszerzyć jeden dział: o języku i ortografii
Słowa. No i nie unikać powoływania się na źródła, co mogłoby być balastem w pracy
popularnej.
159 Bożena Głowacka (Wierzchowska) (1923–1980) – językoznawczyni, fonetyczka, w tym czasie asystentka w Instytucie Fonetycznym (późn. Zakład Fonetyki) UW.
160 Tadeusz Tomaszewski (1910–2000) – w tym czasie docent UMCS, rok później otrzymał
katedrę na UW, gdzie stworzył warszawską szkołę psychologiczną.
161 Ostrowidz (pseud.) – autor artykułów o poprawności językowej w „Trybunie Ludu”.
162 Marian Jakóbiec (1910–1998) – literaturoznawca slawista, profesor UWr.
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Odkąd wróciłam z Soplicowa, nie napisałam ani słowa. Absorbują mnie wykłady;
trochę musiałam odbyć konferencji z paru lekarzami. Trzej się opowiadają za operacją jako najlepszym wyjściem. Jeden tylko – nasz rodzinny – protestuje. Ale wymaga
reżimu – 6 razy dziennie jeść, 6 tygodni kuracji w szpitalu itd., więc nie wiem, czy
wytrzymam, bo i tak kamieni się nie pozbędę. Żadna medycyna nie może ich rozpuścić. Mój stan jest dobry tylko w wypadku ostrej, bezbiałkowej diety: bez jaj i bez
żadnego, nawet białego mięsa. Wtedy nic mi nie dolega, ale za to opadam z sił. Więc
mnie to wszystko zdejmuje rezygnacją i na razie ograniczam się tylko do gotowania
lekkich obiadów dla mnie i Witolda przez p. Ryciukową (naszą sprzątaczkę), a i to
dopiero od 1 grudnia, bo się na razie robi porządki w mieszkaniu i odpowiednie
adaptacje kuchenno-gospodarcze w łazience.
Tyle o sprawach warszawskiego podwórka. Aha, jeszcze jedna – z tą Rzeuską nigdy się nie skończy: Doroszewski do mnie się zwrócił, że Rzeuska jest rozżalona czy
przygnębiona, że przygotowuje odpowiedź i że ona bardzo ostro pisze. Powiedziałam,
że nie mam nic przeciwko temu – na co on się zdziwił (widocznie tym, że się jej nie
boję). Potem mówił, że ma Rzeuska pretensje, że moich zarzutów nie wysunęłam
w dyskusji na jej referacie. Powiedziałam, że zwracałam jej uwagę na to i uprzedzałam, że językoznawcy mogą wytoczyć sprzeciw na jej interpretację języka Chłopów,
ale ona na to nie zwróciła widać uwagi, skoro mogła nadać taką formę apodyktyczną
swym twierdzeniom w artykule w „Odrodzeniu”. Na to mi on już nic nie mógł odpowiedzieć. A kiedy mu dodałam, że moim zdaniem ona niewłaściwie podeszła do
zagadnienia od strony metodycznej, odpowiedział mi wymownym milczeniem. Powiedziałam w dodatku, że już samo to, co napisali w PorJ ex re jej artykułu, pośrednio
kładzie jej tezę. Na to znów zdziwione milczenie. To nie jest człowiek odważny. Stąd
polemika z nim jest niemożliwa. Najbardziej go widać boli, że on moralnie popierał
i tezę Rzeuskiej (contra Kraków), i ją samą – i ktoś śmiał na podwórku warszawskim
zaopiniować to, i to jak dotąd z sukcesem. Osobiście byłabym gotowa nawet podać
Rzeuskiej kilka argumentów przeciwko sobie w tej obiecanej replice. Ale już tym się
nie chwaliłam. Zobaczę wprzód, jak też ona mnie objedzie.
Na razie tyle – już kończę – i list ten, tak spóźniony, wyślę. Bardzo, bardzo dziękuję i za książkę, i za anioła stróża w formie fotografii.
Do widzenia
A.O.-J.
738. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Warszawa,] 27 XI 1949

Szanowny Panie Profesorze,
po zaklejeniu koperty przypomniały mi się różne sprawy: błędy druku i niejasności
w ostatnim nrze JP przyniesione przez Strażaka: str. 186 b w. 5: zamiast pierwsze
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powinno być pierwsza; str. 179 a Klemensiewicz powtarza 2 razy zdanie czy nie ma
wolności innej, jak tylko wolność własnego grymasu, i to zarówno w w. 31, jak i z proponowaną poprawką w w. 33, gdzie tej poprawki się nie dostrzega (może w zdaniu
powtórzonym powinno być opuszczone to innej  ?). Ja też tych różnic nie chwytam
w tekście.
W spisie rzeczy, jeśli się da, przypominam o moim zapomnianym w roku zeszłym
artykule (choć właściwie za często się na niego już powołują w roczniku ostatnim
w związku z tym szeregiem).
Co do K. Dejny i próby ściągnięcia go do Krakowa, to będzie z dużą krzywdą dla
prac Uniwersytetu Łódzkiego i Stiebera. Tym bardziej że Ułaszyn mu tam pracę dezorganizuje swoimi dziwactwami, a przy tym podobno na następczynię po Ułaszynie
mają na oku w ministerstwie Rudzińską-Froelichową, dawną asystentkę Słońskiego,
obecnie dyrektorkę szkoły, gdzieś może w Skierniewicach, osobę zupełnie nieproduktywną naukowo. Więc ewentualna i może niedaleka habilitacja Dejny (gdyby mu się
prędko wydrukowało pracę habilitacyjną) mogłaby tę sprawę przy rozporządzaniu
na miejscu docentem jako siłą kompetentną, tę sprawę całą co najmniej na jakiś czas
zażegnać, jeśli nie udaremnić. A czy Lehr porozumiewał się w tej sprawie z Dejną,
czy też wystąpił na własną rękę? A Dłuska podobno definitywnie katedry w Krakowie nie dostanie. Żebyż przynajmniej docenturę etatową dla niej zrobić w Krakowie.
Naprawdę szkoda jej na wykańczany Lublin i pobory wypłacane z datków „na tacę”.
Do widzenia
A.O.-J.
739. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 XI 1949
Szanowny Panie Profesorze,
dziś rano poszedł list i karta, a od wczoraj wieczór tyle się u nas zmieniło, że muszę
donieść o moim pognębieniu mnie na całej linii przez doktora i Witolda. Dr Rutkowski, który się sprzeciwia operacji, sprzeciwia się też kategorycznie odkładaniu kuracji
czy czegokolwiek do Wielkanocy. Zażądał kategorycznie przerwania moich zajęć, położenia się do łóżka w domu lub na klinice; gotowania mi w domu przez Rysiukową
i wszystkich tp. okropności. A Witold w ciągu paru godzin dziś rano to wszystko tak
pourządzał, że nie mam odwrotu. Gospodarstwo przeniosło się do łazienki, jutro usuwa się piec kuchenny z pokoju, w piątek wstawia się [–], w sobotę wieczorem instaluję
się w sąsiednim moim sypialnym łożu i ma to trwać z prawem podnoszenia się na
2 godziny przed obiadem i dwie godziny po obiedzie do świąt Bożego Narodzenia.
Zastrzyki zaczęłam już dzisiaj. We czwartek zatem kończę moje zajęcia na uniwersytecie, dam lekturę i odpowiednie wskazówki studentom, a w sobotę czy choćby już
w piątek po południu bardzo się ucieszę odwiedzinami Pana Profesora.
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Stieber chce przyjechać albo na sobotę, albo na poniedziałek, bo mu chodzi prócz
widzenia się z Panem Profesorem też o poszperanie po księgarniach. Prosiłabym tylko
zawczasu o listowne może jeszcze powiadomienie, jaka pora Panu Profesorowi dogadza, by mógł do tego dostosować swoje ruchy po mieście i porę wyjazdu.
Załączam do listu notatkę Wojtasiewicza: Nowe znaczenie wyrazu poselstwo163 –
może się przydać do JP, jeśli nie w tym numerze, bo pewnie już zestawiony, to w najbliższym – najprędzej może z dopiskiem Redaktora. Wydaje mi się że warto jest
zanotować tę obserwację. Jest to, jak mi się zdaje, regeneracja potencjalnie archaicznego znaczenia (dziś zafiksowana w zleksykalizowanym towarzystwie < *towarzysze)
na stopniu udemokratycznionej rzeczywistości. Wyraźnie zdobycz naszej stopniowej
rewolucji. O artykule dłuższym Wojtasiewicza pamiętam – już miałam z nim jedną
konferencję – omówiłam tekst, który mi przyniósł, i zwróciłam do przerobienia. Na
pewno sobie z tym poradzi. Rzecz może będzie gotowa na przyjazd Pana Profesora.
Wypadnie, niestety, dość obszernie – ale można będzie się z tym pogodzić, jeśli będzie dość interesująco i żywo (o co mam trochę tremy) podane.
Załączam kartkę dla Sławskiego czy też w ogóle biblioteki Studium Słowiańskiego – Pan Profesor tam bywa? – z zapytaniem, czy będzie można to nabyć w paru egzemplarzach. Ktoś mi nie oddaje pożyczonego egzemplarza – a potrzebny mi (Lehr).
[bez formuły finalnej i podpisu]
740. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 XI 1949, wieczór
K.P.A.,
do tej chwili nie wiem, czy pojadę koleją (raczej autem). W 1. razie będę w piątek
po 10 wieczorem na Lwowskiej, w 2. razie (mniej prawdopodobnym) po południu.
Bardzo proszę dać pani Elusi liścik, bym przyjechawszy, wiedział, czy, kiedy, gdzie
i jak mogę się z Panią widzieć. Wieczory mam oczywiście wolne od godziny 18,
a nadto przerwę obiadową 13–15, bo wspólnych obiadów nie będzie. Ale przy Pani
chorobie nie miałbym serca Pani obciążać obiadem, tym bardziej że gdy Pani obiad
przyrządza, wtedy Pani o wiele więcej dba o ciało gościa niż o jego duszę, a ja [–]
mam z Pani pod każdym względem bardzo mało. W takiej przerwie mogę wpaść na
chwilę, tyle, by się porozumieć, [– –] od rana w sobotę.
Bardzo mnie niepokoi Pani zdrowie.
Radzę tak: niech Państwo zjedzą obiad przed 13., w sobotę podczas przerwy ja
przyjdę na całą godzinę. Tyle spraw do omówienia.
Do…
K.N.
163 Ukazał się w JP XXIX.
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Moja żona ma wielką ochotę jechać, ale koleją to wykluczone, a nawet autem bardzo by się
zmęczyła. Gdybym miał przyjechać autem, co właściwie z różnych powodów być nie powinno, zatelegrafuję, bo w takim razie już w piątek wieczór jest do dyspozycji, może i wcześniej.

741. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 XII 1949
K.P.A.,
równocześnie wysyłam exprès korektę 3. arkusza, licząc, że wróci jeszcze przed pójściem na maszyny. Jutro idzie zeszyt do cenzury, a gdy wróci, zaraz się roześle honoraria. Na Pani nazwisko przyjdzie 1447 dla Pani za korekty i 641 dla Wojtasiewicza,
razem.
Przekonany jestem, że nie miałbym powodu do zrzędzenia, gdybym był
w W-wie. Pewnie Pani intensywnie pisze Igora, tak ładnie, jak i dotychczasowe ustępy. Pani w ogóle pisać umie i powinna Pani mieć o sobie to przekonanie, nie czekając
na pochwały. Ale Pani ich potrzebuje, i to w dużej mierze, nie darowując po tylu
latach „kalibru”; a przecież to była pochwała. Czyżby Pani wolała być Styką niż Stanisławskim164; albo tak gigantyczną ma Pani ambicję? Zresztą i jakość, i kaliber się
rozwijają do śmierci, raczej u kobiet, np. u Orzeszkowej (bo ani u Sienkiewicza, ani
u Prusa).
Zenon miał drugą część odczytu o układach zdaniowych, a raczej pozazdaniowych, bo niewiadome są zdania granice. Bardzo szeroko postawiona i problematyka,
i program badań, pierwszy raz w Polsce. Na razie będzie w „Sprawozdaniach” obszerne streszczenie, nie przed późną wiosną. Na ogromnym materiale.
Wielu rzeczyśmy nie obgadali; trudno, obgadamy w marcu (?).
Do widzenia
K.N.
742. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 XII 1949

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę ze spisami treści. Wyraz przemawania już raz poprawiałam – widzę,
że zecer ją zlekceważył (tę poprawkę). Parę cyfr w odpowiedziach redakcji i zdaje się,
że opuszczeni w spisie treści Machek165 i Świderska (jestem czuła na ich losy).
164 Mowa o malarzach dość odmiennej wartości: Janie Styce (1858–1925) i Janie Stanisławskim (1860–1907).
165 Václav Machek (1894–1965) – czeski językoznawca, slawista, etymolog, profesor uniwersytetu w Brnie.
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Leży mi się starannie, ale pisze daleko gorzej – omawiać próbuję orientalia („turcyzmy”). Słowa i realia – wypada mętne i blade wyliczenie.
Przyjechała Myszka ze smutną wiadomością, że Ścibor zachorował – jeszcze nie
ustalono, co to: nerki, serce czy wątroba (woreczek?), dopiero robią badania. Za 2 dni
tu znów będzie – ma jakieś odczyty w ministerstwie – i wtedy się więcej dowiem.
Szykuje się ostra recenzja w PorJ broszurki Milewskiego Jakimi językami mówią
ludzie (Wiedza Powszechna). Mnie wstyd za niego i za siebie, bo napisał, że he = ten,
she = ta, it = to i dał przykład he boy = ten chłopiec, she girl = ta dziewczynka i he = ten
powtórzył 2 razy – a ja w czytaniu przeoczyłam! Więc się tym trochę gryzę – bodaj
czy nie więcej, niż będzie się przejmował sam autor. Warto by może poprosić Kuryłowicza o recenzję tej jego broszurki dla JP, ale już może po wyjściu „ichniej” w PorJ
(wymiana „usług” za recezję Milewskiego o jego, tj. Kuryłowicza) – a wtedy będę
zupełnie pewna, że tylko istotne usterki książeczki (w te Milewski zawsze obfituje,
np. korekta drukarska pracy bardzo marna; niektóre moje zastrzeżenia co do składni
rządu pominął – a mogą go teraz zaatakować – i słusznie) będą wytknięte. Zresztą
nie takie to ważne, by tyle o tym pisać. Trochę mi zresztą żal i Klemensiewicza, który
figuruje jako redaktor działu.
Muszę już kończyć, bo Witold idzie na pocztę, i wracać do tego przedostatniego
rozdziału Igora.
Do widzenia
A.O.-J.
743. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 XII 1949, po powrocie z W-wy
K.P.A.,
list Pani czekał tu na mnie. Jutro rano o 8. dowiem się telefonem, co słychać z JP.
Zapewne będzie można jeszcze powprowadzać Panine (jednak to bardzo pożyteczna
forma, warto ją wydobyć z gwarowości) poprawki*). Ale, co ciekawe, czekał i „Poradnik Językowy”, o którym oczywiście to i owo dałoby się napisać166. Ale najciekawsze
są w nim dwie rzeczy: 1. w dalszym ciągu brak dopełnienia o Paninym artykule przeciw Rzeuskiej, co już sprawę czyni zupełnie jasną, wbrew moim pierwotnym próbom
usprawiedliwienia. 2. Pierwsze 3 wiersze na s. 36 treściowo niezupełnie z sensem, ale
za to najzupełniej jasne jako „ukłon”167.
166 Mowa o nrze 6 z 1949 r.
167 Nitsch odniósł się tu do zdania kończącego przedstawienie przez Doroszewskiego książki T. Lehra-Spławińskiego Początki Słowian. Prasłowianie. Słowianie zachodni. Słowianie
wschodni. Słowianie południowi, zaczynającego się na s. 35: „Jeżeli prasłowiańszczyzna była
językiem w społeczno-kulturalnym znaczeniu tego terminu, to staje się niezrozumiały
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Ciekawe, że ten ostatni w roku zeszyt nie ma spisu rocznika, a administracyjnie,
że nie załączyli czeku.
*) Pani jest znakomitym korektorem, ale przede wszystkim powinna Pani zostać redaktorem.
19 XII

Ale na ogół ten zeszyt „Poradnika” udał się im, jest żywszy niż czasem JP.
JP wrócił z cenzury dopiero w sobotę, po całym tygodniu rozważań czy zaniedbania. Wobec tego kartkę tytułową jeszcze się poprawi, ale może zaledwie przed wilią
zacznie się rozsyłać.
Sobotnie posiedzenie Komisji Językowej z referatem Rosponda o śladach mazurzenia w zabytkach (nie w bulli 1136, ale we wrocławskiej, może w świętokrzyskich…) było podobno dość zajmujące (Rospond dał też część metodyczną) i z dyskusją, ale Nieżyczliwy znów oczywiście na nie nie przyszedł!! Nie do pojęcia.
Przedruk Rozwadowskiego już cały, brak tylko jeszcze korekty ostatnich 2–3 arkuszy. Koło Nowego Roku zamierzamy rozsyłać tym, co się zgłoszą i przyślą 50 zł,
wg ogłoszenia na 3 stronie okładki.
Do widzenia. A kto byli ci goście, co przyszli przed samym moim wyjściem?
K.N.
744. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 XII 1949
K.P.A.,
Siudut, najdokładniejszy i najdbalszy z dotychczasowych administratorów TMJP,
powiedział, że dziś wyśle Pani numer JP, nie czekając na całą paczkę, która wyjdzie
27 bm.
Rozwadowskiego ostatnie 3 arkusze są w II korekcie, rzecz więc nie wyjdzie
w tym r.b. [sic], jak zapowiedziano na okładce nru 5, ale wyjdzie z początkiem stycznia, zapowiedź więc z okładki nru 6 pozostaje ważna, na co zwracam uwagę.
Jakubowski obstaje przy swoim, że po rosyjsku wiadoma nieodmienność istnieje
w języku mówionym, może tu i ówdzie w gazetach, ale stanowczo nie przeszła jeszcze
do porządnego języka literackiego. Co innego w rosyjskich nazwach po polsku, gdzie
nie znający rosyjskiego mógłby odmieniać: w Bołogojem, Michajłowskojem, raczej
więc nie odmienia. Oczywiście nie dotyczy to Jakubowskiego, który obowiązany jest
znać polski odpowiednik rosyjskiego -oje.
proces jej różnicowania się, którego wynikiem stały się scalające się w naszych oczach
języki słowiańskie (podkr. nasze)”. Prawdopodobnie było to nawiązanie do ideologicznej
tezy o powstaniu po ogólnoświatowym zwycięstwie komunizmu jednego języka, bo chyba
tak tylko można rozumieć sformułowanie o „scalających się na naszych oczach językach
słowiańskich”.
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Urbańczyk pisze mi, że Doroszewski zaczyna być wpływowym i szkodliwym.
Utrącenie książeczki Małeckiego, Lehra, a w przyszłości pewnie wszystkich innych
wydawnictw Studium – to tylko początki i dla nas widoczne odcinki jego działalności itd. „Lehr powinien użyć całego swojego sprytu i stosunków, żeby Doroszewskiego jakoś poskromić”.
Dłuska powiedziała mi parę szczegółów z tego posiedzenia Rady Głównej, którą
ja po 2. opuściłem (a trwała do 6.), nie przewidując, a chcąc być u Pani. Zresztą nic
przecie z góry nie wiedziałem, bo zaproszenie z programem dostałem dopiero u wejścia na salę (prowincję zawiadomiono tylko krótkim telegramem w ostatniej chwili).
Rzeczy te nie są dla przyszłości wesołe (ani mądre lub choćby z sensem), ale ta przyszłość nie wiadomo, w czyich leży kolanach ([– – –]), ale na pewno nie w naszych.
Gdym tu powiedział o Dorosza wykładzie, według którego jedynym wyjściem
dla języka jest fonetyka eksperymentalna, Safarewicz powiedział, że grozi mu za to
spalenie na stosie, bo przecież язык и мышление168 są paralelne. Inni powiedzieli, że
nie dogoni.
Ale najważniejsze: jak się Pani ma, czy się Pani naprawdę leczy i czy to skutuje?
Piękna forma u Kotańskiego to „wleczące się po ziemi”. Nie wiedziałem, że to
też w niższych sferach warszawskich, bo dotąd znałem tylko z niektórych gwar południowomałopolskich (str. 91, ale prawda, egzemplarz jest jeszcze u mnie).
Do widzenia
K.N.
745. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 XII 1949
Szanowny Panie Profesorze,
więc jestem „wygrana” z tym PorJ, bo gdyby mieli wspomnieć o mnie, nie mogliby
mnie nie potępić, by być w zgodzie z Rzeuską – najlepsze, co mnie mogło spotkać,
to pogardliwe milczenie.
„Ukłon” rzeczywiście jest, tylko jakie to języki słowiańskie tak się łączą? Czyżby
białoruski i ukraiński? A zabawne, jak się pewne polonizmy przyjmują czy przyjęły
w języku rosyjskim, np. pomimo czy ogulnyj (?) – na które natrafiam w moich lekturach – niestety, nie mogę dotrzeć, czy pisał je po rosyjsku Ukrainiec, czy Rus.
Państwo, którzy przyszli – to był doktór, co mnie leczy, z żoną. I dokonał gwałtownej rewolucji. W ciągu 5 minut znalazłam się nie na łóżku, ale w łóżku, i tak jest
do tej chwili. Wczoraj dokonał ponownego nalotu i nadal każe leżeć. Witold ma
teraz mniej wyjść z domu, więc się przestrzega jedzenia co 2 godziny. Piję oliwę. Dostałam elektryczną grzałkę-poduszkę i temperatura utrzymuje się stale mocno ciepła.
168 язык и мышление (ros.) – język i myślenie.
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Jeśli do Nowego Roku tą oliwą, co pije, i tymi lekami łykanymi się nie wykuruję, to
się na wiosnę zdecyduję chyba na operację, bo mi się całe życie rozłazi i robi coraz
mniej „interesujące”.
Pracuje się marnie. W ciągu tygodnia napisałam 15 ołówkowych kartek. A wolę
się nie przyglądać, jakiej to jest wartości. Zdaje się, że mocno na poziomie moich
obecnych władz umysłu i ciała, tj. pod poziomem.
PorJ jest dobry, choć artykuł o humorze jest bez humoru i choć pożyteczny, ale
istoty humoru w języku czy też poprzez zjawiska językowe nie wychwycił ani nie
poklasyfikował169. Dyskretnie ominął Freuda – co nie stanowi zresztą wielkiego zarzutu, ale wielka kategoria różnych „witzów”170 na tle zastępstwa jednej głoski czy
przestawek czy kontaminacyj – to całe morze. Może o tym kiedy indziej napisze. Na
pewno materiału mieć powinien dużo.
Rysiewiczowi wydrukowali artykuł, którego cenzura nie puszczała podobno do
nru poprzedniego. Czyta się go z pożytkiem, choć mógłby być przystępniejszy171.
A jak się przedstawia ortografia przymiotników ciemno-zielony? Leżę w łóżku i do
słownika ortograficznego tak daleko…, a u Konecznej jest na to położony nacisk (że
razem) w jej dobrym zupełnie artykule, jakby był lekką polemiczną wskazówką.
Odwiedziła mnie w niedzielę Dłuska. Ładnie wyglądała – dobrze ubrana i uczesana. Mówiła mi o jakimś lekarzu, co „wyprowadził” kamienie jej ciotce przed wojną
w Warszawie. Nazywa się Ostaszewski – młody był, więc jeszcze może i teraz działa.
Żałuję, że nie notowałam wszystkich rad i leków od początku moich dolegliwości.
Byłaby ładna kolekcja. Kończę, bo Witold stoi nade mną, żeby list zanieść na pocztę.
Załączamy dla Obojga Państwa życzenia świąt zimowych (bez zimy) i spokojnego
wczasowania bez wzruszeń (bo te najczęściej nie bywają takie, by ich komu życzyć).
Do widzenia
A.O.-J.
746. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 XII 1949

K.P.A.,
gdy kiedyś p. Łaszewski zajrzał za mojej bytności do Pani, wyrażała się o nim Pani
sympatycznie, ja zaś przypomniałem jego artykulik w PorJ. Przypadkiem teraz, kiedy
na niego natrafiłem: PorJ 1933, str 63. Podpisany tam wprawdzie tylko Ł., ale wątpię, by w tym piśmie współpracował inny Ł. Otóż moim zdaniem, artykulik tam jest
cały straszny; a kazali go panu Ł. napisać redaktorowie. Stara się on m.i. skrytykować
169 Mowa o artykule S. Skorupki Elementy formalne humoru w języku, PorJ 1949.
170 Witz (niem.) – żart.
171 Z. Rysiewicz, Językoznawstwo porównawcze a badanie języków żywych, PorJ 1949.
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mój artykuł z JP XVIII, zesz. 1, oczywiście bez żadnych argumentów, bo ich nie
miał, a nawet Doroszewski 1) przyznał, że ów artykuł Szobera, który ośmieszyłem,
był słaby, 2) uznał złe postępowanie [–], skoro zaprotestował tylko przeciw wyrazowi
„zataja” (str. 17 u góry).
Pisała kiedyś Pani o Zającu-Korczewskim. Po maturze Zającowej widziałem go
w parę lat raz jeden (był u mnie). Bardzo zdolnego chłopca uczyłem tylko w kl. VII
logiki. Był synem stangreta (?) u Branickich w Suchej, a Braniccy są herbu Korczak.
Czy sympatyczny, tj. w jakim typie on i jego żona, powie mi Pani kiedy za widzeniem.
26/12

Kazałem odbić 50 egzemplarzy arkuszy JP, których się nie zbroszuruje, ale będą służyć za namiastkę nadbitek, których nieraz autorowie żądają (ostatnio bardzo usilnie
Westfal). W tym stanie rzeczy i Wojtasiewiczowi przyśle się na ręce Pani kilka kartek.
W tej chwili przyszedł list Pani. Ucieszyła mnie jego energia: może wreszcie będzie jaka poprawa! Bo tego systemu leczenia się, jaki widziałem, nie można przecie
brać na serio. A z listu się okazuje, że Pani i w łóżku ma humor, lepszy niż Skorupka,
a wcale niekoniecznie wisielczy.
O języku Chłopów pomówię z Zenonem, bo mnie trudno. Ale czy ta „pogardliwość” w stosunku do Pani wyjdzie Rzeuskiej na dobre, wątpię.
Nie widzę odcienia polemicznego w ustępie Konecznej o jasnoniebieskim, wygląda mi to serio. A Rysiewicz byłby jaśniejszy, gdyby dał jakie nazwiska, czego oczywiście celowo unika.
Huxleya przeczytałem. Ciekawy obraz środowiska, sporo ciekawych postaci –
a tendencja czy idea? Mniej ciekawa, bo w gruncie rzeczy nienowa. Ale czy może tu
być coś naprawdę nowego? Chyba ta próba wyobrażenia sobie pośmiertnego życia,
ale te obrazy chyba najgorzej wypadły*). Nie odsyłam, bo moja żona jeszcze nie czytała, ale skoro nie dostanie oryginału, to i przekład przeczyta.
wg mnie, bo mojej żonie, trochę obeznanej z mediumizmem, Lodgem172 i nie Lodgem,
wcale się podobały, tj. zyskały uznanie (prawdziwości?).
27/12

*)

Dostała Pani zeszyt JP z brązową okładką; w ten sposób urozmaiciliśmy cały rocznik.
Ale teraz sprawa r. 1950. Mimo Paninego pierwotnego oburzenia trochę się już Pani
z tą okładką oswoiła (nie jest kartką tytułową) i sądzę, że może zostać, byle nie była
czarna, bo to istotnie wyglądało jak klepsydra. Myślę, że najlepiej by było dawać
cały rocznik w tym samym kolorze, np. r. 1950 granatowy. Poza czarnym najgorzej
wychodzi czerwony, między innymi można wybierać. Dla mego wzroku jedno jest
uderzające: w dzień rozróżniam granatowy : ciemnozielony, przy sztucznym świetle
172 Oliver Lodge (1851–1940) – angielski fizyk, profesor uniwersytów w Cambridge i Birmingham. Zajmował się także spirytyzmem.
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każdy z nich z osobna robi na mnie wrażenie czarnego; ale gdy położę obok siebie
czarny i granatowy czy czarny i ciemnozielony, to od razu widzę, że żaden z tych
kolorowych nie jest czarny, a i sam dla siebie niby to jest czarny, a przecie nie jest
ponurą klepsydrą. Z tego wynika, że ten granatowy mógłby zostać na r. 1950, tylko
może odrobinę jaśniejszy? Jak Pani myśli?
Znów myślę, że dałoby się zeszyt wypchnąć nawet na początek lutego – cóż, kiedy ja zupełnie już nie mogę się zebrać na pisanie, a musi się zacząć od wspomnienia
o Kleczkowskim. Innych artykulików – poza większym o czeskiej kulturze językowej – jest już sporo, a drobiazgów nietrudno nazbierać, byle się tego nie odkładało
na ostatnią chwilę.
Jutro rano przyjeżdża Urbańczyk, a w sobotę mamy posiedzenie Słownika staropolskiego. Pomówi się więc i o JP, i o innych. Ale przedtem muszę jeszcze dokładnie
przeczytać przydzielone mi na to posiedzenie artykuły słownikowe, a jest ich sporo.
Życzę spokojnego przyjemnego leżenia
K.N.

1950
747. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 I 1950

K.P.A.,
nie ma to jak informacja Rysiewicza: dziś przyjechała Dłuska, dostawszy przez dziekanat humanistyczny krakowski pismo z ministerstwa, by podpisała umowę jako
zastępca profesora nauk pomocniczych literaturoznawstwa (do [–] I Katedry Historii
Literatury Polskiej), i to od 1 I 50, co oczywisty nonsens; ale będzie od semestru,
tj. 13 lutego. Widziałem ją tylko chwilę, oczywiście nie ma jeszcze mieszkania.
Pani oczywiście jeszcze leży w łóżku i przynajmniej w tym tygodniu nie wykłada.
Miałem list od Ścibora, który obiecuje artykuł do Encyklopedii na koniec stycznia
ukończyć, a potem go tylko jeszcze wykończać. A my? Dobraliśmy się.
Z trudem wypchnąłem do „Sprawozdań” streszczenie październikowego referatu
o dawności przejścia -x > -k, bo zeszyt już złożony, tylko nie połamany. Chciałbym,
by 18 bm. była wreszcie na Komisji Językowej ta dyskusja (gdyby Taszycki nie przyszedł, ostrzelałbym plac); ale musi być jako główny punkt jakiś referat, a tu dziś
widzę, że Kurzydłowic przeniósł swój o metryce starogermańskiej na posiedzenie
Wydziału (czy z wiedzą Safarewicza?). Nie chcąc pod żadnym warunkiem odkładać
tego na luty, musiałbym coś sam zgłosić, np. całą grupkę wątpliwości dotyczących
polskiego h (Koneczna, Milik, Otrębski…) – na szczęście czy nieszczęście łatwiej mi
mówić niż porządnie napisać.
Ale co! Wczoraj cenzura zażądała znów całości Rozwadowskiego, po co? Przecie
dała już placet na te 2½ arkuszy dodatku (są już nawet skorygowane). Gdy więc
za tydzień można by całość odbijać i broszurować, stajemy znów pod znakiem zapytania. Bo wolno im przecie nie dać pozwolenia na druk. Na wszelki wypadek
niech Pani nie przyjmuje ewentualnie Pani dawanych pieniędzy na konto przesyłki tej rzeczy z administracji JP dla przeszłorocznych członków, a przy sposobności
ewentualnie im powie, by nie posyłali, nie zamawiali, dopóki nie zbiorą wszystkich
uprawnionych żądających; bo po co robić niepotrzebne zamieszanie? Ale myślę, że
chyba nie będzie z tego katastrofy.
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Jakże się Pani leży w łóżku? Ja bym bardzo chętnie poleżał, ale jestem zdrów. Za
to moja żona nie tyle na serce (w ostatnich czasach nie było osłabło), ile na jakieś
zaziębienie, nie leży, ale nie wychodzi i pokaszluje.
Przedwczoraj przysłał swoje 2 artykuliki do Encyklopedii Słuszkiewicz: po kartce
o językach w Polsce ugrofińskich i ormiańskim. Jeszczem mu nie odpisał, tylko kazał
zaraz posłać honorarium (w skali 25 000 za arkusz). To cała na dziś korespondencja,
bo muszę się go spytać o tego germanistę Vossa1 (po Kleczkowskim).
Niech sobie Pani wyobrazi, że w naszym mieszkaniu mamy lokatora; wlazł i trudno go wyrzucić; mało pociechy, że to jest kot: dość ładny, może roczny samiec, żółty
z białym. !Poszukujemy nabywcy, nawet bym dopłacił.
[bez formuły finalnej i podpisu]
748. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 I 1950

Szanowny Panie Profesorze,
to chyba słuszne będzie zostawić tę samą okładkę JP, dając tylko ją kolorową, nie
czarną. Jużeśmy się do niej przyzwyczaili, kolor jasnogranatowy na ten rok bardzo
dobry. Nawet gdyby był taki sam granatowy, jak już był, gdyby się nie udało jaśniejszego zrobić. Na tle jasnoszarego papieru każdy z tych kolorów, byle nie czarny,
dobrze wygląda.
Już prawie od tygodnia jestem czynna, ale dziś, w piątek, leżę przez cały dzień.
Dr Rutkowski podleczył mnie wyraźnie. Tylko chodzenie i noszenie wyraźnie mi
jeszcze szkodzi. Staram się mniej palić, co świetnie mi robi – ale umysłowo za to
funkcjonuję o wiele gorzej. Po prostu ciągle zasypiam.
Co do niewspomnienia mego artykułu w PorJ, to jestem, jak pisałam, zupełnie
z tego zadowolona. I wolałabym, żeby żadnych nigdzie dalej wzmianek o moim artykule nie było. Lepiej poczekać, aż jej książka wyjdzie – myślę, że wtedy też ukaże się
jej replika zapowiadana i zobaczy się, jaki to będzie miało obrót. Czy nie zje mnie ona.
Rzeuska jest na Wydziale Humanistycznym bardzo wysoko ceniona. Wszyscy
bardzo ją chwalą, że jest zdolna – niewątpliwie – i że ma literackie zacięcie, i że wcale
nie jest „taka”, bo już jej podobno ostatnio 2 artykuły odrzucili – więc się powoli
przesuwa do szeregu „naszego” obozu. Zresztą ja osobiście uważam, że ma ona wiele
stron bardzo dodatnich, za które ją wysoko cenię. Dlatego lepiej zostawić rzeczy tak,
jak są. Piszę o tym dlatego, że z ostatniego bodaj listu odniosłam wrażenie, jakby
Pan Profesor uważał, że sprawa się ułożyła niewłaściwie i że powinno to mieć jakieś
rozwiązanie. No – już dosyć o tym.
1

Prawdopodobnie błędny zapis nazwiska i chodzi o Gustawa Fossa, adiunkta na UMK,
którego może planowano zatrudnić na UJ.
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Dowiedziałam się o śmierci Stanisława Michalskiego2. Pogrzeb ma być w Warszawie. Podobno we wczorajszym „Życiu Warszawy” była życzliwa, serdeczna o nim notatka. Dziwię się temu – ale do umarłych rzeczywiście łatwiej się odnieść spokojnie,
niż do tych, co jeszcze stoją na drodze.
Czy artykuł Wojtasiewicza obiecany na poniedziałek nie wypadnie za późno na
ten styczniowo-lutowy zeszyt? Jak idzie (czy ruszyło) wspomnienie o Kleczkowskim?
Absorbują mnie znów moje wykłady i z Igorem „stopnęłam” – właściwie próbuję
go przepisywać, co prawie tyle zajmuje czasu co pisanie.
Do widzenia
A.O.-J.
Zaczynam się zastanawiać, czy nieodmienianie w Kudielnoje, do Niegoriełoje itp., czy to nie
jest maniera Polaków mówiących po rosyjsku lub dzisiejszych tłumaczy. I dodam Polaków –
nie najlepiej znających jęz. rosyjski, jak ja sama. Bardzo mnie ta sprawa korci i żałuję, że jej
nie mogę przynajmniej dla polskich przekładów rozgryźć.

749. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 I 1950
K.P.A.,
z zaproszenia na Komisję Orientalistyczną wiem, że p. Witold będzie w sobotę
w Krakowie – Pani chyba ze względu na stan zdrowia, o czym zresztą w ostatnim
tygodniu nic nie wiem, nie. Ale idzie o p. Witolda. O mieszkaniu u nas nie mówię,
bo 1) wiem, że ma mieszkanie, 2) byłoby to trudne, choćby z tych powodów, które
mi Pani kiedyś w liście dość szeroko wykładała. Ale chcielibyśmy go zobaczyć, najchętniej na obiedzie, co jednak lepiej byłoby wiedzieć choć dzień naprzód. A nie
wiem, jak rozkłada swój czas krakowski. Dla nas obojętne, czy to będzie sobota, czy
niedziela, ale chętnie wiedzielibyśmy to choć w piątek. Piszę więc, byśmy może jeszcze mogli się o tym na czas dowiedzieć. Jeśli już nie da się dowiedzieć do piątku i jeśli
p. Witold przez całą niedzielę zostaje, to wolimy prosić na niedzielę.
Dalszy list zostawiam na czas po dowiedzeniu się czegoś więcej od Pani i o Pani,
a to z listu, który może jest w drodze czy od p. Witolda. Na razie wolę myśleć, że Pani
cały czas spędziła w łóżku i że to Pani na razie naprawdę pomogło.
Do…
K.N.

2

Stanisław Michalski zmarł 30 XII 1949 r. w Krakowie. Został pochowany na Powązkach.
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750. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 I 1950
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam produkcję Wojtasiewicza. Jakąś notatkę w związku z artykułem Westfala
do użytku Redakcji. I ten spowodowany artykułem Pana Profesora: O sposobach przemawiania do drugich. Jest trochę rozległy, odrobinę gadatliwy. Udało mi się obronić
artykuł od wyłącznie podręcznikowego piętna. Jest trochę przykładów z literatury
angielskiej. Ostatniej wersji artykułu nie zdołałam omówić z autorem, bo go Witold
nie dopuścił – znów się musiałam położyć, a że na krótko, bo teraz już nie mam
prawa przekładać wykładów, więc przynajmniej intensywnie mi nakazał leżeć bez
dyskusji i przewlekłej bytności, jak zwykle bywa u Wojtasiewicza.
Ołówkiem porobiłam trochę zmian, nie omawiałam ich z nim. Wolę wprzód
poznać opinię Redaktora, czy i kiedy, i co ewentualnie zmienić. Zmiany i tak byłyby
w razie druku niewielkie, można by dokonać ich w korekcie.
Jestem bardzo rada wiadomością [sic] o nominacji Dłuskiej – właśnie jej katedry
życzyłam na Nowy Rok. Cieszę się, że się to tak ładnie i szybko urzeczywistniło.
Jestem trochę przybita tym, że moje dolegliwości znów się odzywają, choć bardzo uważam na siebie. Przypuszczam, że może te mrozy spowodowały podrażnienie.
Z jedzeniem uważałam. Po mieście poruszałam się na 2 dni przed zapadnięciem. Ale
jest dobrze o tyle, że nie muszę leżeć, tylko mogę leżeć lub siedzieć. Przedwczoraj musiałam. Na razie piszę jeszcze na siedząco. Wtedy o wiele składniej mi się wykonuje
to, co robię. Trudno mi to nazwać pracą, tak to jest bez nerwu, tempa i osiągnięć.
Dostałam z PZWS propozycję opracowania podręczników na I lub II rok filologii
rosyjskiej na uniwersytecie. Z tematów językowych (bo są tam wszystkie wyliczone
przedmioty humanistyczne z literaturą i marksizmem): 1) Gramatyka opisowa jęz. rosyjskiego I r.; 2) Gramatyka historyczna jęz. rosyjskiego II r.; 3) Podstawowe wiadomości
o narodach słowiańskich, ich językach, dziełach i piśmiennictwie I r.; 4) Językoznawstwo
ogólne ze szczególnym uwzględnieniem zasad nauki o języku II r. Dalszy program następnych lat pomylili i wyszczególnili same przedmioty z zakresu geografii.
Napiszę odpowiedź odmowną. Dodam tylko, co wiem o Mirowiczu – że chciałby
napisać gramatykę opisową, że Wiadomości o narodach słowiańskich powinny by być
zrobione zespołowo. I już coś takiego (o językach literatur słowiańskich) projektuje się
w Studium Słowiańskim w Krak. Nie wiem, kto by mógł napisać gramatykę historyczną
języka rosyjskiego. Chyba tylko Lehr, bo sporo się zagadnieniami ruskimi zajmował, albo
może Janów, ale czy ma dar wykładu podręcznikowego? Nie wiem, czy kto inny mógłby to zrobić. Właściwie to nie ma dobrej gramatyki historycznej języka rosyjskiego po
rosyjsku. Jest Bułachowski3, ale to raczej pobieżna rzecz – pisana dla rosyjskich wuzów4.
3
4

Leonid A. Bułachowski (1888–1961) – rosyjski i ukraiński językoznawca slawista, profesor
Uniwersytetu Permskiego, a w tym czasie dyrektor Instytutu Językoznawstwa AN ZSRR.
wuz (skrót od ros. высшее учебное заведение) – uczelnia wyższa.
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Na tym kończę i do widzenia. Witold dziś na noc jedzie na referat do Krakowa,
ale nie wiem, czy się zobaczy z Państwem. Będzie od pociągu do pociągu. Więc list
idzie pocztą.
[bez formuły finalnej i podpisu]
751. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 I 1950

K.P.A.,
tydzień mija od bytności tu p. Witolda, od któregośmy się trochę dowiedzieli o Pani.
Czy leży Pani choć 2 dni tygodniowo w łóżku?
Artykuł Wojtasiewicza na ogół dobry, minimalnych wymaga retuszy. Ale w 1. nrze
już się nie zmieści, za dużo już w nim garmontu. [– – –] tak wielkie, że każdy musi
być podzielony: Czecha Poláka o kulturze językowej czeskiej5, który w przekładzie
Sławskiego zdecydowaliśmy się pomieścić choćby dla koniecznej analogii do sytuacji
polskiej (chcielibyśmy potem coś takiego o rosyjskim?), i Zaręby o nazwach niebieskiego koloru w gwarach i w historii (tu najciekawsza jest nieraz mnie już trapiąca
małopolska nazwa siwy – skąd to?). O Kleczkowskim napisałem, choć nie sądzę, by
mi się zbyt udało, ale też pisałem bez zbytniego zapału; pomówimy o tym ustnie,
zwłaszcza o tym, czego nie chciałem pisać. Jest jeszcze Grappina o fszegdiincy z Kazań
gnieźnieńskich, które on czyta wszegdym-ci, chyba słusznie, po bezsensownych dotychczasowych próbach. Rosponda etymologia Wschowy.
W peticie duża pochwalna recenzja Zenona o języku Jeża, notatka Altbauera o naiwnym tłumaczeniu muzułmana (obozowego) przez Dorosza, notatka Wojtasiewicza
o nakładcy, Konrada Górskiego o kałakucie i różne inne. Recenzja Kleczkowskiego
o na bakier van Meulena jako pośmiertna też musi tu pójść.
Materiału prawie na 2 zeszyty, ale się składa 1. zeszyt, nie wyjdzie przed 15 II;
tyle że zostanie od razu złożony zapas na 2. zeszyt. Korekty pierwsze dostanie Pani
najwcześniej za tydzień.
Taszycki ogłosił w grudniowej „Twórczości” artykuł o początkach języka literackiego. Byłby niezły, gdyby nie pomijał grobowym milczeniem tego, co nie odpowiada jego tezie: o mazurzeniu mówi, ale tylko wg swojego ujęcia – ani słówka o znanym
sobie moim odczycie, też co do -ch > -k. Zupełnie nie rozumiem tego człowieka.
I jeszcze: nie dał mi odbitki tego artykułu, choć dał np. Urbańczykowi. Czyli: jeśli się
kto z jego tezą nie zgadza, to on się na niego obraża.
Urbańczyk ma być w W-wie 10 lutego. Na pewno będzie u Pani, to mu Pani odda
jego egzemplarz artykułu Mazona.

5

V. Polák, Czeska kultura językowa po drugiej wojnie światowej, JP XXX.

• 295 •

Do widzenia za 2 miesiące
K.N.
752. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 I 1950
K.P.A.,
wczoraj odbyło się wreszcie to posiedzenie, którego się trochę bali: Pani i Urbańczyk.
Prócz dyskusji nad moim referatem miał być wykład Janowa o jakichś nowych staropolskich fragmentach, ale się go odłożyło, bo już nie było czasu. Taszycki dyskusji
nie zaczął, choć to on zażądał jej odłożenia, po pauzie zabrał głos Zenon i bardzo
spokojnie i systematycznie zanalizował obie tezy, niby to bez wyraźnego rezultatu,
ale bez najmniejszej wątpliwości stając po mojej stronie. (Właściwie w oczekiwaniu
mówcy pierwszy wystąpił Sławski, ale on tylko zwrócił uwagę, że podobne zjawisko
jest z serbo-chorwackim). Wtedy Taszycki wywodził swoje, w zasadzie powtarzając
argumenty artykułu z JP, to i owo dodając, itd. Wciąż mówił o „kiełkującym” zjawisku dopiero w XVI w., jakby sam nie wydobył go z lat 1460–70, też że granica
-k zgadza się w niektórych miejscach z granicą plemienną, żałował, że nie rozdałem szczotkowej odbitki, bardzo ostrożnie zaznaczył, czy też te historyczne granice
są naprawdę tak zgodne… Potem Ingarden co do metodyki, Moszyński, Milewski
(właściwie tylko w odpowiedzi Ingardenowi, ale nie wchodząc w meritum, czyli nie
broniąc tezy Taszyckiego, co by się może w [– –] Taszyckiego należało), wreszcie ja.
Czyli Taszycki ani nie zaczął dyskusji, ani nie poczekał, by po innych głosach zebrać
wszystko. Ja mu na wszystko odpowiedziałem i skończyło się. On musiał być zdenerwowany, bo nie został na posiedzeniu administracyjnym, na którym też nie został
Milewski (Lehr był w W-wie, jak i w październiku). Przewodniczył Kuryło.
Bardzo typowy dla niego był ten żal, żem nie dał szczotkowych odbitek. Przecież
1) zawsze dyskusja jest bez podkładu drukowanego, a że teraz była po 3 miesiącach,
to tylko jego wina; 2) ja parę korekt rozdałem (Zenon, Safarewicz, Lehr, Kuryło,
Sławski, Ostrowska, Janów), a jemu nie mogłem dać, bo on, rozdając swe odbitki
z „Twórczości”, mnie pominął! 3) Zenon w swoim przemówieniu zreasumował swój
referat.
Najlepsze było to, jak koniecznie chciał stwierdzić, że w okolice Pszczyny i Bytomia -x > -k i mazurowanie mogły dojść i w XVI w., bo choć od XII wieku należały
do Śląska, to jednak aż do początku XIX należały do diecezji krakowskiej; a gdym
zwrócił uwagę, że chłopi nie mogli się przenosić ani nawet żenić za granicami państwowymi, powiedział: „chodzili na odpusty do Krakowa”. Na co ja: a więc chłop [–]
w XVI w., gdy jego właśni księża mówili w starszych czasach i gdy to samo słyszał na
kazaniach odpustowych krakowskich, tak się przejął [–] krakowskim w starsyk casak,
że postanowił to sprowadzić do swoich wsi i tak uczył dzieci mówić! Mógłbym był
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jeszcze dodać, że robili to pewnie przez poczucie łączności proletariackiej z chłopem
krakowskim przeciw innej klasie – księżom. Do czego to doprowadza! A przecież
i niektóre inne osoby bywały skłonne do brania argumentów Taszyckiego poważnie.
Ale to wszystko właściwie do ustnego opowiedzenia.
Kuryło wreszcie po paru miesiącach dostał zezwolenie cenzury na druk BPTJ!
Wobec tego muszę mu rychło dać streszczenie mego odczytu wrocławskiego. Streszczenie, bo: 1) na całość się nie zdobędę, 2) on dał dotąd tylko część I, tj. samodzielne
artykuły, ale część II, tj. referaty zjazdowe, też musi dać wkrótce.
Równocześnie posyłam korektę ze „Sprawozdań”, które wyjdą dopiero za jakie
2 tygodnie.
Do JP złożony jest cały garmont i wspomnienie o Kleczkowskim, nazwy odcieni
niebieskiego Zaręby, kultura językowa w Czechach Poláka, wszegdym-ci Grappina,
Wschowa Rosponda. Zaręba i Polák są po 10 i 13 stron, więc oba się będzie musiało
podzielić, ale korektę zrobi się od razu całości. Kleczkowskiego dostanie Pani po
niedzieli, też egzemplarze Rozwadowskiego, który się broszuruje. Cały ten garmont
zająłby 43 str., czyli na petit zostałoby zaledwie kilka, a różne rzeczy z petitu są i zajmujące, i wejść muszą. Gdyby nie korekty zagraniczne: Szwecja i Czechy, zeszyt by
mógł wyjść na połowę lutego, ale oczywiście nie wyjdzie. Za to następny będzie już
w znacznej części złożony.
Ale to wszystko głupstwa wobec stanu Pani: czy Pani nie pisze z powodu choroby,
czy przeciwnie: dlatego, że na razie się podleczywszy, z energią Pani pisze Igora i nie
może się od niego oderwać? W każdym razie przez 1. połowę lutego, tj. przez ferie,
Igora Pani najostateczniej skończy.
Bardzo niejedno zostaje do ustnej rozmowy, ale nemo sapiens, nisi patiens6, więc
do marca
K.N.
753. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 I 1950
Szanowny Panie Profesorze,
dawno nie pisałam, ale niestety nie z powodu Igora. Zabieram się właśnie do niego,
tj. do ostatniego rozdziału, w tym tygodniu. Powinna bym dziś, ale mi spadły na
głowę 2 rzeczy: 1) muszę zwrócić do biblioteki uniwersyteckiej parę książek, z których potrzebne mi są dane o optatywach słowiańskich i to powinnam dziś przerobić,
2) powołano mnie (robota Budzyka!) na członka Komisji Filologicznej dla opracowania programów szczegółowych – powołanie i materiał programowy (filologia
romańska, angielska, niemiecka i rosyjska) otrzymałam przed godziną, a posiedzenie
6

nemo sapiens, nisi patiens (łac.) – nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
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pierwsze jutro o godz. 10 rano. Wszystko to z polecenia Prezydium Sekcji Humanistycznej Rady Głównej. Moja osoba jest tu wzięta pod uwagę z powodu filologii rosyjskiej, przypuszczam. W tym też kierunku była ta propozycja PZWS, by się podjąć
napisania podręczników. Wpadłam, zwłaszcza że moja skromna nad wyraz praktyka
pedagogiczna bardzo niewiele może tu być pomocna. Także jestem w znacznym stopniu obezwładniona tym, że studia rusycystyczne powinny się zaczynać od gramatyki
opisowej jęz. rosyjskiego – a ja tu tak słabo się obracam w zakresie akcentu rosyjskiego, że skutkiem tego jestem jak inwalida na tym odcinku. Mam w tej chwili głuchą
pustkę w głowie na temat tych zagadnień.
W zeszłym tygodniu chorowałam: grypa, a że przy tym nie chciałam opuścić paru
końcowych wykładów, więc leżałam tylko dwa dni i stąd kwękam nadal, ale nie tak,
by nie móc robić tego i owego, ale z nikłym rezultatem. Za to na odcinku woreczka
żółciowego wyraźny sukces. Od czasu bytności Witolda w Krakowie, kiedy musiałam
leżeć z powodu pogorszenia, nie było aż dotąd żadnego nawrotu ataków. Régamey
przysłał mi świetne lekarstwo przeciw stanowi zapalnemu woreczka i to, przy udziale
w dalszym ciągu najostrożniejszej diety, daje dobre rezultaty. Gorzej, że lekarstwo się
skończyło, ale mi doktór daje jakieś leki zastępcze z własnych prywatnych zapasów
i jakoś idzie. Przy ostatniej wizycie, przed 2 dniami, chciał mi przepisać krótkofalówki, ale że na drodze prywatnej są one praktycznie nieosiągalne, więc nie wiem,
kiedy się zrealizują. W każdym razie nadal mam dużo leżeć, chodzić powoli i unikać
wysiłków, bo podobno te zapalne stany likwidują się bardzo powoli. Ale już zaczynam nabierać przekonania, że się obejdzie bez operacji, może nie tylko w najbliższej
przyszłości, ale w ogóle.
Dziś przyszedł list Pana Profesora z 26 I. Bardzo mnie ucieszył i przebieg dyskusji, tj. że Tasicius z niczym brusqué   7 nie wyskoczył, i to, że list przyszedł tak prędko.
Dwa poprzednie listy, które szły po pięć dni (pisany z datą 9 I przyszedł 13 I, a drugi
z datą 21 I przyszedł 26 I), budziły we mnie szereg obaw i nie wiem, czy bardzo nierozumnych domysłów. Raczej chyba nierozumnych. Jak to opieszałość poczty potrafi
budzić strachy.
Najdawniejsza małopolska cecha dialektyczna czyta się dobrze i jasno. Jest słabą
stroną Taszyckiego, że ogłasza on desinteressement wobec pewnych zagadnień geografii językowej. Np. wobec -k < -x na Orawie, które już jako -k musiało być procesem zakończonym w XV w., a nie dopiero „kiełkującym” w XVI, jak chce Taszycki.
Niewygodne sobie punkty Taszycki wyraźnie odsuwa na bok – jak z rozumowaniem
Małeckiego. Całość zagadnienia przesuwa się na platformę metodologicznych rozważań: stosunku współczesnych danych gwarowych zasięgów geograficznych do źródeł
filologicznych. Czy 8 przykładów jest wystarczającym dowodem, że cechy -x > -k
nie było wcześniej? A argument Taszyckiego z robiłech jest częściowo przeciw nie7

brusqué (fr.) – nieoczekiwanie, nagle.

• 298 •

mu. Bo po w. XVI powinna by się ta forma przekształcić na robiłek i jako taka,
z rysem dialektycznym pojawić w komedii rybałtowskiej i fraszkach mieszczańskich.
Jeśli jej nie znajdujemy tam, przy „świadomie i celowo” pokazanych innych cechach
dialektycznych małopolskich, to widocznie działały tu inne czynniki: albo normy
literackiej tamująco działającej, albo niedostatecznego uświadamiania sobie zjawiska,
czego ciekawe i niezależne od siebie obserwacje wyszły od Pana Profesora i Stiebera.
Ale właściwie jeśli Taszycki żadnego nowego argumentu nie wysunął przeciwko referatowi Pana Profesora, to po co było tę dyskusję odkładać? Nic mu to odłożenie nie
pomogło. Przeciwnie, zaszkodziło, bo wykazało granice jego intencji: okazało się, że
w JP już wszystkie naboje wystrzelił. A że uczestnicy dyskusji znali już oba stanowiska
z druku, to Taszyckiego to tym bardziej postawiło w sytuacji, która mogła słuchaczów przekonać, że on się swobodniej obraca na papierze niż w wymianie poglądów
żywym słowem.
A zagadnienia metody: geograficznej gwarowej i filologicznej warto by wysunąć
na obrady Zjazdu Językoznawczego. Tylko że w praktyce to by się znów sprowadziło
do dyskusji nad jęz. literackim lub nad mazurzeniem. A tu by chodziło o „wartościujące” potraktowanie obu metod.
W referacie (odbitka ze „Sprawozdań PAU”) znalazłam na 3 stronie 3 błędy druku: w. 21 już, a nie joż i kulturalny, a nie kultoralny, w. 5 od d. nie zauważał, a nie
zaważał. Sądzę, że to w korektach zostało już poprawione, dlatego nie odsyłam arkusza (bo chcę sobie zachować całość referatu). W tej chwili też dostałam JP o Kleczkowskim. Korekta tak wyczyszczona, że tylko 2 szczegóły zauważyłam: str. 3 w. 14:
germanistycżnego (o ile tu kropka nad z nie jest skazą w papierze), str. 4 w. 10: prof.
ma kropkę za wysoko i należy ją obniżyć. To wszystko.
A wspomnienie ładne. Domyślam się, że ta Deutsche Kommission ten wykaz
przygotowałaby w rezultacie dla późniejszego wygarnięcia w idealnie dogodnych warunkach w czasie wojny całego materiału. Miał dobre przeczucie, że odmówił8.
Kończę już list, bo chcę pójść z nim na pocztę, a potem do czytelni czasopism
obejrzeć artykuł Taszyckiego w „Twórczości”. On rzeczywiście niezbyt jest przyzwoity z tymi odbitkami. A mimo wszystko jest chyba o niebo lepszy od innych…
Bardzo się cieszę z zobaczenia Urbańczyka – już dawno z nim nie rozmawiałam.
Odbitkę mu chyba oddam przy zobaczeniu się. Choćby dlatego, że mam przy moim
ograniczonym ruszaniu się po mieście stały brak kopert. Grypa też wyprawom po
papier nie sprzyja.
8

Na ten temat nie udało się znaleźć bliższych informacji. W nekrologu Kleczkowskiego
K. Nitsch pisze o tym jednym zdaniem. Wspomniana Komisja (Deutsche Kommission
der Preußischen Akademie der Wissenschaften) realizowała, powstały jeszcze w 1904 r.,
plan inwentaryzacji średniowiecznych rękopisów niemieckich i ich edycję jako źródeł do
historii języka niemieckiego. Propozycję udziału w tych pracach – chodziło o niemieckie
zabytki rękopiśmienne w bibliotekach polskich – złożono Kleczkowskiemu w 1931 r.

• 299 •

Witold mówił, że zastał Państwa Oboje w doskonałej formie w Krakowie. Że
wyjazdy do Warszawy wyraźnie męczą Państwa – czy nie byłoby lepiej ograniczyć te
wyjazdy warszawskie, by zachować „formę”? Ja teraz nawet do Łodzi mam wypady
zakazane. Nie wiem, do kiedy to będzie trwało.
Odbitek z III t. „Sprawozdań Komisji Językowej TNW” dotąd nie dostałam. Trzy
egzemplarze całego tomu wysłałam paru osobom, kupując w administracji, ale wycenili tom zbyt drogo, by można sobie pozwolić na szerszy taki proceder. Mamy
dostać po 10 egzemplarzy odbitek, co jest śmiesznie mało. I moja w dodatku będzie
zdekompletowana, bez francuskiego streszczenia. Zaczynam pytać siebie, czy jest to
niechlujstwo, czy system? No, już dosyć tych żółciowych rozważań.
Do widzenia – a jak się chowa kot? Kota, co się tak sam przybłąkał do domu, nie
należy się pozbywać – bo to wróży powodzenie i bogactwo. Czy nie lepiej wierzyć
w kota niż w to, co nam do wierzenia podają?
Do widzenia
A.O.-J.
754. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 II 1950
K.P.A.,
dziękuję za list i wiadomości o sobie.
Co do mnie, to stale myślę, że się Pani przesadnie niepokoi tam, gdzie do tego
nie ma powodu. Istotnie niepotrzebny był ten „szereg obaw” i „bardzo nierozunych
domysłów”, wynikłych z małej wiary Pani we mnie. Cóż poradzić na Taszyckiego, ale
głównie cierpi na tym on sam. Urbańczyk na tym nie był, ale pewnie opowie Pani,
co tu słyszał, a powinien był słyszeć, i nie ode mnie. Z mojej strony bieda polega
tylko na tym, że tak strasznie powoli piszę, bo gdybym się mógł zdobyć na artykuł do
„Twórczości” i całe nowe wydanie tej monografii cechy gwarowej, toby on był zaraz
gruntownie pognębiony, i to z własnej winy. Bo właśnie ja mu dawałem możność
ocalenia się przez odwleczenie druku w JP, co mu też powiedział Kuryłowicz (że jest
w lepszym położeniu, bo może nawet w korekcie coś zmienić). Nie myślę, by był cały
artykuł zmieniał lub nawet wycofywał (choć to by było najrozsądniej; to powinien
był zrobić wtedy w PrFil. ze swym artykułem Małecki po moich uwagach, ale jemu
było żal pomysłu, więc tylko dodał od siebie moje zastrzeżenia i powstała sprzeczność). Myślę, że gdyby nie był zaślepiony i uparty, powinien był we własnym interesie wszystkie swoje argumenty zostawić, ale znacznie obniżyć ton swej pewności (no
i nie przemilczać, że są i inne argumenty, dla niego nie decydujące, ale poważne).
Dość już o tym.
Więc specjalnie Pani nie dostanie wcale odbitek? Bo odbitka bez francuskiego
streszczenia nie jest odbitką taką, jaką oni sami ustanowili. Nie rozumiem tych ludzi,
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tak jak nie rozumiem Taszyckiego. Ale przypuszczam, że i inni go tu nie rozumieją. Milewski na pewno, więc chyba jego uczeń Zwoliński, człowiek dla mnie
dziwnie obcy.
Tej drukarskiej korekty o -k oczywiście nie ma potrzeby odsyłać. Przecież dostaje
Pani „Sprawozdania PAU”, jak każdy współpracownik Komisji (czy Pani dostaje?), to
gdy wyjdzie październik za jaki najwyżej miesiąc, będzie Pani miała, a ja też przyślę
odbitkę (dajemy bodaj 50). Czerwiec i lipiec–wrzesień powinny wyjść w tym tygodniu. Ale całego tomu warszawskich sprawozdań językowych też dotąd nie dostałem,
choć mi się należy jako członkowi TNW.
Z tego, że Pani radzi ograniczyć się z wyjazdami do W-wy, wynika, że mnie Pani
nie pragnie rychło zobaczyć. Ale co do samej rzeczy, to mnie taka jazda wcale nie
męczy, a moja żona twierdzi, że ona wtedy była po 40-godzinnym niespaniu. Ja jednak jestem zdania, że ją to bardzo męczy, nawet gdy się może wyspać, i nie jestem za
taką jazdą przed zupełną wiosną, ale cóż na to poradzić, skoro ją to widocznie jakoś
wyrywa z monotonii, zresztą własnowolnej.
No to tyle. Więcej opowie Urbańczyk, a ja w połowie marca, jeżeli mnie Pani
wtedy przyjmie.
Do…
K.N.
Czy Pani miała korektę Wschowy Rosponda? Mam nadzieję, że choćby Pani trwała w mniemaniu, że lepiej sprawy języka Chłopów w JP teraz nie poruszać, to przecież skoro większość
redakcji była innego zdania, uzna Pani prawa większości.

755. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 II 1950
Szanowny Panie Profesorze,
stała się rzecz niedobra. Przykro mi, że Pan Profesor prośbę moją zlekceważył. A jeszcze bardziej przykro, że ze względu na osobę prof. Klemensiewicza, dla którego mam
wiele szacunku i życzliwości, rzecz jest nie do odstania się. Czy można by jednak
znaleźć z tego jakieś wyjście, takie, żeby było dla mnie mniej trudne, a nie urażające
prof. Klemensiewicza?
Mam jeden wniosek, jedną propozycję – dla mnie i dla wszystkich może możliwą:
czy można by odłożyć druk tego referatu-sprawozdania do chwili ukazania się monografii Rzeuskiej o Chłopach, która powinna wyjść lada chwila (miała być ukończona
w drukarni TNW przed Bożym Narodzeniem). Będzie to miało wiele plusów: i tak
recenzja czy przynajmniej wzmianka o tej jej książce będzie nieuchronna. Można by
wtedy doszlusować jedno do drugiego. I wtedy zreferowanie mojej polemiki z Rzeuską znajdzie się organicznie włączone do sprawy jej książki i w tym kontekście uzasadnione. Tak, jak sytuacja przedstawia się obecnie, wyglądałoby na to, że osobiście
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moralnie partycypuję w tym sprawozdaniu jako członek redakcji, czyli że wyzyskuję
moją sytuację, by tę sprawę odgrzewać.
Oczywiście jest wyjście na to: mogę nie być członkiem redakcji i nie być w stanie wpływać na treść uchwał Komitetu, także w sprawie, gdzie jestem tak bardzo
osobiście zainteresowana. I to, Panie Profesorze, uważam za drugie ewentualne rozwiązanie tej bardzo dla mnie przykrej sytuacji. Rozwiązanie, o którym myślę bardzo
poważnie – proszę tego nie bagatelizować – jeśli tamta pierwsza moja propozycja
będzie niewykonalna. Oczywiście bez żadnych dalszych konsekwencji w stosunku
do Redaktora czy członków Redakcji – w moim osobistym stosunku, jak i w nadal
czynnym uczestnictwie nieoficjalnym w korektach i sprawach JP.
Sprawa ta jest dla mnie tak istotna, a równie zależy mi na tym, żeby nie poczuł
się tu dotknięty prof. Klemensiewicz, jak i to, by nie była na gruncie neutralnym
przez „niewtajemniczonych” oceniana niewłaściwie moja pozycja w JP i żebym ja jej
sama tak nie musiała oceniać, że właściwie wystąpienie z Komitetu Redakcyjnego JP
uzasadnione „złym stanem zdrowia” widzę jako jedyne, najlepsze, a bodajże i nieuchronne wyjście. Szereg szczegółów powinno by się jeszcze omówić dotyczących tej
niepotrzebnej sprawy. Ale nie chcę już pisać o tym. Może kiedyś ustnie, jeśli będzie
jeszcze aktualna. Trochę je wyłożyłam Urbańczykowi, on pewnie będzie pisał o tym.
Równocześnie wysyłam list do prof. Klemensiewicza, prosząc go o ewentualne odsunięcie druku do następnego numeru – może się już wtedy jej książka ukaże. O drugiej ewentualności: druku sprawozdania (lub odłożenia go) przy mojej rezygnacji
z członkostwa w Komitecie Redakcyjnym JP mu nie piszę – wolę te rzeczy rozważyć
z Panem Profesorem „przy drzwiach zamkniętych”. Widzę, że nie nadaję się ani do
polemik naukowych, ani do współpracy redakcyjnej. Tak to jest z babami.
Teraz: w tym sprawozdaniu jest mała uwaga na końcu o PorJ – czy ten kamyczek
do ich ogródka jest potrzebny? Mam wrażenie, że tak w interesie językoznawstwa
polskiego, jak obu czasopism, JP – PorJ, jest pożądane zachowanie możliwie najdalej
posuniętej neutralności, jeśli już nie ostrożnego obchodzenia siebie z daleka, scil.
unikania. Ludzie tak są wzajemnie drażliwi i podejrzliwi, tak bardzo powodują się
impulsami pozaintelektualnej natury, że może to pociągnąć jakieś niepożądane odruchy ze strony PorJ – czy ja wiem wreszcie. Nawet kiedy wychodzą te uwagi spod pióra
tak bardzo zawsze zrównoważonego i taktownego jak prof. Klemensiewicz, którym
nic nie można zarzucić z wyjątkiem tego, że cechy redaktora PorJ są tout le contraire  9.
Artykulik Grappina jest ładny – i bardzo pouczający, jak to z obfitości zgromadzonego materiału zagadnienia same wyrastają jak grzyby.
Bytność Urbańczyka bardzo dla mnie była sympatyczna i w wielu rzeczach pomocna. Za tydzień będzie znowu, na co się szczerze cieszę. Ale te wszystkie moje
9

tout le contraire (fr.) – wręcz przeciwne.
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kontakty i „przeżycia” bardzo ujemnie biją po moim Igorze. Dotąd nie zasiadłam do
pisania, okrążając tylko zagadnienia po marginesach.
Dlatego prędko kończę ten list – może coś się uda zrobić przez dzisiejsze popołudnie. Zrezygnowałam z wykładu o słownikach naukowych słowiańskich w 2. semestrze. Dam coś w rodzaju ogólnych wiadomości o języku, dziejach i piśmiennictwie
narodów słowiańskich – to będzie dla tych slawistów, właściwie niby-slawistów, pożyteczniejsze, a dla mnie więcej źródeł do tego pod ręką.
Czy to prawda, że podobno druk historycznej części jęz. polskiego w Encyklopedii
PAU miał być nie zatwierdzony? Jest to oczywista plotka, przyszła do mnie spoza
Warszawy, ale komu zależy na szerzeniu takich wiadomości?
Na tym na razie kończę. Ze zdrowiem moim jest różnie, grypa powrotna przepiera się z zasiedziałymi dolegliwościami na zmianę, ale jest powoli i stale coraz lepiej.
Do widzenia, Panie Profesorze – teraz pod koniec uświadomiłam sobie, że za
dużo piszę o własnych przykrościach, co nie jest nieprzykre i dla tych, co czytają. Bardzo przepraszam. Nie chciałabym, żeby to było tak doznane. Właściwie są to drobne
epizody i w całym nurcie naszych kontaktów odpłyną na tor boczny zapomnienia,
bez względu na to, jak się je rozwiąże.
Do widzenia – chciałabym, żeby niedługo
A.O.-J.
Dostałam korekty Grappina – czy bardzo są pilne?

756. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 II 1950
M.K.P.A.,
wreszcie dostałem list Pani, datowany 6 bm. Ma Pani słuszność, że „stała się rzecz
niedobra”. Oczywiście, że stanie się tak, jak Pani sobie tego życzy – co do tego nie
miała Pani chyba wątpliwości; żem się od razu nie dostosował, to dlatego, żem nie
rozumiał Pani skrupułów i dotąd nie rozumiem, a lubię wiedzieć, dlaczego co robię.
I teraz wiem: robię dla Pani, choć nie rozumiem. Mniejsza o Klemensiewicza, on się
na pewno nie urazi, choć tego nie rozumie. Chyba że mu Pani w liście wyłożyła to,
czego Pani mnie poskąpiła. Bo Urbańczyk w liście eksprès napisanym z Poznania zaraz
po 1. pobycie w Warszawie, a na który ja mu odpisałem też eksprès i co on Pani może
w tej chwili czyta, pisze: „wyłoży tam (tj. w liście) różne racje swoje, ja dodam inną”
(tj. zły stan zdrowia Pani, który na tym cierpi). Otóż Pani kiedyś ustnie mówiła, jak
Pani wie, nie przekonało mnie, bom po prostu nie rozumiał. Może Pani podała te
przyczyny Klemensiewiczowi i od niego się ich Pani realniej dowiem, boć do niego
musiała Pani napisać realniej. Pani się powinna zamknąć w pustelni, bo dopóki Pani
chodzi po świecie, to wg Pani trzeba łajdakom ustępować i ustępować bez końca. Czy
z takiego ustępowania może wyniknąć co dobrego? Moim zdaniem tylko złe.
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W tej chwili rzucam okiem na list Pani i czytam na jego marginesie: „Dostałam
korekty Grappina – czy bardzo są pilne?”. Widać, w tym zdenerwowaniu nie przeczytała Pani, com o tym napisał: te arkusze są już odbite i całość najdalej za miesiąc
będzie w rękach Pani, a te korekty posłałem, by Pani, interesując się tym, mogła
wcześniej zobaczyć albo je wyrzucić.
Z chwilą ukazania się czego w druku rzecz przestaje być własnością autora. Ale są
względy osobiste, tj. niepojęta dla mnie drażliwość Pani, która musi być uszanowana. Klemensiewicz po tym wszystkim będzie miał dla Pani tym więcej życzliwości,
ale z pewnością potwierdzi mój pomysł, by Pani poszła do pustelni. Na usunięciu
z numeru JP bardzo straci, ale trudno. Czy po ukazaniu się książki Rzeuskiej ta sama
recenzja będzie się mogła ukazać z małymi tylko zmianami, wątpię. To się pokaże.
Straci ten numer, bo trzeba będzie również usunąć i rzucić do kosza dwie inne rzeczy
z „Odrodzenia”, a może i jeszcze jedną, którą dziś zauważyłem. Boć trudno wynotowywać z tygodnia w Kronice rzeczy mniej ważne, a pomijać o wiele ważniejszą – to
by tym bardziej wiedzących o artykule Rzeuskiej utwierdziło w przekonaniu, że się
Rzeuskiej boi nie tylko Pani, ale i Redakcja.
Inna sprawa: ze wszystkiego wygląda, jakby się Pani cofała i uznawała słuszność
Rzeuskiej. Ale inni tej czy innej słuszności nie uznają (Zenon i ja). Mają prawo o tym
pisać, a czy wolno pisać, przywłaszczając sobie argumenty (ujęcie) już przez kogo
innego w druku podane, nie wymieniając go? Itd.
W tej chwili przychodzi mi jeszcze jedno na myśl. Zostawić te trzy inne artykuliki
z „Odrodzenia”, a tylko napisać, że był tam jeszcze artykuł Rzeuskiej o języku Chłopów i odpowiedź nań w „Kuźnicy”, ale że się to odkłada do chwili bardzo podobno
niedalekiego ukazania się książki Rzeuskiej. Ale wtedy oczywiście będzie się musiało
napisać o niej recenzję. Na to się Pani chyba zgodzi. Innego wyjścia nie widzę.
Swoją drogą uważa Pani, jak z tego wynika, Doroszewskiego po prostu za łajdaka, a przy tym tak potężnego, że niebezpiecznie jest choćby najlżej z nim zadrzeć;
trzeba go zostawić na placu w pełnym jego triumfie. Ja pomimo wszystkie przeciw
niemu moje realne zarzuty nie jestem ani co do pierwszego, ani co do drugiego tak
krańcowy.
Za jakie dwa dni dostanie Pani korektę recenzji Zenona o Doroszu. Musi już
zostać, bo inaczej numer by nie wyszedł ani na 15 marca, a właściwie warto by ją
wyrzucić. Po raz pierwszy odechciewa mi się tej redakcji, jedynej rzeczy, którą jeszcze
robię, tj. subiektywnie mi się zdawało, że robić potrafię. Inne leżą odłogiem, nawet
to mazurzenie i -k, wskutek czego Taszycki u nieznających się na rzeczy triumfuje,
zachowując przy witaniu się ze mną minę kamienno-ponurą. Pani się i co do tej
sprawy bała o mnie, co mi było przykro ze względu na Panią. Bo ja mimo tak bardzo
wątpiącego sądu Pani byłem i jestem swego pewny.
„Tak to jest z babami” – pisze Pani. „Baba” w całej pełni to jest Rzeuska; morowa
baba: wszystko potrafi przeprzeć.
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I jeszcze jedna sprawa, co do mnie. Pisze Pani: „Ludzie tak są wzajemnie podejrzliwi, tak bardzo powodują się impulsami pozaintelektualnej natury, że może
to pociągnąć jakieś niepożądane odruchy ze strony PorJ”. Choć to niby o PorJ, to
jednak wyraz „wzajemnie” dowodzi, że idzie także o mnie. Otóż 1) przypominam,
że to ja byłem skłonny widzieć w notatce PorJ nieznajomość do chwili drukowania
tego numeru „Kuźnicy”, a to Pani i Klemensiewicz (bardzo wyraźnie) twierdził [sic],
że to jest z pełną świadomością. To jedno, a drugie to – bardzo a bardzo Panią przepraszam – naiwne mniemanie, że Wielkiemu Witoldowi potrzebne są jakiekolwiek
realne powody: on się potrafi obrazić bez żadnego powodu, wymyślić sobie coś, co
by innemu na myśl nie przyszło. Za widzeniem opowiem Pani zdarzenie z czasów
Komitetu Ortograficznego o „komisyjce”, co Pani może i wie, ale zapomniała, ale
co jest za długie do pisania. Oczywiście JP nigdy nie przestanie być obiektywny
(przypominam danie Pani recenzji o polszczyźnie amerykańskiej10 z wyraźną sugestią
życzliwości, a teraz recenzję Zenona), ale się ani chwili nie łudzę, że na wzajemną
choćby kurtuazję liczyć nie można. Pani się znów łudzi.
Że Pani zrezygnowała z wykładu o słownikach, było do przewidzenia, bo Pani
tylko swoje tematy wykonuje. Bardzo to o Pani dobrze świadczy, naprawdę, ale czy
zawsze Pani na tym dobrze wychodzi? Ja oczywiście nie mam najmniejszej pretensji,
że Pani moje rady odrzuca. Tak bardzo bym przecie chciał, by Pani się jak najlepiej
okazała, a człowiek coś wart, najlepiej robi to, co sam wymyśli. (Ale niechże się Pani
znów nie unosi o to „coś”).
Z Encyklopedii nic dotąd nie odrzucono. Tylko cenzura trzyma już parę miesięcy
tom Historii sztuki. Podejrzewają, że to Ministerstwo Kultury i Sztuki boi się konkurencji. Rzecz dziś nie dziwna, ale trudno. Chciałbym tom językowy dać na 1 lipca.
W tej chwili telefonowałem do Zenona i dowiedziałem się, że listu od Pani, który
według listu Pani do mnie powinien by był dostać wczoraj, nie dostał i dziś. Powiedziałem mu, o co idzie – oczywiście o ile umiałem, sam niezupełnie rozumiejąc – zmartwił się, ale do Pani nie ma wcale żalu, chyba co do Pani. Też nie bardzo
rozumie, co się zmieni po wyjściu książki. A więc napiszę tylko, że w „Odrodzeniu”
był też artykuł o języku Chłopów, ale że się odkłada do wyjścia książki.
W połowie marca chyba będę w Warszawie.
A więc jedna z zasad Pani brzmi: Najgorzej być członkiem jakiejś redakcji, bo
wtedy wrogowie mogą napadać, a człowiek i jego przyjaciele są bezsilni, bo im „nie
wypada” zająć się tą sprawą, a jeżeli nie ma trzeciego fachowego pisma, wtedy jest się
bezapelacyjnie zamordowanym. A rzecz sama, nauka przy takich zasadach niech się
wynosi na tamten świat, to głupstwo.

10 Mowa o recenzji książki Doroszewskiego Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P.,
JP XXIV.

• 305 •

Tak myślę, że koło 12. lub koło 19. marca będę w W-wie. Oby tylko była Pani
naprawdę zdrowa! I oby ta moja bytność nie wyszła Pani na złe.
Do widzenia
K.N.
Cóż robić? Ja wprawdzie uznaję zasady chrześcijańskie, ale do tak daleko posuniętego jak
u Pani ich stosowania wznieść się nie mogę. Nigdy nie byłem człowiekiem religijnym.
Wyślę w piątek rano exprès, ale wobec zasad kancelarii UW wątpię, by to Pani dostała
w sobotę.

[na osobnej kartce: Dodatek do 2/2 5011]
Na stronach 1. i 4. drugiej kartki były różne uwagi, które niszczę. Z rzeczy realnych
było tam powtórzone pytanie: Czy Pani miała korektę Wschowy Rosponda? Natomiast niszczę uwagi, będące raczej powtórzeniem niektórych maszynopisowych jako
bezcelowe, a znów Panią drażniące. Zostawiam tylko:
1) pisze Pani: „przykro mi, że Pan Profesor prośbę moją zlekceważył” – odpowiadam: „Mnie też było przykro, że Pani zlekceważyła moją, dobrą jak się pokazało,
radę, by Pani nie odpowiadała na artykuł Rzeuskiej”.
2) Z niemożności zrozumienia przeze mnie niektórych motywów Pani wynika, że
mnie Pani uważa za człowieka bardzo a bardzo niesubtelnego. Widocznie coś w tym
jest, skoro Pani tak sądzi, ale w życiu niewątpliwa delikatność Pani, widzimy, do
czego prowadzi, a już to, że w każdym razie jestem o wiele, wiele subtelniejszy od
Witolda Wielkiego, a nawet od Rzeuskiej, powinno mnie trochę bronić.
Bardzo trudny był ten list: powiedzieć swoje zdanie, a nie tak bardzo Panią urazić.
757. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 II 1950

K.P.A.,
po wytrzeźwieniu widzę, żeśmy oboje wzieli sprawę za gorąco. Pani napisała, że stało
się niedobrze. A czy się istotnie dokonało? Czy Pani podejrzewa, że ja komukolwiek
bym to zrobił wbrew jego istotnej opozycji? A mógłbym zrobić Pani? Co za niegodna
myśl! Przecież to była korekta, a od korekty do druku w JP niejeden raz się mocno
zmieniło z różnych powodów. Poważny jest na pozór zarzut, żem zlekceważył Pani
prośbę. Ależ były przedtem zwroty, które mi nie pozwalały brać tej prośby tak nieugięcie. W poprzednim jeszcze liście pisze Pani, że Pani jest „wygrana”, bo gdyby
o Pani w PorJ napisali, „musieliby” napisać ujemnie, by być w zgodzie z Rzeuską.
Czyż to można brać serio? więc PorJ, gdy idzie o tę babę, musi być z nią w zgodzie,
nie może mieć ani krzty obiektywizmu? A Pani przecie przy całej swej antymegalo11 Zob. list z 2 II 1950 r.
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manii nie została przekonana przez ten pewien nacisk, jaki ta baba potrafiła wytworzyć w pewnych kółkach.
Bardzo mi przykro, żem Pani sprawił tyle przykrości, a powinienem był przecie na
tyle Panią znać, by się bać, że Pani te różne kliczkowe szpilki weźmie zbyt poważnie.
Rola anioła stróża nie polega na wewnętrznym umacnianiu przeciw choćby szpilkom, ale na czynnej opiece. A i ta zewnętrzna nie każda jednako dobra.
Równocześnie posyłam jeszcze inne korekty, zwłaszcza realną część tego nru stanowiące recenzje. Z Kleczkowskim byłby i pewien kłopot, gdyby jeszcze żył i napisał
o 200% za dużo, z czego ja tylko 100 ściąłem, a i tak nie wszystko jasne. Ale recenzje
te są na życzenie Wędkiewicza.
O Kleczkowskim musiałem jeszcze raz mówić: na posiedzeniu Komisji Filologii
Zachodnioeuropejskiej, której był przewodniczącym krakowskim (bo formalnym
jest oczywiście Wędkiewicz) i którą się naprawdę opiekował, jak umiał. On pierwszy
doprowadził do tego, że były posiedzenia przynajmniej co 2 miesiące i że coś tam
pójdzie do druku w „Archiwum Neofilologicznym”, gdy Wędkiewicz przy swych
wielkich wymaganiach i niemożności zmuszenia się do regularnego zajęcia się tym
doprowadził do zera. O to obniżenie poziomu walczyłem z Kleczkowskim, ale on
zupełnie nie miał perspektywy: wszystko u niego było jednakowe co do wartości. Na
administracyjnym posiedzeniu Komisji, którą teraz ma prowadzić Heinz12, otwarcie
na to zwracałem uwagę.
Pytanie do odpowiedzi: Czy, odkąd i czy regularnie dostaje Pani „Sprawozdania
z Czynności i Posiedzeń PAU”? Winna Pani już od r. 1945 dostawać stale, jak każdy
współpracownik Komisji Językowej. Który dostała Pani ostatni?
Garmont JP poszedł jeden do Lundu, drugi do Pragi. Kiedy wrócą? A w związku
to z walnym zgromadzeniem TMJP, które musi być ogłoszone w tym zeszycie i musi
być w marcu, nie na końcu, a możliwie 5 marca.
No, niech się Pani na mnie nie gniewa. Nie jestem taki zły, jak Pani myśli. Niech
radością oczy błysną.
Do…
K.N.
758. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 II 1950

Szanowny Panie Profesorze,
taki dobry, serdeczny list głęboko mnie zawstydził. I w ogóle czuję się zawstydzona
wobec obu Panów – redaktora i autora. Jest mi przykro, że na całą tę sprawę z taką
12 Adam Heinz (1914–1984) – językoznawca klasyk, indoeuropeista, uczeń J. Safarewicza
i J. Kuryłowicza. W tym czasie starszy asystent w Zakładzie Indoeuropeistyki Seminarium
Indoeuropejskiego UJ.
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przykrością osobistą zareagowałam. To jest racja, że jak się wydrukuje, to przestaje
być własnością. I słusznie, co mi jeszcze Urbańczyk powtarzał, że w ten sposób nie
można by w żadnym piśmie pomieszczać recenzji czy krytyk związanych ze składem
redakcji.
Ale jeśli mi chodzi o przemilczenie stanowiska PorJ, to nie dlatego, że się boję
Doroszewskiego. Chodzi mi o to, żeby nie zarysowały się jawne rozdźwięki między
dwoma pismami językowymi w kraju. One podskórnie, pod powierzchnią nurtują
i nurtować będą. Tylko nie trzeba powodować w imieniu błahej w gruncie rzeczy
sprawy jak ta moja możliwości wskrzeszenia przedwojennej taktyki, kiedy oba te
pisma, jedno słusznie i z widoczną przewagą naukową, a drugie niesłusznie i w niewybrednych zaczepkach, „ujawniały” własne różne i krytyczne, i niechętne wobec
siebie stanowiska.
Teraz PorJ jest na lepszym poziomie i zachowuje ostrożną neutralność. Dopóki,
choć nie jest bezstronny w sprawach personalnych, ale nie wkracza na teren niezgodny z prawdą naukową dyskusji, można mu jego posunięcia zignorować. Jest
rzeczą o wiele ważniejszą zachowanie wzajemnej neutralności i nawet pozornie jednej
postawy w służbie jednej wspólnej sprawy: a tą jest kultura języka polskiego. Nie
wiadomo jeszcze, czym nas mogą uraczyć jacyś gorliwcy od planowania czy kierunku
interpretacji. Myślę na przyszłość, całkiem ogólnie, o gorliwcach czy nadgorliwcach,
którzy są najniebezpieczniejszymi szkodnikami. W razie gdyby zaczęli się wtrącać
i do spraw takich jak działalność tych obu pism, lepiej jest się znaleźć razem po jednej
stronie. Choć oczywiście na podobną lojalność u strony drugiej (PorJ) nie można by
przysięgać, ale… a nuż.
Przed Rzeuską się nie cofam i nie uznaję słuszności jej artykułu. Myślę też, że
częściową słuszność musiała mi i ona przyznać, a jeśli mi dotąd nie odpowiedziała,
to może dlatego, że też czeka na wyjście swojej książki i powołanie się na drukowane
argumenty, może i takie, które w jej referacie uszły mojej uwagi. Dlatego sądzę, że
taktyczniej będzie poczekać do jej książki. W przeciwnym razie poruszanie jej sprawy
choćby w przeglądzie prasowym jest – przynajmniej póki jestem w Komitecie Redakcyjnym – jakby wykorzystaniem jej unieruchomienia. Ja dotąd jeszcze odnoszę pełną
satysfakcję moralną z mojego postępku. Ale po wyjściu zeszytu JP z omówieniem tej
sprawy w obecnym jej układzie przestałabym się czuć spokojnie w moim sumieniu.
To dziwactwo i przeczulenie. Zgodzę się z tym. Ale przecie mi się w tej chwili żadna
krzywda nie dzieje. I to przy takich życzliwych mi ludziach, jakich mam w Komitecie
Redakcyjnym! Tu żadnej akcji jawnej mi nie trzeba. Najistotniejsze jest to oparcie
moralne, jakie mam w Panach.
Kiedy już Pan Profesor jest tak bardzo dobry – naprawdę bardzo dobry, to rzeczywiście najlepsze – doskonałe rozwiązanie przyjąć można: wydrukowania 2 wzmianek
na temat „Odrodzenia” i nadmienienie o tej sprawie z odłożeniem jej do ukazania
się książki Rzeuskiej. Przeciwko recenzji nic mieć nie mogę. A tym bardziej będzie
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zabawna, że się już sporo o języku Chłopów pisało w JP. I wtedy stwarza się inny
precedens do omawiania tej sprawy – nie wynikający bezpośrednio z mojej (członka
Komitetu Redakcyjnego) polemiki.
Przykro mi tylko, że w związku z tym – że ta sprawa zniechęca Pana Profesora
do pracy redaktorskiej. Tak mi żal, że nie mogę się znaleźć w Krakowie i wszystko
wyjaśnić. Tylko wszystkie te moje jazdy mało są aktualne. Dojrzewa we mnie postanowienie poddania się operacji. Choćby w najbliższej przyszłości. Bardzo mi jest
trudno utrzymać się „w formie”. Tracę na wadze i każdy wysiłek fizyczny odnawia
złe samopoczucie, a nieraz i bóle. Doktór zażądał ode mnie decyzji: albo operacja,
albo 6 tygodni szpitala, kompletny spokój, może nawet jakaś streptomycyna. Mnie
się wydaje, że operacja jest może środkiem radykalniejszym, ale przy naszych warunkach i moim usposobieniu, i przy perspektywie, że mogą nas czekać raczej gorsze niż
lżejsze warunki na starość – jest w efekcie bardziej niezawodne. Jedna tylko jest rzecz
niezręczna, że mam mieć za 2 tygodnie, ja to mam organizować, posiedzenie Komisji
Programowej Filologii Rosyjskiej, która odbędzie się tu na uniwersytecie. Chcę to
przygotować, uruchomić, a potem prysnąć na stół operacyjny i wrócić po miesiącu
na dalszy ciąg tych igraszek. Przewodniczącym komisji jest Lehr – jutro będę do niego pisać. A ja lokalnym aranżerem(-rką).
Teraz inna sprawa. Przeczytałam Urbańczyka artykuł do „Slavii”, referujący spory
o pochodzeniu polskiego języka literackiego. Artykuł jest bardzo dobry, spokojny,
choć kategorycznie rozprawiający się z Taszyckim – bardzo jasny i łatwo napisany.
Wysuwa szerzej rozbudowane pojęcie normy językowej dla XV w. – domaga się pogłębienia i rozszerzenia badań nad historią i rolą kulturalną Wielkopolski. To bardzo
dobrze i wielka szkoda zarazem, że wyjdzie on w „Slavii”. Koniecznie powinien być
ten artykuł przedrukowany ze „Slavii” w Polsce. Wchodzić obok artykułu Lehra do
podstawowych kompendiów zapoznania się z rozwojem poglądów czy badań nad
językiem literackim w Polsce. Jedno mi tylko w kompozycji „nie klapowało”: rozważania na temat genezy mazurzenia (rozprawa z Milewskim) włożone pomiędzy
wykład o normie językowej a zakończenie. Ale potem zgodziłam się, że gdzie indziej
trudno o tym mówić.
W związku z tym artykułem Urbańczyka i jego argumentami, gdzie wyzyskuje
dawność wymiany -ch na -k, rzeczywiście jest rzeczą przede wszystkim aktualną, by
wydrukowana została rozprawa o tym Pana Profesora (czy w „Monografiach Polskich
Cech Gwarowych”?). A czy warto jest odpowiadać Taszyckiemu w „Twórczości”? Czy
warto z nim gadać? Jego występy są tak jednostronnie montowane i tak protekcjonalnie podmalowany stosunek do strony przeciwnej, że bardzo szkoda podejmować
z nim dyskusję. Już go i tak Urbańczyk „rozrobił na szaro”. Przy całym obiektywizmie
w tym retrospektywnym przeglądzie i przy tak rozległej bibliografii! Ciekawam, jak
to zniesie Taszycki.
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Jutro wyślę uzupełnioną datą notatkę Wojtasiewicza. Ja bardzo mało miałam
garmontu w korekcie (wspomnienie o Kleczkowskim i artykuł Grappina), ale się
tak gwałtownie nie napraszam. Trudno mi organizować sobie pracę. Rozłazi mi się.
Dziś cały dzień siedziałam nad listem i informacjami planowania slawistyki dla prof.
Wierczyńskiego, który ma tę rzecz referować na Zjeździe Polonistów w marcu. Bardzo rozległy i wyczerpujący plan ułożył. Tylko jakimi siłami ludzkimi będzie się to
wszystko realizować? Potem drugą część dnia jakieś materiały dla Rady Głównej do
zmobilizowania tej Komisji. A na zakończenie dopiero – przy swobodniejszej już głowie – list do Pana Profesora. Oczywiście było i gotowanie obiadu, i zmywanie, i jakieś rodzinne odwiedziny. Przyniesiono dla mnie sucharki z bułki, suszone w piecyku
kuchennym. To o wiele „udatniejsze” od moich wyczynów na elektrycznej maszynce.
I można zrobić masowo, a nie tak po 4–5 jak w moim gospodarstwie.
Na tym już chyba kończę – bardzo dziękuję za list i do widzenia w marcu
A.O.-J.
PS. List do prof. Klemensiewicza wysłałam na Gołębią, bo nie mogłam znaleźć jego adresu
prywatnego.

759. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 18 II 1950
Szanowny Panie Profesorze,
prosiłabym może nie przysyłać mi teraz korekty JP, bo wzięta zostałam na podkurowanie do szpitala i doręczenie mi korekt będzie trochę zwolnione – obawiam się,
czy nie zanadto zwolnione. Mój stan zdrowotny był nieszczególny w 1. połowie lutego, ale tu w łóżku i przy reżimie szpitalnym bardzo się poprawił. Doktór nie był
zdecydowany, co mi doradzić: ale zawsze woli mi zaaplikować zabiegi kuracyjne niż
nożownicze.
Kończę już, bo Witold czeka na moje nienapisane karty. Nie umiem powiedzieć,
jak długo tu zostanę. W każdym razie kuracja jest o wiele krótszym zabiegiem niż
operacja. W następnej karcie więcej dam o sobie szczegółów. Czuję się już teraz
o wiele lepiej.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Dostałam list od prof. Klemensiewicza – bardzo wyrozumiały i życzliwy, i zawstydzający
mnie prawie tak samo jak list Pana Profesora. Staram się jednak już nie myśleć o tej sprawie.
Dla celów kuracyjnych.
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760. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 II 1950
K.P.A.,
bardzo się cieszę, że Panią unieruchomiono. I mimo wszystko życzę operacji, bo
żadne podleczenie nie usunie dwu zasadniczych przyczyn choroby: złej żółci i nieposkromionego rzucania się Pani do najróżniejszych robót zamiast spokojnego życia
kulturalno-umysłowego.
Korekt wysłałem 18 i więcej już nie wyślę. Cały zeszyt do złamania jest w drukarni i pojutrze powinien pójść do cenzury. Mam jeszcze nadzieję, że się go roześle 1 lub
2 marca, tak że będzie w nim mogło być zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
5 marca z odczytem Urbańczyka o dawności polskiego języka kulturalnego. Taszycki
prawdopodobnie będzie obrażony samym faktem.
Rozwadowskiego Zjawiska rozwoju języka13 wreszcie wyszły. Pewnie już Pani ma
w rękach paczkę dla W-wy. Korektę całego zeszytu JP robią Ostrowska i Siudut,
oboje to dobrzy korektorzy – ja już może więc zrezygnuję z dokładnego czytania
wszystkiego, a raczej z poprawiania, sprawdzania 2. korekty z 1., bo to najbardziej
męczy, bardziej niż czytanie swobodne rzeczy złożonej bez uwzględniania korekty
poprzedniej.
Klemensiewicz list swój do Pani czytał mi przez telefon. Ale prawda, o tym ma się
już nie mówić, boby się nie skończyło drażnienie Pani.
Posiedzenie warszawskie Nazw Miejscowych będzie podobno dopiero w kwietniu. Wątpię, bym był w W-wie przedtem z jakiego innego powodu. Ale zobaczymy.
Tymczasem cieszę się, że przecież Panią opanowano, okiełznano.
Oczywiście bardzo proszę o jakiekolwiek wiadomości.
K.N.
761. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 II 1950
K.P.A.,
przysiągłbym – jak się dawniej mówiło – żem sam Pani posłał 2 pierwsze arkusze korekty JP, a dostałem z powrotem tylko 1. Na końcu artykułu Zaręby jest cała galeria
skrótów. Ten artykuł mnie trochę martwi, bo właściwie to nie artykuł do JP, ale do
wydawnictwa materiałowego. Ale że porządnie zrobiony, lepiej niż jego dawniejsze,
że to część pracy doktorskiej, którą trudno będzie rychło ogłosić itd., więc się zdecydowałem na druk, chcąc artykuł podzielić na 2 numery. Niestety, z zewnętrznego
powodu trzeba było go dać od razu w całości. Arkusz 3. posłałem mimo pewnej
13 Dokładniej: O zjawiskach i rozwoju języka.
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niechęci Pani, nie licząc koniecznie na zwrot. Wczoraj zeszyt poszedł do cenzury
i powinien wyjść na 5 marca.
Do 2. zeszytu jest artykuł Poláka o czeskiej kulturze językowej, Wojtasiewicza
o you i cały szereg petitów. Powinien też być mój o mazurzeniu i -k, ale trzeba by się
do niego zaraz zabrać (zdaje mi się, że nawet w druku trudno by tu napisać doń).
Ale nie o to idzie, tylko o zdrowie Pani, o którym rad bym się choć w kilku słowach
dowiedzieć na zapowiedzianej drugiej karcie szpitalnej.
Wczoraj była Komisja Językowa z niesłychanym nudziarstwem Janowa (godzinnym) o szczątkach staropolskiego ewangeliarza, ważnego w druku, ale nie jako wykład. Lehr był w W-wie (zresztą już dawno niemal przestał bywać), Zenon chory,
a główny specjalista Nieżyczliwy nie raczył przyjść; z Kuryłowiczem więc i z Safarewiczem musiałem wszystkiego wysłuchać. A 2 najbliższe, 1. i 8. III, to będzie Łukasik
o śródziemnomorskich substratach łaciny, a właściwie języków romańskich. Autor,
z dziwaczności Wędkiewicza, docent filologii romańskiej, jest trochę maniakalnym
fantastą. Ale Wędkiewiczowi dobrze go polecać (oczywiście nie do druku), skoro
siedzi w Paryżu i na pewno teraz nie przyjedzie, a kiedy?
Odstępuję Pani broszurkę Czyżewskiego14, On alliteration in ancient Russian epic
literature, otrzymaną od Jakobsona, bo ona raczej Pani może się przydać. Większą
(74 stron) Jakobsona i Szeftla, The Vseslav epos, na razie zatrzymuję, bo może co z niej
ugryzę.
Pisałem już chyba, że konferencja nazw miejscowych ma być podobno dopiero
w kwietniu. Mnie to raczej na rękę, bo Pani do tego czasu już powinna być zdrowa,
jeśli nie pooperacyjną rekonwalescentką.
Ciekaw jestem streszczenia w „Sprawozdaniach PAU” referatu Rosponda o mazurzeniu w zabytkach, bo na nim nie byłem, ale znów nie aż tak, by go zażądać do
przeczytania w korekcie, a wcześniej jak za miesiąc nie wyjdzie. Ale mi Pani nie odpowiedziała na pytanie, czy Pani dostaje „Sprawozdania PAU”, co się powinno dziać,
co najmniej od roku. Tj. może Pani w tej chwili także na to odpowiada.
Czego oczekując…
K.N.

14 Dmytro Czyżewski (1894–1977) – ukraiński filolog slawista, filozof, historyk, do 1939 r.
profesor Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Pradze. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Harvarda, w Wolnej Akademii Ukraińskiej w Nowym Jorku, a w 1956 r. został
profesorem uniwersytetu w Heidelbergu.
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762. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 II 1950
Szanowny Panie Profesorze,
cieszę się, że w pierwszej korekcie wyręczają Pana Profesora Ostrowska i Siudut. To
wielka ulga dla oczu. Tu w szpitalu nie mam lampy na stoliku i leżę z dala od okna,
dlatego korekta moja pełna wątpliwych odczytań. Wyręczam się trochę Kotańskim,
który także tu leży. Rozwadowski poczeka na mnie w domu, gdzie mi wypadnie
wpaść na jedno przedpołudnie.
Bardzo się cieszę, że będzie odczyt Urbańczyka na temat języka kulturalnego i zagadnienia normy językowej. To jest zagadnienia ogólne, które teraz w świetle współczesnych kierunków badania ulegnie oczywistemu pogłębieniu.
Leczenie moje orientuje się raczej po linii kuracji niż „zabiegu”. Poją mnie oliwą
na wstępie i dostaję różne zastrzyki. Poza tym odchodzą normalne kliniczne badania.
W ciągu tygodnia przybyło mi pół kilo na wadze. Więc prognoza pomyślna. Gdyby
jeszcze Szwajcaria dopisała!
Sporo humoru mnie kosztują obecne sprawy programu studiów uniwersyteckich.
Zwłaszcza gdy się to skojarzy z najnowszym tomem Zagadnień filozofii, których hasła
są całkiem niedwuznaczne – treść ich znam tylko z opowiadania wprawdzie.
Do widzenia
A.O.-J.
763. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 2 III 1950

Szanowny Panie Profesorze,
nie wiem, czy list ten zdąży, jak powinien, na 4 marca, by uczestniczyć w święcie
rodzinnym na Salwatorze. Z odległości ul. Dworskiej15 w Warszawie nie jest łatwo
kierować funkcjonowaniem skrzynek pocztowych.
Cóż mam o sobie donieść. Leżę pracowicie w tej prawie separatce, bo nas leży
tylko 3 chore. A mam też prawo wstawać na 1½ godziny i wtedy dostaję klucz do
gabinetu asystentów, gdzie się wygodnie zasiada przy biurku. Mam zresztą i tak wiele pisania w łóżku – odwala się sprawy Rady Głównej i tej konferencji programowej, w której tylko pierwszej części, poniedziałkowej, wzięłam udział, a na wtorek
już wróciłam do szpitala. Jestem głęboko przygnębiona „kierunkiem interpretacji”
w tych programach, na ile to się odbijać musi w naszych programach rusycystyki.
Ale może w taki dzień 4-marcowy lepiej tego tematu nie poruszać. Moje badania
posuwają się bardzo powoli, ale jestem pewna, że się ograniczy wszystko tylko do
15 Przy tej ulicy (od 1950 r. ul. Marcina Kasprzaka) znajduje się Szpital Wolski.
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kuracji. Mój stan już teraz jest znacznie podleczony, tylko powinnam to uzupełnić
i zafiksować.
Póki pamiętam: „Sprawozdania PAU” dostaję regularnie w większych partiach.
Raz nawet, zdaje się, dostałam dublety. Dziękuję za Czyżewskiego. Już go przeczytałam, ale mi się wydaje bardzo po łebkach ujętym tematem. Choćby przez swą łatwość
wiązania Słowa z poezją germańską, gdy inne drogi o wiele są prawdopodobniejsze.
A co to za epos Wszesława? Czy tego czarownika, o którym z taką sympatią jest
mowa w Słowie? Czy mam Czyżewskiego odesłać? Już go wyekscerpowałam.
Była dziś u mnie Elusia. Dobrze wygląda i jest jak zawsze nieprzejednaną pesymistką, nawet czystość szpitala ją mierzi. Ale mimo rozbieżności ideowych bardzo
poczciwie zdobywa dla mnie książki.
Kończę na razie. Kopertę już mam zawczasu zaadresowaną i już się nie boję, że mi
nie wystarczy atramentu w piórze do końca listu.
Artykuł Zaręby ciekawszy mi się wydał od jego gwarowego i nie zauważyłam
w nim jego długości nadmiernej. Z korekt, które nadeszły, był osobno arkusz 1.,
w następnej przesyłce arkusz 2. i 3. niedokończony, potem nadchodziły uzupełnienia. Wszystko skorygowałam(-śmy) z p. Kotańskim, który tu jeszcze 2 dni pewnie
zabawi, i wysłałam różnymi drogami do Krakowa – ciekawe, które z nich zawiodą.
Ktoś mi opowiadał, że to ma być ten Łukasik romanista, który jest pewny katedry
dla siebie, motywując to tym, że jeśli go zrobili docentem, to przecie tylko po to, by
mu dać katedrę czy coś w tym rodzaju. A więc Kraków może się teraz pochwalić parą
docentów: Łukasik i Stopa.
Aż się dziwię, że mi na tak długo starcza atramentu, ale mi za to myślowego wątku
nie starczy. Czytam w jakichś okruchach godzin Cichy Don (chyba raczej spokojny
Don?) po rosyjsku. Wielu wyrazów nie rozumiem, ale jest tu na moją pomyślność
pewna pani inżynierowa, doglądająca swego ciężko chorego męża, i ta mi wiele szczegółów niejasnych objaśnia. Idę upolować ją, by dać list do wrzucenia. Do widzenia
i życzę – bardzo życzę udanego dnia – a Pani, by się za bardzo nie zmęczyła (wiem
trochę, jak to się odbywa).
Do widzenia
A.O.-J.
W kwietniu chyba i wcześniej już będę „na wolności”.

764. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 III 1950
K.P.A.,
list dostałem dopiero dziś, ale to wszystko jedno: i tak przedwczoraj przy otrzymaniu
innych myślałem o Pani, a z listu się znów tak nadmiernie wiele o Pani nie dowie-
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działem, aż się Pani „wątek myślowy kończył”. Więc pobyt w szpitalu obliczony jest
co najmniej do początku kwietnia? Skoro Pani w kwietniu już może będzie na wolności. Oby tylko naprawdę wyleczona.
Nie bardzo rozumiem ideowe „rozbieżności” z Elusią, skoro na głównym punkcie, tym, o którym Pani nie chciała pisać w liście imieninowym, ale czym Pani była
głęboko przygnębiona – jest przecie zbieżność.
Zdawało mi się, żem wyraźnie napisał, że Czyżewski to „prezent” dla Pani, jako że
mnie niepotrzebny. To samo chyba odnosi się do Wszesława, choć on, zdaje się, nie
ze Słowa. Posyłam go i chyba u Pani zostanie. Ale nic się nie dowiedziałem o Igorze:
skoro Pani i tak w szpitalu czyta i pisze, to czy jest szansa ukończenia go tam? Może
się te okruchy czasu zwiększą.
Oczywiście, że to ten Łukasik, którym nas Wędkiewicz uszczęśliwił. Wprawdzie
w listach, gdy się trafią o obsadzie katedry w Krakowie, oczywiście nic o nim nie
wspomina (zresztą nie ma oczywiście żadnego realnego pomysłu, choć sam nie wraca), ale tę habilitację puścił w [nadpisane: swoim stanie] stadium chimerycznym, co
u niego nie tak rzadkie, nie licząc się z przykrościami, jakie na nas tu z tego powodu
mogą spaść. Zresztą nie są to przykrości aż takie, byśmy się ich bać mieli. Co będzie
pojutrze na II części, to można przewidzieć.
Towarzystwo Naukowe Warszawskie radzi nad swą przebudową. Ogólny plan
jakiejś Akademii Nauk według zasad TNW czytał nam tu Sierpiński; jest na ogół
z sensem, ale: 1) nic tak nowego, 2) nie to, czego by pragnęli ludzie decydujący. Ale –
to sub rosa rosissima16 – niektórzy jego członkowie myślą, choć to tylko prywatnie
wychodzi, o… połączeniu się z PAU. Ale nie o to idzie, że tylko oni by na tym zyskali – najważniejsze, że nie widzę ani odrobiny z tego korzyści dla nauki, i polskiej,
i w ogóle. Ale to tylko do poufnej ustnej rozmowy.
W JP na ostatniej stronie w 2. szpalcie na życzenie osób decydujących zmieniłem
mówią na mówili17. Aż mnie, i innych, dziwi, że poprzestali*) na tej drobnostce, gdy
na pewno woleliby usunąć cały ustępik. Leżało u nich cały tydzień, po raz 1. tak
długo. Wyjdzie pojutrze. A zaraz się muszę zabrać do następnego zeszytu, jeśli nie ma
wyjść w 2. połowie maja. Materiału dotąd na jakie dwa arkusze.
Niech Pani spyta jakich rdzennych warszawiaków**), czy znają wyraz przyboś.
Gdyby byli tacy, co go nie znają, a tak myślę, to by nie było dziwne, że nie znają kałakuta ‘koguta’, choć go użyli Konopnicka, Or-Ot i Żeromski, tak jak przyboś podali
jako znane dwaj warszawiacy, studenci. Najbardziej by się zdziwił Konrad Górski.

16 sub rosa rosissima (łac.) – tu: w największym sekrecie (por. sub rosa – w sekrecie).
17 Pomyłka Nitscha: chodzi o czasownik znać, który w druku jest w czasie przeszłym: „Wilnianie znali tylko…” wobec pierwotnego: „Wilnianie znają tylko…” (zob. JP XXX
1: 48). Chodzi oczywiście o ingerencję cenzury.
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Nie warto odkładać wysyłki do usłyszenia nowych bredni Łukasika: toponomastyka śródziemnomorska na tle toponomastyki światowej, a to jako tom II pracy
6-tomowej o genezie języków romańskich.
Do…
K.N.
*) tj. nie mówili, że tego chcą, tylko ogólnie, ale gdym zaproponował tę zmianę, zaraz całość
aprobowali.
**) chyba się w szpitalu Pani czasem trafiają.

765. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 III 1950
Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję za Wszesława, który mi się, jak mi się zdaje, nie na wiele przyda, ale przerzucenie rozprawki zawsze się przyda. Posyłam „wytwór” Kotańskiego „szpitalny”:
namówiłam go, by napisał uwagi o konkursie „sportowym” w „Przekroju”. Myślę,
że jako petit notatkowy zupełnie ujdzie – może zechce parę uwag dodać od siebie
Redakcja. Załączam też list Kotańskiego do mnie (już po wyjściu „na wolność”),
dający obraz jego samokrytycyzmu (nie – krytyki). Kończę, bo Witold przyjechał
i zabiera pocztę.
Dostaję teraz serię zastrzyków szwajcarskich dożylnych, zwalczających stan ropny.
Poza tym cały wysiłek zwraca się teraz, żebym zaczęła przybywać na wadze, bo na tym
odcinku stoję w miejscu po chwilowej dobrej zapowiedzi.
Do widzenia
A.O.-J.
766. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 III 1950
K.P.A.,
pisałem do Pani dokładnie tydzień temu, a przez ten czas nieraz o Pani myślę, zwłaszcza że mi Pani w ostatnim liście właściwie bardzo mało o sobie udzieliła wiadomości.
Piszę, by je wywołać, bo sam niewiele mam nowego. Mam tylko mały kłopot, właściwie kłopot Pani, nie mój. Oto powiedział mi Siudut, że Pani żądała nie 9, ale 15 egzemplarzy Rozwadowskiego jako premii, z czego 6 dla nowych członków, gdy przecie
członkom nowym, tj. z r. 1950, Rozwadowski się nie należy, tylko 1 dawny rocznik.
Ale to się jakoś między Panią a nami ułoży. Gorzej jest z 50 zł, które dał na przesyłkę
Rozwadowskiego… Doroszewski, choć członkiem w r. 1949 nie był (nie było go ani
na liście Pani, ani nie przysłał bezpośrednio)! Oczywiście nie ma żadnego tytułu do
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tej premii, a jak nie dostanie, to się oczywiście obrazi (znakomicie się stowarzyszył
z Taszyckim, ambo meliores18). Ja „Poradnik” abonuję (ale numeru tegorocznego nie
dostałem jeszcze żadnego), bo „Poradnik” się z propozycją wymiany nie zgłosił. Myślałem: nie chce wymiany, nie zgłosił się na członka – niekze ta ! A tu chce premii!
Chyba tylko w tym celu, żeby Pani zrobić przykrość. I ta książka Rzeuskiej jakoś nie
wychodzi, choć JP z góry jej zrobił propagandę.
Nie jest to zdumiewające? Na odwrocie koperty napisałem swój adres: Łobzowska
(27), gdzie mieszkałem 1900–11! Teraz tam mieszka (?) Wędkiewicz, który ani myśli
o przyjeździe, a i ja o nim dziś ani wczoraj nie myślałem. O sobie pisać nie chcę, bo
wciąż do niczego się zabrać nie mogę, aż z tego wyniknie skandaliczny skandal.
Dąbrowski znów dziś pojechał do Warszawy. Ja nie mam tam wyraźnych interesów, a zwłaszcza tego najważniejszego nie mógłbym załatwić.
Do…
K.N.
Bardzo proszę napisać mi konkretnie: 1) czy bóle Pani ustały zaraz, gdy Pani zaczęła naprawdę
leżeć, tj. w szpitalu; 2) czy gdy Pani pozwolono (albo może: czy gdy Pani wbrew pozwoleniu
„musiała”) być w mieście, bóle wróciły; 3) w jakiej części W-wy jest ten szpital i czy to jest
uniwersytecka klinika?
A nawet nie wiem, czy Pani zachowała kresowe bole, czy od młodu przyjęła rdzennie
polskie dziwne bóle.

767. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 III 1950

K.P.A.,
list Pani jest pyszny, brzmiąc mniej więcej: „Posyłam wytwór Kotańskiego. Kończę,
bo Witold zabiera pocztę” (prawdopodobnie i inne tego typu „listy”). A prawda,
było jeszcze, że Pani nie może przybrać na wadze, co wiedziałem od Jakubowskiego
i Lehra, którzy mi powiedzieli, że Pani źle wygląda.
Ja z „planów” miałem tylko ułożyć rozkład 15-godzinnego wykładu polskiej
dialektologii dla II półrocza II roku polonistycznego. Robota była na godzinę. Ale
to tylko nasz projekt, który Dorosz, główny referent, przerobi, polecając wykładać
o mowie Staroźrebów19.
Wobec tego „viszonthallás”20, jak kończy Węgier, poprzedzający w radiu amerykańskim audycję polską.
18 ambo meliores (łac.) – obaj lepsi.
19 Aluzja do pracy Doroszewskiego Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne (1934).
20 viszonthallás (< viszonthallásra) (węg.) – do usłyszenia.
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Czy PorJ za 1950 nie wyszedł jeszcze żaden?
K.N.
768. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 III 1950

Szanowny Panie Profesorze,
z Rozwadowskim wynikło nieporozumienie. Nie zorientowałam się, że nowo zwerbowani członkowie nie mają prawa do tej książki. Więc też dopiero po wyjściu ze
szpitala sprawę tę rozpatrzę. Co do Doroszewskiego, to jeśli się mu książki nie wysłało, tym lepiej. Te 50 zł to chyba ja za niego założyłam, a prenumeraty za JP, choć
obiecywał, to oczywiście nie wpłacił (nie lubi płacić), a ja też się nie ofiarowałam założyć za niego, bo już raz miałam z tym trudności. Wspominałam mu o egzemplarzu
wymiennym PorJ za JP, ale to by trzeba zarządzić, a potem przestrzegać, by się co rok
ta wymienność wznawiała. Ponieważ sceptycznie się odnoszę do tej formy pamięci u W.D., więc nie dążyłam do zrealizowania tych jego redaktorskich możliwości.
Zresztą nie ja tu jestem zainteresowana. Zupełnie inny pod tym względem stosunek
Słońskiego – zawsze równy, wypłacalny i jednako życzliwy.
O sobie mało już mam miejsca do pisania. Leżę w szpitalu św. Ducha na Czystem21 – Dworska 17, Oddział Wewnętrzny. A pokój nr 3. Nie jest to żadna klinika
uniwersytecka; szpital miejski, obsługujący Wolę. Ma tę przewagę nad kliniką, że
się tu leży w dużym spokoju. Nie jest się królikiem doświadczalnym dla studentów.
I stosunek lekarzy do chorych jest odpowiedzialny, co się nie zawsze da powiedzieć
o naszych klinikach. Ze zdrowiem stała poprawa. Zaczynam też być coraz silniejsza.
Brak mi papieru listowego, więc kończę.
Do widzenia – dziś ma tu być Witold, to kartę wrzuci.
A.O.-J.
Po „wyjściu” na miasto wrócił mi stan podgorączkowy, ale się w parę dni potem uspokoił.

769. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 22 III 1950

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę artykułu Westfala, którego cechuje skrupulatność w operowaniu
dostępnym materiałem, ale jak u większości autorów, przebywających poza rodzimym obszarem językowym, brak mu wyczucia współczesnego stanu językowego (tak
21 A. Obrębska-Jabłońska łączy tu dwie nazwy: Szpital Starozakonnych na Czystem (do
II wojny światowej) i Szpital św. Ducha (krótko od 1946 r.), potem Szpital Miejski nr 1.
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było z Grappinem, Trypućką, a teraz z nim). Dołączam kartkę z uwagami do Westfala – oczywiście do uznania Redakcji. Piszę to oczywiście bez możności pewnych
dat i prac, co może okazać się niebezpieczne, jeśli wyprowadzę stąd fałszywe wnioski.
Więc: Kraushar22 – jego wiek? leży jednak zdecydowanie więcej w XIX niż XX w.
Nie udało mi się sprawdzić cytatu z Przysłowi [sic] Bystronia. Nie pamiętam daty
Przedwiośnia – a nie mam tu możliwości sprawdzić.
Dziś wieczór – siedzę w szpitalu przy biurku w lekarskim pokoju (pozwalają mi
tam po obiedzie przesiadywać), więc spokojnie zreferuję mój stan kuracji: jestem już
blisko końca. Stan podgorączkowy zlikwidowany zupełnie. Trochę uporczywych, ale
bardzo słabych pobolewań, które się oparły leżeniu i nagrzewaniu, najpewniej zwalczę w serii krótkofalówek, które zaczęłam od dzisiaj. Jak kiedyś przedwojenna trzoda
chlewna jestem tu tuczona przy pomocy insuliny. Jest tego rezultat: w ostatnim tygodniu przybyło mi całe kilo. Już jest 53,4 kg i w ogóle od początku kuracji przybyło mi
2,4 kg. Bilamid odchodzi w dalszym ciągu, teraz już tylko co drugi dzień. Ordynator
poleca mi zaopatrzyć się na przyszłość w duże zapasy tego leku. Powiada mi, że za
dobrze mnie zna na to, aby nie sądzić, że mi się to w przyszłości nie przyda. Smutno
mieć taką opinię, ale korzystam z tego, że mam zapas gotówki (wpłaconej przez Józia)
u Regameya i zaraz do niego napiszę.
Skończyłam czytać z trudem (mały druk i dużo stron) I tom Cichego Donu Szołochowa (po rosyjsku). Ile jednak jest w tej książce elementu gwarowego i regionalizmów donieckich czy kozackich! Nawet mazurzenie chłopa polskiego pokazał
przy okazji działań wojennych 1914 r. Trochę obserwacji językowych sobie wypiszę,
zwłaszcza że i do Słowa to i owo się przyrzuci, prawda, że nieco krępujących danych.
Zaczęłam pisać rozdział o polskich przekładach Słowa. Mam same luki i ciągłe
braki w materiale. Np. omawiając Godebskiego23, któremu przypisują mylnie zależność od francuskich przekładów, powinnam zbadać, które z niemieckich tłumaczeń
Słowa było mu dostępne, mogły to być tylko wydania przed r. 1806 – bo z tego roku
jest rozprawa Godebskiego. Zależność Godebskiego ewentualnie od: Augusta Kotzebue24, sprawdzić bym musiała, czy i co pisał Kotzebue w czasopiśmie „Freimüthige”
(„pismo czasowe”?) w latach między 1800 a 1806. Jednym słowem wymaga to wertowania po źródłach, z których nie wiem nawet, czy co znajdę w Warszawie.

22 Aleksander Kraushar (1843–1931) – adwokat, historyk, publicysta z „pokolenia Szkoły
Głównej”, jeden z założycieli Kasy im. Józefa Mianowskiego.
23 Cyprian Godebski (1765–1809) – oficer Legionów we Włoszech, potem w wojsku Księstwa Warszawskiego, poeta, prozaik. Tu mowa o jego przekładzie pt. Wyprawa Igora przeciw Połowcom, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1806).
24 August von Kotzebue (1761–1819) – niemiecki pisarz i dramaturg. Tytuł czasopisma,
o którym mowa dalej w liście, to „Der Freimüthige, oder Berlinisches Unterhaltungsblatt
für gebildete, unbefangene Leser”.
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Kończę z moimi biedami. Jeszcze się jednym muszę pochwalić: już od 5 tygodni
nie palę. Ale nie wiem, czy po opuszczeniu szpitala to się da utrzymać. Moje za niskie
ciśnienie wymaga przy pracy ciągłych bodźców sztucznych.
Do widzenia
A.O.-J.
770. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 III 1950
Szanowny Panie Profesorze,
może to już ostatnia niedziela w szpitalu. Moje władze szpitalne się nie wypowiadają,
ale ze wszystkiego widać, że jestem na dobrej drodze. Żeby się tylko nie zepsuło, jak
stąd wyjdę. Teraz piszę krótko i tylko po to, by przesłać zebrane dane co do pytania
o zwrot na przyboś:
znaczenie ‘w obuwiu na gołe nogi bez pończoch’:
gołkiem – p. radomski wś Witoszyn n. Pilicą, mężczyzna lat ok. 23;
na przyboś – 1) okolice Łomży i Łomża (powszechnie). Halina Kutyło, 17 lat;
2) osada Leszno pow. błoński, ta sama informatorka słyszała też ten
zwrot w Warszawie: Irena Dymek, 20 lat;
3) wś Łosice pow. siedlecki – od osoby w wieku ok. 40 lat;
4) w Warszawie na przybość – młoda kobieta 20-letnia, urodz.
w Warszawie na Woli.
na przyboś – zupełnie bosso (!) – starsza osoba, lat ponad 60: okolice Warki: wś
Grzegorzewice pow. grójecki. (Nie sądziłam, że to bosso tak daleko sięga na północ!),
ostatni przykład jakby z wykolejonym znaczeniem, jeśli poprzednie przykłady dają
znaczenie podstawowe. Na tym chyba kończę. Ostatni rozdział posuwa się bardzo
powoli naprzód – brak mi przygotowania z dziedziny wersyfikacji i poetyki (tak to!).
Do widzenia
A.O.-J.
771. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 III 1950
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam część korekty. Czy wobec zdrowia – a raczej niezdrowia Pana Profesora jest
wskazane przesyłać ją na Salwator? Korekta dla Wojtasiewicza cztery dni leży u mnie,
bo nikt mnie w tym czasie nie odwiedzał. Dziś może będzie Witold, o ile uda mu się
dostać tu przed godz. 14 (są nowe ograniczenia w odwiedzaniu chorych). Później to
już nie zdąży, bo ma po południu ćwiczenia.
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Artykuł o witeziu i gontynie ładny i z paru względów aktualny: jako przyczynek do
języka Młodej Polski, nad którą zainicjowano studia, i jako pokazanie kulis powstawania czy kształtowania się języka literackiego. Język literacki jako proces świadomej
polityki językowej – teraz coraz jaśniej widzę, dlaczego mu się tak wiele poświęca głośnej uwagi w Związku Radzieckim. Ale jeśli chodzi o studia szczegółowe, to niewiele
na tym polu zrobiono. Ściślej: przy takiej reklamie oczekiwałoby się znacznie więcej.
Najwięcej trudności sprawił mi zwrócony artykuł Kotańskiego. Spędziłam dwa
popołudnia na tym, by skoncypować coś w rodzaju posłowia, ale nic z tego nie wyszło. Posyłam brulion tego, może wyzyska inny członek Redakcji. Parę mocnych
wyrażeń należy się redakcji „Przekroju” za ten konkurs, a głównie za wymizdrzoną
postawę w ocenie projektów.
Dziś się powinno zdecydować, czy wrócę 1 IV do domu. Nie bardzo mnie chcą
stąd puścić, ale nie mogę sobie dłużej tu radzić. „Dom” jest coraz więcej zajęty i dożywianie mnie pod tę insulinę zaczyna szwankować. Ostatni przyrost tylko (!) ½ kg
na tydzień. I tak dużo, ale wg lekarzy za mało. Kończy się już i moja cierpliwość.
Zwłaszcza że powinnam wrócić do intensywniejszej pracy. Tutaj w praktyce tylko po
południu siedzę od paru do kilku godzin, ale bez kawy i papierosa wyniki są bardzo
skromne. Diatermia za to daje doskonałe wyniki. Bóle stają się coraz rzadsze.
Jeszcze 2 osoby urodzone w Warszawie (75 lat i lat 34) potwierdzają pospolitość
w Warszawie na przyboś ‘w obuwiu bez pończoch’ – jedna z in-, druga z półinteligencji.
Na tym się chyba kończy mój komunikat. Bardzo proszę napisać, jeśli Pan Profesor już pisze, a może lepiej parę słów od Pani, jakie jest obecnie samopoczucie i jak
się przedstawia ciśnienie. Chciałam wybadać moich lekarzy, co znaczy ten spadek, ale
mi słusznie odpowiedzieli, że trzeba znać całość stanu chorego i jego zwykłe ciśnienie
lub ciśnienie w chwili zaburzeń zdrowia – i zostawili mnie z niczym. Bardzo proszę
o odpowiedź w sprawie zdrowia Pana Profesora. Może parę słów od Pani?
W tej chwili dostałam wiadomość, że Matka ciężko zachorowała. Była depesza,
że jest lepiej, która wyprzedziła później nadeszły list. Zapalenie oskrzeli podobno, bo
zdaje się nie płuc. Tak pisała Matka. Najgorzej, że tam podobno brak służącej, która
wróciła na wieś.
Kończę, bo i Witold przyszedł i musi śpieszyć z powrotem.
Do widzenia
A.O.-J.
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772. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 31 III 1950
K.P.A.,
wczoraj niespodzianie znalazłem na swym biurku w Akademii 4 egzemplarze gazety,
z czego [– –]25 Pani posyłam. Nie mam wątpliwości, czyj to jest ten docinek, ale mi
przyszło na myśl, że niestety nie zobaczę nekrologu, jaki Pani o mnie napisze.
Jutro spodziewam się wysłać Pani z 1½ arkusza już przełamanego garmontu.
Chętnie bym też jeszcze umieścił trochę uzupełnieniowy artykulik w R. [?] jak to by
musiało być dość rychło. Pawłowski to prowincjonalny szlachetny idealista, ale i dla
prowincji coś się musi robić, natomiast od stolicy musi się wymagać czegoś lepszego.
Czekam na zwrot korekty Wojtasiewicza.
Spodziewam się, że Pani już w domu i że Pani nie zechce psuć domem tego, co
w Pani poprawił szpital. Ale niestety ludzie bywają niepoprawni. Oby nie byli.
Do…
K.N.
Były 2 dni, kiedyśmy się czuli niedobrze; mnie się zupełnie poprawiło, mojej żonie niezupełnie.

773. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 IV 1950
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę i coś niby uzupełnienie do artykułu prof. Górskiego o kałakutach.
Jest to artykuł trochę chybiony, jakby wyglądało z tych danych, których mi dostarczył szpital. Innych „pomocy naukowych” nie mam pod ręką, więc nie sprawdziłam
w Encyklopedii Brytyjskiej rozdziału o hodowli drobiu. Jego filologiczność (tj. artykułu Górskiego) jest bardzo pouczająca, jak to można strzelić mimo, gdy się człowiek
opiera więcej na braku materiału w słownikach niż na realiach w niedawnej przeszłości życia wiejsko-rolniczo-ziemiańskiego. Nie wiem, czy się na co przyda ten mój
wywód. Ale bez bliższego zrewidowania tych kałakutów nie powinno by się puścić
artykułu Górskiego – mogą wypłynąć protesty czy poprawki u konkurencji.
À propos czy wyszedł zeszyt 1/1950 PorJ? Ja w szpitalu jestem odcięta od kontaktu
ze słowem drukowanym, Witold zanadto jest zalatany w różnych sprawach (mimo
że się wycofał z ZNP, tkwi lub brnie w wiele innych) – zresztą ma także kłopoty domowe – właśnie ostatnio trochę nas okradziono. Robi się nowe klucze. A okradziono
jednak na pewno w związku z moim przedłużającym się pobytem w szpitalu. Doktorzy nie chcą mnie puścić po 6 tygodniach. Wytargowali spędzenie świąt w szpitalu
do 15 IV. A przyznam, że o ile wojowałam z nimi o wcześniejszy powrót do domu,
25 Część tekstu nieczytelna pod stemplami pocztowymi.
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to po jednym dniu, kiedy wstałam na dłużej (na 10 godzin) z łóżka i dostałam znów
kresek i trochę bólów, widzę, że trzeba ten powrót do pracy stopniować.
Tak Pan Profesor nieprzyjemnie pisze o moim psuciu domem poprawionego
zdrowia, jakbym się o to starała. Nikt z was, krakowian, mających uregulowane warunki mieszkaniowe i pomocy domowej, nie rozumie trudności życia w tej luksusowo żyjącej Warszawie. W naszych warszawskich warunkach szpital jest naprawdę
dobrodziejstwem i zastępuje nawet jakieś luksusowe wczasy wakacyjne (jakich jeszcze
od czasu sprzed wojny nie miałam). Przybyło mi 4,5 kg od początku leżenia i leczenia. Ale już mnie męczy ten ciągły apetyt i brak czarnej kawy. Bardzo bym chciała
móc za to nie wrócić do papierosów, ale czy będę umiała?
Jak się czuje Pani? Czy wróciła do sił? Czy teraz na pewno jest już dobrze? Czy
na święta jadą Państwo na Zabornię? Jak wypadł odczyt Urbańczyka w TMJP? Co
do W.K.26, to nie należy jego notatki oceniać tak ujemnie. On bardzo nie chciał jej
wysyłać, uważając, że jest nie na poziomie. Ale ja się uparłam, a sama nie miałam
sił tego wygładzić ani dać godnej podpisu Red. oprawy tym jego uwagom. Mimo
całego jego uporu (W.K.) i przeindywidualizowania uważam Strażaka za umysłowość głębszą znacznie od Jamnika (Olgierda Wojtasiewicza). Tylko O.W. ma łatwość
przyswajania sobie prostszej techniki pisania popularnych naukowych przyczynków.
Zresztą O.W. – trzeba to dodać w imię sprawiedliwości – miał niedawno bardzo dobry podobno referat na Komisji Orientalistycznej. Zaś W.K. jest niemal tak powolny
w swoich pracach jak ja.
Można by zapytać Safarewiczów o kałakuta (indyka). Nie wiem, co by o tym
wiedział Otrębski czy Trypućko, czy Turska?
Autora prawdziwego pod „Janem Stankiewiczem” się nie domyślam – kto to
może być?
Do widzenia
A.O.-J.
774. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 IV 50

K.P.A.,
zmartwił mnie trochę list Pani, i to z paru powodów. Najważniejszy jest oczywiście ten, że jednak Pani nie jest o tyle zdrowsza, jak się można było spodziewać. Po
drugie, że mi Pani przypisuje lekceważenie Paninych kłopotów domowych i chce
w tym widzieć jakąś antywarszawskość. Trzeci, najmniejszy, to, że Pani nie zrozumiała ironii w zakończeniu przypisku redakcyjnego o kałakucie. A skoro Pani nie
odczuła, to go skreślam, bo cóż myśleć o innych. Szło mi o to, że Górski jest trochę
26 Wiesław Kotański.
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warszawistą (choć nie jest rodowitym warszawiakiem), a jego żona podobno warszawistką w wyższym stylu. Muszę chyba tę różnicę kiedy łopatą do głowy wyłożyć
w osobnym artykuliku, bo mnie, od 50 lat mającego bliskich miłych znajomych
warszawiaków, nieraz przypisują antywarszawskość; m.i. taki młody karierowy warszawiak jak Witold Wielki; co prawda, to ci moi bliscy warszawiacy przeważnie są
już pod ziemią. Chciałem więc wykpić delikatnie, że szuka tego po prowincji (od
niego przecie w tym artykuliku wyraz „prowincjonalizm”), a jak dotąd (tj. do owej
chwili) wszystkie 3 znane przypadki są z Warszawy. Na ten jego artykulik nie miałem
zbytniej ochoty, bo to drobiazg, a po literacku grubo zanadto rozwleczony; i część
o Konopnickiej to już dodatek w 2. Redakcji. Ano, stało się, umieszczę słuszne uwagi
Pani, ale już się nie będę dopytywał żadnych hodowców, bo gra niewarta świeczki
i mojego na to czasu. Mam uzasadnioną nadzieję, że zeszyt wyjdzie na świat, to jest
po wszystkich alembikach przed ostatnim kwietnia. (PorJ nr 1 przysłali).
Jan Stankiewicz okazał się niepseudonimem, o co go podejrzewałem, bo i całe
ujęcie za mądre jak na dziennikarza, i szczegóły różne mógł dać tylko Urbańczyk. Pokazało się, że ze sfer dziennikarskich poproszono Dąbrowskiego o dane o mnie, a on
wskazał będącego wtedy w Krakowie Urbańczyka, który dał te kawałki z Inter arma27
i i. A ktoś (może naprawdę jakiś Stankiewicz) to pozszywał. Ja dostałem niespodzianie w Akademii 4 egzemplarze, więc komuż miałem posłać jeden jak nie Pani?
Odczyt Urbańczyka wypadł bardzo dobrze, ale Witolda Nieżyczliwego ani nawet
Milewskiego oczywiście nie było, tylko adlatus28 Zwoliński, który Taszyckiemu zreferował, ale jak? To niemiłe indywiduum: po odczycie Milewskiego na Komisji Literackiej (przedtem wydrukował to w 3 numerze „Wiedzy i Życia”) zabrał m.i. głos,
ale w przeciwieństwie do wszystkich innych nie powiedział nic swojego, tylko: 1) że
jest zdania Taszyckiego, jakby szło o jakieś głosowanie, 2) że za małopolską kolebką są
Sieliszczew i (znane mi trzeciorzędne niemieckie czy żydowskie nazwisko piszącego
po rosyjsku29), gdy jasne, że oni nic swego nie dodali; Sieliszczew tylko postreszczał
z drugiej ręki. Wiadomo, po co to powiedział, bo gdy już chciał coś takiego dać, to
trzeba by van Wijka, który moim zdaniem nie ma racji, ale się na tym znał i rzecz
przemyślał i zanalizował. W ogóle Taszycki w „Twórczości” i Milewski w „Wiedzy
i Życiu” zdobywają szerszą publiczność, ale dlaczego? Bo zupełnie przemilczają naj27 Mowa o książce: Inter arma. Zbiór prac ofiarowanych Kazimierzowi Nitschowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (1 II 1944) przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wręczono ją Ni
tschowi w formie maszynopisu w dniu urodzin, natomiast już po wojnie wyszła drukiem
jako nr 1 serii A „Biblioteki Studium Słowiańskiego UJ” (1946).
28 adlatus (łac.) – przyboczny.
29 Na marginesie dopisek: Bernsztejn? Być może w związku z artykułem S.B. Bernsztejna
К вопросу о диалектной основе польского литературного языка (1941). Samuił B.
Bernsztejn (1910–1997) – rosyjski slawista i bałkanista, w tym czasie kierował Katedrą
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Moskiewskiego.
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ważniejsze, a znane sobie argumenty. Wskutek tego Vetulani na posiedzeniu wprost
powiedział, że po artykule w „Twórczości” był przez Taszyckiego przekonany, ale po
wysłuchaniu w dyskusji mego głosu (podobno półgodzinnego, a wcale nie wszystko
powiedziałem) jest mocno zachwiany. Dziwni uczeni, Taszycki i Milewski: idzie im
o szerokie uznanie o wiele, wiele więcej niż o dojście do jądra rzeczy.
U nas bez zmian. Moja żona nigdy nie będzie się miała zupełnie dobrze, ale zły
tydzień jakoś minął. Chce zaraz po świętach jechać na tydzień na Zabornię, może i ja
na 3–4 dni, ale są kłopoty. Bo Józia powinna tu zostać, m.i. dlatego, że dom całkiem
pusty: moja siostra pojechała na 2 tygodnie do Poznania. Orla z córką do Morskiego
Oka. Nie wiem więc, jak to wypadnie.
Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowych są w Warszawie 22–24 kwietnia. Chciałbym być, a moja żona jeszcze bardziej, ale są jeszcze pewne nierozstrzygnięte sprawy,
które to mogą zmienić, choć wątpię. Bardzo bym chciał Panią zobaczyć już w domu,
bo w szpitalu to trudno i na bardzo krótko, a potem trzeba by pisać ze 3 takie listy,
jak ten oto, i tak pomijający mnóstwo rzeczy.
Z Nieżyczliwym są przykre sprawy. Popadł po prostu w jakieś nerwowe rozprężenie i wciąż coś nowego wyczynia. Przeciw mnie, ale i przeciw Zenonowi. To do
opowiedzenia. Nie wierzę, by sztama z Wielkim przetrwała.
Ja oczywiście mam niesłychaną ilość zaległości, których już nie odrobię, ale z których nie wiem, jak się zrzucać, bo wszystko skomplikowane.
No, dosyć tego gadania. Niech się Pani tylko naprawdę wyleczy. Korektę petitów
chciałbym wysłać we środę.
Do…
K.N.
PS. Urbańczyk powiada, że jest kontent, że nie mieszka w Warszawie, że o wiele lepiej nawet
2 razy na miesiąc tam pojechać na 2 dni na różne wezwania (jest teraz „komisarzem” ministerstwa do urządzenia w Poznaniu instytutów czy zespołów), niż być tam niepokojonym co
dzień. Że przecie w Poznaniu czy nawet w Krakowie na posiedzeniu Słownika staropolskiego
(Nieżyczliwy już się z niego wycofał…) prędzej może coś zrobić.

775. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 IV 1950

K.P.A.,
ponieważ nie jest zupełnie pewne, czy 22–24 będę w W-wie, i ponieważ w razie
przetrzymania Pani w szpitalu może się będę z Panią widział godzinę w obcym towarzystwie, chcę załatwić parę nieporozumień.
Rozmowa Pani z kimś o wymianie JP z PorJ w każdym razie nie była z mojej
inicjatywy i byłaby mi nie na rękę, gdyby to na kimś takie zrobiło wrażenie. Ja
wolę sobie to pismo abonować, a proponować wymianę powinni ewentualnie oni
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jako późniejsi. Nawiasem: dziwne, że im by to sprawiało jakieś trudności, gdy nie
sprawia żadnemu innemu pismu, które nadto same się o to starały, np. „Problemy”,
„Ruch Filozoficzny”, „Bibliotekarz”, „Jantar”, „Wszechnica Radiowa” i in. Ale to
ich sprawa.
Co się stało z książką Rzeuskiej? Z TNW dostaję inne rzeczy, np. Język Kochanowskiego Słońskiego (zupełnie słabe, gdzie otworzyć, to powierzchowne branie rzeczy,
nieraz bez znajomości literatury), a o Rzeuskiej ani ducha.
Artykulik W.K. chcę jakoś uładzić, Pani uwagi dadzą się użyć, ale Zenona nie
chcę teraz obciążać, i to tak, by zaraz musiał pisać, a ja po przejrzeniu widzę, że
bym musiał trochę więcej wiedzieć o sporcie. Niepodobna pisać o czymś, o czym
się w niektórych działach nie ma zielonego pojęcia, a na dowiadywanie się nie mam
czasu. Może do 3. zeszytu, do którego mam Urbańczyka, Ścibora, Safara, muszę mieć
swoje o mazurzeniu, a mam jeszcze – tylko z wątpliwościami – Zarębę, Folejewskiego30 i in. Nie braknie materiału.
Milewski miał na Komisji Literackiej odczyt o społecznej genezie polskiego języka literackiego, to samo, co przedtem wydrukował w „Wiedzy i Życiu” (nr 3). Idzie
ręka w rękę z Taszyckim, ale jego pogodne usposobienie (dużo by o tym mówić)
pozwala na lżejszy z nim stosunek. Ale w jednym jest syjamskim bratem Nieżyczliwego: argumenty niewygodne mu najspokojniej pomija, co im pozwala odnosić łatwe
triumfy na szerokim forum biernej na Komisji Literackiej publiczności i u czytelników „Twórczości” i „Wiedzy i Życia”. Na tym posiedzeniu Vetulani (bardzo poważny
historyk prawa) powiedział: Po przeczytaniu artykułu w „Twórczości” byłem przekonany, ale po usłyszeniu prof. Nitscha (pokazałem, co Taszycki przemilczał) jestem
bardzo zachwiany.
Bardzo bym chciał, by się w Kr. odbyło to posiedzenie podsekcji filologicznej,
które tu miał zwołać Kuryło, przewodniczący, bobym się poza ich posiedzeniami (ja
nie należę) zobaczył ze Ściborem, a parę spraw mam do niego. Miało to być 17 bm.,
ale coś tam przeszkadzało.
Jak Pani może myśleć, że obojętnie biorę Pani kłopoty. Tylko co to ma do czynienia z Warszawą? Iluż warszawskich profesorów stale bywa na doskonałych wczasach!
Panią naprawdę się martwię z różnych powodów (do których i ja się wbrew najlepszym chęciom przyczyniam) i doskonale rozumiem, że szpital mimo braku kawy był
(jest?) dla Pani wyjątkowym wypoczynkiem. Kawa na co dzień nie jest dobra, ale
w różnych razach o wiele mniej szkodliwa od papierosów (może i od wina, którego
staram się nie pić).

30 Zbigniew Folejewski (1910–1999) – slawista, wykładowca na uniwersytecie w Uppsali.
W tym czasie pracował w Londynie, w latach późniejszych był wykładowcą na uniwersytetach w USA i Kanadzie.
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Ale główna rzecz: powinienem się z różnych rzeczy wycofywać, skoro ich nie potrafię (nie: nie umiem) zrobić. Ale to niełatwo: mnóstwo rzeczy się o siebie zazębia.
No to na dziś dość.
Do…
K.N.
776. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 IV 1950
Szanowny Panie Profesorze,
piszę krótko, na ile mi starczy czasu przed oddaniem listu i zrobionej korekty. Kto to
jest p. Gabriel Karski?31 Jego uwagi są zupełnie słuszne. Czy naprawdę jest niemożliwe, żeby były warszawskie prowincjonalizmy? Taką np. jest namiejętność – używana
też w Warszawie. A szkoda byłoby tego kałakuta z Or-Ota, jeśliby się go miało wyrzucić. Ironię w przypisku Redakcji oceniłam, ale tylko na tyle, na ile on demaskuje naiwność autora artykułu*); że był i jest warszawistą, o tym nie wiedziałam. Tak jak jest
rozróżnienie między warszawistą a warszawiakiem, podobnie się kształtuje para pejoratywno-neutralna: krakauer – krakowiak, choć inne treści zawiera niż warszawiści.
Artykułu Milewskiego w „Wiedzy i Życiu” nie czytałam. Ale wątpię, czy mógłby
pogłębić argumenty Nieżyczliwego.
Bernsztejn jest autorem Studiów z dialektologii rumuńskiej32. Jego tezą jest, że
w jęz. rumuńskim nie tylko leży nalot cerkiewno-słowiańskiego języka literackiego,
ale że musiał istnieć substrat ludowy słowiański, o czym świadczą dane z geografii
wyrazów: słowiańskie terminy kultury materialnej (rolnicze itp.). To bardzo przygotowuje grunt do rewindykacji Rumuńskiej Republiki Demokratycznej jako jednego więcej kraju słowiańskiego. Ale niezależnie od czynnika politycznego obserwacje
i wnioski są przekonywujące [sic].
Ja jestem zdrowsza. Tylko mi doktor klaruje, że nie tak, by prowadzić ten tryb życia, jaki muszę w Warszawie. Jego zdaniem, nie powinnam się wcale zmienić w domu
w stosunku do tego, jak mam w szpitalu. W przeciwnym razie wszystkie zdobycze
zdrowotne stracę. Ale myślę, że trochę to lekarze zawsze przesadzają i nie doceniają
wytrzymałości natury ludzkiej, kiedy „musi”.
Przygnębiają mnie tylko inne sprawy: te komisje programowe, rusycystyki, podręczników uniwersyteckich, wczoraj mi Witold przyniósł nową nominację: na członka
31 Michał Gabriel Karski (1895–1978) – poeta i tłumacz.
32 W bibliografii prac S.B. Bernsztejna brak tytułu podanego w liście. Chodzi zapewne o Разыскания в области болгарской исторической диалектологии, t. 1: Язык валашских грамот XIV–XV веков (1948), gdzie Bernsztejn wskazuje na słowiańskie wpływy
w zabytkach językowych pochodzących z Wołoszczyzny.
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Komisji Programowej Nauki o Języku. Wiem, o co tu idzie: program dla wykładu i podręcznika z językoznawstwa ogólnego, co jest robotą od początku do końca
w duchu, do którego nie dorastam ani wiadomościami, ani zapatrywaniami. Tu jest
miejsce dla Rysiewicza. Spodziewam się, że takie zawiadomienie dostał, a ja jednak
postaram się z tego wycofać. Przypuszczam, że to robota Budzyka i Mayenowej33 – ta
nominacja. Witolda Wielkiego oni mało kochają, ale co mu po tym kochaniu, kiedy
go kocha Towarzystwo Naukowe Warszawskie: za swoją [sic] monografię o języku
T.T. Jeża wypłaciło mu TNW 400 000 zł honorarium. Opłaci się robić prace rozległe
i rozwlekłe.
Myślę, że Państwa Oboje będę już witać w domu, a nie w szpitalu. Chciałabym
wrócić do domu już pojutrze. Oszczędziłam sobie pracy domowej świątecznej, ale
nie oszczędziłam gości (odwiedziło mnie 10 osób, a odwiedziny w szpitalu to bardzo
męczący paragraf życia szpitalnego).
Kończę list i wracam do moich różnych zajęć poobiednich: czy pisać zaczęty artykuł o transkrypcji imion własnych w Słowie, czy kończyć traktat o polskich przekładach Słowa? Rozwlekły i nietreściwy.
Już chyba wszystkie marginesy zapisałam, więc do widzenia
A.O.-J.
*) O tych hodowcach to znów moja szpileczka pod adresem autora artykuliku o kałakucie, bo
tak papierowo, filologicznie bez realiów podszedł do zagadnienia. Ale!
Z Łodzi wiadomości mało pomyślne o zdrowiu Matki. Czy nie znają Państwo jakiej kandydatki na „gosposię”?

777. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 IV 1950
K.P.A.,
dostała Pani list z 13 bm. i trochę korekt. Ale musiała gdzieś zaginąć korekta całego
garmonta (prawie 2 arkusze bez 1 strony), wysłana 5 bm. Dziś posyłam tylko ostatnie
petity. Jeśli mam w nich skorzystać z Paninej dokładności, muszę mieć z powrotem
najpóźniej we czwartek, bo potem już pójdzie zeszyt na maszynę.
List Pani nie jest wesoły. Przyznaję, że lekarze trochę przesadzają, ale nawet po
odtrąceniu tej trochy zdrowie Pani po powrocie do warunków przedszpitalnych nie
utrzyma się na poziomie szpitalnym, choć nawet szpitalny nie był (nie jest) całkowitym zdrowiem. Na wszystko inne odpowiem(y) ustnie może już w piątek wieczorem,
bo do W-wy chcemy przyjechać najpóźniej o zmroku.
Do widzenia
K.N.
33 Maria Renata Mayenowa (1910–1988) – teoretyk literatury, współzałożycielka IBL.
W tym czasie pracowała na UW, którego profesorem została w cztery lata później.
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778. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 IV 1950
Szanowny Panie Profesorze,
jeszcze piszę ze szpitala. Dostałam lekkiej grypy, ale że się to zaczęło jeszcze w szpitalu, nie chcą mnie z nią wypuścić. Trochę się do tego przyczynia i wyjazd Witolda,
bo wtedy cała aprowizacja i sprawy domowe nie pozwoliłyby mi przyjść do siebie po
zaziębieniu. Jednym słowem jeszcze jeden tydzień.
Odsyłam korektę JP. Widzę, że wszystkie nie dość wyraźnie odbite czcionki trzeba
piętnować jak błędy, bo w następnych odbitkach korekt są skrupulatnie powtarzane
w niewyraźnym czy niepełnym konturze.
Pawłowskiego artykuł jest zbyt rozwlekły w stosunku do postawionego problemu
(a ma za mało przy tym materiału)34. To jest ten odcinek zagadnienia, którego się nie
da zbadać instrumentalnie. Jednak dla ortoepii wkład pożyteczny. Wydaje się, że ortoepia, wymowa teatralna będą w niedługiej przyszłości szczególnie forytowane: tyle
się teatrów mnoży. Jak jednak najpospolitsze na pozór z „praw” głosowych jest zróżnicowane i przesiąknięte na wylot czynnikami społecznymi warunkującymi zjawisko.
Jutro (17 IV) jest posiedzenie u Budzyka neofilologicznej komisji programowej.
Ma być porównanie programu jęz. rosyjskiego w ZSRR i naszej filologii rosyjskiej.
Mam wrażenie, że przy udziale Jakóbca (o ile mogłam wnosić z jego wypowiedzi) te
programy nie będą się bardzo różnić między sobą.
Gnębi mnie i mrozem zdejmuje ta programowa Komisja Nauki o Języku, o czym,
zdaje się, pisałam niedawno. To będzie marryzm uznany za naukę oficjalną. Należałoby napuścić ten temat na specjalistów. Ale… czynniki miarodajne nie bardzo się
chcą do nich zwracać. Myślę, że im to wyperswaduję – tę moją nominację. Jeszcze
jedna dziedzina, której nie umiem.
Kończę list. Coraz mniej mam wiadomości do udzielenia. Życie szpitalne robi
swoje. Dziś, niestety, nie mogę nawet na parę godzin usiąść przy stole, a po obiedzie
jest dzień gości. To najbardziej męczy.
Wiadomość o niepewnym przyjeździe Państwa oceniam raczej z uznaniem. Rozsądniej po tych marcowych niedyspozycjach zostać w domu. Co do egzemplarza
wymiennego JP za PorJ, to chcę Pana Profesora upewnić, że nie było w moich słowach do Doroszewskiego nic takiego, co by obejmowało czy włączało osobę Pana
Profesora w tę aferę. Mówiłam najzupełniej od siebie i bez żadnego angażowania JP
w tę sprawę. Powiedziałam, że taka możliwość istnieje, ale że nie wiem, jak sobie Doroszewski radzi z PIW-em, który jest wydawcą jego pisma. Że u Doroszewskiego jest
w redakcji nieład, to wiem od Rysiewicza, który nie mógł na czas podjąć należnych
34 Mowa o artykule Dziesięć Andromed do skał przykutych. Z zagadnień udźwięczniania międzywyrazowego (na marginesie działalności Teatru Rapsodycznego), JP XXX.
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mu pieniędzy za artykuł, bo skarbniczka wyjechała, i musiał się udać na Foksal do
Kuryluka czy jego zastępcy.
Do widzenia
A.O.-J.
Historia witezia ma momenty niejasne, ale mimo nich pewne ciekawe można snuć na ten
temat rozważania. Zwłaszcza skrzyżowanie witeczny (z 1. wydania Leopolity) ze zwyciężnym
(z 3. wyd.) z jednej strony, zaś podstawianie pod viedima (jest już w staroczeskim) wyciężnego
wskazuje na par excellence sztuczny, literacki rodowód tego wyrazu. Jest to znów ciekawy
przyczynek do kształtowania się języka Biblii, języka literackiego.
W wytycznej dziesięcinie interesująca jest strona głosowa obu pierwszych sylab. Co jest
pierwotne w zgłosce piennej, y czy ъ? Osobiście wydaje mi się równie możliwa praforma
*vy-tъkъ jak *vy-tykъ. (Jeśli już nie będziemy dalej różnicować na pierwiastek z wokalizmem
na stopniu imiennym czy werbalnym; nie mam pod reką Słownika etymologicznego, więc nie
mogę tego prześledzić).
Pisownia wytéczny u Paprockiego czy nie jest przykładem mieszania formy *wytyk z *wytek? Intrygująca jest postać prefiksu wi- zam. wy- u Leopolity. Czy to kwestia ortografii, czy
jakieś ślady wymowy; w każdym razie chyba nie czeskiej, bo nie ma poszlak co do czeskości
tego słowa. Za to należy się wyjaśnienie (czy jego próba), dlaczego wiciężski > wy-cięski: czy
asocjacja? prefiksem wy- zmieniła dawniejsze wi- na wy-? Czy jest to jakaś dysymilacja?
Serbski vitezь czy słusznie ma w wygłosie ь? Charakterystyczne, że w rosyjskim витязь
jest wyrazem poetyckim. Czy nie podobnie i w polskim, gdzie ten wyraz najbardziej jest rozrodzony? (sporo pochodnych: zwyciężać, zwycięstwo, zwycięski i wyglądają wszystkie na obce
gwarom).
Równoległość fonetycznej charakteryzacji (archaizacji) obu wyrazów, witeź jak i kneź, na
wzór ruski wygląda na zupełnie prawdopodobną. Warto by przejrzeć „Chimerę”. A jak jest
u T.T. Jeża? Czy tam się u niego nie spotyka witeź? Jego serbsko-ruskie związki mogłyby
sprzyjać takiemu hybrydalnemu nowotworowi, tylko tendencja słowotwórcza jest bardziej
aktywna u polskich modernistów niż w XIX w., od czego jednak mamy wyjątki w rodzaju
właśnie… Kraszewskiego.
Dlaczego i przez kogo został usunięty z artykułu K. Górskiego ustęp i kałakutas – przezwisko na policjantów wileńskich reżimu smetonowskiego? Jeśli to zrobił autor, to ciekawe
są powody, dla których usunął ten szczegół. Myślę, że wielu wilnian mogło znać kałakutas,
dziwne, że znajomi autora akurat się tacy trafiali, co o kałakutach nie wiedzieli. Sferom ziemiańskim mógł być nieobcy kałakut. Nawet letniskowe się o niego ocierały. Czy nie należałoby dać Górskiemu moich uwag do przeczytania, czy to wystarczy, gdy je przeczyta już po
moim wydrukowaniu?
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779. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 IV 1950
K.P.A.,
com miał (Dierżawina35), tom dał. Ale to „Freimütige” w Jagiellonce nie istnieje,
a pod Kotzebue też żem Igora nie znalazł. Niech więc Pani zastosuje zasadę: ultra
posse nemo tenetur36.
Jedyny przez Panią w 3. arkuszu znaleziony błąd był poprawiony tu przeze mnie
czy Siuduta, numer więc powinien być bez czegoś złego. Honorarium dla Wojtasiewicza poleciłem wysłać razem z Pani(nym). (Naprawdę to Panin jako odpowiednik
Pańskiego jest potrzebne).
Mówiliśmy o Pani i wczoraj, i dziś. Liczymy, że dobre myśli mają wpływ nawet
na odległość.
Widzę, żeśmy nie omówili konkursu sportowego, który ostatecznie mógłby
w trochę zmienionej postaci wejść do JP. Oczywiście i na inne rzeczy nie było czasu.
Dla Pani jest 1474 (honorarium) + 1930 (redakcja), dla O.W. – 6386.
Ksiądz Kruszyński37, doc. (prof.?) historii sztuki UJ (teologiczny fakultet), dał
duży artykuł o koniach, niemożliwy. Ale że Zenon miał dla niego pewne względy,
przyjęło się to, 2 szpaltki przerobione wg wskazówek Zenona.
Kałakuta znalazła moja żona w PrFil. VI 232 z Podlasia. Da się notatkę w następnym zeszycie.
[bez formuły finalnej i podpisu]
780. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 18 V 1950
K.P.A.,
przyjechaliśmy tu na 4 dni; jest pogoda, ale bardzo sucho. No i różne okoliczności
nie pozwalające na zupełnie beztroski wypoczynek. Mimo to sądzę, tj. boję się, że jest
nam lepiej niż Pani, tj. że z Panią nie jest całkiem dobrze, a pośrednie wieści (Urbańczyk, Jakubowski) nie dają pewności. Zobaczymy się na Zielone Świątki, kiedy to
przyjedziemy do W-wy chyba w sobotę po południu. Czy można by wtedy widzieć
się z Panią w sobotę niepóźnym wieczorem?

35 Zapewne chodzi o artykuł Mikołaja S. Dierżawina (1877–1953), slawisty i historyka,
w tym czasie dyrektora Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR w Leningradzie, pt. Троян
в „Слове о полку Игореве” (1941).
36 ultra posse nemo tenetur (łac.) – tu w sensie.: nie można zrobić więcej niż to, co możliwe.
37 Tadeusz Kruszyński (1884–1959) – ksiądz, historyk sztuki, w tym czasie był docentem na
Wydziale Teologicznym UJ.
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Ja przedstawiałem Zenonowi, że w JP w tym zeszycie powinno być jakieś sprawozdanie z językowej części zjazdu polonistycznego i że to on powinien zrobić
(Urbańczyk właśnie wrócił do Poznania, więc go trudniej dosięgnąć, a zresztą jest
w tym zeszycie jego duży artykuł). On to uznał, ale się bardzo wymawiał, tłumacząc,
że ma na nasz Zjazd przygotować referat (nie zapowiedziany w programie – Milewski
podobno się cofnął, zrażony dyskusją na Zjeździe); że obu rzeczy zrobić nie zdoła,
a sprawozdanie ze zjazdu polonistycznego musi być najpóźniej 1 VI oddane do drukarni, jeśli się numer ma naprawdę ukazać 15 VI i być przed wakacjami rozesłany
(a może być, bo już garmont, blisko 2-arkuszowy, złożony, czego korekty dostanie
Pani najpóźniej na Zielone Świątki). W tej trudnej sytuacji zaproponował Panią; ja
przewidywałem poważne trudności i nie wierzyłem w Panią (choć się wstydziłem
tego braku wiary). A wtedy on zapytał, czy może on do Pani w tej sprawie napisać,
spróbować. Oczywiście, że może, jest przecie członkiem redakcji. I napisał38.
A wczoraj była narada w Studium Słowiańskim o podjętej książce o literackich językach słowiańskich i ich historii. Proponuje się ±25 arkuszy i rozważało się autorów.
Przy sposobności Jakubowski wysunął Panią do języka rosyjskiego, a Lehrowi się to
podobało. Ja dyskretnie powątpiewałem, nie co do teoretycznej kwalifikacji, ale co
do prawdopodobieństwa podjęcia się przez Panią i możności wykonania choćby do
roku. Już raczej uważałem, że Pani by mogła napisać o polskim. Ale przecie najpierw
Pani ma inne zobowiązania i nieobowiązujące obietnice czy zamiary… Ma się o tym
mówić z Panią podczas Zjazdu39. Ja oczywiście nic nie wiem o zdrowiu Pani, choć
bywalcy warszawscy (też Lehr) twierdzą, że Pani jest w dobrej formie. Zjazd Polonistów oni wszyscy chwalą, ale ja mimo to nie wiem, czy mam niebytności żałować.
Przeczytałem tu Rudnickiego O pochodzeniu polskiego języka państwowego (literackiego) i odchyleniach w zakresie spółgłosek przedniojęzykowych („Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1949 s. 12–38). Ludzkie pojęcie przechodzi, czego on tam nie nagadał: początki wraz z państwowością w II w. po Chr.
za dynastii Popielidów, która ustąpiła Piastom [w] r. 789…, a o mazurzeniu itp.
mnóstwo chaotycznych twierdzeń. Czyż nauka nigdy się nie pozbędzie maniaków?
I nie można powiedzieć, by to w szerszych kręgach „uczonych” nie było też brane za
dobrą monetę.
A jeśli się Pani zgodziła napisać to sprawozdanie ze Zjazdu Polonistów, to niech
się już Pani nie skraca, choćby dlatego, że na arkusz petitowy nie ma za dużo materiału. Byłoby, gdybym ja mógł trochę popisać, ale cóż?

38 Mowa o Zjeździe Polonistów w Warszawie w dn. 8–12 V 1950. Sprawozdanie z niego
napisała Obrębska-Jabłońska (zob. JP XXX).
39 Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
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O Taszyckim to już ustnie naopowiadam. Ma zupełnie chorobliwy uraz do Zenona, do mnie itd. I pomyśleć, że to właśnie ja w jego początkach dziwiłem się, dlaczego
go tak powszechnie nie lubią.
Na dziś będzie dość, choć lepiej by było napisać to i owo, bo na wszystko nie
będzie ustnie czasu.
Do widzenia…
K.N.
781. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 V 1950

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę, gdzie stosunkowo mało błędów. Artykuł dobry, a tym ciekawszy,
że widać, jak wiele faktów ujawni się przy pracach koniecznych nadal z historii gramatyki jęz. polskiego.
Widziałam się ze Stieberem. Podobno praca Grappina o liczebnikach roi się od
błędów i niezrozumień. Tym błędom to bym się nie dziwiła, bo w gramatyce opisowej jęz. polskiego Grappina w dziale liczebników kryją się szczegóły skandaliczne.
Zdrowie moje się poprawia, tj. siły, ale bóle mi towarzyszą i już dwa razy musiałam się położyć do łóżka. Siedzę teraz nad streszczeniami ze Zjazdu Polonistów.
Jestem obowiązana prof. Klemensiewiczowi (jeszcze za Rzeuską!) i muszę to teraz
zrobić. To oczywiście wykreśla ten miesiąc zupełnie dla moich prac nad Igorem, bo to
streszczenie to trudna i bardzo delikatna sprawa. Rzecz jasna, że prof. Klemensiewicz
sam pisać go nie powinien. Ale najgorsze, że od 2 dni to, co napisałam, wciąż skreślam i nie wiem, ile skreślę (może więcej niż napiszę) do dnia Zjazdu.
Dziękuję za Державина, też się w nim roi od osobliwości. Jak małej wartości
staje się słowo. Zupełnie nie obowiązuje. Kończę, by zdążyć na pocztę.
Do widzenia – kiedy Państwo przyjadą na zjazd?
PS. Czy Budzyk i Mayenowa są zaproszeni na Zjazd? Prof. Wierczyński nie miał swego referatu na Polonistach o planowej akcji wydawnictw i czasopism slawistycznych z powodu choroby. Czy nie wygłosi tego referatu na Zjeździe Językoznawczym teraz? Na pewno więcej by
tu można powiedzieć konkretnych ocen i sugestii niż na ten temat przy polonistach. A rzecz
dałaby się włączyć do ogólnego planu i rezolucji Kongresu Nauki.
Do widzenia
A.O.-J.
Proszę o dyskrecję z [sic] moich żalów streszczeniowych przed Zenonem!!!
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782. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 V 1950

K.P.A.,
nie brałem w rachubę tego, że Pani(ne) zobowiązania wobec Zenona skłonią Panią
do tego sprawozdania. Przypominam, że idzie wyłącznie o językową (stylistyczną)
część Zjazdu. Podobno Rzeuska mówiła straszne głupstwa. Ale co Pani pisze, że Pani
straci 3 tygodnie dla Igora, to się niezupełnie zgadza z tym, że od Zjazdu do listu
Zenona miała Pani właśnie 3 tygodnie dla Igora.
Z JP są różne sprawy kłopotliwe, ale to już ustnie opowiem. Niezależnie od nich
Westfal przysłał 3-stronicową filipikę przeciw Pani za dopisek o Nowym Świecie!!
Oczywiście, jeśli się wydrukuje, to najwyżej ¹⁄₃ tego, co „musiał” napisać. Straszliwa
piła, trzeba się będzie strzec. Gdyby Pani dostała jeszcze teraz pocztą jaką korektę, to
proszę jej już nie odsyłać, ale zostawić do warszawskiego spotkania.
Bardzo współczuję z powodu pojawienia się znów tych bóli. Wakacji, wakacji
i prawdziwego wypoczynku!!
Chcielibyśmy wyjechać w sobotę rano, by moja żona jeszcze w sobotę mogła być
w „Czytelniku”. Ja bym w takim razie mógł Panią parę godzin pomęczyć w tęż sobotę, bo w dniu Zjazdu trudno będzie o spokój. ½ 4. dnia na Zaborni były [sic] śliczne mimo strasznej suszy. Nawet coś tam odrobinę napisałem, oczywiście oderwane
kawałki, nic z jakiejś całości, co by trzeba. Oby w lecie coś się zrobiło. Niestety Pani
z góry się zaklęła pod pięknym pretekstem, że Pani tam nie zajrzy.
Do widzenia więc w W-wie
K.N.
783. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 VI 1950

K.P.A.,
bardzo być może, że wkrótce znów się zjawię w W-wie (wizyta u nowego ministra).
Dlatego napisałem do Urbańczyka, by mi na pewne kwestie udzielił informacji do
W-wy pod Pani adresem.
Uwaga o krzyżu, pacierzu słuszna, ale 1) trudno wsadzać dorosłemu autorowi,
2) już jest przełamane i trzeba by znów łamać, a władze żądają 10% oszczędności
od całego preliminarza. Ta oszczędność bezwzględnie się przeprowadzić nie da i nie
wiem, co z tego wyniknie, bo gotowi nowej raty nie wyasygnować. A nie wolno
oszczędzać ani na honorariach, ani na zmniejszeniu planu, tylko na administracji,
która u nas, nie mających swego lokalu, prawie nie istnieje. Oczywiście gotów jestem
zrezygnować z wynagrodzenia redakcyjnego, ale to nie wyrówna, a nadto i z tego
nie wolno, na odwrót, chcą płacić przewodniczących i sekretarzy towarzystw, którzy
bywali często honorowi!!! Coraz lepiej.
[bez formuły finalnej i podpisu]
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784. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 VI 1950

K.P.A.,
posyłam równocześnie dalszy kawałek korekty.
Jazdę do W-wy przedwczoraj po południu telefonicznie odwołano, bo minister
niespodziewanie musiała wyjechać. Co dalej, nie wiadomo. Niestety, może będziemy musieli Panią prosić o osobistą informację w Ministerstwie lub w Prezydium
Rady Ministrów w sprawie niewypłacania subwencji na JP i żądania niemożliwych
oszczędności.
Był wczoraj odczyt Taszyckiego. Przestudiował dokładnie Potkańskiego40 i Semkowicza i twierdzi, że oni bardzo byli niezdecydowani co do pierwotnej granicy śląsko-małopolskiej. Zdaje się, że istotnie ten argument za wielką dawnością mazurzenia i -k okazał się mniej pewny, ściślej, mniej precyzyjny. Lehr w dyskusji powiedział,
że mimo to nie widzi powodu do zmiany swego stanowiska (za dawnością).
Mam mnóstwo spraw na głowie, tak że z tego punktu widzenia wolę, że teraz
nie jadę (ale może jednak pojutrze?), choć parę innych względów chętnie by jazdę
widziało.
Do…
K.N.
785. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 VI 1950

K.P.A.,
wreszcie piszę w sprawie Pani przyjazdu na Zabornię, bo się przecie trzeba porozumieć nie w ostatniej chwili. Czy Pani może dokładnie oznaczyć ten tydzień czy
10 dni? Jak się układają sprawy łódzkie i warszawskie, a jak krynickie? Czy nadal
Łódź i Krynica mają być oddzielone Zabornią? Co do nas, nie będzie trudności, bo
nie mamy zamiaru wyjeżdżać gdzie indziej; tj. moja żona wciąż „myśli” o Szczecinie
i Wolinie, ale moim zdaniem to nieaktualne. Natomiast może się zdarzyć, że moja
żona będzie jeszcze w W-wie między 26 a 28 bm.; niech Pani na to jednak nie czeka
i zaraz odpisze, bo 1) może nie być, 2) może się z Panią nie zobaczyć. My pewnie
wyjedziemy 1 lipca albo 2. Gdyby Pani chciała jeszcze coś tu skorzystać z bibliotek,
trzeba by parę dni prędzej. Bo wprawdzie mogłaby Pani być 2–3 dni w Kr., a my już
na Zaborni, ale o wiele lepiej pojechać autem. Słowem, wszystko to trzeba rozważyć
i nie spychać decyzji na ostatnią chwilę.
JP 3 już (tj. dopiero) się odbija, tak że w sobotę powinna drukarnia wysłać paczki
do W-wy. Pieniądze powinny odejść jutro. Bo jakoś właśnie poprzychodziły z Ministerstwa, istotnie w zgodzie z obietnicą daną Pani, co się wcale nie zawsze trafia.
40 Karol Potkański (1861–1907) – historyk, profesor UJ, członek AU.
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Będę miał oczywiście sporo do opowiadania o Akademii, Doroszu i innych sprawach. Ale najbardziej bym chciał zaczerpnąć od Pani energii do pisania swoich rzeczy
na Zaborni. Dobrze się składa: początek Zaborni będzie równocześnie odpoczynkiem i tym czerpaniem, a po wyjeździe Pani powinienem się zabrać do napisania
choćby jednej trzeciej moich zaległych obowiązków przez 1 i ½ miesiąca. Egzaminy
mam jeszcze jutro, w poniedziałek i środę 28 VI, ale posiedzeń już prawie nic.
Oczywiście niech Pani przywiezie różne swoje rękopisy, by był pozytywny materiał do dyskusji. Bardzo się cieszę.
Do widzenia
K.N.
Cel odpisania przez Panią zaraz jest jeszcze i ten, by się w razie potrzeby móc jeszcze skomunikować listownie.

786. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 23 VI 1950
Szanowny Panie Profesorze,
już poodsyłałam wszystkie korekty nie doręczone, ale wydaje mi się, jakby jeszcze
jakichś końcowych tekstów dla zamknięcia numeru brakowało. Czy numer poszedł
do cenzury? I z jakim wynikiem? Czy to się rozeszle [sic] przed 1 lipca?
Byłam w Łodzi i ustaliło się, że 10 lipca powinni Ściborowie gdzieśkolwiek wyjechać. Tego więc dnia muszę już być w Łodzi na stanowisku, bo Matka nie może
pozostać sama bez pomocy domowej i bez opieki.
Poza tym dn. 1 i 2 lipca jest tu konferencja Komitetu Słownika Języka Polskiego41.
Ponieważ zostałam tam włączona ze strony PIW-u, więc powinnam wziąć udział. Tak
więc moja Zabornia kurczy się od 2 końców. Ale jeśli Państwo będą już tam od początku lipca, to doskoczę na jakieś parę czy kilka (3–4–5?) dni.
Czuję się bardzo dobrze teraz. Tylko w braku kawy i papierosów wciąż zasypiam
przy przepisywaniu Igora. Sporo tego poprawiam. Ale to i tak bardzo wygląda po pensjonarsku. Doskonale podróż odbędę pociągiem do Chabówki, a stamtąd choćby na
piechotę. Mam już nawet na to siły.
Jak zdrowie Państwa? Proszę o wiadomości. Do Krynicy jadę od 12–25 sierpnia.
Z Witoldem wspólnego lata nie będzie, choć on ma w lipcu Mądralin, a w sierpniu
Spałę.
Do widzenia
A.O.-J.
41 Mowa o planowanym Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, który do
1955 r. organizacyjnie był związany z Państwowym Instytutem Wydawniczym.
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787. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 VI 1950
K.P.A.,
piszę pod wrażeniem wczorajszego wyczynu gołębia pokoju42, ale sądzę, że nie zakłóci
nam on wakacji, co najwyżej skończy się tak, jak z Chinami.
Piszę, mimo że w tej chwili już się Pani porozumiała z moją żoną. Przypuśćmy, że
Pani przyjedzie do Chabówki 3 lipca (nie widzę powodu, by później), to jeśli będę
o tym wiedział, wyjdę po Panią na stację, a jeśli będzie Pani musiała 8. wyjechać, to
ostatecznie zostanie całych 5 dni. Mało, ale cóż robić, i to więcej niż zero. Nie widzę
powodu, byśmy mieli nie wyjechać 2 lipca, myślałem nawet o pierwszym. Wątpię
jednak, czy się nam uda już 3. mieć tam gotowe radio.
JP miał być ostatecznie gotów do rozsyłki w piątek, ale go dopiero dziś rozsyłają,
a paczki do uniwersytetów bodaj dopiero jutro. Jest to rozsyłka w czerwcu, ale w jakim? Kiedyż będzie inaczej? Nr 4 ma prawie gotową 2. część Urbańczyka, ale wypadki ostatnie każą bodaj przygotować zasadniczy artykuł, co do czego muszę się jeszcze
przed wakacjami porozumieć z członkami redakcji, zebrać ich już razem nie mogąc.
A sam nie bardzo się czuję na siłach do pisania „takowego”43.
W JP 3 jest na str. 137b błąd: szwaczlu zam. szwaszlu, innych na razie nie widzę.
Co do samego końca zeszytu, to wynikł on z braku w ostatniej chwili materiału
petitowego. Zawsze sobie mówię, że na petit trzeba mieć zawsze co najmniej kartkę
(4 szpaltki) w zapasie, a nie miałem. Niech to Pani sobie pamięta, gdy Pani będzie
redaktorem.
Jutro rygorozum z Brodowską, bardzo ciekawe, bo praca ku zdumieniu mimo
wszelkich braków nadspodziewanie dobra, o głębszym ujęciu, gdy żywe z nią obcowanie było od tego bardzo dalekie. Gdy po magisterium wróciła z W-wy (miała
42 25 VI 1950 r. wojska Korei Północnej przekroczyły granice Korei Południowej, co było
początkiem wojny, trwającej do 1953 r.
43 Chodzi o opublikowany 20 VI t.r. w moskiewskiej „Prawdzie” artykuł J. Stalina Марксизм
и вопросы языкознания, który wobec dostępności tej gazety w Polsce od razu mógł być
czytany. W polskiej prasie („Życie Warszawy”) przekład tego artykułu, pt. W sprawie marksizmu w językoznawstwie, ukazał się w ciągu kilku dni następnych, wkrótce też wydano go
w formie broszury. Artykuł Stalina kończył trwającą od 9 V dyskusję na łamach „Prawdy” na temat „nowej nauki o języku” Marra. W dyskusji, której podłoże polityczne nie
jest całkowicie jasne, wypowiedzieli się na łamach „Prawdy” zarówno główni zwolennicy
marryzmu (Iwan I. Mieszczaninow, Fiedot P. Filin, Mikołaj S. Czemodanow), jak i jego
przeciwnicy (Arnold S. Czikobawa, Wiktor W. Winogradow, Leonid A. Bułachowski),
w tym prześladowani i pozbawieni wówczas pracy (Borys A. Sieriebriannikow, Grigorij A.
Kapancjan). Stanowisko Stalina oznaczało koniec epoki marryzmu w językoznawstwie
radzieckim (później i w innych podległych krajach bloku wschodniego), dla polskiego
językoznawstwa, dotąd nieprzyjmującego marryzmu, stało się ratunkiem przed wprowadzeniem go, na co w tym czasie już się zanosiło.
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lat 20), była ze wszystkich uczestników mego seminarium najsłabsza (zwłaszcza co do
ilości wiedzy), a z nich dotąd nikt nie ma doktoratu, niektórzy nawet magisterium.
Dużo będzie do gadania.
K.N.
Wyjazd mojej żony koleją widziałem nie bez obaw.

788. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 27 VI 1950

Szanowny Panie Profesorze,
PorJ w numerze za maj–czerwiec wypuści opis tej dyskusji na temat Marra w „Prawdzie”44. Mało się to tematycznie godzi z „Poradnikiem”, ale jest w tym wyraźna taktyka nadążania z „duchem czasu”.
Nie wiem, czy do rubryki Co piszą o języku w JP nada się ten artykuł Stalina
w polskiej prasie (w „Życiu Warszawy”, „Expressie” itp.), przedrukowany z „Prawdy”.
Ale jeśli to będzie wskazane i nie przedawnione w numerze na wrzesień–październik,
to może by warto zawczasu upatrzeć i poprosić, by pod tym kątem odbywał lekturę
mogących się jeszcze ukazać artykułów [sic]. Czasu dosyć, ale poruszyć tę sprawę
z Komitetem Redakcyjnym (na tak lub nie) może warto już wcześniej.
Do widzenia
A.O.-J.
789. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 VI 1950
K.P.A.,
moja żona wróciła zmęczona, tak że właściwie nic dokładnego się o Pani nie dowiedziałem. Wobec tego sprawa jest taka. My planujemy wyjazd najpóźniej (i najwcześniej) na poniedziałek po południu. Gdyby więc Pani (w co nie wierzę) przyjechała
w poniedziałek np. w południe, to niech Pani, przyjechawszy z Chabówki dorożką,
na nas parę godzin na Zaborni poczeka. Ale – myślę – najodpowiedniej byłoby Pani
wyjechać z W-wy w poniedziałek 23.20 (to pociąg Warszawa – Zakopane), w Kr. być
6.23–7.01, a w Chabówce 10.36. Do tego pociągu wyjdę do Chabówki we wtorek
4 VII i zawiozę Panią na Zabornię. Jest to jazda nocą, ale 1) w ten sposób już wtorek
44 We wspomnianym numerze w dziale Co piszą o języku opublikowano streszczenia artykułów Czikobawy, Mieszczaninowa, Czemodanowa pióra Jana Tokarskiego. W numerze
4 (lipiec–sierpień) ukazał się artykuł W. Doroszewskiego Na marginesie dyskusji o językoznawstwie w Związku Radzieckim.
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spędzi Pani na Zaborni, 2) nie widzę innego jako tako dobrego połączenia. Adres do
nas jest obecnie: p. Chabówka (nie: Skawa), na Zaborni nr 383.
A Ściborowie mogliby z Łodzi wyjechać nie 10, ale np. 12 lipca.
O zajęciu w JP stanowiska wobec Marrowsko-Czikobawskiej-Stalinowej awantury oczywiście myślimy, ale że nie mamy rubryki Co piszą o języku (to w PorJ), damy
chyba osobny artykuł45. Nie myślę, by ten nie istniejący jeszcze i nie wiadomo czyj
artykuł wypadł zbyt podobnie (jeszcze stylistycznie) do artykułu w PorJ, którego
zresztą jeszcze nie mam.
Więc do wtorku
K.N.
Z Chabówki powrót albo: 1) 18.42 (W-wa 5.43), 2) autem PAU do Kr., Kr. 15.21 – W-wa
21.02.

790. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 VII 1950
K.P.A.,
jakże się tam Pani w Łodzi układa? Czy może Pani co robić z łaciną?
Przyszedł PorJ za maj–czerwiec, na ogół mało ciekawy, ale w nim sprawozdanie
z awantury marrowskiej. Ostrożnie: nie Dorosz i tylko streszczenie, i to nawet nie do
końca maja, choć zeszyt wyszedł w lipcu.
Czikobawę znałem, bo 1. numer „Prawdy” czytałem, i podobał mi się; za to
Mieszczaninow mnie rozczarował; sądziłem, że będzie nie tak dostosowujący się
i wykręcający (nie wiedział biedaczek jeszcze, co powie Stalin). O Czemodanowie
nic nie słyszałem, więc mnie nie rozczarował. Wobec tego muszę się jutro zabrać do
czytania dalszych numerów, których mam jeszcze ze cztery. (Irytująca jest ta maniera
Tokarskiego, ale panująca w ogóle w „Poradniku”, pisania każdego zdania od nowego
wiersza; to siekanie utrudnia ujmowanie artykułu w większe grupy, a więc i utrudnia
czytanie ze zrozumieniem).
Ustęp o „gadce” warmińskiej na ogół niezły, ale przytoczony tekst ma trochę
błędów pochodzących z niedbalstwa redakcji, podobnie jak w ubiegłym roku tekst
z Bukowiny.
Wracając do Marra: co za nonsens to pisanie o np. zasługach dla „językoznawstwa
radzieckiego” zamiast dla językoznawstwa (po prostu). Pani oczywiście używa tego
przymiotnika w innym znaczeniu, ale mimo to mnie to używanie boli: miałoby uzasadnienie tylko gdyby ci piszący o Igorze dochodzili do swych wniosków na podstawie jakichś nowych metod przed rewolucją październikową nie znanych. Czy Orłow
45 Był to artykuł T. Lehra-Spławińskiego Przełom w językoznawstwie radzieckim, JP XXX.
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nie jest wytworem nauki rosyjskiej przedwojennej? W czym się u niego odbija system
komunistyczny? Chyba negatywnie, że nie wprowadził w literaturoznawstwo takich
nonsensów, do jakich doszło „radzieckie” językoznawstwo. „Koncepcja stadialna rozwoju języków stanowi cechę istotną, różniącą językoznawstwo radzieckie od burżuazyjnego, zasługuje więc na utrzymanie” – streszcza Mieszczaninowa Tokarski. Czyż
Orłow i inni zasługują na to, by stać z takim ujęciem w jednym rzędzie?
Ten mój artykuł o najdawniejszych naszych wiadomościach o rodzaju męskożywotnym, mianowicie o Psałterzu floriańskim, nawet on trudny tu do napisania, ale
może sobie z Krakowa przywiozę parę brakujących mi tu książek czy prac. Ale co
charakterystyczne: Kazania, tak świętokrzyskie, jak gnieźnieńskie, nie dają do tego
żadnego materiału, bo w nich zupełnie nie ma nazw przedmiotów nieżywotnych, i to
nawet w singularis, nie mówiąc o jakże tu potrzebnych pluraliach. Ci wzniośli autorowie nie pisali o tak przyziemnych rzeczach. A zdaje mi się, że Psałterz floriański ma
język zmanierowany (na podstawie czeskiej). Aż mnie dziwi, że nikt na to nie zwrócił
uwagi – chyba że moja koncepcja bez sensu, co też możliwe. Niestety nie pamiętam,
jak to Pani ujmowała, choć przecie tu na Zaborni przed wojną tę Pani pracę przeglądałem. Ale że Pani mój pomysł co do języka Psałterza floriańskiego przedstawię – tu
na Zaborni koło 1 września? – więc się i tak o tym dowiem.
23/7

Przyszło „Slovo a Slovesnost” nr 1, zaczynające się artykułem Mieszczaninowa o Stanowisku Marra w rozwoju radzieckiego językoznawstwa. Słusznie już dawniej powiedziano, że na tak ujęty marryzm można się zgodzić, na tak ujętą stadialność. Ale
o jego elementach ani słówka46. A wobec tego – poza faktem wciągnięcia do porównawczej lingwistyki mnóstwa nowych języków, co zresztą robią też w Ameryce –
wszystko to, co słuszne, nie jest nowe ani trochę, a wszystko, co jest nowe – tu nie
ma przeciwstawienia, bo… o 4 elementach przemilczał. Horálek47 pisze o pracach
Dłuskiej, dość pochwalnie, ale że są rozbudowane bardziej wszerz niż w głąb. Ale
konkretnie, szczegółowo się rozprawia tylko ze stosunkiem średniowiecznego wiersza
polskiego do czeskiego, o czym pisał już i on, i Hrabák48.
Parę dni temu dostałem ataku kamicy nerkowej. Kto by się spodziewał po 15 latach! 1 dzień był naprawdę ciężki, 2 drugie trochę mniej, dziś już resztki, ale… może
jutro znów, bo kamień na pewno nie wyszedł.
Do widzenia
K.N.
46 Mowa o „najpierwotniejszych” czterech elementach – sal, ber, jon, roš – z których, według
poglądów Marra na glottogenezę, powstały wszystkie języki świata.
47 Karel Horálek (1908–1992) – czeski językoznawca slawista, w tym czasie profesor na Uniwersytecie Karola.
48 Josef Hrabák (1912–1987) – czeski historyk literatury, członek Praskiego Koła Lingwistycznego, profesor literatury czeskiej na uniwersytecie w Brnie.
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Mojej żonie lepiej, ale do dziś nie była w ogrodzie, bojąc się – słusznie – tych schodów.
25/7

Dziś już chyba wyjdę tak daleko, jak do skrzynki pocztowej i wrzucę list.
Ale! proszę mi napisać, nie zapomnieć, ile kosztowały te cukierki u Wedla dla
Anki, bo nalega, by od niej wziąć, a Pani przy okazji zwrócę.
Do…
791. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 23 VII 1950
Szanowny Panie Profesorze,
wstyd mi pisać, bo choć już od tygodnia z górą jestem w Łodzi, bardzo marnie mi
się pracuje. Poderwałam trochę swoje siły nie tyle podróżami „na południe” (bo tak
chyba wypada określić Zabornię geograficznie), ile niebacznym szafowaniem siłami
w Warszawie i tutaj w pierwszych dniach po przyjeździe. Teraz wszystko jest już uregulowane i zażywamy obie z Matką rozkosznego spokoju, ale z siłami jest nie bardzo.
Nie mam tu warunków na leżenie, więc się tylko pokładam.
Przeglądam i porównuję 1. i 2. przekład Tuwimowski Słowa. Należy mówić
o 2 przekładach raczej niż o 2 wydaniach, tak wiele w tym 2. wydaniu, nowojorskim, zmienił i udoskonalił. Na Tuwimie można bardzo efektownie pokazać, jak
zrozumienie realiów i tła historycznego czy kulturowego Słowa znakomicie podnosi walory artystyczne. Muszę urwać [sic] z tym Tuwimem, bo mnie za daleko odwiedzie. Tymczasem chciałam zapytać, czy też Westfal przysłał swoje zapowiedziane
artykuły.
Informowałam się w Warszawie, czy „Pamiętnik Literacki” mógłby drukować Polaków „zza granicy”. Okazało się, że JP ma tu o wiele swobodniejszą rękę niż oni.
Bo nie wiadomo, czy tenże językowiec nie popełni jakich politycznych artykułów
za granicą i gdyby tak było itd. Jednym słowem jeszcze jedno dobrodziejstwo bycia bezpartyjnym nie tylko w wypadku indywidualnym, ale także i w redakcyjnym,
i czasopisma.
Jutro się spotykam z Dejną na mieście i spróbuję z nim dotrzeć do źródeł historycznych dla tego artykułu do JP.
Może cośkolwiek choćby doprowadzę do końca. Wpadły mi tu w ręce prace poświęcone Wóycickiemu Kazimierzowi – sporo ciekawego materiału. Stąd się wreszcie czegoś można nauczyć, przynajmniej o perspektywach tej nauki i jej jak dotąd
granicach niewiedzy w zakresie polskiej wersyfikacji. Ale wydaje mi się, że dotąd
jeszcze nie zarysował się żaden umysł na tyle jasny i metodyczny, by sprawę definicji
i klasyfikacji polskiej sylabotoniki ujął w wyraźne definicje lub choćby zaznaczył skalę wahań. Nie tylko w 13-zgłoskowcu, jak to próbuje robić Dłuska. Po przejrzeniu
tych Prac doszłam do wniosku, że to wielkie zuchwalstwo pisać jak ślepy o kolorach
o polskich przekładaczach Słowa.
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Podobno był artykuł Stalina rewidujący kanony współczesnych „pewników”
w dziedzinie historii. Nasi badacze przełomu XVIII i XIX w. drżą ze strachu, czy im
to ich nastawień kierunkowych i nowego montażu interpretacyjnego nie przekoziołkuje. Takie przynajmniej tu krążą plotki łódzkie.
Jakóbiec mi donosi, że jest we Wrocławiu „Der Freimütige”, ale tylko… r. 1905!
(Czy się nie pomylił aby?).
Jak się Pani miewa obecnie? – czy już trochę wstaje? Czy może wychodzić przed
dom? Wciąż w oczach mi stoi Zabornia, cała na granatowo z pierwszego dnia pobytu – sobotniego. Bardzo mi się tam wtedy dzielno czuło. Teraz zrobiłam parę głupstw
i muszę chodzić, a nawet siedzieć z gumowym workiem.
Łódź bardzo teraz ładnieje. Powłączało się wiele prywatnych ogrodów i trawników do sieci ulic przez zniesienie płotów i zagrodzeń – więc jest zieleniej i przelotniej.
Nie wiem, czy tę stronę nowej Łodzi mogła Pani w ciągu jednodniowego wypadu
dostrzec i ocenić, jeśli nie znała (czy znała?) Łodzi przedwojennej.
Kończę, by znów się trochę położyć – nie wiem, co mi tak szkodzi w tej Łodzi –
bo nie dieta przecie.
Do widzenia i bardzo dziękuję Państwu za cały czas Zaborni i Krakowa
A.O.-J.
W Warszawie widziałam się z Budzykiem, który bardzo naciskał na złożenie tej jesieni (wrzesień) projektu i preliminarza na prace nad słownikiem gwar polskich do podjęcia w r. 1951.
Złożyć trzeba już we wrześniu. Gdyby się udało jakoś zjechać się tak, byśmy mogli z Panem
Profesorem i Urbańczykiem (oczywiście to nie przesądza udziału innych osób, bardziej ode
mnie kompetentnych) to omówić – a ja bym już starała się tego dopilnować w Warszawie.
Trzeba to zaprojektować możliwie szybko i w takiej formie, by wyniki dały się szybko skonkretyzować. Ważne tu jest, że Budzyk bardzo szczerze i z własnej inicjatywy na to nalega.
Trzeba kuć żelazo póki… dają pieniądze.
Do jakich prac planowany jest Siudut? Czy ma on asystenturę + Słownik staropolski? Kto
z młodych lub młodziutkich dialektologów dałby się tu użyć w różnym, mniej lub bardziej
samodzielnym wykorzystaniu. Jeśli Urbańczyk w ciągu sierpnia odwiedzi Zabornię, już wtedy
wiele dałoby się podyskutować. Ja 1 VIII będę w Warszawie po pieniądze, bo mi się skończyły.
A 10 VIII wyruszę z Łodzi.
Do widzenia, siadam do krytyki sformułowań Komitetu Słownika Współczesnego Języka
Polskiego, które są w dużym rozdźwięku z tym, nad czym się przez 2 dni dyskutowało w ciągu
1 i 2 lipca.
A.O.-J.
Tak się cieszę, że ten słownik gwarowy wyjdzie ze sfery nieosiągalnych mitów.
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792. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 27 VII 1950
K.P.A.,
dziękuję za list, którego się co prawda spodziewałem wcześniej, ale przewidywałem
różne trudności, też co prawda nie powodujące siedzenia z gorącym workiem.
1. Westfal. Nie pisałem do niego umyślnie, czekając reakcji jego na umieszczenie
tylko cząstki jego pouczeń dla Pani O.-J. Niech nie myśli, że mu się musi odpowiadać na wyskoki. Ale choć na pewno był czas na dojście i zeszytu, i kartek z artykułem,
milczy. Czy gdzieś nie pisuje rzeczy niejęzykowych, nie wiem i wolę nie pytać, by JP
mógł drukować. Ale jeśli się on sam nie odezwie, ostatecznie zaproponuję przysłanie
artykułów, bez zobowiązań z góry do druku.
2. Budzyk. Zamiast obietnic mógłby sprawdzić, gdzie się zapodziały dwa pisma
językowe krakowskie: 1) Pismo wysłane ze Studium Słowiańskiego normalną drogą
z UJ 30 IV o zasiłek na prace dialektyczne (i słownikowe) dla Mieczysława Karasia:
miał przez wakacje robić studia gwarowe w dorzeczu Soły, ale do początku lipca nie
było odpowiedzi, a gdy się o to pytał Lehr, nie umiano znaleźć, co zresztą przy dzisiejszym ulepszonym systemie jest tak pospolite, że się temu nikt nie dziwi. 2) Pismo
PAU o zasiłek ½ miliona na prace nad atlasem gwarowym, które po porozumieniu
się z Michajłowem wniesiono dobrych kilka dni przed końcem czerwca – też bez
odpowiedzi.
Bardzo mnie wzrusza przejmowanie się Pani słownikiem gwarowym, ale niech
Pani sobie czasem przypomina moje siły: popie oczy, popie gardło, co zobaczy, to by
żarło. W 1. chwili człowiek się zapali, a potem klapnie. Czego to ja nie mam zrobić.
Urbańczyk nie przyjedzie tu chyba – na odwrót, mnie ciągnie do Kościelisk – bo
cierpi na komory nosowe, a nadto wysyła Alinę z Mikołajem do Berna morawskiego,
gdzie go mają zoperować, by nie kulał. Co prawda, nie wiem, kiedy to oni mają tam
jechać, pewnie dopiero we wrześniu. A mimo to wszystko podanie to o słownik we
wrześniu wniosę nie za późno.
Z pracownikami nie tak łatwo, bo prócz Karasia nie mam nikogo dość dojrzałego,
a to dlatego, że już nie prowadzę seminariów dość systematycznie i dość celowo. A co
do Siuduta, to: 1) nie wiem, czy by się on nadawał do eksploatorstwa, 2) asystentem
był młodszym, co mu się już skończyło (a że magisterium miał zdawać dopiero w lipcu – taki to ananas – więc i starszym nie może na razie zostać, zresztą nie ma wolnego
miejsca starszego); ale oczywiście pracować gdzieś będzie, chyba prócz swego dodatkowego zajęcia w Słowniku staropolskim. Ostatecznie o młodszych robotników nie
będzie kłopotu. Ze starszych Pawłowski i Biermański mogą wchodzić w rachubę, ale
bieda z tym, że każdy z nich musiałby mieć jakieś posadowe zapewnienie. A o wszystko to przy dzisiejszej niesłychanej biurokracji trzeba się systematycznie starać i przy
niesłychanej centralizacji jeździć do Warszawy. W takich warunkach na pewno by
Pani nie była pojechała do Jugosławii nawet na rok, chyba gdyby Pani miała innego

• 343 •

niż ja opiekuna. Jednak te czasy przeklętego Michalskiego były dla naukowców bez
żadnego porównania łatwiejsze. A gdybym był Panią mógł gdzieś wysłać, ile by to
Pani musiała napisać pedantycznych sprawozdań. No, dość, ale bo Pani pomyśli, że
ja potrafię takie rzeczy robić.
Nie przypuszczałem, że Pani jest tak krytycznie usposobiona do prac Dłuskiej.
A co do Pani samej, niechże sobie Pani nie wbija w głowę, że Pani pisanie o przekładach Igora jest jakimś zuchwalstwem; raczej to zdanie Pani jest dzieciństwem.
No, niech się tam Pani we wszystkim powodzi: ze zdrowiem i z napisaniem w Łodzi
choćby artykułu o polszczeniu imion ruskich.
I moja żona Panią pozdrawia, a ja też Matkę Pani.
Do przyszłego listu, a do widzenia tu koło 1 września
K.N.
793. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 VIII 1950

Szanowny Panie Profesorze,
zalegam z odpowiedzią na 2 aż listy, ale dopiero powrót do Warszawy (Ścibory wróciły do Łodzi wczoraj rano; on jeszcze pojedzie z Dejną na Kaszuby, a Myszka już
zostanie w Łodzi) pozwolił mi zasiąść do listu, zanim z powrotem wrócę do mojego
Igora, nazw własnych itp.
Niedobra wiadomość o tym ataku kamicy nerkowej, co się po tylu latach przerwy
odezwał. Czy nie jest to sygnał, że alkohol, nawet w tak idealnej postaci jak wino,
nie jest wskazany? Bo obecna dieta jest tak antykamykowa, że jedynie wino może
obciążać to konto.
Mój pobyt trzytygodniowy w Łodzi bardzo był przyjemny, zwłaszcza ten okres,
kiedyśmy z Matką tylko we dwie gospodarowały. Co prawda, mniej więcej pół dnia
zabierały mi czas sprawy gospodarcze: sprzątanie, gotowanie i chodzenie do miasta,
ale że poza tym Opatrzność chroniła nas od ludzi, więc resztą czasu rozporządzałam
dowolnie, poza słuchaniem radia – właściwie tylko muzyki, bo do niczego innego się
ono nie przydaje (nasi polscy informatorzy zachodni są idiotyczni, a polityka zastraszania jest zbyt grubymi nićmi szyta). Ta muzyka, każda, duże koncerty (trudne do
upolowania) czy muzyka lekka, czy pieśni zastępowały mi teraz papierosy (i też czasu
nieco zabrały). Trochę więc przepisałam Igora, poprawiając go i uściślając miejscami.
1 VIII byłam w Warszawie i chciałam popytać o niektóre szczegóły Zająca, ale go nie
zastałam. Może uda mi się go upolować (jeśli się z nim nie rozminę) w Krynicy, gdzie
leczy swoje serce.
Przejrzałam Tuwima 1. wydanie; troszkę zarobionych notatek powinno mi pomóc do zakończenia tego ostatniego rozdziału. Materiał z historii polsko-ruskich
stosunków – bardzo nierówny – dał mi podstawę do sformułowania – dopiero się
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namyślają one (passivum) – ostatecznych wniosków w artykule do JP. Więc tak – parę
rozproszonych poczynań, a rezultatu mało. Tu w Warszawie pewnie więcej mi się uda
zrobić, bo mniej mam zajęć gospodarczych.
I ja dostałam PorJ, ale odniosłam wrażenie, że to jest jeden z bardziej udanych
numerów poza Tokarskiego przeglądem artykułów z „Prawdy”, co do których dziwię
się, że mu cenzura je puściła, bo oczekiwałoby się takiego naświetlenia od początku,
jakie dał na końcu Stalin, a to tymczasem było sprawozdawcze bez perspektywy i bez
pouczenia. A może on się wstrzymał w porę, by mieć o czym pisać w zeszycie następnym? Inna rzecz, że referować tę całą dyskusję, nawet z jej ostatnimi (ze środy)
refleksami, jest na końcu o wiele trudniej (niż w środku), bo to bardziej obowiązuje
do jakiegoś podsumowania, jakiejś „nauki moralnej” i wniosków na przyszłość, gdy
właściwie trudno te perspektywy snuć swobodnie dalej, nie wiedząc, jaki jest polityczny cel tej całej kampanii, bo niewątpliwie cel ten się kryje na dnie, tylko nie
wiadomo, jakie kształty przyjmie ani czym został podyktowany.
Ten artykuł o „gadce” pisała studentka polonistka studiująca też socjologię czy na
odwrót49. Stąd ujęcie i charakterystyka podłoża narodowego trochę szerzej potraktowane niżby to zrobił wąski językoznawczy fachowiec. Osoba miła, pytałam ją tego
czerwca z greki dla polonistów. Ten rodzaj kolokwium przerzucił Słoński na mnie,
bo sam i tak się ugina pod ciężarem egzaminów, a p. Majkowska „greczynka” nie
chce poprzestać na Safarewiczu. Mówiono mi, że podobno Golias50 w Łodzi sam się
posługuje Safarewiczem w swym wykładzie.
A maniera zaczynania zdania każdego od a capite to może nieświadome podwyższanie sobie honorarium. A co do oddzielenia rosyjski od radziecki to niewątpliwie ma
to swój sens, zwłaszcza gdy pod względem poziomu i wartości różnią się obie strony
między sobą…
Cukierki kosztowały chyba 112 zł czy coś w tym rodzaju – ale to taki drobiazg, że
naprawdę nie warto się nim interesować.
O Dłuskiej wcale nie jestem złej opinii – tylko (niby) znam jej wielką pracę
o 13-zgłoskowcu, ale też tylko o tym, przy tym w ustaleniu budowy strofy Mickiewiczowskiej właśnie wcale się z nią nie zgadzam – ale nie wiem, czy to jej własne zdanie
(o anapestycznej strofie Mickiewicza), czy za innymi powtórzone.
Kończę, żeby list dostał znaczek i poszedł przed niedzielą.
Dobranoc Państwu, bo godz. 9 wieczorem dochodzi
A.O.-J.

49 Mowa o artykule Wandy Pomianowskiej (1919–2003), w tym czasie asystentki w Katedrze Języka Polskiego UW, Uwagi o „gadce” warmińskiej, PorJ 1950.
50 Marian Golias (1887–1966) – filolog klasyczny, w tym czasie docent w Katedrze Filologii
Klasycznej UŁ.
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794. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 11 VIII 1950

K.P.A.,
wie Pani dobrze, że zawsze mi miło dostać list od Pani (nawet gdy niecały jest miły),
ale przecie nie mam prawa wymagać, by Pani nie zalegała z odpowiedzią na żaden.
Dziękuję też za fotografię, tą razą udałą, chociaż… Przypomniała mi fotografię
sprzed lat blisko 20 z Salwatora: Pani stoi w malinach, trzymając jedną, uśmiechając
się (choć nie tak szeroko jak na tej) oczywiście do fotografki – p. Witoldowi się owa
foto nie podobała, pytał „do kogo się ona śmieje?”. Otóż tu widzę ten intensywny
uśmiech ust i oczu, do kogo? Myślę, że będzie znakomity, gdy będzie artykuł o Pani
jako autorce książki o Igorze, a będzie np. w „Nowej Kulturze” (o której [– –] Gąsiorowski powiedział, że jest o wiele niższa niż „Kuźnica” i „Odrodzenie”; ja nie widziałem ani 1 numeru, bo oni wbrew swym poprzednikom nie wymieniają się z JP);
naprawdę, ma Pani doskonałą podobiznę do publikacyj (tak, celowy pluralis). Ale dla
mnie ona też miła i naprawdę dziękuję.
Kamica to nic tak złego: 1 dzień bardzo bolesny, 2–3 trochę, a w kilka dni już
zupełnie mija i zapomina się o niej. Jest rzeczą bardzo nieprawdopodobną, by była
następstwem użycia przez 2 dni alkoholu na przestrzeni nieużywania przez miesiąc.
Żałuję, żem Pani o tym napisał, bo nie lubię, by się ludzie zajmowali czy okazywali
mi jakieś współczucie z powodów fizycznych. Nieraz z tym bywa połączona jakby
nieustępliwość w o wiele przecie ważniejszych rzeczach „duchowych”.
Widzę, że ten list wyślę nieprędko, bo dopiero po dostaniu adresu krynickiego.
A Panin dostałem wczoraj, bo z datą 5/8, ma jednak warszawską pieczątkę 8/8. Czy
też w dniach 6/8 do 11/8 nie spotkała Pani Budzyka?
W artykule „sympatycznej” Pomianowskiej nie raziło mnie tło socjologiczne,
mniej więcej dobre, owszem, zawsze uznaję potrzebę tego, ale 2) [sic] dwa obowiązujące ukłony dla Dorosza, 1) [sic] niedbalstwo tekstu, może zresztą nie jej (może jej
wcale nie dano korekty, a stąd parę błędów typu chcywaniu zam. chcywamu lisożu;
i chcy- zam. chći- to chyba mieszanie liter i i y przez autochtonkę, czego się nie powinno zostawiać w piśmie popularnym, bo zupełnie dezorientuje; ale ona widocznie
słabo się jeszcze orientuje w tym dialekcie czy w tych sprawach w ogóle, z czego już
nie robię wielkiego zarzutu i dlatego piszę to w nawiasie). Z tego ½-stronicowego
tekściku wynotowałem 7 słów do Słownika gwar polskich na 13 kartkach (bo są odsyłane, tak jak musi być w ostatecznym materiale), z czego 2–3 istotnie ciekawszych.
Ale gdyby tak przygotowywać do słownika wszystkie istniejące teksty, to nie wiem,
czyby się kiedyś skończyło.
O „perełki” „Ostrowidza” zawsze proszę, gdy się Pani przypadkiem nawiną, bo
z kilku razem wziętych można by zrobić teoretyczny artykulik poprawnościowy: dopatruje rusycyzmów niepewnych, a nie widzi ten „ostrowidz” bijących w oczy, nadto
ten współpracownik „nowoczesnego” dziennika jest bardzo konserwatywny itd.
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16/8

Po przerwie i dostaniu od Pani kartki z Krynicy kończę list, zwłaszcza że jutro
rano jedziemy na 2 dni do Krakowa.
Sprawy publiczne, tj. dla mnie wydawniczo-pracownicze, śpią, co zresztą Pani
opisałem w poprzednim liście. Oby moja coraz słabnąca energia mogła pokonać choć
w części te coraz rosnące przeszkody. Tutaj właściwie nic nie zrobiłem, zwłaszcza
nie napisałem ani strony, nawet recenzji o pracy Klemensiewiczówny51 o dzisiejszych
wyrazach złożonych, potrzebnej zdaje się do pozwolenia na druk w wydawnictwach
Studium Słowiańskiego. Praca bardzo systematyczna, czysto opisowa, pożądana,
o wiele dojrzalsza do druku (była magisterską) niż doktorska Brodowskiej o historii
polskiego datiwu, o temacie ciekawszym, ale bardzo zamazanym wykonaniem; nawet
nekrologu Małeckiego, na gwałt żądanego przez Mazona i Wędkiewicza do RÉS. Nie
wiem, co będzie dalej ze mną; oczywiście nie mówię tu o zdrowiu, bo to jest dobre.
Z informatorów jedni mimo propagowania także informują, drudzy wyłącznie
propagują, co chyba nietrudne do rozpoznania. Radio przywieźliśmy.
Mieliśmy gości: Gąsiorowskiego przez tydzień, Jędrka Nitscha przez 2 dni, mamy
jeszcze p. Małachowską (córkę Baudouina) przez 5 dni, ale ją już jutro odwozimy. Ale
wcale nie oni przeszkadzali mi pisać.
Z kartki Pani widać zdrowie, mianowicie z bardzo spokojnego, wyraźnego, czytelnego pisma – w listach warszawskich jest zwykle inaczej. Toteż spodziewam się,
że pobyt w Krynicy oprócz zdrowia posunie także trochę naprzód prace Pani. No,
a kilkudniowy pobyt na Zaborni koło 1 września na pewno nie zaszkodzi krynickim
zdobyczom, raczej je umocni.
À propos Krynicy: korespondencje z niej i jej okolic są w „Dzienniku Polskim”
czymś wyjątkowo zajmującym na tle strasznej pustyni tej (czy tylko tej) gazety. Tylko
że najwięcej piszą o tym, czym się Krynica stanie w planie 6-letnim. Tym chętniej
usłyszymy ustne relacje o tym, czym jest.
A więc do widzenia
K.N.
Właśnie odjechał 2-konny wóz z pszenicą i jęczmieniem mojej żony (!) do wymłócenia u starego Amerykanina Kluski, który przy tej sposobności opowiadał, że w Kalwarii na Matkę
Boską było tego roku 2½ miliona pątników, m.i. aż zza Kielc i Lublina, tyle co jeszcze nigdy!
15/8 było święto nawet urzędowe, bo 1) Jędrek dostał (z trudem) urlop na poniedziałek między świętami, 2) radio powiedziało: „dziś mamy 15 sierpnia i przesyłamy życzenia wszystkim
Mariom”.
51 Irena Klemensiewiczówna (Bajerowa) (1921–2010) – językoznawczyni, historyczka języka, córka Zenona Klemensiewicza, uczennica K. Nitscha. Podczas wojny żołnierz ZWZ-AK. W 1950 r. zaczęła pracę jako młodszy asystent w Studium Słowiańskim. Tu mowa
o jej rozprawie Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej: próba systematyki, która
wyszła drukiem w następnym roku jako nr 1 serii D „Biblioteki Studium Słowiańskiego”.
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795. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Krynica, 13 VIII 1950
Szanowny Panie Profesorze,
więc od wczoraj jestem na prawdziwych wczasach. Wczasach masowych, demokratycznych, o przypadkowym doborze współmieszkańców. Trafiłam bardzo dobrze.
Mam słoneczny pokój z balkonem, dwuosobowy. Moja towarzyszka, nauczycielka
matematyki z Nakła, ale lwowianka z urodzenia, jest łatwa do współżycia, spokojna
i mało „światowa”, to raczej ja jestem więcej od niej, bo mam tu więcej znajomych.
Odżywianie obfite i smaczne, tylko nie bardzo dietetyczne, ale można wyżyć, nawet
poszcząc z lekka.
Kurację zaczynam jutro, ale już od wczoraj piję zubera i oddreptuję cały deptak,
i byłam już na górze parkowej. Jest tu na kuracji (po ciężkiej operacji czaszki) dawny
uczeń Witolda, japonista. On mnie wprowadza we wszystkie formalności urządzenia
się tutaj i wszystko idzie dzięki temu gładko i bezboleśnie. To jest bardzo miła rzecz –
sprawna opieka męska. Martwi mnie, że ten młody człowiek chce wznowić swoje
studia orientalne i może jeszcze zostać naukowcem.
Współczuję jego kiedyś przyszłej żonie, bo – według zdania pewnej doświadczonej znajomej – uczeni to najgorszy materiał na mężów. A może by tak zrobić ankietę
wśród „pań profesorowych”?
Na tym kończę na razie moje kryniczne refleksje.
Do widzenia
A.O.-J.
796. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, p. Chabówka, 19 VIII 1950

K.P.A.,
byłem 1½ dnia w Kr. i dowiedziałem się różnych rzeczy, mniej lub więcej ciekawych.
Co do jakiegokolwiek druku językowego w PAU trzeba będzie chyba pojechać do
W-wy (!), ale kiedy, to będzie zależało też od innych spraw PAU. O dziwo, na początku sierpnia przyszła subwencja na badania gwar w dorzeczu Soły (dla Karasia) w czasie wakacyjnym (!) na podanie wniesione w myśl zarządzenia do końca kwietnia.
Przypadkiem zastało go w Kr., bo inaczej byłoby przepadło. Wkrótce podania trzeba
będzie wnosić do końca marca, a zgoda nadchodzić będzie we wrześniu. Nie jest to
żart, ale wzór zarządzeń prenumeracyjnych: w złych czasach przedwojennych można
było abonować kiedykolwiek, nawet np. od 10 II do 10 III, teraz trzeba zaabonować
najpierw najpóźniej 1. dnia miesiąca, potem najpóźniej do 25. poprzedniego miesiąca, teraz 20. poprzedniego miesiąca, wkrótce będzie najpóźniej 15. poprzedniego
miesiąca itd. To z własnego doświadczenia. Dlaczego jest coraz gorzej, skoro jest
coraz lepiej?
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Ciekaw jestem tego Karasia i jego dalszych losów: niegłupi i zamiłowany, choć nie
najsympatyczniejszy z tych najmłodszych.
Urbańczyk przyjechał na 10 dni roboty w Słowniku staropolskim, ale 2. części artykułu o początkach języka kulturalnego jeszcze nie przywiózł. Nie wątpię, że w ciągu września dostarczy, ale chętnie bym się dowiedział, jak stoi sprawa z artykułem
o imionach słowiańskich w Igorze. Niech się Pani nie boi napisać otwarcie. Zresztą
im lepiej Pani w Krynicy, tym trudniej tam coś pisać, nie mówiąc już np. o osobnym
stole. Bo pochwał o wczasach już parę słyszałem, np. Jasieńskiego, ale na ciasnotę
narzekali bodaj wszyscy, z którymi o tym mówiłem.
Przeniósłszy się na pocztę w Chabówce, dostajemy listy prędko i zaraz rano, gdy
ze Skawy przychodziły na 2. dzień wieczorem. Ale poczta wysyłkowa szwankuje, bo
listy ze skrzynki na Zaborni wyjmują czasem i po 5 dniach. Ten list wrzucę w Chabówce, bo muszę tam i tak iść. Za to w Skawie na pocztę dano tego roku jakiegoś zamiejscowego czynnika społecznego, który do dalszych domów, np. do Anki, zupełnie
nie chodzi, a naczelnik poczty powiada tylko, że on ma chodzić i będzie, ale w 4 oczy
przyznaje, że nie ma na niego wpływu. Oczywiście spełnia jakieś ważniejsze funkcje.
Jak zawsze spodziewam się, że teraz zacznę „pisze i pisze, panie, aż mu pióro
pryska”. Może. Oby. Jak tak będzie, to Pani zobaczy w 1. dniach września. Teraz ma
przyjechać Wandzia na… 2½ dnia. Ja jadę na 31 VIII do Krakowa, ale bodaj już 1 IX
będę tu z powrotem.
Pieśń o Igorze Puszkina, teraz świeżo przeczytana, wcale jest niezła, jak i jego niektóre wiersze „ludowe”, tj. nie tendencyjne, tylko etnograficzne. Za to inne liryki są
tylko poprawne, o ileż niższe od Lermontowych. Kilka subtelności językowych, nie
do rozstrzygnięcia ze słownika, wyjaśniła mi „Ewcia”52 z Baudouinów Małachowska,
która całe studia średnie i wyższe odbyła w Petersburgu, a teraz tu była 5 dni.
A więc odpoczynku, wyleczenia się itd. itp. Czy Pani już wie, czy Pani Krynicę
przedłuży?
Do…
K.N.
Język rosyjski jest tak podatny do wiersza, że zastępuje zdolności indywidualne. Nawet zupełnie średni poeta może w nim napisać ładny wiersz, nie tak jak np. po polsku, czesku czy
niemiecku. Można by powiedzieć, że talent poetycki ma naród, nie jednostka – może stąd
płynie ta pogarda dla jednostki. A co? Jakie ujęcie?

52 Tak Ewelinę nazywał J. Baudouin de Courtenay.
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797. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Krynica, 19 VIII 1950

Szanowny Panie Profesorze,
moje wyjazdy wczasowe pod złą gwiazdą są „planowane”, bo oto już szósty dzień
grypieję. Tym przykrzej, że domwyp nie uznaje chorych, więc schodzę na posiłki,
a resztę czasu spędzam w łóżku. Chodzę też na okłady borowinowe, żeby nie stracić
kuracji, ale z kąpieli i natrysków musiałam zrezygnować, bo mi to powiększa katar
i chrypkę. Picie zubera też musiałam odstawić, bo się nie zgadza z zażywanym 3 razy
dziennie Sulfatiazolem – w ogóle całość mało się zgadza – nie byłam jeszcze na żadnym spacerze. Leżę w łóżku i coraz dopisuję jakąś stronę do Igora, ale mam za mało
zdrowia na to, by usiąść do przepisywania.
Ostatni rozdział o polskich przekładach Słowa (zakończony wczoraj) urósł do
50 stron. Dziś się zabieram do nowego o kompozycji i układzie treści Słowa. Ten już
będzie ostatni.
Czekam na przysłanie mi z domu swetra ciepłego. Przyczyną mojego tu chorzenia
jest niedostateczna ilość ciepłych koców w nocy. I oczywiście nic na to nie można
pomóc. Wszyscy tu o mnie zapomnieli i nikt nie pisze.
Jak ze zdrowiem Państwa? Nie wiem, czy w dalszym ciągu są Państwo na Zaborni,
czy może coś się nagle odmieniło i Państwo się znaleźli na Salwatorze? Jak się długo
nie ma listu, różne wątpliwości przychodzą do głowy. W drodze powrotnej z Krynicy
chcę się na dzień zatrzymać w Bibliotece Jagiellońskiej – może na dłużej.
Do widzenia
A.O.-J.
798. (K)53 Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 VIII 1950

K.P.A.,
pokazuje się, że z pecha Pani korzystam ja, bo dostaje kartkę z 19. Ja też 19. dałem
list na poczcie w Chabówce, powinna go więc Pani mieć, może razem z wrzuconym
[– –] – bo tak tu wybierają, o czym już bodaj pisałem.
Jest tu od wczoraj na 2½ dnia [Wandzia], która stąd jedzie nocą do Gorlic
z 3 przesiadaniami; wynikałoby z tego, że i z Krynicy do Chabówki niełatwo dojechać bez kłopotów, mimo czego nie tracimy nadziei. Czy Pani przedłuży swoją
Krynicę poza urzędowe zimne w nocy wczasy w jakimś prywatnym pensjonacie posiadającym koc? W taki [– – –] poza 1 września, po którym wracamy na Zabornię.
Na 31 [VIII] zamówiłem się u dentysty, u którego będę w ciągu tygodnia [– – –], ale
możliwe, że się ten tydzień rozdzieli na 2 Zabornią przedzielone połowy. W każdym
53 Kartka ze śladami wody, miejscami niemożliwa do odczytania.
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razie jak teraz wyjedziemy stąd 31 VIII rano i do 1 IX popołudnia jesteśmy w Kr.,
może dłużej o godzinę.
Podziwiam siłę woli Pani, że mimo choroby pisze, inaczej niż ja, który mimo
zdrowia nie piszę. Bardzo jestem ciekawy i nowego ujęcia całości, i mojego małego
interesu – artykułu o polskich transpozycjach imion.
„Dziennik Polski” już w 2 numerach (niedziela i poniedziałek) zupełnie nie podał
wiadomości o Korei; to dopiero informator. To tak jak ja, który przez 2 dni nawet nie
czytałem rzeczy językowych, tylko 19 rocznik „Ochrony Przyrody”.
Odziomek powiedział, że tego roku wskutek deszczów nie mógł zebrać siana. No
to już idę wrzucić tę kartkę.
Do widzenia
K.N.
799. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 22 VIII 1950
K.P.A.,
ten list to już się nie powinien opóźnić, bo go dam Wandzi, przejeżdżającej w nocy
do Gorlic, z poleceniem wrzucenia go na stacji w Nowym Sączu.
Mam nadzieję, że grypa już się uspokoiła i że była Pani choćby na Huzarach albo
i w Tyliczu. Ja parę lat przed wojną byłem w Krynicy kilka dni (moja żona może miesiąc i bardzo jej się podobało), a nawet na dłuższym spacerze na Jaworzynie, bardzo
ładnym. Dobrze jeszcze, że ma Pani pogodę (chyba, bo tu cudowna).
O pracy Klemensiewiczówny, zdaje się, pisałem. Nie bardzo w niej mogłem zrozumieć złożenia egzocentryczne i ezocentryczne; pokazało się, że wzięła ten podział
i terminologię ze Składni swego ojca, który szczegółowo rozważa „zestawienia” tych
typów, a z zestawień robią się czasem złożenia. Przy tej sposobności stwierdziłem
znów po latach nieobrazowość jego nowej terminologii, której się trzeba na nowo
uczyć, gdy się po przerwie zagląda do tej książki (1936)54. On zresztą ma od paru lat
gotowe nowe jej opracowanie, podobno bez psychologizmu, ale teraz wydać bardzo
trudno, a już niemożliwe w Akademii, skoro ma ona jeszcze do tysiąca niesprzedanego I wydania. Tak to ludzie umieją prędko pisać, nie tak ja i ode mnie zarażona
moja uczennica.
Niech Pani pomyśli, czy Pani nie zna drugiego wyrażenia tego typu co prosto
z igły. Idzie mi o z, zdaje mi się to samo, co [w] staroświeckim, ale zupełnie dobrym:
worek z mąki, flaszka z nafty. Już dawno polowałem na taki przykład, ale jeden to
za mało.
54 Mowa o Składni opisowej współczesnej polszczyzny kulturalnej Z. Klemensiewicza, która
wyszła drukiem w 1937 r., a nie w 1936.
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Od jutra nie ma już gości, czyli pretekstu, nie powodu, do niepisania. Pisałem
więc do Pani 16, 19, 21 i dziś. I jeszcze odpiszę.
Bardzo współczuję. Do widzenia
K.N.
800. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Krynica, 26 VIII 1950

Szanowny Panie Profesorze,
prosto z mostu to nie to samo co prosto z igły, ale wprost ze snu może się do tej igły
zbliża, tudzież ryba z wody, ale to wszystko oczywiście co innego niż flaszka z nafty.
Widzę w tym na razie jedno tylko: wieloznaczność tego z – a problemu jeszcze nie
chwytam.
Zmartwiłam się, słysząc, że Pan Profesor nie mógł wiele „upisać” tego lata. Mnie
się mimo „wspólnego pokoju” więcej udało zrobić w minione dziś 2 tygodnie niż
w ciągu całego lipca. Nie, dziś o godz. 1.30 w nocy skończyłam 30 stron tutaj napisanych uzupełniających artykułów: o przekładzie Tuwima, o wersji historycznej
wyprawy Igorowej w Kronikach, o planie artystycznym Słowa – coś niby streszczenie
dla nieumiejących czytać.
Dziś robię sobie dzień urlopu, tj. piszę listy. Chciałam po obiedzie zrobić pierwszy spacer po parku krynickim, są tu jakieś jeziora na planie, jakieś Michasiowe łąki55,
ale wypadła burza i mój partner do spaceru się spóźnia. Może go zatrzymał masaż.
Więc kończę moje listy. A wieczorem zabieram się do przepisywania moich wypocin.
Bardzo niewspółmierne w długości i w poziomie, i w… „oryginalności” (tj. samodzielności) ujęcia. Może mi się uda jakie nowe zaziębienie, co by mi pozwoliło dokończyć artykułu do JP.
Dwa dni moich wczasów zostały tu mi bezwzględnie „zrabowane” przez dziekana,
co mi przysłał plik rzeczy do załatwienia. Cały dzień pisałam wnioski i projektowałam warszawską rusycystykę uniwersytecką na papierze. Drugi dzień przepisywałam
to na maszynie i wysyłałam. Ponieważ te sprawy składają się bardzo niedwuznacznie
na mnie, więc będę musiała być już na poniedziałek, wtorek rano najdalej w Warszawie. Bo to ostatnia chwila skomunikować się z wykładowcami. Dlatego też muszę
stąd wyjechać wcześniej: w piątek rano.
Ponieważ Państwo będą wtedy właśnie w Krakowie, przyjadę do Krakowa i tu
zostanę na Lelewela56, dochodząc na Salwator jak do pensjonatu. Oczywiście, jeśli
Państwo będą w Krakowie całym „domem”, tzn. i z Józią. Chcę jeszcze sprawdzić
parę pozycji czasopism w Jagiellonce – oprócz „Freimüthige” wyłoniły się jeszcze
55 Chodzi o Michasiową Polanę na Górze Parkowej.
56 Mieszkała tam koleżanka Obrębskiej-Jabłońskiej.
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i inne możliwości. Powinnam się też przyjrzeć tłumaczeniu Słowa przez Adama Krasińskiego57 z r. 1856. Podobno w stosunku do drugiego wydania są, niewielkie zresztą, różnice.
Wiele kłopotu zrobił mi B. Wydra, który na I Zjeździe Slawistów komunikował
o nieznanych polskich przekładach Słowa: Siemieński, Nabielak, Brodziński, wszystko, jak się zdaje, pozycje negatywne, ale trzeba było się z nimi rozprawić. Powinnam
też przerewidować wszelkie XIX-wieczne wzmianki o Słowie u polskich krytyków czy
historyków literatury, bo omawia ich wszystkich Orłow, ale tylko od strony polskiego szowinizmu. Jeśliby tak być miało, wolałabym o nich wcale nie wspominać, ale
wiedzieć powinnam.
Mam już nową niespodziankę, dość mi wygodną, ale trzeba się już do niej zabrać:
Wiadomości o Słowianach pójdą już w I semestrze. Trzeba wracać – nie ma rady.
Jestem z Krynicy ogromnie zadowolona. Bardzo mi się wszystko podoba. Nawet… deptak. Ogród kwiatowy tarasami opadający od nowych do starych łazienek
jest śliczny. Świeża zieleń – tyle pogody i wypoczynku. To pierwsze moje najprawdziwsze wczasy chyba od lat 10. Tylko nic nie poznałam ani w Krynicy, ani pod Krynicą. Zresztą obiecuję sobie przyjechać tu w przyszłym roku z Witoldem. Koniecznie
musi tu przeprowadzić właściwą dla niego kurację. Wtedy będziemy spacerować.
Moja kuracja przebiega doskonale. Ciśnienie mi się poprawiło na 120. Kąpiele mineralne i hydroelektryczne bardzo wzmacniają stan nerwowy, no i fakt, że i ja tu
mam „Józię” – a właściwie „pannę Ziulę”, podającą do stołu i o niczym ze spraw
doczesnych jedzeniowych nie myślę. Prawie jak z tym ciśnieniem. Więc prosiłabym
teraz o prędką odpowiedź, gdzie ostatecznie Państwa zastanę (Salwator czy Zabornia), bardzo dziękuję za obszerne listy – czy Urbańczyk będzie 1–2 września w Krakowie? Kiedy i gdzie zrobimy tę wrześniową konferencję o słowniku gwarowym??
Czy Wschodnie skrzydło jest na Zaborni teraz, czy Salwatorze?
Do widzenia, idę list wysłać – chyba idzie stąd przez Nowy Sącz, który ma dobre
połączenie z Chabówką, a Krynica z Nowym Sączem dobre kolejowe i autobusowe.
Ale nie wypróbowałam ich, mimo że moja towarzyszka pokojowa wybrała się w ubiegłą niedzielę na półdniową tam wizytę.
A.O.-J.

57 Adam Stanisław Krasiński (1810–1891) – biskup wileński, pisarz, leksykograf, autor m.in.
Gramatyki polskiej dla dzieci i Słownika synonimów polskich. Tu mowa o pierwszym wydaniu jego przekładu Słowa, drukowanym w Petersburgu.
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801. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 28 VIII 1950
K.P.A.,
dziękuję za list z przedwczoraj i życzę tej kartce, by równie prędko szła do Krynicy.
Podziwiam skuteczność zaziębienia, ale mimo jego korzyści dla pisania nie życzę go
na przyszłość.
Tak, we czwartek rano wyjeżdżamy stąd, ale nie wiem, kiedy będziemy wracać.
Zależy to od dentysty i innych. Urbańczyk miał być do końca miesiąca, ale potem nic
nie pisał, nie wiem więc, czy nie wezwano go wcześniej, ale wątpię, by 1 IX (czy to
dzień przyjazdu Pani?) był jeszcze.
Nie wszystko dobrze w liście zrozumiałem (nie jest tak starannie pisany jak kartki „chorobowe”), ale to się powyjaśnia. Szkoda, że nie wiem, kiedy pociąg krynicki przyjeżdża do Krakowa, ale przypuszczam, że o 3 po południu (pospieszny do
W-wy). Więc w piątek po południu będę oczekiwał.
Wreszcie wyjątek z ostatniego listu Ścibora: „Trochę się boję, czy jeden z członków naszego Komitetu atlasu gwarowego nie gotuje nam roboty, nie ma odpowiedzi
na wniosek o subwencję, ale może to objawy «przeczulenia», o które mnie różni
ludzie posądzają”.
Ale Wschodnie skrzydło mogłaby Pani przeczytać tylko tutaj, nie przez 2–3 późne
wieczory na Lelewela przy miłej gadatliwej gospodyni.
A więc do widzenia naprawdę, choć krótkiego.
K.N.
802. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 IX 1950
Szanowny Panie Profesorze,
z Mądralina nici, bo nie było we wrześniu miejsc. Trochę coś się robi, ale z ogromnymi oporami to przepisywanie Igora. Wciąż coraz to nowe uzupełnienia, a prócz tego
zalew spraw bieżących. Jedynie kawa mnie trochę ratuje. Mamy poza tym zmartwienie: podobno Witold ma zostać dziekanem. Oczywiście mianowanym, bo z wyboru
znaleźliby się inni, właściwsi do celebrowania tej funkcji. Jesteśmy tym oboje głęboko
przybici. Nie wiem, jak ja to będę znosić z wielu względów.
Na wystawie Słowackiego w Muzeum Narodowym (wystawa jest ładna i bardzo
kształcąco, jak stale teraz u nich, podana) przeczytałam taki tytuł jakiegoś periodyku
warszawskiego: „Pamiętnik Warszawski Umiejętności czystych i stosowanych”, Warszawa 1829, t. I. Umiejętności czyste – czy to – nauka?
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Uniwersytet Warszawski
Magisterium z filologii słowiańskiej: Hanna Orzechowska58: Nazwy czynności
w języku serbsko-chorwackim (ze słowotwórstwa). Załączam na osobnej kartce.
Jak się podobał artykuł Stiebera? Czy już Państwo na Salwatorze? Czy jeszcze
Zabornia? Kiedy w Warszawie?
Do widzenia, bo jestem jeszcze przytomna, więc dalej będę siebie przepisywać.
A.O.-J.
803. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 23 X 1950

Szanowny Panie Profesorze,
przede wszystkim zdrowie Pani, bo to jest najważniejsze. To chyba nie wystarczy konferencja z „ocznikiem”, ale trzeba też koniecznie z wewnętrznym specjalistą, a przede
wszystkim przystąpić do kuracji w związku z nadciśnieniem. Czy ono jest stałe i jak
wysokie. Czy tylko reżim i dieta, czy inne, bardziej drastyczne środki (cięte bańki,
upust krwi) są wskazane. Rzeczy tych bardzo nie należy lekceważyć!! Choroba Borowego w jego kilkumiesięcznym ostatnim okresie zaczęła się od oka! A od kilku lat
leczył się na nadciśnienie. Co do okulisty – to jest w Warszawie jakiś bardzo wzięty
okulista, prof. uniwersytetu, ale Witold mówi, że jest zanadto subtelny, i woli recepty
skromniejszego praktyka, który mu lepiej od tamtej sławy dobrał szkła do jego astygmatyzmu. Tyle o zdrowiu.
Już zapomniałam mówić, pisać i niemal czuć, i pamiętać. Jesteśmy oboje z Witoldem w okresie nie tyle zapracowania, ile zaorania. Slawistyczno-rusycystyczne sprawy
w oparciu o rozbudowę kursowo-wykładową, dyscyplinę pracy i zespołów naukowych
studenckich daje tak fantastyczną rozbudowę administracyjno-pisaninowych zajęć,
że… nie, w ogóle nie da się to z niczym porównać. W dodatku straciłam moją pomoc
domową. Nowa, co przyszła, na drugi dzień okradła nas, zabierając, niestety, zamiast
gotówki trzecią część naszych sreber (8 sztuk wartości dziś ±25 000 zł). Więc teraz
gospodarujemy sami, zanim się odważę zaangażować kogoś nowego. Ale to mi nie
robi dobrze. Woreczek daje się przykro odczuwać. Sprzątanie, mycie wanny, froterka
itp. wyraźnie mi szkodzą na woreczek, więcej niemal jeszcze niż naruszanie diety.
Odsyłam korektę. Taszycki się rozłożył na obie łopatki. Zarówno nieprzyjemnym – nieprzyzwoitym tonem swego listu, jak druzgocącą (określenie Witolda i wielu in.) odpowiedzią Pana Profesora. Stan tych korekt bardzo dobry, jeśli idzie o błędy
drukarskie. Ale nie wiem, czy ja uważnie czytałam. Jestem mało przytomna z niewyspania, a że wciąż nie palę papierosów, to i to niespanie jest bardzo ślamazarne.
58 Hanna Orzechowska (1926–2005) – językoznawczyni slawistka, dwa lata później rozpoczęła pracę w Seminarium Slawistycznym UW.
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Nie mam czasu przepisać reszty komentarzy do Igora. Stosik maszynopisu nie
poprawianego leży na stoliku i pyłem porasta.
Aha – jeszcze jedno: Rzeuska mi odpowiedziała w „Zeszytach Wrocławskich”,
1950, z. 1–2. Powiadomił mnie o tym redaktor prof. Mikulski59, proponując, że jeśli
zechcę jej odpowiedzieć i wypowiedzieć się o jej książce, to on chętnie ogłosi w swoim piśmie. Przez jakie 10 dni szukałam tych „Zeszytów”, aż pożyczyła mi je pani
Borowa, kiedy do niej na wiadomość o tym pobiegłam. Odpowiedź jej jest taka, że
widać, że nigdy nie pojmie ona istoty metodycznego badania językoznawczego. Nie
wiem, czy warto wobec tego odpowiadać. Witold jest dotknięty jej tonem. Ja nie.
Ale najgorsze, że nie mam kiedy pomyśleć nad tym, co i jak należy wyłuskać z tego.
Jak sprawę postawić, by nie była polemiką dwóch pań, tylko „rozprawą o metodzie”.
Kończę – bardzo przepraszam za milczenie. Jeszcze proszę o jedno: czy nie wpadło
Panu Profesorowi w ręce jakie wspomnienie powojenne o Jaszuńskim i jego śmierci,
i jego pracach naukowych. Mam wrażenie, że gdzieś na to padło moje oko, ale wypadło mi to z głowy zupełnie. A potrzebne mi to do krótkiego artykułu o jego pracach
językoznawczych, o co tu proszą mnie i co sama chciałabym z różnych względów
napisać.
Do widzenia – proszę o zdrowiu Pani – koniecznie o wiadomości. A także się proszę zastanowić, czy nie zaangażować w domu Państwa kogoś do pisania na maszynie,
może pod dyktando. To brzmi trochę dziko i niedelikatnie wobec przyzwyczajeń
autorskich pisarza. Ale oko ważniejsze – i wtedy trzeba się przystosować.
Do widzenia
A.O.-J.
804. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 28 IX 1950
K.P.A.,
jestem tu od poniedziałku, żonę przywożę pojutrze. Posiedzenia, trochę nad wyraz nędznych egzaminów: na 3 opisówki nie najmłodszych dam 2 niżej wszelkiego
„poziomu”.
Magisteriów polskich nie było w W-wie i Poznaniu wcale, we Wrocławiu i Lublinie po 1, w Kr. i Toruniu po 2, w Łodzi 3. Z 3 słowiańskich podam tylko 1 poznańskie, bo miało temat pracy polski, wrocławskie i warszawskie pominę, bo zupełnie
bez związku z polszczyzną.
W JP składa się arkuszowy artykuł Urbańczyka, Lehr pisze, leżą do druku Stieber
(dobry z innego punktu widzenia) i Sławski (o języku macedońskim), petitów trzeba
59 Tadeusz Mikulski w tym czasie był współredaktorem (z J. Krzyżanowskim) „Pamiętnika
Literackiego”.
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będzie trochę popisać – jakoś to pójdzie. Z wymianą listów: Taszycki – Nitsch postanowienie powzięte: Taszycki ma 2 alternatywy: zrezygnować albo się jeszcze bardziej
skompromitować; boimy się, że wybierze drugą z nich i jeszcze jakąś awanturę.
Myślałem ze zwłoki, że Pani w Mądralinie; skoro nie, trzeba tam pojechać na październik. Że Państwo przybici…, a któż dziś nie przybity? Czyżby Państwo dotąd nie?
„Umiejętności” ciekawe, ale cóż? zbierać przykłady?
Obietnica Michajłowa zatwierdzenia 7 prac do druku (dał mi ją osobiście 14 bm.)
dotąd czeka na spełnienie. Tyle rozsypanych wiadomości. Do ustnego omawiania
innych nie spieszę się – przyjdzie to, czy się będę spieszył, czy nie. Paru synów profesorskich nie przyjętych na uniwersytet mimo nie wyczerpanych miejsc60.
Ze mną będzie gorzej, gdy się zaczną wykłady, ale nikt nie wie, kiedy to będzie.
Do widzenia
K.N.
Lepiej będzie tej kartce w kopercie.
W ostatniej chwili moja siostra trochę zasłabła, ale doktor orzekł, że lepiej niech jedzie,
skoro ma jechać na 2 tygodnie, tam (na Śląsku u Dziewońskiej) nic nie będzie robiła, gdy tu
na pewno będzie harować.
Zenonowi zajęto właśnie na rzecz państwa całą jego sumę ½ miliona w PKO; były to
pieniądze otrzymywane za zamawiane przez państwo podręczniki.

805. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 X 1950

K.P.A.,
dziś wysłałem Pani II korektę Urbańczyka, a jemu ją równocześnie z rękopisem na
Lwowską 13. Ponieważ ma zostać w W-wie cóś [sic] 3 dni, więc sądzę, że tę korektę
wspólnie uzgodnicie, a ja już, nie czytając całości (chyba Safar) po raz 3., dopilnuję
tylko przełamania. Złożono też 2 artykuły Stiebera, artykulik Czekanowskiego i artykuł Sławskiego.
Lehr swoje o marryzmie obiecuje dopiero za parę dni, ale na pewno, więc już
czekam. Wobec tego artykuł Pani do tego zeszytu już nie jest niezbędny – jak to już
zresztą Pani powiedziałem i napisałem. Mam nadzieję, że Pani za to już ostatecznie
siebie przepisała i przynajmniej to sobie z głowy zwaliła. Liczę, że po Urbańczyku już
inne korekty nie będą tak męczące.
Dziś była Komisja Językowa ze Zwolińskim (toponomastyka bułgarska) i Jodłowskim (imiesłów) – obie rzeczy średnie. 23 bm. Ścibora iloczas kaszubski, a też poza
Komisją dyskusja z Urbańczykiem o Atlasie.

60 Zapewne z powodu „niewłaściwego” pochodzenia.
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Z obietnic danych 14 IX przez Michajłowa nic! Ale Świątkowska [?] dziś w Akademii będąc w innej sprawie, twierdziła, że sprawa będzie załatwiona.
Zacząłem dziś niższe seminarium historyczno-dialektologiczne z kopą (dosłownie) uczestników; poziom niżej wszelkiego poziomu.
Myślę, że za 9 dni Urbańczyk mi coś obiektywnego powie o Pani.
Do widzenia
K.N.
806. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 12 X 1950

K.P.A.,
jeśli Pani nie czytała korekty Sławskiego, to niech jej Pani nie czyta, bo tam za dużo
różnych niedbalstw, które ja na 2. egzemplarzu już po wysłaniu Pani 1. poprawiłem
lub zaznaczyłem do uzgodnienia z tym zawsze jeszcze trochę infantylnym autorem.
Wystarczy, gdy Pani przeczyta rzecz przełamaną. Zaczynam się trochę bać o ten zeszyt, nie tylko o jego opóźnienie. Bo artykuł Lehra, który przeczytałem w maszynopisie, dopiero początek, dla każdego normalnego człowieka (tj. naukowca) dobry
i prosty, może napotkać na jakie przeszkody61. Ale już nie czas się cofać. Trzeba tylko
naskładać tyle, by w razie konieczności jakiej przeróbki całego nru czy jego części
miało się od razu zapas. Dlatego artykuł Urbańczyka nic nie szkodzi, że długi.
Moja żona skarżyła się od 1½ miesiąca na jakieś żyłki w oku, przeszkadzające czytać. Wreszcie wczoraj była u sumiennego ocznika (termin zawodowy) i pokazało się,
że to wynaczynienie w siatkówce, i to blisko ujścia nerwu ocznego, a wszystko ze zbyt
wysokiego ciśnienia, którego trzeba unikać, też ograniczyć czytanie i maszynowanie,
itd. I mnie by się przydał ocznik, bo urzędowo-koleżeński przez zbytnią uprzejmość
niezbyt staranny, a trzeba by, by się nie dowiedział, żem poszedł płatnie do innego;
chyba poza Krakowem!
Podobno więc p. Witold jest już dziekanem. Jak to teraz te godności na pół niespodzianie przychodzą! A Urbańczyk – najzupełniej niepotrzebnie! Potrzebnie to Taszycki, niech mu tam!
Pisać nigdym nie umiał, a zobaczymy się Bóg wie kiedy.
Więc tymczasem do… w lepszej przyszłości czy po śmierci.
K.N.

61 Artykuł Przełom w językoznawstwie radzieckim jednak się ukazał, zob. JP XXX 4.
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807. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 X 1950
K.P.A.,
może Panią zainteresuje następująca wiadomość, której początek wiem od Urbańczyka, a koniec od Lehra.
Zenon, Lehr i Urbańczyk mieli napisać wspólnie Historyczną gramatykę języka
polskiego, a wydać ją miały PZWS. Jednakże te PZWS czy też inna władza (nie znam
się na tym) oświadczyła, że Zenon jest nie do przyjęcia, a stowarzyszeni odpowiedzieli na to, że w takim razie oni się cofają. Wtedy władza zgodziła się na udział Zenona,
ale pod warunkiem, że będzie to pod redakcją Urbańczyka. Ale niezależnie od siebie
Zenon i Urbańczyk z udziału w takich warunkach zrezygnowali. Zaczęła się nowa
rozmowa (przyjechali do Krakowa jacyś tam) i zgodzili się, by na tytule w ogóle nie
było redakcji, tylko 3 w porządku alfabetycznym nazwiska autorów, ale by w zawartym układzie było, że redaktorem (odpowiedzialnym) zostanie Urbańczyk, że
nie będzie się wtrącał do spraw gramatycznych, że jego zadaniem będzie pilnowanie
strony ideologicznej. Wtedy Zenon się zgodził, bo – jak słusznie powiedział – jeżeli
się na takiej odpowiedzialność [sic] Urbańczyk podejmie, to już jego rzecz. Czy się
Urbańczyk zgodził, nie wiem, a Pani się z nim może widziała. Właściwie to już nie
mam w tej sprawie nic do dodania62.
Za tydzień będzie tu mały zjazd językowy, ale o tym było już, zdaje się, na mojej
kartce.
Oczywiście na Urbańczyka w sprawie takiego redaktorstwa w żadnym kierunku,
choć może w jego interesie powinienem, wpływać nie będę. I bez tego boję się, że
dziekanat niemal uniemożliwi mu pracę naukową63, a m.i. pracę nad Słownikiem
staropolskim, do którego co miesiąc blisko na tydzień dojeżdżał. Uważałem i uważam,
że dokonanie tego słownika postawiłoby go w polonistyce i slawistyce na jednym
z pierwszych miejsc. Dlatego kilka razy wyrażałem zdanie, że powinien 1. zeszyt
wydać jak najprędzej. Jeżeli będzie dziekanem, to termin 1. zeszytu na pewno się
opóźni, bodaj tylko nie za bardzo i nie tylko pierwszego. Już to ten Słownik to nie ma
szczęścia i to mnie boli.
Mam nadzieję, że owe pół miliona za Igora już Pani wytargowała; na szczęście nie
ma Pani konta w PKO, bo kwoty honoraryjne ponad 30 000 muszą być przesyłane
przez PKO. Ja i moja żona po moim parokrotnym chodzeniu do urzędu skarbowego uzyskaliśmy zwolnienie kont, ale trzeba będzie trzymać te marne oszczędności
w pończosze, skoro państwu zawierzyć nie można. I co bodaj najciekawsze, że się to
62 Gramatyka historyczna języka polskiego Z. Klemensiewicza, T. Lehra-Spławińskiego, S. Ur
bańczyka (tzw. trojaczki) ukazała się dopiero w roku 1955.
63 S. Urbańczyk został dziekanem Wydziału Humanistycznego (później Filologicznego) UP
i funkcję tę sprawował do 1954 r.
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stało bez żadnego wyjaśnienia. Może już nawet nie będą przychodzić nakazy podatkowe z zaznaczeniem, na jakiej podstawie i za co podatek wymierzono, tylko od razu
przyjdzie nakaz zapłacenia („masz zapłacić tyle a tyle, a za co, to cię nie obchodzi”)
do dwu dni, a w razie niezapłacenia zajęcie mebli.
Życzenia moje dla Pani zostają bez zmiany, ale cóż z życzeń?
Do widzenia kiedyś, może i wkrótce
K.N.
Przeczytałem niektóre rzeczy z 4. zeszytu „Poradnika Językowego”. Ostatni, Skorupki, podobny do owego słynnego o Rzeuskiej: oba nie wspominają o rzeczach na pewno już sobie
znanych, a wyszłych od 3 miesięcy. Nadto Skorupka radykalnie utylizuje wpływy wielkopolskie, o których pisze teraz Stieber, ale z których niektóre i przed Stieberem ogólnie znane.
Pomieszczenie tak prymitywnej notatki N.N. (s. 29–30) jest też prymitywnie naiwną próbą
ugryzienia Klemensiewicza64.
Recenzji o Rzeuskiej jeszczem nie napisał, bo 1) nie idzie mi łatwo połączenie nie rozrzuconej jeszcze recenzji Zenona, 2) są inne rzeczy ważniejsze, a to gotowo się w tym zeszycie
i tak nie zmieścić.
Taszycki pod naciskiem faktów zgodził się cofnąć swój list do mnie, i to mimo że moje
oświadczenie będzie: 1) zawierało tylko, żem go nie chciał poniżyć (bez wyrażenia nawet
żalu), 2) zawierało fakty dowodzące, że powinien był znać moje argumenty. A wytargował
tylko, że Redakcja napisze, iż przystąpił do rozważenia tych argumentów (w „Sprawozdaniach
PAU” o -x na -k)65. Ale o tym -ch > -k napiszę recenzję.
Lehr bardzo żałuje, że Czikobawa nie ogłosił swojej 1. filipiki przeciw Marrowi o tydzień
później, bo nie wiadomo, co byśmy wtedy usłyszeli na zjeździe, no i co by Dorosz napisał
o tym w PorJ.
K.N.

808. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 X 1950
K.P.A.,
posyłam drobne korekty, ale zaczynam się bać o JP z powodu artykułu Lehra: czy
PorJ z tegoż powodu tak się opóźnił?
Witold Nieżyczliwy już się zgodził na propozycję Komitetu, by zrezygnował
z druku swego listu, a zamieści mu się moje oświadczenie – a na drugi dzień przysłał
im obraźliwy list, że ich (Lehra-Spławińskiego i Zenona) propozycja jest w najwyższym stopniu stronnicza i że cofa wczorajszą zgodę, a żąda wydrukowania jego całego
64 Mowa o notatce odnoszącej się do recenzji Klemensiewicza Słownika błędów językowych
S. Słońskiego. Autor, kwestionując kilka ocen Klemensiewicza, nie uzasadnił swojego stanowiska, co robiło wrażenie raczej chęci zdeprecjonowania recenzenta.
65 Zob. Wymiana listów między: T. Milewskim i W. Taszyckim a K. Nitschem oraz W. Taszyckim
a K. Nitschem z oświadczeniem Komitetu Redakcyjnego w JP XXX.
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listu. Wobec tego będzie miał i swój list, i moją dłuższą odpowiedź (choć na kilka
jego zarzutów czy uwag nie odpowiem, pominę). Dostanie je Pani wkrótce w korekcie. Można go żałować: 1) że pominął świadomie (to moje głębokie przekonanie),
2) że stał się zupełnie niepoczytalny, ale ostatecznie szkodzi nie tylko sam sobie, ale
i sprawie. W liście do Lehra i Klemensiewicza zapowiada, że gdzie indziej będzie
bronił swojego honoru (sic!); może w PorJ?
Do widzenia kiedyś
K.N.
Z okiem mojej żony nie lepiej. Lekarz je podrażnił. A że był wybroczynek na siatkówce, przyczyną wysokie ciśnienie (180), więc głównie leży, bardzo określiła swoją dietę i mało czyta!!
(a ja mam ciśnienie 135, choć jem).

809. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 X 1950
K.P.A.,
tytułuję po staremu, chociaż… czy to tylko przypadek, że ostatni list Pani ma datę
25 IX? Przyczyn zaledwie bym się mógł [pod spodem: śmiał] domyślać, ale i w takim
razie nie zrozumieć.
Ale idzie mi o korekty, które Pani zwykła była załatwiać bardzo szybko. Chociaż
artykuł Lehra dopiero wczoraj się zaczął składać – no, i różni różne mają pesymistyczne przewidywania, ja na tym punkcie byłem co do JP, aż dziwne, optymistą – trzeba
mieć dalsze złożone artykuły i artykuliki na podorędziu, a ja już je Pani posłałem
5 razy (z czego 3 mogłyby już wrócić).
Przykra sprawa z Taszyckim. Pojutrze Komitet Redakcyjny formalnie rzecz rozstrzygnie, bo w zasadzie już postanowione. Zamykając dyskusję, wobec zapowiedzi
autora, że gdzie indziej będzie bronił swego honoru, cały Komitet będzie się musiał imiennie podpisać; inaczej i sam Taszycki, i czytelnicy wysnuliby wniosek, że
to główny redaktor dyskusję przerwał z krzywdą dla honoru „napadniętego”, ale że
w redakcji byli tego honoru obrońcy.
Nie chciałem się narzucać, ale jako redaktor muszę.
Po staremu
Do widzenia
K.N.
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810. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 X 1950
Szanowny Panie Profesorze,
oczywiście z całą gotowością przyłączę swój podpis wraz z całym Komitetem Redakcyjnym pod oświadczeniem Redakcji, zamykającym ostatecznie dyskusję z Taszyckim. Popularności sobie nie stworzy tym listem Taszycki. Chyba wśród pracowników
PorJ, do którego już chyba nigdy nic nie napiszę wobec ich podjazdowej, z ukradka
w stylu tchórzliwego psa metody występowania. Są zbyt tchórzliwi i zbyt nie znający
się na rzeczy, by móc się ośmielać do otwartych wystąpień. Nie wiem, czy z tego powodu nie byłoby lepiej imiennie skierować repliki do naiwnych pedantów na temat
butelki z piwa, czy też zrobić to tak, jak Pan Profesor napisał w ostatnim artykuliku.
Choć może naprawdę lepiej z tą sforą nie zaczynać, tzn. nie zaczynać imiennie.
Kończę, bo muszę iść robić kolację, a potem zabrać się do wykładów na jutro rano
i na czwartek – do widzenia
A.O.-J.
A jak zdrowie Pani? Bardzo proszę pisać mi o tym. I teraz bardzo trzeba unikać: zdenerwowania, męczących podróży i nawet najmniejszej ilości wina – wszystko to ma swoje niepożądane
znaczenia. Do widzenia – a co z Panią Marią? Czy jej serce lepiej się miewa? Czy wyjechała
do p. Dziewońskiej?

811. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 X 1950
K.P.A.,
widzi Pani: jak się ma zaległości, to się one piętrzą, tak że nie wiem, na co najpierw
odpowiadać. Zacznę więc od najmniejszego, by się go pozbyć. Wspomnienia lingwistycznego o Salomonie66 nie czytałem, za to na pewno jakieś ogólne, gdzie jednak
była mowa o jego lingwistyce, ale oczywiście z punktu widzenia zewnętrzno-blagierskiego. Było tam mianowicie, że Justyn z każdym gadał jego językiem: po hiszpańsku, po katalońsku, po Bóg wie jakiemu, bodaj nawet po baskijsku, ale za to już nie
ręczę, chociaż wierzę, że się mógł nauczyć paru zwrotów, np. przywitań itp., czym się
mógł nawet chwalić, ale co ten jakiś polityczno-gazeciarski nekrologista oczywiście
rozdął ponad prawdopodobną miarę.
Ze zdrowiem mojej żony średnio. Ten „ocznik”, podobno bardzo wzięty lwowiak,
który się nawet dość podobał, okazał się konowałem, tj. zapisującym końskie lekarstwa. Zapisał mianowicie zakraplanie czymś, o czym sam powiedział, że może spowodować przekrwienie, ale żeby się tym nie przejmować, a w razie czego złego do niego
66 Jaszuńskim. Dalej „Justyn” – pseudonim partyjny S. Jaszuńskiego.
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zatelefonować!! Oczywiście moja żona wolała tego nie próbować, a dowiedziała się, że
to się używa przeciw gęstnieniu ciała szklistego w oczach, nie przeciw wybroczynom
krwi na siatkówce. Porady udziela Zosia67, która jest po egzaminie z okulistyki i praktykuje bezpłatnie w klinice ocznej w nadziei dostania się tam na asystentkę, w co nie
wierzę, bo wprawdzie profesor ją ceni i podpisał polecenie, ale się sam boi; a ona nie
ma żadnego polecenia od żadnego zampu68 lub tp., powiada o tym dziwne historie.
Wobec tego moja żona czeka na powrót do kliniki jakiegoś doskonałego dra, który
jednak na czas do końca miesiąca wyjechał. Zresztą dziś mi powiedziała, że te plamy
na oku (na szczęście jednym) zaczynają się rozchodzić, może przy spadaniu ciśnienia?
Za to ja mam się dobrze, mimo że kłopotów i nieprzyjemności związanych z dzisiejszym położeniem mamy naprawdę za dużo, m.i. prywatno-publicznych.
Z korekt na razie jedno. Zmieniła Pani wykolejenia van der Meulena na potknięcia się. Uznałem to za słuszne stylistycznie, ale mniej gramatycznie i poprawiłem na
potknięcia bez się, co moja żona akceptowała. A faktem jest, że w staropolszczyźnie
rzeczowniki słowne są bez „się” nawet od czasowników zwrotnych, np. i dziś zaziębienie, a nie pedantyczne zaziębienie się – wstyd by mi było za pedantyzm Panin.
Amerykańskopolski – to ‘z amerykańskiej polszczyzny’?
Co mnie najdobitniej przekonało, jak dalece Pani jest zaorana, to fakt, że Pani nie
przeczytała korekt artykułów Sławskiego i Stiebera (O gwarze polskiej na Węgrzech),
może Pani je tylko przeleciała. Bo w dotychczasowej praktyce nie było wypadku, by
Pani na jakich 4–5 stronach JP nie znalazła ani jednej wątpliwości. Trudno. Ale co
dziwniejsze, to że mi Pani odesłała korekty posłane przeze mnie 17 i 19 bm., a nie
odesłała korekt posłanych 18 bm.; w tej środkowej co do czasu przesyłce były: garmont: Czekanowski i Stieber o polskim języku literackim, petit: rec. o [–], drobiazgi
o żuchwie, fali 49, dokumentarnym. Spodziewam się, że je jeszcze jutro czy pojutrze
dostanę.
Co do Rzeuskiej. Redaktor „Zeszytów Wrocławskich” powinien był Pani zeszyt przysłać. Ja jutro zabieram się do szukania go w Kr. i spodziewam się go znaleźć. Oczywiście radzę napisać tę recenzję-replikę, i to oczywiście jako discours sur
la méthode 69. Co Panią obchodzi, czy ona to zrozumie – nie dla niej Pani napisze,
a nieobecni nie mają racji. W JP też na pewno będzie, ale prawdopodobnie dopiero
w ostatnim zeszycie.*)
Korekty 1. arkusza JP, wypełnionego akurat co do wiersza artykułem Urbańczyka,
już Pani nie poślę, ale resztę mimo wszystko tak. Lehr powinien być jutro, pojutrze
złożony i zobaczymy, czy z nim ryzykować. Ja jestem za tym, a w takim razie niewiele
by już zostało miejsca w zeszycie, bodaj byłby pełny.
67 Kwiatkowska.
68 Tj. od Związku Młodzieży Polskiej.
69 discours sur la méthode (fr.) – rozprawa o metodzie.
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Przykre te skradzione łyżki, ale jeszcze przykrzejszy stan zdrowia Pani: jestem
tym przerażony. A Ludka Nitschowa dała się Manteufflowi70 pokrajać i – jak mi tu
w Krakowie mówiła jej przyjaciółka z tego szpitala doktorka Misiewicz – jest już
w niezłym stanie; było to cóś [sic] w 4–5 dni po operacji. Oczywiście, że niektóre
roboty bardziej szkodzą niż zła dieta. I rozumiem, że Pani musi sama posprzątać
i ugotować, nawet zmyć po jedzeniu, ale żeby Pani musiała froterować i myć wannę,
tego w żaden sposób nie rozumiem.
Kończę, by dziś, 25., list wysłać. Ale niech Pani nie bierze zbyt optymistycznie,
com napisał, że jestem zdrów. Istotnie jestem w tym znaczeniu, że może przeżyję
różne bliskie mi osoby, ale nie, by mnie to zapewniało możność skutecznej pracy. Jak
dotąd, tak dalej płynę tyle, by nie utonąć, ale ta ciągła groza utonięcia nie jest przyjemna. I to ze wszystkim, tak rzeczami naukowymi, jak z administracyjnymi i czysto
prywatnymi.
Na Atlas i słownik gwarowy najprędzej może dostanę… lokal [nadpisane: Mikołajska 9], 2 pokoje, niezły, ale na rachunek pieniędzy, które od Nowego Roku będą
albo nie będą. A nie ma z czego zapłacić na razie choćby jednej osoby, no i – co bardzo ważne – nie mam sił, by to prowadzić, zaledwie tyle, by to od razu nie utonęło.
Bardzo mnie też martwi ten Igor. Czyż nigdy się to nie załatwi?
A więc bardzo, bardzo życzę pozdrowienia. I do widzenia
K.N.
Ciekawym, kto jest bardziej niekulturalny w słowie: Rzeuska przeciw Pani czy Taszycki
przeciw mnie.

*)

812. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 X 1950
K.P.A.,
odpisuję na dodatek do listu. Zamknięcie „wymiany listów” ze swoim podpisem
zobaczy Pani za jaki tydzień, gdy się złoży przełamany ostatni arkusz, który jednak
będzie może długo czekał na odbicie, tj. do zezwolenia cenzury na artykuł Lehra. Co
do butelki z piwa, to nie przyszło mi na myśl zajrzeć do Słońskiego i pisząc o naiwnych pedantach nie miałem go na myśli, całego zaś artykuliczku nikt jeszcze z redakcji oprócz Pani nie czytał; pokażę go więc jeszcze Zenonowi. Nie chciałbym zaliczać
Owada do „tchórzliwych psów”.
O marrystach napisał i Zenon długi artykuł, który chce wygłosić 5 listopada na
połączonym publicznym posiedzeniu TMJP i PTJ. Ale czy go gdzie wydrukuje?
70 Leon Manteuffel-Szoege (1904–1973) – chirurg, ordynator Oddziału Chirurgii w Szpitalu Wolskim, twórca polskiej szkoły chirurgii klatki piersiowej i serca.
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Na razie czekam od Pani na tę chronologicznie środkową korektę z JP, która się
widać u Pani gdzieś zapodziała.
Artykuł Lehra jest ponad arkusz, czyli miejsca po nim będzie malutko, zwłaszcza
że 2. wymiana listów zajmie 2½ strony. Jeśli cenzura będzie łaskawa, to mamy już
dużo naskładanego do zeszytu ostatniego, zwłaszcza że z arkusz zajmie w nim spis
treści i indeks za roczniki XXI–XXX (Siuduta). A są gotowe i inne, tak że o imiona
z Igora nie pilę, oczywiście też dlatego, że pilenie na nic by się nie zdało. Zresztą wstyd
by mi było i za JP, i osobiście upominać się o to, dopóki całość Igora nie wypchnięta.
Co do PorJ to bardzo bym się dziwił jakiemukolwiek tam Pani artykułowi po
tym, jak potraktował sprawę Pani i Rzeuskiej. Oni sami nie mieliby chyba czoła
o cokolwiek Pani prosić.
Do widzenia
K.N.
813. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 27 X 1950
Szanowny Panie Profesorze,
widzę, że nie doszła rąk moich jedna partia korekt – właśnie tych, o które pyta Pan
Profesor, a których ja tu nie dostałam. Ponieważ zawsze jest możliwe, że moja poczta
się może zawieruszyć wśród papierów orientalistycznych, nie sądzę, by miało się co
z tą korektą stać innego, np. zaginąć na poczcie. Tamte rzeczy wszystkie czytałam,
co odesłałam – a że nie było poprawek, to widać, że ze zmęczenia nie zauważyłam
żadnych. Nie wiem, czy będzie jaka korzyść z moich korekt obecnie.
Do widzenia
A.O.-J.
Witold się boży, że żadnej korekty nie było. Na odesłanym kawałku szpalty dałam czerwone
kreski, by widać było moje poprawki, bo na obu stronach szpalty znajdowały się poprawki
redaktora!
Do widzenia
A.O.-J.

814. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 X 1950

K.P.A.,
cóż robić? Dostanie Pani zaraz korektę całego 2. arkusza, całego w garmoncie (Stieber, Czekanowski, Lehr). Zaraz, tj. we czwartek, wyślę. A zaraz potem połamią 3. arkusz, do połowy jeszcze garmontowy. Spuściło się tam Lehra, oby nie wstrzymała
jeszcze cenzura.
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Ale za to co za radość: pozbędzie się człowiek stosów papierzysków i nie będzie
prowadził rachunków milionami, a wobec tego wszystkie inne niekorzyści drobniutkie. Tylko biedny JP miał – naprawdę nie z własnej winy – 48 000 gotówki, które
będą przeliczane, jakby to było 16 000, na co już nie ma rady71. Ale ja przy tym
nie miałem żadnej roboty, bo nieoceniony (serio) Siudut wszystko już na dziś rano
przygotował. Wczoraj wysłałem korekty: listy Taszycki – Nitsch, Szczecin, może by.
Mojej żonie z okiem lepiej, ale poniosła inne duże straty. Mimo to wybiera się
jeszcze z [–] towarzyszką na 2–3 dni na Zabornię, co mnie nie cieszy. Zresztą ja też
poniosłem straty, jak [– – –]. Ja jej mówię, żeśmy się powinni zamienić w niedźwiedzie, z paru powodów, nie jednego.
Do widzenia
K.N.
815. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 4 XI 1950
Szanowny Panie Profesorze,
karta wysłana z Krakowa z datą 30 X! Zwłoka doręczenia nie zaszła na uniwersytecie,
bo woźny przyniósł mi pocztę wprost do mieszkania. Korektę petitu (listów etc.)
już dawno wysłałam. Innych nie dostałam (tych obiecanych 2 arkuszy garmontu).
A szkoda, bo jadę jutro na 1 dzień do Łodzi i mogłabym to zrobić w pociągu.
Teraz proszę o jedną informację: jaki był temat pracy Jaszuńskiego nad Kodeksem
supraskim? Podobno zostało jeszcze trochę jego materiałów naukowych, ale o tym nie
będę pisać ani docierać do tego – chyba że mi sami dostarczą (osoby z nim związane).
Witold w tej chwili w Kaliszu. Ja po jakiejś właśnie Akademii, a w obliczu wyprawy na pocztę i po prowianty na najbliższy tydzień.
Czuję się dobrze – zwłaszcza gdy nie jem w stołówce i mam czarną kawę pod ręką.
Myśmy nic nie stracili albo prawie nic, bo Witold dostał przed 1 XI 20 000 zł
i te dał do zmiany. Dostanie równowartość ±7000 w przeliczeniu na nową walutę.
A tamte ⅔, tj. 13 000, to mucha w porównaniu z tym, ile tracimy, gdy nas okradają.
Więc emocji tu niewiele.
Do widzenia
A.O.-J.

71 Kartka pisana w dniu wejścia w życie Ustawy o zmianie systemu pieniężnego, czyli wymianie
pieniędzy. Dla sum zdeponowanych w bankach przelicznik wynosił 100 starych zł = 3 zł
nowe, dla gotówki 100 starych zł = 1 zł nowy.
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816. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 XI 1950
K.P.A.,
posyłam ostatnią kartkę „starą”.
JP w poniedziałek idzie do cenzury. Zobaczymy, co będzie. Ostatni jego arkusz
może się uda dziś Pani wysłać. Częściowo już Pani znany. W każdym razie jak najprędzej dam do składania zeszyt ostatni, z artykułami Klemensiewiczów, ojca i córki.
Zresztą dużo by było do mówienia, m.i. o artykułach Urbańczyka w „Życiu Nauki”.
Worki z mąki odkładam, wcale nie wycofując. Ale trzeba je rozszerzyć i lepiej udokumentować, a ze względu na Owada usunąć zbyt drastyczne powiedzenie.
Co słychać w Igorem?
Do widzenia
K.N.
Tak to: korespondować wolno, i owszem, tylko nie ma kiedy.

817. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 XI 1950
K.P.A.,
niestety, praca Salomona, czytana w urywkach na seminarium, nie miała określonego tytułu, tyle tylko pewne tam, że odnosiła się, filologicznie, do części składowych
zabytku.
Cieszy mnie, że doręczanie w UW się poprawiło, bo że poczta nieraz bardzo źle
chodzi, to nie nowina. Ale trudno wysyłać „umyślnym”. 2. arkusz równocześnie wysyłam, 3. (bez ostatniej kartki) poszedł przedwczoraj.
Podziwiam Panią, choć nie zdaję sobie jasno sprawy, za co: za sprężystość czy za
jej brak. Co do mnie, to boję się, jakoby Pani umyśliła, że ton moich od pewnego
czasu doniesień spowodowały straty materialne (istotne) – to jeszcze najmniejsze.
Tylko że na starość, jak wiadomo, każdy organizm trudno się dostosowuje. U nas
sporo emocji.
Czy mam sobie życzyć jazdy do W-wy, nie wiem.
Do…
K.N.
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818. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 XI 1950
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korekty. Wydaje mi się, że cenzura nie będzie chyba „tyrać” Lehra i że numer wyjdzie bez zbytniego czekania.
Chciałam zapytać o jedno, a raczej o 2 sprawy: 1) czyby nie można zamówić
kilkudziesięciu odbitek artykułu Sławskiego o języku macedońskim literackim. Jest
to rzecz, która się bardzo przyda dla studentów do kolokwium z Wiadomości o Słowianach. Trudno im polecać zeszyt 4 JP, bo go zaczytają na śmierć. Kupić luźnych
zeszytów takich nie można, bo tu znikomo docierają. Nie pozostawałoby zatem nic
innego, jak odbić i rozprowadzić po seminariach uniwersyteckich (poloniści, slawiści
i rusycyści).
2) Jest w rękopisie praca Sławskiego o językach południowosłowiańskich, Kuraszkiewicza o wschodniosłowiańskich i Lehra o zachodniosłowiańskich – spoczywa
w teczkach „Wiedzy Powszechnej” w Warszawie i nie ogląda światła dziennego. Już
chyba termin roczny upłynął od chwili, jak „Wiedza Powszechna” włożyła pod bibułę te rękopisy i można by teraz wystąpić do „Wiedzy” o odebranie rękopisów i wydrukować je gdzie indziej. Czy Sławski lub Lehr pamiętają, jak z nimi sprawa stoi?
Można by poradzić PZWS-owi, by się zajął wydaniem tych książeczek.
Jeszcze jedno – choć z tym należałoby się zwrócić do Lehra, ale gdy już piszę
i wiadomość półoficjalna: są możliwości wyjazdu na studia do Bułgarii dla studentów – czy u Sławskiego bądź w Studium Słowiańskim są jacyś poważni na taki wyjazd
kandydaci wśród studentów? Należałoby w takim wypadku zwrócić się z propozycją
do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki, Długa 7, Wydział Młodzieży, dyrektor
Romańska. Oczywiście najlepiej by było dopilnować, by podanie studentów reflektujących zaopatrzone było poparciem profesora itp. instytucji, bez których poparcia
czy tzw. opinii nie warto ryzykować. Zaczynam pisać nieprzytomnie, zjadając litery.
Może prawie że z głodu, bo teraz oboje bardzo często nie mamy kiedy zjeść obiadu.
Ale teraz litery zjadam z senności. Już dawno po północy.
Dobranoc
A.O.-J.
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819. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 XI 1950
K.P.A.,
numer JP poszedł 3 dni temu do cenzury; pojutrze mamy zebranie TMJP i PTJ
z odczytem Zenona o dyskusji językoznawczej w Sowietach i jej „wkładzie naukowym”. Ponieważ w UJ, PAU i Jagiellonce wiszą plakaciki (barwne), spodziewamy się
pełnej sali i oczywiście jakichś obserwatorów. Czy to wpłynie na cenzurę JP i jak? Czy
wszczną dyskusję? Tego się trochę bał Siudut, ale mu powiedziałem, że chybaby zarzucili Zenonowi złe streszczenie Stalina.
Za korekty dostanie Pani w „nowej” walucie 64,65 zł.
A teraz sprawa bardzo poufna. Lehr przedstawił moją pracę Studia z historii polskiego słownictwa do nagrody Wydziału I TNW. Oczywiście nie wierzę w dostanie
jej i nie mam pretensji do wszelkich literatów. Ale miałbym swój sąd o tym, gdyby ją przyznano nie za dzieło literackie, ale za lingwistyczne, np. Doroszowi czy
Słońskiemu. A że 23 bm. jest uroczyste (o ile na nie zezwolono) posiedzenie TNW
w 150 rocznicę, przeto nawet może wypadałoby mi być. Ale gdyby na tym posiedzeniu publicznym miano ogłosić nagrodę lingwistyczną nie mnie, to nie będę (chyba
gdyby się pokazało, że wyszło w ostatnich 3 latach coś naprawdę lepszego, com prześlepił – wtedy i owszem). Muszę więc przedtem wiedzieć, kto tę nagrodę dostał – na
pewno już jest przyznana, najpóźniej w ubiegły poniedziałek – i właściwie proszę
Panią o dowiedzenie się o to (nietrudno) i doniesienie mi.
Czy p. Witold jest członkiem czynnym? W takim razie wie, a jeśli nie jest, może
się dowiedzieć od Ananiasza, jeśliby Pani sprawiało to trudność, co bym jednak wolał. Może zresztą Pani i tak już sama wie.
Wracam do JP. Arkuszy Sławskiego trochę nadbić w dawnych warunkach byłoby
najłatwiej w świecie, ale czy się dziś łatwo da, oczywiście nie wiem, bo przecie trzeba
się wyliczać z każdego arkusza. A już 1. arkusz będzie się nadbijać, bo rzecz zrozumiała, że Urbańczyk chce mieć z 50 odbitek. Dowiem się i spróbuję, ale to chyba będzie
nadbity ostatni arkusz, bo tylko tak będzie tanio. A ile Pani chce?
O tych leżących od roku pracach o językach słowiańskich to Lehr na pewno pamięta; nie ma się co o niego troszczyć.
Co do stypendystów do Bułgarii jestem odwrotnego zdania niż Pani (rzecz niestety zwykła). Pani sądzi, że bez poparcia profesorów nie warto ryzykować podania, a ja,
że nie warto pisać opinii bez poparcia partii. Sprawa już przesądzona: z inicjatywy
Lehra wniósł podanie Siudut i już wiadomo, że nie dostanie, z czego się zresztą cieszę,
bo bez niego nie dałbym sobie rady z niesłychaną, a bardzo głupią biurokracją, zatruwającą życie „Języka Polskiego”. A on robi to wszystko bardzo sprawnie.
No to już chyba wszystkie sprawy realne. A od Pani chciałbym wiedzieć, co słychać z Igorem. Bo zdrowie, według wyników Pani – służy?
Do widzenia
K.N.
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Cóż jeszcze? Miałem kartkę od Weintrauba, już z amerykańskiego Cambridge. „Zeszytu Wrocławskiego” dotąd mi Ulewicz nie zdołał dostarczyć! Notka do cytatu z Małeckiego o „kaprysach” nie brzmi: „pisze wyraźnie za Brücknerem”, ale „pite wyraźnie do Brücknera”.

820. (K)72 Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 XI 1950
K.P.A.,
[– – –]
Może by Pani zebrała u studentów, bo idzie tylko o ludzi młodych – przynajmniej
młodszych od Pani, co u nich znaczy profan. Przypadkowo okazały się dziwne rzeczy.
To by Pani mogła zebrać na ćwiczeniach bez nakładania swojego cennego czasu. [– –]
Chciałbym być na jubileuszowym posiedzeniu TNW, a nawet na administracyjnym posiedzeniu we środę. Ale szczegółów jeszcze nie wiem, bo równocześnie jest
rzecz o wiele wcześniejsza: Kongres Pokoju, co może trochę pokrzyżować.
Do widzenia
K.N.
821. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 XI 1950
K.P.A.,
niestety, zobaczyła Pani, co się ze mną stało. A stało się mniej więcej po powrocie z fizycznie pomyślnego pobytu na Zaborni, gdy się zebrało zbyt wiele spraw ogólnych,
publiczno-osobistych i osobistych (z których naprawdę najmniejszą była ta – jak
u Państwa słyszałem – „defraudacja”). Mojej żonie przedstawiałem, żeśmy powinni
być jak niedźwiedź, co to mruczy, gdy nań spadnie gałązka, ale jest dzielny, gdy spada kłoda, ale sam nie wytrzymałem. Tylko jedno z powiedzeń Pani w domu trochę
nadwerężyło mój pogląd ogólny, ale za to pewne powiedzenie Pani w TNW w pełni
mi uświadomiło całą niewłaściwość mojego odnoszenia się do Pani. Niech mi Pani
daruje.
K.N.

72 Kartka zniszczona przez zalanie wodą, pismo rozmazane. Odczytano tylko dwa akapity.
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822. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 XII 1950
K.P.A.,
to nie był „kawał”, żem przyprowadził Safarewicza jako piorunochron (oczywiście
byłbym i tak przyszedł i z ulgą zobaczyłem życzliwą mimo wszystko twarz Pani, ale
gdym z nim się miał przed zajściem do Państwa rozchodzić, przyszła mi na myśl ta
jego możliwa rola). Z pewnością wizyta jego zostawiła miłe wspomnienie, a „rozkoszny” widok siedzącego gospodarza i stojącego przy nim Safara (boć nie było w tym
miejscu krzesła) też dla nikogo nie był przykry (nawet dla Pani).
Wczoraj posłałem korektę Kuraszkiewicza, a (jutro) pojutrze poślę Klemensiewiczównę i może coś. Ale bez zobowiązania, naprawdę. Oba razy (u siebie wieczorem
i na Lwowskiej rano) tak Pani wyglądała, że wobec tego blednie interes JP. Jeszcze się
łudzę, że JP wyjdzie na święta, choćby w wilię.
Mikulski przysłał mi „Zeszyty Wrocławskie” dowiedziawszy się od Ulewicza, że
mnie interesują. Proponuje przysłanie mu artykułu polemicznego, by się sprawa skupiła w jednym czasopiśmie. Ale nie mogę tego przecie przemilczeć w JP, a 2 razy pisać
to samo, choćby trochę odmiennie? W tym numerze JP na pewno jeszcze nic o tym
nie będzie. Czym innym go zapycham, a trudno utrafić, by ściśle arkusze wypełnić:
dodawać czy skreślać.
10 XII

Był dziś Rączka, naczelnik wydziału z Prezydium Rady Ministrów, które objęło Komisję Nazw Miejscowych. Nie mogłem się wykręcić od przewodnictwa po śmierci
Srokowskiego73. Posiedzenie będzie w W-wie 19. i 20., tj. we wtorek i środę. Przyjadę
więc w poniedziałek wieczór: jeśli autem, to dość wcześnie, by Panią najść tego dnia,
jeśli koleją, to zaniepokoję dopiero we wtorek przed wieczorem. A wyjadę może i we
środę na noc. Wolałbym w poniedziałek rano znać rozkład zajęć Pani.
Przyjechał Urbańczyk i dziś dopiero z nim o impresjach sesji językoznawczej.
Wrażenie o nas określił jako złe, bośmy byli powinni rzucić choćby lekką zasłonę na
fałsze referatu, a mimo wszystko się pokajać, choćby trochę. Tu [–], tj. po powrocie
z W-wy, też szerokie opowiadania i komentarze, na ogół nieoptymistyczne na przyszłość, ale dość z siebie zadowolone: żeśmy się jednak dobrze zaprezentowali, co istotnie wątpliwe. Dużo by o tym mówić. Ktoś powiedział Urbańczykowi, że nie docenia
Lewickiej74 (oczywiście nie pod względem naukowym).
No to tyle, więcej za tydzień ustnie.
Odpoczynku, odpoczynku…
K.N.
73 Stanisław Srokowski (1872–1950) – geograf, profesor UW. Od 1946 r. był przewodniczącym Komisji Ustalania Nazw Miejscowości.
74 Halina Lewicka (1906–1983) – językoznawczyni romanistka, w 1950 r. otrzymała stanowisko profesora UW.
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1951
823. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 I 1951
K.P.A.,
od samego początku zbieram się do pisania, ale cóż? Właściwie to ja chciałbym się
czego dowiedzieć, ale nie mam pretensji: tyle Pani ma spraw i zajęć, a w dodatku
pewnie Pani pokwękuje. Przedwczoraj przyszła Tola Kwiatkowska i opowiedziała trochę o Pani i bracie Pani. Niestety, ograniczyła się tylko do tego, że Pani jest niezwykle
czarująca czy może, że Pani ma zupełnie niezwykły wzrok… czyli dla mnie nic nowego o Pani. Niech więc Pani napisze choć dwa słowa: czy Pani trochę odpoczęła i czy
Pani wzięła dziekański urlop, wreszcie co słychać z Igorem.
U mnie nic. Jutro mam już seminarium, a przez święta nic nie zrobiłem. JP poszedł dziś do cenzury, może więc za 10 dni wreszcie będzie u Pani. Dalszych korekt
nie posyłam nie tyle z chęci nieobarczania Pani, jak dlatego, że indeks tomów XXI–
–XXX zajął blisko 2 arkusze, a ich skład bardzo się przeciągał, tak że przy najlepszej
chęci można by go było posłać Pani dopiero 29 grudnia. A choć korekta Pani przyszłaby w najlepszym razie pojutrze, może by tylko pokazała, ile niestaranności już się
przepuściło. Ale jako niepoprawny optymista myślę o prędkim wypchnięciu 1. zeszytu z 1951, jako zrobiony jest co najmniej 1 arkusz, a artykuł Zenona o gramatycznej
stronie języka Słowackiego (niezbyt zajmujący) zajmie może prawie cały arkusz 2. Na
3. arkusz złoży się dużo recenzji, w czym powinna się wreszcie znaleźć nasza kochana
Rzeuska, która mnie przy wspomnieniu irytuje. Tak, nic nie odrobiłem przez święta,
a wciąż przybywa jakieś nowe zobowiązanie, samo w sobie niewielkie, ale jako dodatek do dawnych zbędne.
Zwykle to dodaję do niby napisanego listu po kilka jakichś spraw czy sprawek, ale
w tym stanie Pani…
Może Pani jednak choć w 2 zdaniach napisze, czy przyjazd Amerykanina1 istotnie
przyniósł tyle kłopotów, jak Pani z góry się niepotrzebnie martwiąc, przypuszczała.

1

Tj. Józefa Obrębskiego.
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Na razie nie mam żadnego przewidzianego powodu do osobistego niepokojenia
Pani. A tamte niepokoje niech sczezną ze starym rokiem.
K.N.
824. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 I 1951

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo chciałam napisać do Państwa w czasie świąt, ale naprawdę sił i energii nie
miałam. I w tej chwili tę szczyptę energii, wyrażającą się listem, zawdzięczam tylko
przechorowaniu się w zeszłym tygodniu i wyleżeniu się (zresztą ta „choroba” nie była
wcale groźna).
Józio przyjechał, wioząc do „głodnej” Polski mnóstwo jedzenia, którego nawet
nie można napocząć (np. puszka 5-kilowa szynki) z powodu ciepłej zimy. Za oknem
„zapas” się nie zmieści, a w mieszkaniu w ciągu 3 dni się zepsuje. Wiedział Pan
Bóg, po co dał ludziom balkony, tylko nie pomyślał, jak wielkie niedobory wypadają
w rozdziale tych balkonów na głowy „obywateli”. Co prawda, lepszym prezentem
od szynki byłaby lodówka amerykańska – ale to nikomu ani tu, ani tam na myśl nie
przyszło. A czy się da pomysł wznowić i urzeczywistnić, to ciągle jeszcze pozostaje
kwestią otwartą. Wolałabym być fałszywym prorokiem, ale na razie jeszcze nie wiem.
W jego sprawach nic się dotąd nie dało zdziałać albo prawie nic, bośmy się oboje pozaziębiali. Józio ponadto potłukł tak dotkliwie sobie ręce, odbierając bagaż na
dworcu, że wciąż jeszcze są popuchnięte i nie wiadomo, czy ich nie złamał – w każdym
razie przez parę dni paradował z jedną ręką w łupkach nałożonych mu na pogotowiu.
Nastrój przygnębienia towarzyszy mi w dalszym ciągu. O Igorze nie ma mowy.
Napisałam wreszcie o Jaszuńskim (11 stron maszynopisu) – mam to odnieść, tylko
jeszcze nie jest to przepisane, a kto i kiedy to zrobi… Teraz na pierwszym planie recenzje dla Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki. Tak mało mam do tych wysiłków
danych umysłowych. Jakoś się głupio przeforsowaliśmy z Witoldem, a nasza organizacja życia domowego nie jest w ogóle żadną organizacją i to nam podcina energię.
Choć on więcej wypoczął, siedząc w Nieborowie niż ja w moim życiu rodzinnym
między Łodzią a Warszawą.
Jeszcze o jednym chciałabym wiedzieć: czy p. Tola ma już magisterium i jak jej
to poszło? Na pewno zdała – tylko tego wieczora nie udało mi się dowiedzieć od niej
o przebiegu pytania. Jak zobaczę Brahmera, to go wypytam.
Zupełnie zapomniałam, że miał być jeszcze indeks do JP. Kto go robił i kto robił
jego korektę w czasie druku? To może lepiej, że mi go Pan Profesor nie przysłał, bo
moja energia temu by nie wydołała.
Wstyd mi taki „upadły” na duchu list wysyłać – proszę go uznać za niebyły –
i rzeczywiście zniszczyć.
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Przeżywamy z Witoldem też osobne, dodatkowe zmartwienia w związku z Kongresem Nauki i niefortunnym pokierowaniem sprawy językoznawstwa przez naszych
dwu przedstawicieli, a szczególnie tego warszawskiego2.
Do widzenia – jak się sprawiają oczy Pani i serce, i w ogóle zdrowia wszystkich?
A.O.-J.

Rodzina Obrębskich, styczeń 1951. Od lewej: Józef Obrębski (Józio),
Antonina Obrębska-Jabłońska, Matka, Maria Obrębska-Stieberowa (Myszka)

2

Mowa o przygotowaniach do I Kongresu Nauki Polskiej, który odbył się pięć miesięcy
później, w dniach 29 VI–1 VII 1951 r. Trwały one od marca 1949 r., kiedy powołano
11 sekcji zdominowanych przez naukowców – członków PZPR. Celem Kongresu było
przeorganizowanie nauki polskiej według wzorów radzieckich i jej ideologizacja. Sekcje,
o których mowa, stały się zaczątkiem struktury organizacyjnej powołanej na Kongresie
Polskiej Akademii Nauk, przy jednoczesnej likwidacji PAU i towarzystw naukowych,
w tym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
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825. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 I 1951
K.P.A[ntonin]ko,
lubi Pani być czasem wobec mnie tajemnicza, ale tym razem rzecz się nie udała, bo
Jakubowski jeszcze przed przyjściem Paninego listu poinformował mnie, co to za
choroba Panią parę dni trzymała w łóżku. Choć Pani przez to leżenie trochę pod
innymi względami wypoczęła i może się wyspała, bardzo Pani współczuję: tak się potłuc i wstrząsnąć – to zbyteczne. Ale jeszcze więcej martwi mnie, że Pani wciąż jest tak
przygnębiona i że Pani nie chce na to poważnie radzić: przecież trzeba było skorzystać
z propozycji dziekana i wziąć urlop! Bo co to będzie dalej? Z tego zmartwienia nie
chce mi się dalej pisać, bo… na co się przyda?
I zamiast pomyśleć poważnie, to się Pani wypytuje o takie drobiazgi, jak egzamin
Toli. Zdała go oczywiście bardzo dobrze i z pracy, i z ustnego, a jeszcze się przed
ustnym pytała Brahmera, czy przyjął pracę. Do śmierci pozostanie jej pewien rys
naiwności, skoro w 62. roku życia w tym tkwi. A to tylko ta kochana Zosia jej zaraz
po wojnie tłumaczyła, że to śmiesznie w tym wieku zdawać; gdyby nie to, mogłaby
zdać przed 4 laty, a oczywiście powinna to była zrobić lat temu 12. Za to Zosia jeszcze nie ma 1 egzaminu, tak jakby z którym bodaj umyślnie z jakichś tam powodów
zwleka (boi się, by jej, gdy dostanie dyplom, nie posłali na prowincję, co się jednak
i tak może, bardzo może trafić3). Ale szkoda na to papieru. Miała być na czas uczta
z zającem i bułgarskim winem dla tych 3 kończących egzaminów i ostatecznie była,
to dlaczego romanistyka i geologia mają czekać na medycynę?
Indeks JP zrobił Siudut. Jest szerszy niż z I–XX, bo ma też wykaz wszystkich
wyrazów, tak że zajął 28 stron! Mam wrażenie, że jest dobry, inteligentny, pełny,
a mimo to mniej pedantyczny niż np. Oesterreichera w gramatyce zbiorowej4. Ale
Siudut niestety obraca się w administraturze, bo teraz np. robi bibliografię prac Lehra do jego księgi jubileuszowej, którą na jesień (60-lecie) przygotowuje Wojciechowski w Instytucie Zachodnim5. Mimo to Siudut zdał wreszcie magisterium: pytali
Taszycki i ja (Taszycki ze mną w bardzo zimnej, ale zgodzie), a egzamin, jak zwykle
u osób naprawdę zagłębionych w przedmiocie, wypadł średnio (Pani chyba też jest
tego zdania, że to niemal norma?).
Ale zeszyt JP już 9 dni leży w cenzurze (przepraszam: w Biurze Kontroli Prasy),
co się jeszcze nigdy nie zdarzyło, tak że w najlepszym razie zacznie się go rozsyłać za
3
4
5

W 1950 r. wprowadzono w Polsce tzw. nakazy pracy, czyli przymus podjęcia pracy przez
absolwentów uczelni wyższych na okres trzech lat we wskazanej miejscowości i instytucji.
Mowa o Gramatyce języka polskiego T. Benniego, T. Łosia, K. Nitscha, J. Rozwadowskiego
i H. Ułaszyna (1923).
Księgi jubileuszowej nie wydano, materiały do niej i bibliografię wydrukowano w podwójnym numerze „Przeglądu Zachodniego” (7/8, 1951).
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10 dni!! Jak go tylko odbiją i zwolnią czcionki, dam do składania pierwszy na ten rok.
A indeksu oczywiście Pani do korekty nie posłałem, poślę dopiero artykuły zeszytu
najbliższego. Ja mam na pewno nie mniej zaległości od Pani, ale patrzę na to filozoficznie i nie jestem jeszcze z tego powodu przygnębiony. A swoją drogą Igora, Igora !!
O żadnej jeździe do W-wy nie wiem, ale na końcu stycznia bodaj powinna wypłynąć. Do tego czasu musi Pani być zdrowa i trochę odgnębiona, bo mnie przeraża,
gdybym miał Panią zastać tak jak za ostatnią bytnością. Wolałbym nawet, bym Pani
wtedy nie zastał, tj. by Pani była w Mądralinie. Ale znów wolałbym zastać, bobym
Pani opowiedział coś o Witoldzie Nieżyczliwym, co by Panią zajęło. Nieuleczalny,
jak zresztą przeważnie jesteśmy nieuleczalni, prawda? Ale ja jestem uleczalny, co Pani
sama będzie musiała uznać, w stosunku do Pani, nie do zaległości.
Wyrazu gwarowego na чересседельник6 oczywiście nie znam. Znać go powinien
ktoś z okolic używających hołobli, czyli bliskich Warszawy, np. Nowakowski, a jeszcze łatwiej ten spod Ostrołęki ciekawy dialektologiczny matematyk, którego nazwiska wciąż zapominam7.
Korektę Siuduta prócz niego robił oczywiście Safarewicz i ja.
Ze zdrowiem mojej żony lepiej. To jest z sercem od kilku tygodni spokojniej, byle
tylko nie zrobić jakiegoś głupstwa; z okiem też się nie wraca, co zdaje się spowodowane obniżeniem ciśnienia (zdaje mi się 160, gdy moje 118); i ją Pani oczywiście
zmartwiła, mimo że Pani sama sobie winna.
Wandzia wybiera się z obojgiem dzieci na Zabornię na miesiąc przynajmniej, bo
wciąż miewają stany podgorączkowe. A może by i Pani, korzystając z tego, tam się
wybrała? To jest myśl!
Zdaje mi się, że pan Pickwick kiedyś tam powiedział do kogoś: „niech Pan nie
utonie, zrób Pan to dla mnie”. Może by i Pani, ale naprawdę, zrobiła coś ze swoim
zdrowiem, nie dla siebie, ale właśnie dla tylu kochających Panią ludzi. Ale Pani jest
niepoprawną egoistką.
Tak, do widzenia
K.N.
826. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 I 1951
K.P.A.,
chyba już skutki wstrząsu zlikwidowane? No i chyba już Pani na urlopie, może w Mądralinie? Bo nie wierzę w tak uparte szkodzenie sobie i swym przyjaciołom.

6
7

чересседельник (ros.) – część uprzęży końskiej.
Pomyłka Nitscha: Glinka był z wykształcenia fizykiem.
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Dziś, zdaje się, poszedł wreszcie do W-wy JP ostatni za rok ubiegły. Zwracam
uwagę na informacje na 3 stronie okładki. Nowy zeszyt w druku i na pewno się nie
spóźni, bo już w ⅔ złożony, ale jeszcze ja muszę popisać trochę petitów.
Trzymam się z daleka od różnych spraw, ale ze względu na wiszące „narady
produkcyjne” dochodzą mnie wieści i o mnie samym, trochę takie, jakie od Pani
słyszałem o pretensjach do Pani. Ale 1) nic mnie to nie obchodzi, 2) podobno to
w zarodku uśmierzono. Moim zdaniem, jedynym środkiem, który by naprawdę był
produkcyjnym, byłoby zlikwidowanie przynajmniej ¾ nowych zarządzeń; ale że w to
nie wierzę, więc sądzę, że będziemy brnąć coraz gorzej. Cóż można zrobić z 70 osobami na seminarium, i to osobami przeważnie poniżej kwalifikacji. Ale wyższe, jako
stojące jeszcze poza nowymi przepisami, jest zupełnie miłe, a na 12 osób nie ma
nikogo poniżej normy, może po raz ostatni.
Z niewesołych nowości jeszcze drobna sprawa osobowa: Szrotowej także nałożono domiary, że od 1 XII 50 zamknęła introligatornię. Na razie zarabiają jeszcze jej
2 siostry, urzędniczki. Jeszczem sobie nie wybrał nowego introligatora, ale na pewno
będzie mi o wiele mniej wygodnie.
Jutro jedzie na Zabornię Wandzia z obu córkami. Chce tam posiedzieć z miesiąc,
by przestały miewać ciągłe stany podgorączkowe. Byłoby to przyjemne, gdyby było
choć trochę zimy. Ale ja jeszcze nie pamiętam, naprawdę, takiego stycznia, który nie
może być zdrowy. W Kr. podobno szaleje grypa, ale my jakoś jesteśmy oporni.
Rozumiem, że Pani nie ma na listy ani czasu, ani humoru, ale tak choćby parę telegraficznych wiadomości, bardzo by się przydało. Czyż mam się o Pani dowiadywać
tylko przygodnie od Jakubowskiego?
Gdy Dąbrowski wróci z Rzymu i Paryża, może już za 3–4 dni, zobaczy się, czy nie
trzeba będzie jechać do Warszawy. Kongres chyba się odbędzie w kwietniu i będzie
punktem przełomowym: od niego się linia załamie.
Do widzenia…?
K.N.
827. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 I 1951
Szanowny Panie Profesorze,
nareszcie się skończył mój niepokój. Józio wyjechał. Nie użyliśmy ani on, ani my
(z wyjątkiem chyba tylko Matki) na tym jego urlopie. Choroby, zmęczenie, potworna niepewność, czy, kiedy i jak. Lepiej znosiłam bombardowania wojenne niż tę
wojnę nerwów. Dobrze, że to już za nami.
Ze zdrowiem teraz jest u mnie doskonale. Z czasem i sensownym go wykorzystaniem bardzo źle. Zupełnie się odnaukowiłam. Nie majaczą mi się żadne problemy
i nic nie budzi zainteresowania – cały czas pochłania przygotowywanie się do wy-
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kładów. O żadnym wyjeździe nie ma mowy – mam terminy kolokwiów (50 osób)
rozłożone po całej przerwie, a jeden tydzień wolny w środku zużyję na odrabianie
innych zaległości. Ja się dziwię, że Pan Profesor tak jakby nie widział obowiązujących
zarządzeń o dyscyplinie pracy itp., i sugeruje mi wyjazdy nawet w czasie zajęć.
Dostałam nie bardzo mi się należące pieniądze z JP: 43 zł z groszami – ale JP jeszcze tu do nas nie dotarł. Może lada dzień przyjdzie, a z tym zajmę się prenumeraty
zbieraniem.
Był tu Urbańczyk, ale go krótko widziałam, bo w mój dzień wykładowy.
We wczorajszej naradzie produkcyjnej polonistów była krytyka moich wiadomości o Słowianach: że za dużo językoznawstwa, a za mało historii i szerokiego w ogólnych rysach naświetlenia. Sądzę, że ich pretensje są w zasadzie słuszne. Mam tę jedną
tylko satysfakcję, że materiał jednak w I semestrze wyczerpałam, dokonywując [sic]
pewnych nieuchronnych skrótów. Ale na przyszłość będę szukać kogoś, kto się podejmie tego wykładu, w formie bardziej aktualnej i historycznej – nie jest rzeczą celową
kontynuowanie tematu, który będzie zbyt odległy w ujęciu.
Co do sensowności zarządzeń i poziomu studentów, to jest to rzecz nadająca się
do ustnej dyskusji raczej niż listownej – bo powoli zaczynam rozumieć sens społeczny tych przesunięć, nowej rekrutacji itd. Ale jest jednak rzecz oburzająca, to fakt,
że Pan Profesor ma na seminarium 70 osób. Jeśli to jest gramatyka historyczna, to
przecie jest do tego jeszcze Klemensiewicz i Taszycki: na każdego wypadnie po 20 lub
25 uczniów. Kto śmiał ich tak podrzucić Panu Profesorowi. To wyzysk!
Martwi mnie koniec Szrotowej. Sporo rzeczy znów czekało na oprawę u niej i już
tam nie trafi. Czy któryś z jej pracowników nie przyjmuje prywatnych klientów?
Może by właśnie Szrotowa mogła kogo polecić?
Na tym kończę, bo się noc daleka zrobiła. Jak Wandzia będzie znosić z dziewczynkami te mrozy na Zaborni? Swoją drogą i jej się ta Zabornia przyda. A czy węgiel
jest? Józio przyśle telegraficznie 2 tony z Ameryki, bo inaczej nie ma się co łudzić na
kupno i dostawę.
Do widzenia
A.O.-J.
828. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 I 1951
K.P.A.,
w odpowiedzi na list Pani z 25–27 napisałem spory list, ale go niszczę; nie wiem,
czym już to kiedy zrobił z listem do Pani, ale i my się zmieniamy z czasami. W tym
Pani liście tylko 1 zwrot mnie zdziwił czy też wydał się niezrozumiały, ale za długo by
pisać. Nie, zdziwił mnie jeszcze pomysł dawania prywatnej roboty do byłego pracownika Szrotowej. Nie, więcej było zdziwień: cóż Pani ma o mnie za pojęcie, że dałbym
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sobie narzucić [–] przez Zenona i Nieżyczliwego! Przecież i oni mają po 70 osób na
niższym seminarium historycznym – widocznie tak jest dobrze, czego bym mógł
liczne przytoczyć przykłady.
Kasuje się od 18/2 auta więcejlitrażowe i inne się wprowadza oszczędności. No
cóż, nie ma benzyny. Ale bliższa koszula ciału, więc czy się da jeździć do W-wy?
Do kolei to się ja nie rwę. Ale przypuszczam, że gdy lada dzień wróci Dąbrowski, to
pojedziemy do W-wy jeszcze autem. Oby tylko Pani miała chwilkę czasu i mogła mi
opowiedzieć, jak pchnęła Igora! Nie zmieściła się na kartce ani połowa z tego, co moja
cenzura z pierwszego przepuściła.
Zwracam jeszcze raz uwagę na 3. stronę okładki JP, gdzie ważne rozróżnienie
członków TMJP od prenumeratorów. Zeszyt XXXI 1 w ⅔ złożony, ale i z nim mam
kłopoty: będą coraz większe: ma nic nie zostawać złożonego z zeszytu do zeszytu, do
czego już się chyba nie potrafię dostosować, a wtedy redakcję złożę.
Wczoraj było bardzo nędzne kolokwium habilitacyjne Hrabca; też do opowiedzenia.
Wandzi na Zaborni podobno dobrze; nie marznie. Cieszy nas, że tam jest.
Mój cukier przez 13 miesięcy podniósł się ze 170 na 205, ale ja tego nie odczuwam, fizycznie mam się dobrze. Mojej żonie kiedyś złudzenie słuchowe przyniosło
głos Pani – chciała z tego wywróżyć przyjazd Pani.
Ja doskonale rozumiem dyscyplinę pracy, ale przy mnie Panin dziekan proponował Pani 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Ale dziekanów się [–].
Do…
K.N.
829. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 II 1951
K.P.A.,
z trudem licho napisałem obszerną, a mimo to nie obejmującą wszystkiego recenzję
książki Rzeuskiej o Chłopach, tj. o jej pierwszym rozdziale. Rzecz gorsza, niżem myślał, bo i sumienność miejscami szwankuje, a dużo rzeczy wprost niemądrych. Co
oni w niej widzieli? Jutro rano daję do drukarni i jadę na kilka godzin do Wandzi na
Zabornię. Wobec tego do niedzieli JP powinien być złożony i zostanie tylko kłopot,
co zostawić do 2. zeszytu, co nie będzie łatwe. Artykuł Zenona, jak Pani pewnie sama
widzi, lepiej by podzielić, ale i to niełatwo.
Dotąd nie mamy odczytu na marcowe walne zgromadzenie TMJP. Dłuska odmówiła, bo chora leży. Recenzję o jej fonetyce obiecał Ścibor, podobno dość życzliwą.
Z korekt trochę już Pani miała z poprzedniego zeszytu pozostałych, resztę dostanie Pani wkrótce, też o Rzeuskiej.
Zeszedł więc już tydzień ferii! Wciąż kłopoty z domem, kara za to, żem nie pił,
ale go postawił. I znów nowe przepisy policyjne o meldunkach, z niezależną od siebie
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porcją druków, mimo że przed paru miesiącami też były nowe zarządzenia. Co za
szczęśliwcy mieszkają w domach urzędowych!
A u Pani? Co Igor, co jego imiona ruskie po polsku? A może Pani w Mądralinie?
Do widzenia, chyba jeszcze w lutym
K.N.
Myślałem o wyjeździe na Zabornię na 2–3 dni, ale to fikcja. Będzie kilka godzin.
Ale Pani i tak powinna napisać do „Zeszytów Wrocławskich”. Bo ja w szczegóły wchodzić
nie mogłem ani się z nią kłócić o każdą stronę za kogo innego. Robi wrażenie młokosa, który
się będzie o wszystko w najgorszy sposób wykłócał, byle jego było na wierzchu.

830. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 II 1951

Szanowny Panie Profesorze,
mam taką pustkę w głowie z powodu tej sesji egzaminacyjnej, że nie powinnam pisać
listu, ale potem znów nie wiem, kiedy do listu zasiądę, kiedy się zaczną zajęcia. Mam
około 100 kolokwiów i egzaminów i kapie to zwolna już od końca stycznia, a teraz
w końcu sesji większe nasilenie i dopiero kiedy po zajęciach egzaminacyjnych i gospodarczych zasiadam do korekty, widzę, że umysłowo niewiele mogę zrobić.
O Igorze przez cały ten czas nie ma mowy. Energia mi szwankuje, na głowę spadają różne ankiety, uzupełnianie dokumentów personalnych, teraz historie meldunkowe. Nie ma tygodnia bez takich cegieł biurokratycznych. Teraz wykańczam recenzję
o Mirowiczu, którą napisałam niezmiernie nieudolnie. Bez jakiegoś ogólniejszego
ujęcia całościowego.
Miałam od jutra dostać kogoś do sprzątania, ale już dziś się kandydatka wycofała – dostała lepszą posadę. (Oczywiście nie mogę jej dać utrzymania i zatrudnienia
całodniowego, nie mając sama mieszkania odpowiedniego do tego celu). A to mi
jednak po kilka godzin dziennie zajmuje.
Na uniwersytecie rozgrywa się piekło administracyjne, biurokratyczne. Witold
ma mnóstwo w związku z tym zajęć i przykrości. Ze zdenerwowania nawala mu serce. Dostał różne zastrzyki, których nie ma kiedy robić, mając pielęgniarkę pod ręką –
w tym samym podwórku. Prodziekanów żadnych oczywiście ministerstwo nie zamianowało i wszystko musi robić bez niczyjej pomocy. Zając przyjechał po miesięcznych
wakacjach i pobycie w Krynicy. Lirycznie się wyraża, że lepiej być zamiataczem ulic
niż profesorem uniwersytetu. Zwłaszcza on ma powód do narzekań z tego powodu!
Powinnam przygotować na najbliższy piątek 4 godziny wykładów, w tym nowy
wykład z językoznawstwa słowiańskiego (porównawcza fleksja słowiańska), nad którym jeszcze nie miałam czasu pomyśleć. Zupełnie się zawalam intelektualnie. Przy
tym się potem nagle okazuje, że robię na 1. planie rzeczy, o które mnie urgują, nikt
nie wie po co i dlaczego jacyś biurowi gorliwcy, a Igor mi tylko porasta kurzem
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zapomnienia, ale co gorsza, zanurza się w niebłagonadiożność z powodu ukazania
się ostatniego (r. 1950) opracowania radzieckiego o Igorze – gdzie tendencja wolnej
od jakichkolwiek wpływów i związków pozaruskich rodzimości jest już na gruncie
o wiele mniejszej naukowości, niż to było udziałem zmarłego Orłowa i gromady
uczonych z jego epoki. Martwi mnie to, bo to pójdzie jeszcze gruntowniej do kosza,
niż się nadawało przed 5 miesiącami. I zniechęcona jestem jeszcze bardziej do siebie
i do wszystkiego.
Za to ze zdrowiem dopisuje mi coraz lepiej. Coraz częściej jadam w stołówce
i bardzo dobrze wyglądam. Tylko energię rozpraszam w „służebnych” funkcjach. Ale
to jest, zdaje się, losem nas obojga.
Czy mogłabym dostać ekstra numer JP z moim sprawozdaniem ze zjazdu polonistów? Mam go przesłać do Biura Kongresu Nauki – jako ewentualny dowód
zainteresowań pracami Kongresu. Nie wiem też, czy zdołam zebrać na czas wszystkie
prenumeraty od członków TMJP – ale spróbuję. Dziś jeszcze muszę przesłać wyliczenie za rok ubiegły rachunków TMJP i dlatego kończę.
Jak się Państwo Oboje czują? I jak z ewentualną jazdą do Warszawy? Czy ładna
zima na Zaborni? Czy p. Wandzia co wypoczęła?
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Ja tego zarysu polskiego słowianoznawstwa Lehra nie mogę tu jednak dostać. Czy mogłabym ją [sic] kupić przez wydawnictwo jakie krakowskie? Czy jest jaka gramatyka historyczna
języka słowackiego? Choć niby cudotwórcą będzie ten, co ją napisze, ale może Słowacy czegoś
takiego dokonali?

831. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 II 1951
K.P.A.,
niestety, taki list Pani przewidywałem. Bardzo to smutne, ale…, raczej nie „ale”, lecz
„tym bardziej że” powszechne, system. Mnie osobiście dotykają tylko najrozmaitsze
kłopoty, ale że to nie indywidualne, tylko płynące z systemu, więc nie trzeba być
megalomanem; tylko zdrowie – jak i u Pani – dobre, oczywiście poza mniejszą już
energią i sprawnością, no i coraz gorszym wzrokiem. Lecz cóż będziemy biadali?
W W-wie będę, chyba jeszcze w lutym, ale trudno przewidzieć termin.
Dziś posłałem m.i. recenzję o Rzeuskiej, do której z 3-, 4-szpaltowego niegdyś Zenona ocalały tylko ustępiki: W całej sprawie…, Stanowisko…, Z tego…, stylistycznie
przystosowane, resztę musiałem napisać. Napisałem oczywiście licho, ale nie można
już było odkładać. Tak to się ciągną skutki złego. Oczywiście ona jest za głupia, by
coś uznać, a że nawet i sumienność jej nie bez skaz, więc pewnie będą dalsze objawy.
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Zenona daję do tego nru tylko po Składnię, potem Karasia, Kuraszkiewicza, potem Winklerównę8, razem ±2 arkusze. Z recenzji nie wiem, czy Pani miała o Kaszubach Bukowskiego9 i Zenona o BPTJ. Do poniedziałku 19/2 może będzie prawie
cały petit przełamany, to go zaraz wtedy poślę. Z Rzeuską nie czekałem, bo może
coś Pani doradzi zmienić czy dodać, choć do większych zmian nie mógłbym się już
dostosować.
Ustaniu możliwości kupna książek winna też częściowo publiczność. Kiedyś
powiedziałem Billigowi 10 (kolega „Józia” z mojego seminarium, obecnie dyrektor
całego Radia), że centrala „Domu Książki” na placu Dąbrowskiego powinna pójść
pod sąd za sabotaż. Ale publiczność powinna im mówić: „Co to znaczy, nie ma?
Lehr-Spławiński leży w Krakowie na waszym składzie i wy jesteście obowiązani
mi to sprowadzić”. Ale publiczność to cielęta. Już nie 1. raz to do mnie dochodzi.
A może Pani nie wie, że żadnej krakowskiej nie wydadzą z tego składu (św. Jana
22, bo PAU musiała im jeszcze dać lokal!) bez polecenia z warszawskiej centrali –
taki system (wkrótce będzie się pisało „proszenija” o pozwolenie na kupno legalnie
wydanej książki). Cóż się zresztą temu dziwić? Jeżeli w Krakowie nie można dostać
szczoteczki do zębów, koperty większej niż zwykła listowa (nie przypadkiem posłałem w kopercie PAU), mięsa wołowego itd., itd., to dlaczegoż książka ma być
uprzywilejowana?
Posyłam Pauliniego11. To wprawdzie nie gramatyka historyczna, tylko historia języka słowackiego, ale – mimo że to właściwie historia języków używanych w Słowacji
jako literackie – może się Pani przydać. Zaglądałem do tego w ubiegłym semestrze,
w tym nie będę. Ale że też nie ma tego w seminarium Słońskiego?!
Z pomieszania terminów wnoszę, że Pani do wysłania ostatniego listu nie przeczytała uważnie 3. strony okładki ostatniego JP.
O odczyt na 18 marca zwróciłem się do Ścibora. Jeśli się zgodzi, to ostatecznie
omówimy tu spis wyrazów i form do mniejszego kwestionariusza.
8

Irena Winklerówna (Winkler-Leszczyńska) (ur. 1924) – językoznawczyni, uczennica Z. Stiebera na UŁ, u którego napisała magisterium (podstawa wspomnianego przez Nitscha artykułu Ściągnięte i nieściągnięte formy słów stać i bać się) oraz doktorat (1964), którego
recenzentką była A. Obrębska-Jabłońska. W latach 1951–1954 i 1967–1997 pracowała
na KUL, a od 1954 do 1967 r. w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich IJP PAN.
Przygotowywała mapy do Małego atlasu gwar polskich.
9 Andrzej Bukowski (1911–1997) – historyk literatury, publicysta, działacz regionalny, wydawca źródeł do historii Pomorza. W tym czasie pracownik WSP w Gdańsku.
10 Wilhelm Billig (1906–1985) – absolwent UJ, przed wojną działacz KPP, od 1944 r. dyrektor Polskiego Radia, w latach 1951–1956 wiceminister poczt i telegrafów.
11 Eugen Pauliny (1912–1983) – słowacki językoznawca, profesor uniwersytetu w Bratysławie, w tym czasie (1950–1953) odsunięty od pracy akademickiej. Tu mowa o pierwszym
tomie jego książki Dejiny spisovnej slovenčiny (1948).
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Ze zdrowiem mojej żony, jak na ogólny stan nieźle. Oczywiście wybiera się do
W-wy, jeśli będzie miejsce w aucie i na Lwowskiej. Nawet koleją chciałaby jechać,
choć ja jestem temu przeciwny. Wandzia ma kłopoty z dziećmi (na razie 4 dziewczynki), tj. nie tyle z samymi bardzo zadowolonymi dziećmi, ile z Odziomkiem, który
szaleje, bo jego pies ciężko chory, no i z węglem, jedzeniem itp.
O PAU itp. rzeczach to już lepiej ustnie.
Do widzenia
K.N.
Zenona artykuł o języku Słowackiego bezbarwny, a rzadko niestarannie wykonany. A miał
2 korekty!
Przyjeżdża komisja przyszłego PAN-u dla zdania sprawy (jeszcze nie dla przejęcia) z pracowni i instytutów PAU, a więc i Słownika staropolskiego. Członkowie: Chałasiński, Jaczewski, Szafer, a przez PAU wyznaczony Dąbrowski. Przed jej czynnościami oczywiście nie jedzie się do W-wy, nie żeby to było w związku, tylko że nie można być nieobecnym przy jej
badaniu.

832. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 II 1951
Szanowny Panie Profesorze,
nieładnie jest tak zwodzić! Recenzja o Chłopach jest bardzo dobra. Jest naprawdę
doskonała i smutno mi, że Pan Profesor tak nie umie siebie ocenić. Przede wszystkim to ważne, że wnosi nowe naukowe fakty dla naszej wiedzy o języku Chłopów.
Tak – i najpikantniejsze, że jak to Pan Profesor sam wykazał, właśnie na podstawie
materiału zestawionego przez Rzeuską! Widać, że co innego gromadzenie materiału,
a co innego naukowe z niego korzystanie. Więc recenzja naukowo wnosząca nowe
fakty, polemicznie bardzo dobra, bardzo wytrzymana, spokojna – a tylko w kilku
lapidarnych sformułowaniach kładąca przeciwnika, z lekkim ośmieszeniem go ponadto. No i bardzo przejrzał „recenzent” i „ujawnił” tupet stylu i „aby moje było na
wierzchu” autorki. Jednym słowem, sprawa została załatwiona z punktu widzenia
dialektologicznego chyba „ostatecznie”. Może bym się tylko nie godziła na określenie
języka Chłopów Reymonta jako języka „ruchomej warstwy fornali polowych, kowali,
przekupniów, organistów…”. Taki byłby prędzej język Lucjana Rudnickiego, a Reymont tu pisał nie od siebie, tylko od chłopów i bardziej wytrzymywał styl gwary wsi.
I dowcipna jest ta recenzja, i wiele strzał niepożądanych w różne ogródki ciska.
Nie zachwyci się Świderska, że jej Rzeuska nie zrozumiała, bo powinna była sama
ścieżki Rzeuskiej prostować, tymczasem zjednana uwielbieniem Rzeuskiej całą krytykę schowała do kieszeni. Nie zachwyci się Rzeuska, że ujawniony zachwyt nad nią
redakcji „Tygodnika Powszechnego” przyszereguje ją do tej kapliczki, gdzie się nie
powinna by znajdować adiunktka Żółkiewskiego!
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Pelca12, że to wierny uczeń logiki Kotarbińskiego, sama Rzeuska wymanewrowała z Seminarium Historii Literatury Polskiej i przeniesiono go na asystenturę do
Seminarium Filozoficznego Kotarbińskiego. A tu taka niewygodna dekonspiracja!
Powinien by teraz PorJ napisać recenzję o Chłopach. Ale tego nie zrobią. Ani nie mają
zdania naukowego, ani nie mają odwagi. A zresztą ujmować się – choćby niesłusznie – za Rzeuską – teraz im pewnie nie warto, bo już niegroźna. Jej fama skończyła się
na razie wraz z recenzjami, które drukowała w „Odrodzeniu”. Teraz się już jej pewnie
Doroszewski i Koneczna nie boją.
Kończę już i idę wysłać korektę – bardzo się ją ładnie przeczytało (aż 3 razy).
A Witold aż tańczył na krześle z zachwytu!
Do widzenia. Wyekspediowałam recenzję o Mirowiczu. Bardzo średnio ją napi
sałam. Powinnam się zabrać do Igora, ale mam trudny wykład w tym semestrze.
Wzywa mnie ministerstwo do siebie w sprawach rusycystyki i muszę odwalać bliższe
cegły.
Do widzenia
A.O.-J.
Prosiłam Siuduta o przysłanie mi zesz. 3. JP (autorskiego) z moim sprawozdaniem o Zjeździe
Polonistów. Chciałabym to mieć wcześniej, bo mam to do jakiegoś Biura Kongresowego
(Nauki) przesłać.
Czy istnieje (czy w ogóle może istnieć) historyczna gramatyka jęz. słowackiego?, chyba
jej namiastką, być może [jest] jedynie historia jęz. literackiego słowackiego? Czy jest taka
praca w Studium Słowiańskim: M. Vey, Morphologie du tcheque parlé, Paris 1946? Może się
tak złożyć, że będę musiała przyjechać na parę dni do Krakowa w związku z moją lekturą do
wykładów. Tak! zobaczę jeszcze. A trochę – bardzo bym chciała. O tego Veya bardzo pytam –
czy można?

833. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 II 1951
K.P.A.,
na rozkaz Pani wysłałem natychmiast: JP 3, Lehra i Pauliniego Dejiny spisovnej sloven
činy, co powinna była ekspedycja PAU wysłać 16/2 (zwykle jest sumienna) – a tu
w liście z 20/2 Pani znów o to pyta. Jutro zbadam rzecz w PAU. O Veya zapytam
jutro, ale zdaje mi się, że 1. raz to słyszę.
Sprawy Pelca nie rozumiem. Koneczna się oczywiście skompromitowała, że jej
sama tego nie wyperswadowała, a bodaj jeszcze podbijała bębenka. Nie 1. raz u niej
takie jakby tchórzostwo. A co do Rzeuskiej i Żółkiewskiego, to im obojgu wzajemnie
winszuję.
12 W liście zapis: Pelza. Jerzy Pelc (1924–2017) – logik, semiotyk i filozof, profesor UW.
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Bardzo się cieszymy, że Pani ma zamiar na parę dni przyjechać. Ja na razie nie
mam w planie jazdy do W-wy, ale by się ewentualnie nie zminąć, musimy się od razu
informować na parę dni naprzód, gdy plan będzie się miał wcielać w życie.
Niech Pani nie myśli, by Rzeuska dała za wygraną. Ale Witold Wielki i Świderska
chyba już jej nie poprą. Chociaż u ludzi tak nieobiektywnych kto wie, co się może
zdarzyć. Jutro napiszę, czego się dowiem w PAU.
Do widzenia
K.N.
Cóż Rzeuska winna, że się Gołubiewowi13 (nie redakcji „Tygodnika Powszechnego”) spodobała? Nie widzę tu żadnej dekonspiracji. Chyba że Pani pisze nie w swoim imieniu, ale
z punktu widzenia braku obiektywizmu tamtej kapliczki.
„Ja pokażę tej małpie śnić się cudzym mężom” – jak się śpiewa w rumbie na Jamajce.
A więc czekamy zapowiedzi przyjazdu. Oczywiście może Pani mieszkać u nas.

834. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 II 1951
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo przepraszam, że nie potwierdziłam od razu otrzymania przesyłki z książkami.
Ile się należy za Zarys słowianoznawstwa?
Pauliny-Toth14 przyda mi się w pewnym stopniu. W tym semestrze mam nareszcie ćwiczenia ze slawistami na jakimś rozsądniejszym poziomie. Ale oczywiście pracy
się z tym robi niesamowicie dużo.
Veya nie ma w Krakowie. Wiem o tym od Jakubowskiego. Ale mimo to myślę
o wpadunku do Krakowa, prędzej może do Salwatora, jak się odwali wszystkie narady; teraz „personelu dydaktycznego”, dawniej to było „ciało profesorskie”. Właśnie
mi jedno takie w najbliższą sobotę wypada, i to aż 2 sekcji, a trzecia, polonistyczna,
gdzieś wisi nad głową. Dziw, że jeszcze wywiadówek z rodzicami nie ma. Ale do Witolda coraz jakiś ojciec czy matka ze swą pociechą się melduje w sprawach wyższych
studiów. Strasznie się to robi niedorosłe. Czy przyszło kiedy komu z nas do głowy
prowadzić rodziców dla poparcia swej sprawy u dziekana?
JP rzeczywiście prędko się teraz rusza. A w cenzurze chyba niedługo pobędzie?
Była tu u nas Zosia Kwiatkowska, nie mogłam jej pomóc. Ale mi zaimponowała
wielką energią w chodzeniu w jej sprawie. Sądzę, że się jej to uda.
13 Antoni Gołubiew (1907–1979) – pisarz i publicysta, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
14 Autorka listu myli tutaj Eugena Pauliniego z Viliamem Paulinim-Tothem (1826–1877),
słowackim działaczem narodowym, pisarzem, publicystą i tłumaczem.
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Do widzenia. Jakaś bez humoru była ostatnia kartka Pana Profesora.
Myślę, że PorJ nie będzie się więcej ujmował za Chłopami.
A.O.-J.
835. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 4 III 1951
Najlepsze, najlepsze życzenia przesyłamy przy okazji, załączając paczki dwie dla
Państwa z zasobów amerykańskich (finał!). Sądzę, że podział będzie naturalnie oczywisty i nie trzeba go wyszczególniać.
Planowałam nagłe spadnięcie „na Kaziuka” na Salwator, ale odłożę to na inną
niedzielę, mniej „zagoszczoną” czy zagęszczoną niż nadchodząca.
Do widzenia
A.O.-J.
836. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 III 1951
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam notatki Wojtasiewicza do wyrazów spieszczonych żeńskich w vocativie na
-lo // -lu. Niestety materiału swego nie ustalał wg pochodzenia interlokutorów, ale
wnosząc z dotychczasowych obserwacji Pana Profesora, nie jest to takie konieczne.
Tolo mówią warszawiści. Jeszcze przykład z Kniaźnina, ale nie na -lo: „Kostunio moja!
pięknaś, bo młoda”, Erotyki; Jesień, Biblioteka Narodowa, ser. I nr 129.
Na razie kończę i do widzenia
A.O.-J.
837. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 III 1951
K.P.A.,
przepraszam, że wbrew swemu zwyczajowi nie odpisałem natychmiast na list Pani,
ale naprawdę był on tak, nie to lakoniczny, ile w swym lakonizmie niezwykły (zawiadomienie o ciepłofikacji i przysłanie nic nie dającej notatki Wojtasiewicza o -lo),
że trudno było na niego „odpowiadać”, tym bardziej że czekałem na zapowiedziane
w chwili mego odchodzenia listowne zapytanie o jakąś rzecz, której Pani nie zdołała
uczynić przedmiotem ustnej rozmowy, a która wydawała mi się istotniejsza niż -fikacja i -o! Z tego powodu może nawet się spóźniłem, bo chcę zapytać Panią, czy miała
sposobność spotkać się z Budzykiem i polecić mu sprawę zasiłków na Atlas gwar
polskich i słownik gwarowy. A tymczasem, bodaj pojutrze jest zebranie Podkomisji
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Lingwistycznej Komitetu Kongresowego, która miała być pytana o opinię w tej sprawie, przynajmniej na pewno co do Atlasu, a na czym mi naprawdę zależy. A zależy,
tym bardziej że coraz mniej rzeczy, na których mi zależy, wchodzi w życie czy utrzymuje się przy nim.
Stąd wzorem Pani powinienem tu zakończyć. Ale napiszę jeszcze, że wczorajsze
zebranie TMJP z odczytem Stiebera wypadło, że nr 2 JP mógłby się już składać,
gdyby nie brak jeszcze tego, co ja mam dopisać, i że Dłuska dała mi II tom swej
Wersyfikacji z dedykacją: „Na początku wszystkich moich zainteresowań naukowych
było żywe słowo Pigmaliona z Gontyny” itd. Stieber napisał już do JP recenzję o jej
fonetyce.
Mój przyjazd do W-wy po świętach niewykluczony, a więc… do widzenia
K.N.
838. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nieborów, 23 III 1951
Szanowny Panie Profesorze,
było mi bardzo przykro dostać list z wyrzutami za lakoniczność. Ten okres ostatnich
paru tygodni był tak koszmarny dla mnie, a właściwie dla nas obojga pod względem
zajęć, że się wszystko staje zupełnym absurdem życia. W ubiegłym tygodniu przez
3 noce nie kładłam się wcale lub kładłam się na 2 godziny. W ciągu dnia ciągają nas
po posiedzeniach i spada zupełnie lawina urzędowych szpargałów do załatwienia.
Jeśli do tego dołączyć ruch interesantów w naszym mieszkaniu i przejezdnych gości,
to z dnia nic nie zostaje, a nocą się niby pracuje, co daje opłakane wyniki.
Mieliśmy od wczoraj wieczór być razem w Nieborowie, nawet nie wiem na jak
długo – 5 dni, ja bym chciała więcej, ale nie wiem, czy mi tu pozwolą zostać, bo się
wciąż tu odbywają jakieś robocze zjazdy. Tymczasem przyjechałam tylko ja jedna.
Witoldowi wyznaczyli jakąś komisję na piątek rano. Dobrze, jeśli go nie przychwycą
w sobotę.
Tej nocy spałam 11 godzin! By odbić sobie z poprzedniej, ze środy na czwartek
spałam tylko 2 godziny. Rano chodzę z ociężałą głową od przespania, ale już zdążyłam przeczytać artykuł mój o imionach własnych w polskich przekładach Igora i ocenić go jako wyjątkowo chaotyczny i nie ogarniający zagadnienia elaborat. Zamierzam
go tu przepisać ręcznie i dopiero po przepisaniu przerobić. Czy wystarczy na to tych
5 dni, gdy przywiozłam ze sobą dużo innych książek? Nie wiem. Dużym brakiem
mego artykułu to [sic] niepodawanie cytatów z polskich przekładów, ale i tak jest aż
za rozwlekły.
Do widzenia – gdzie Państwo i jak spędzają ten okres niby świąt (bo za krótkie)
A.O.-J.
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839. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 III 1951
K.P.A.,
jakżeż ostatecznie: czy doszły: Pauliny, Lehr, JP 3, wysłane stąd 16/3 polecone pod
dobrym adresem, a których Pani nie miała jeszcze 20/2? Czy je mam reklamować? –
przed czym jednak chciałbym wiedzieć, czy przypadkiem nie ugrzęzły w centralnym
biurze administracyjnym UW.
Uwaga co do nielokalności języka chłopów w Chłopach słuszna, złagodziłem więc
stylistycznie przez wyrzucenie „fornali” i „polowych”, ale w całości to się już przerobić nie dało.
JP dziś poszedł do cenzury.
Do…
K.N.
840. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Warszawa,] 2 IV 1951
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam „rzecz” o transkrypcji imion własnych w Igorze. Dużo papieru, a efekt
nikły – żadniutki. Tylko za przepisanie na maszynie zapłacić musiałam 50 zł. Proszę
bardzo krytycznie na to spojrzeć pod kątem przydatności dla JP. Jeśli się nie nada,
zgłoszę to tutaj na komisji i nie będzie szkody, gdy rzecz nie wyjdzie w druku. Zajęła
mi ta historia kilka dobrych dni urlopu, a że urlop się skrócił wskutek zachorowania
prof. Lorentza, co miał „dziekanić” za Witolda, i musieliśmy wrócić – to na Igora
nie zostało mi nawet tyle czasu, by posprawdzać wszystkie dotąd przepisane części.
Sprawdziłam może dopiero ¹⁄₅ całości napisanej. Na tę nieprzepisaną nie było czasu.
A trzeba właściwie sporo i dopisać, a przynajmniej (co może trudniejsze) przerobić
już gotowe.
Znów jesteśmy zaczadzeni nieustannym myśleniem o problemach, z których nie
widać naukowego, metodologicznie będącego na poziomie wyjścia. Sprawa zaczyna być groźna. Ten artykuł Doroszewskiego w PorJ to jego programowy artykuł na
Kongres Nauki – oczywiście ma być zmieniony. Ale w jakim duchu – tego nikt
nie widzi15.
Sobotnie posiedzenie całodzienne wskazuje na trudności piętrzące się przed językoznawstwem. Nie wiem, jak wybrnę z tego – Doroszewski, Stieber i Strelcyn16 będą
radzić we środę.
15 Mowa o artykule pt. Hamulce i bodźce rozwojowe współczesnego językoznawstwa.
16 Stefan Strelcyn (1918–1981) – orientalista, semitolog, etiopista, w tym czasie zastępca
profesora w Instytucie Orientalistycznym UW.
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Na listy coraz trudniej mi odpowiadać. A o rozmowie zasadniczej i marzyć nie
można. Nas wszystkich na to nie stać. Przynajmniej mnie nerwowo. Nie trzeba się
martwić, że się nie bierze w tym życiu udziału – ale i tak nie brać nie można – chyba
wycofać się do innej zupełnie „branży”.
Do widzenia
A.O.-J.
841. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 IV 1951
K.P.A.,
bardzo dziękuję za telefon, który mnie też ucieszył z osobistego powodu: głos Pani
brzmiał tak dziarsko, że chyba Pani ten Nieborów istotnie pomógł, postawił na nogi.
Oby na dłużej!
System przyznawania subwencji na naukowe prace oczywiście coraz dziwniejszy.
Tak np. Akademii przyznano na ten rok na Słownik staropolski niezłą sumę 63 000 zł,
ale pod bardzo dziwnym warunkiem: „ścisłej współpracy z IBL-em”!! Nie wiem, kto
nas tak urządził i co to ma znaczyć: 1) jak współpracować z instytucją, która się na
tym nie rozumie, 2) czy wypłata subwencji zależeć ma od opinii IBL-u? A w takim
razie może być wstrzymana wskutek złego humoru jakiegoś jego dygnitarza, gdy my
angażujemy przecie szereg pracowników na stałe, 3) czy Akademia ma teraz napisać
do IBL-u prośbę o wskazówki? Itp. Gdy się więc naprawdę już rzecz daleko posunęło – jutro Pani poślę do „wglądu” próbkę, o której dziś mamy zadecydować i wg
której bodaj jeszcze w kwietniu mogłoby się zacząć składać pierwszy zeszyt – jest się
nagle zawisłym od jakiegoś dyletanta, może nawet niewiadomego. Bardzo jestem
ciekaw, czy przyznanie subwencji na Atlas i słownik gwarowy też będzie obarczone
podobnym zastrzeżeniem, co by mogło pociągnąć czyjąś nade mną kontrolę i czyją?
Poza tym połączenie tych dwu przedsięwzięć jest możliwe, tylko że teraz widzę,
że za późno rozpoczynać nad tym pracę w 78. roku życia. Ja już dawniej myślałem
tylko o daniu nowego wydania I tomu Karłowicza, oczywiście takiego, wobec którego 1. wydanie byłoby tylko pokazem, jaki to był prymityw; ale w takim razie byłoby
to przede wszystkim użycie wszystkich źródeł, jakie się pokazały po r. 1900 – co już
mam w znacznej części zebrane (ale nie opracowane) – a przy korzystaniu z materiału
atlasowego trzeba by to grubo rozszerzyć. Ale skąd się wzięło to powiedzenie Budzyka, że mam tom I gotowy (czy tak?), to nie wiem.
Gdy kiedy będę w Warszawie, chciałbym się z Budzykiem zobaczyć. W każdym
razie dziękuję Pani za widzenie się z nim i za wiadomości.
Z mieszanym uczuciem dowiedziałem się o artykule o nazwach w Igorze. Uważam go za bardzo odpowiedni dla JP, ale naprawdę o wiele bardziej ucieszyłaby mnie
wiadomość o ruszeniu z miejsca głównej pracy Pani o tym. Czyżby na razie nie było
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na to widoków? A co do imion własnych Igora, to wątpię, by się to dało jeszcze wsadzić do 2. zeszytu. Za to zeszyt 3. mam już wobec tego tak zapełniony, że będę się go
starał wypchnąć w 1. połowie czerwca.
Gdy Pani dostanie korektę artykułów Pawłowskiego i mojego, niech się tym Pani
zbytnio nie przejmuje. W dokładności korektorskiej współzawodniczy z Panią Safarewicz. Ale co ważniejsza: niech się Pani nie przejmuje naiwnościami ideowego
prowincjonalisty, a za to zwróci uwagę na moje uwagi, bo w nich mogłaby Pani
zasugerować mnie jakieś choćby drobne poprawki, nie mówiąc już o ewentualnym
dodaniu jakiego nie uwzględnionego przeze mnie punktu widzenia.
Co do na, Jakubowski poucza mnie, że istotnie po rosyjsku jest zawsze на заводе
(co na pewno współdziała z nowym polskim na zakładzie pracy), ale во фабрике
oczywiście nadaje się do subtelniejszego rozpatrzenia.
A więc życzę utrzymania się w dziarskości i głównego Igora.
Do…
K.N.
PS. Gdyby Pani bez trudu mogła się wystarać o lutowy zeszyt „Poradnika Językowego”, byłbym bardzo wdzięczny. Bo nasze seminarium zapomniało zaabonować na czas, a przy ulepszeniach Ruchowych grozi to niedostaniem pierwszych numerów w ogóle. A lutowe teksty
warmińskie bardzo mi się mogą przydać jako ujemne wzory dla zapisujących teksty gwarowe.
K.N.

842. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

[Warszawa,] 10 IV 1951
Szanowny Panie Profesorze,
jestem tak śmiertelnie zmęczona, że nie mogę pisać listu, który sobie uplanowałam
napisać, ani korekty tego Słownika staropolskiego. Zamiast tego będę prosić o 2 rzeczy: 1) Czy można prosić o 2. egzemplarz (odbitkę) tej korekty Słownika staropolskiego dla p. Glücksmana17 z PIW-u? Chcieli się zorientować w stronie typograficznej
tego dla ewentualnego skorzystania z niektórych szczegółów przy tym Nowym słowniku języka polskiego. 2) Odsyłam zeszyt JP, o który mylnie poprosiłam p. Siuduta,
gdyż potrzebny był inny – niedoręczony adresatce, p. Lisowskiej, mianowicie rocznik
XXI zesz. 5. 3) Przypomniałam sobie, że mam zdekompletowany rocznik JP z r. 1949
zesz. 3. (z uwagami o Starym i nowym Rudnickiego, bo musiałam komuś ten zeszyt
autorski ofiarować).

17 Rafał Glücksman (1907–1962) – historyk sztuki, w tym czasie redaktor naczelny Komitetu Redakcyjnego Publikacji z Zakresu Wiedzy o Sztuce Państwowego Instytutu Wydawniczego.
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Przez 10 dni miałam większy rozpęd po tym 5-dniowym pobycie w Nieborowie.
Teraz znów fala zajęć zaczyna mnie zalewać. We wszystkie dni wolne od wykładu
mam posiedzenia i zajęcia. Od 16 IV przepytać 150 osób w ciągu 6 dni, bo inne
zajęte wykładami. Jednym słowem, leżę – a oprócz tego poprawiam czystopis Słowa,
by go zdać na 1 V – ale kiedy ja to zdążę, jak mi uniwersytet jeszcze wiele innych
rzeczy zwala na głowę.
To z IBL-em to jest prestiżowo niezręcznie sformułowane o tych słownikowych
dotacjach, ale bardzo dobrze, że to właśnie IBL – bo to znaczy ni mniej, ni więcej
tylko Budzyka – a to jest równoznaczne z największą atencją i osobistą życzliwością
dla osoby Pana Profesora.
Z tym materiałem częściowo gotowym słownika gwarowego to tylko ja nakręciłam – ale się już wyjaśniło.
Dobranoc
A.O.-J.
O PorJ będę się starała, ale nie wiem, czy co wyniknie z tego – może na dworcu?

843. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 IV 1951
Szanowny Panie Profesorze,
w tym JP chodziło jednak o XXI 5, bo to pomyłka w dawniej otrzymanym roczniku
premiowym. Teraz dopiero sobie uświadomiłam, że nie doszły do rąk moich przesyłki premiowe dla studenckich członków TMJP, od których zainkasowałam na to
pieniądze. Jest to 11 kompletów „Biblioteczki TMJP”, JP r. XXIX, JP XXVIII lub
wcześniejszy; 1 egz. Rozwadowskiego O zjawiskach… Czy p. Siudut nie skierował
może tej przesyłki pod innym adresem?
Co do przykładu na temat mecenas Smeli (nie Speli), to chodziło tu o nieodmienność wyrazu mecenas, zaś Smela jest tu chyba tak samo obojętna jak Rychter, bo ma
te same końcówki dla osób męskich jak żeńskich. Więc przykład przyda się tylko dla
nieodmienności mecenasa, choć rzeczywiście jest mniej dowodowy niżby był z nieodmiennym nazwiskiem.
W poniedziałek o godz. 16 na posiedzeniu Komisji Językowej TNW w Pałacu
Staszica odbędzie się referat Rzeuskiej pt. O metodzie analizy językoznawczej dzieła literackiego (z powodu dyskusji o gwarze Chłopów Reymonta). Przeczuwam ostry atak
na Recenzenta jej Chłopów w JP – boję się, żeby to nie nabrało posmaku wykłócania
się. Muszę się do tego generalnego ataku przygotować.
Do widzenia
A.O.-J.
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844. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 V 1951
K.P.A.,
daję do druku artykuł Pani jako wstępny w 3. zeszycie JP. Tu załączam z niego odcinek z prośbą o zmianę niewyrazistych przykładów na lepsze. Całość rozważyłem z Safarewiczem i zgodziliśmy się, by w wyrazach rosyjskich zastąpić grażdankę łacinką,
i to w transkrypcji literackiej, a to w interesie artykułu, by go większość czytelników
nie przerwała czytać natrafiwszy na obcy alfabet. Wahałem się tylko co do starej
ruszczyzny (Safarewicz nie), ale gdyby zaszła w którymś miejscu potrzeba, to można
będzie dać w nawiasie ruskie litery. Także w tytule i niektórych innych miejscach
zastąpiliśmy „transkrypcję” przez „transpozycję”. Tego tu załączonego urywka proszę
nie odsyłać, aż z korektą, to go się wtedy wstawi. Wbrew zwyczajowi poślę Pani już
1. korektę, by Pani było swobodniej. I jeszcze jedno: czyby się nie dało dodać jeszcze
na końcu jakiegoś choćby jednego zdania ogólniejszego, by się rzecz nie kończyła
takim szczególikiem?
Siudut dopiero po liście Pani posłał te premie. Rzekomo chciał je już właśnie
załatwić wraz z którymś drugim zamówieniem. Trochę w tym podobny do Oesterrei
chera, ale lepszy, może dlatego, że młodszy. Jeśli te rzeczy już doszły, to proszę mi już
tego nie pisać, chyba gdyby były jeszcze jakie niedokładności.
Zeszyt 2. dopiero 2 maja poszedł do cenzury, więc pewnie dojdzie do Warszawy
koło połowy miesiąca. Dlatego też daję majowo-czerwcowy od razu do drukarni, by
był w połowie czerwca. Tak się przynajmniej łudzę.
Za 1. list o Rzeuskiej bardzo dziękuję, ale odpiszę dopiero po dostaniu 2. części.
Na razie mam wrażenie, że można nad nimi kiwać z politowaniem głowami, ale
że wobec innych odrobinę ważniejszych spraw nie warto się nimi zajmować. Najbardziej to mnie zdziwiła Koneczna: przecie właśnie ja miałem o niej trochę lepsze
wyobrażenie.
6 maja

O na zakładzie nikt nie pytał specjalnie nas, ale… tj. właściwie zwracały się do mnie
o to ustnie 2 osoby, a nawet był już artykulik w którejś dziennikarskiej szmacie. Ale
ja Zenonowi o tym nie mówiłem, tylko go ogólnie prosiłem o jaki kawałek dla zapełnienia numeru, o wymyślenie jakiego rzekomego pytania. Na to dostałem artykulik,
prawdopodobnie, tj. możliwe, że z wymyślonymi inicjałami pytającego. Ale to nic nie
szkodzi, owszem, niech zaraz do 3. zeszytu będzie o tym przez kogo innego. Tylko
proszę się spieszyć, bo naprawdę chciałbym ten zeszyt jak najprędzej puścić (od poniedziałku ma się składać Pani artykuł). Toteż bardzo mnie ucieszył pomysł Pani, by
dać teraz tekścik Glinki. Miałem co prawda na myśli tekst śląski z Zaolzia (bardzo to
ciekawa sprawa, ale tyle pisać! – a ustnie? Nie wiadomo kiedy i jak). Ale owszem, owszem, z innych znów względów nawet wolę Mazowsze. A niezależnie od tego chciałem
właśnie pisać do Glinki, tylko nie mogłem sobie przypomnieć jego nazwiska.
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Teraz więc proszę: 1) o ten tekst, jak najprędzej, zaraz; 2) o doręczenie mu (posłanie) załączonego tu pytania; 3) o jego adres, którego już tym razem na pewno nie
zatracę. Rezerwuję więc w 3. numerze miejsce dla Glinki i Orzechowskiej. Kartkę
o premiach JP dam pojutrze Siudutowi. W 1 szczególe jej nie rozumiem, ale niech
już on o tym myśli.
Pisał mi Urbańczyk, że podobno dano jednak dodatkowo 20 000 na Atlas czy
słownik gwarowy, dodatkowo, coś innego obciąwszy, ale sam nie wiedział, na które
z tych zamierzeń. Pracownię już zorganizowałem, Mikołajska 9. Raczej do Słownika,
bo się tam wstawiło te moje pudła i co się dało z istniejących wydawnictw gwarowych. Na razie posadziłem tam Stamirowską i – dla zapełnienia lokalu – dwoje studentów robiących dla Słownika staropolskiego, ale rzeczy, które mogą robić bez magazynu. Ostatecznie zdecyduje się po otrzymaniu pieniędzy i przyjeździe Urbańczyka.
Dziękuję za 2. część sprawozdania z odczytu Rzeuskiej18. Jeśli tylko tyle, to niewiele mieli do powiedzenia. Te Pani wiadomości o chodźta matulu są zbyt niepewne,
a gdyby nawet – o czym wątpię – to cóż za znaczenie to może mieć dla konserwatywnego Łowickiego i dla owych czasów. Nawet Koneczna tego zupełnie nie zanotowała,
a miałby słyszeć znacznie wcześniejszy Reymont? Itp. Słusznie Pani mówi: nie odzywać się i czekać, aż te naciągane mądrości ukażą się w druku. Ale kochana Koneczna
gotowa już może i zrezygnować ze ścisłości swoich własnych obserwacji o akcencie:
mówi o owym odczycie Dorosza, nieudałym, na którymeśmy byli, ale nie wspomina
ani słowem o moim artykule przedwojennym, jakby drugim wykładzie, tylko puszcza lekceważącą strzałę o tym, że dawniej w grupie nauka widziano wpływ obcy. Ja
i dziś go widzę, a jej niby to subtelne obserwacje o akcencie zespołów są dość mętne.
O „biedaczku” Wypychu musiałem coś słyszeć, skoro Pani tak mówi, ale sobie
tego zupełnie nie przypominam. A tamci dwoje, co 1) Pani wątpi, czy sami mówią
gwarą, 2) są z terenu polsko-ruskiego!!
To chyba wszystko.
Do widzenia?
K.N.
Po napisaniu zobaczyłem w „Tygodniku Powszechnym” nr 18 (z 6 V) artykulik J.M.S., streszczający pt. Gwara i literatura Zapolskiej19 z PorJ i moją recenzję o Rzeuskiej. To bardzo rzadki
u nas człowiek, co spokojnie streszcza różne prace z zakresu kultury, streszczał też Taszyckiego
i Urbańczyka, aprobując Taszyckiego, dopóki nie przeczytał Urbańczyka. I teraz nie wie, co
18 Brak tego listu w zbiorze.
19 Mowa o artykule Dyskusja o gwarze w „Chłopach” Reymonta (PorJ 1951, 3), którego autorką, pod pseudonimem Jadwiga Zapolska, była Jadwiga Puzynina (ur. 1928), wówczas
studentka ostatniego roku filologii polskiej, w przyszłości językoznawczyni, profesor UW,
współtwórczyni warszawskiej szkoły słowotwórstwa opisowego, badaczka języka Cypriana
Kamila Norwida i inicjatorka badań nad etyką słowa.
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ma właściwie sądzić. Nienowy przykład nieorientowania się w sprawach językowych nawet
ludzi chętnych i niegłupich.

845. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 V 1951
Szanowny Panie Profesorze,
właściwie powinnam wysłać list, odsyłając kartkę – wyimek z artykułu. Przykładów
nie zmienię. Tylko tekst, przeciwstawiając brzmienie lokalne nazw miejscowych –
transpozycji na system głosowy języka, w którym się utwór przyswaja (Putywl – bo
tak po ukraińsku się wymawiał, odkąd Polacy z nim mieli do czynienia; Włodzimierz;
Rościsław). Zresztą zobaczę jeszcze. Może się to da zmienić. Zakończenie dorobię.
Równocześnie piszę do Glinki, ale nie wiem, czy go znajdę w Warszawie, bo od
dawna nic o nim nie wiem. Ale zeszyt z jego tekstami gwarowymi bodaj czy nie znajduje się u Pana Profesora? Doręczony chyba latem czy wiosną roku zeszłego.
Więc jednak ta sprawa słownika gwarowego rusza. Bardzo się tym ucieszyłam. Za
arkusz korektowy bardzo dziękuję. Wycięłam z niego to, co mogłam dać Orzechowskiej, a resztę wysłałam, bo zauważyło się parę jakichś błędów czy pseudobłędów [–].
Jaki jest Sobierajski? Podobno asystent Uniwersytetu Poznańskiego – dziś stypendysta językoznawczy w Pradze. Czy Urbańczyk nic o nim nie mówił w Krakowie?
Mam wielkie kłopoty z przyszłością slawistyki w Warszawie. Montowanie studiów przy braku sił wyszkolonych. St.T. Grabowskiego20 nie można powielić ani
podzielić. Przy tym zawala nam też rzekomo przyszły specjalista językoznawczy.
Tyle na razie i do widzenia
A.O.-J.
846. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 V 1951
K.P.A.,
jako członkowi redakcji JP i niejako delegatowi w W-wie donoszę, że wyjście nru 2
jeszcze się trochę opóźni, bo Urząd Kontroli Prasy zakwestionował 2. część artykuliku o byłyście obywatelko, co Pani przesyłam. I to dowiedzieliśmy się o tym dopiero
po zwróceniu się do tego urzędu w 6. dniu po oddaniu tam numeru, bo sam urząd
nie zawiadomił. Na szczęście na nigdy nie dający się przewidzieć wypadek miałem
złożony zapasowy artykulik o terminologii muzycznej (drugi), co teraz włożono na
miejsce tamtego i i dziś do „urzędu” wraca.

20 Tadeusz S. Grabowski wykładał w tym czasie także na UW.
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Siudut twierdzi, że ma zanotowane na Pani liście, co wysłał, i że wysłał, ale miał
posłać tej Bożenie (podobno o 2 nazwiskach) po raz drugi. Jeszcze sprawdzę. Adres
był Krakowskie Przedmieście 26, ale Instytut Fonetyki.
Do widzenia
K.N.
PS. Czy jest nadzieja na Glinkę i Orzechowską? Co do na zakładzie Safar przypuszcza, że
jako czynnik dodatkowy oddziałało jednak rosyjskie на заводе, a to ze względu na masowe
wystąpienie tego nagle a wszędzie.

847. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 V 1951
K.P.A.,
właśnie wysłałem korektę Pani, 1., którą proszę tak uzupełnić, by po jej powrocie
można łamać (przesłany Pani uprzednio urywek i zakończenie). Wielkiego pośpiechu
nie ma. 2. dostanie Pani złamaną. Ale drukarnia ma już u siebie rękopisy na cały
2. arkusz co najmniej. Tylko petitu tym razem za mało, więc przyda się dyskusja o na
fabryce.
Urbańczyk najlepiej by Pani tam opowiedział o Sobierajskim – przecie u Pani
bywa. Ale mnie mówił, że się po nim wiele nie spodziewa. Ja także nie. Wydrukowano mu w PTPN21 zupełnie słabą rzecz, Elementy gwarowe u Kasprowicza, średni
poziom magisterski. I poza tym, zdaje mi się, nic szczególnego. A co to za rzekomo
przyszły specjalista językowy, który zawala? U nas można by to i owo opowiedzieć
o przyszłych magistrach i doktorach, a też o ich profesorach ex re tematów magisterskich i doktorskich. Właściwie o jednym profesorze.
Pojutrze mam w Komisji Językowej referat O polskim h, taki sobie: o marności
gwarowych ujęć Konecznej i o pomysłowej naiwności historycznych Otrębskiego.
Do…
K.N.
JP 2 ma być pojutrze.

21 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
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848. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 V 1951
K.P.A.,
życzę Pani powodzenia w poniedziałkowym wykładzie. Trzeba wyzyskać co się da
z tak długiej pracy nad Igorem. Mam nadzieję, że cenzura będzie łaskawa na artykuł
Pani w JP, choć zasadniczo pilnuje, byśmy nie pisali nic, co wychodzi poza dzisiejsze
granice Polski. Tak się stało z pracą Safarewicza o nazwach na -iszki  22. Po rocznym
czekaniu w jesieni wydębiłem na Ministerstwie „Nauki” zgodę na druk m.i. tej pracy. Potem leżała w cenzurze, wykonywującej nadzór nad ministerstwem, i długo nie
można było dostać decyzji. Aż parę dni temu przyszła: Wojewódzki Urząd Kontroli
Prasy nie godzi się na ten druk; dlaczego? „gdy się odrzuca całość, nie udziela się
żadnych informacji”.
Wczoraj na Komisji Językowej miałem ten referat o „polskim h”. Tak się złożyło,
że wyjechali: Taszycki (który zresztą i tak nie byłby przyszedł, bo 1) w ogóle na Komisję nie chodzi, 2) na mój referat), Lehr, Kuryłowicz, Dłuska (która by się przydała,
bo w jej Fonetyce polskiej właśnie wstęp o polskim h nic nie daje) itd. No cóż? Ignorancja i nonsens, a zwłaszcza nieumiejętność obserwacji, co wychodzi poza Łowickie
Konecznej, jak i historyczne głupstwa Otrębskiego wyszły jasno.
Właśnie przyszedł list od Glinki. Przysłał 2 tekściki, z których 1 chyba zaraz
umieszczę, choć on widzi w nim jakieś braki i obiecuje lepsze przez lato. Nadto dał
krótki zarys gramatyki, ale cóż, kiedy teraz nic nie ma gdzie drukować! A przydałby
się, bo realniej napisany niż nawet dobre w zasadzie, tj. nawet niż te, co są dobre,
ze szkoły Doroszewskiego. Ten więc dział z inicjatywy Pani już się udał – idzie teraz
jeszcze o na zakładzie. JP 2 ostatecznie ma się już na pewno rozsyłać jutro. Tyle rzeczy
realnych.
Do widzenia
K.N.

22 Mowa o pracy J. Safarewicza Litewskie nazwy miejscowe na -iszki, która miała zostać wydana w 1951 r. przez PTPN. O ile cztery lata wcześniej nie było przeszkód, by referat na
ten temat ukazał się w „Sprawozdaniach PAU”, o tyle obecnie cenzura nie dopuściła pracy
do druku. W uzasadnieniu odmowy, którego Nitsch nie poznał, czytamy: „Praca J. Safarewicza jest typowym przykładem pracy «rewindykacyjnej», omawiającej zagadnienia
z terenu pogranicza Litewskiej SRR i Białoruskiej SRR tak, jak gdyby to dalej były powiaty
burżuazyjnej Polski. (…) Należy ostatecznie przekonać naszych uczonych, żeby zajęli się
sprawami polskimi, a nie ziemiami w ich zrozumieniu «utraconymi»” (cyt. za: Budrowska
2015: 538). Dopiero w 1956 r. praca ukazała się w „Onomasticach”.
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849. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 31 V 1951
K.P.A.,
korektę dziś oddałem do drukarni. Pokazało się przy tym, że jeszcze druku, tj. składu,
JP z powodu braku rękopisu nie przerwano, wobec czego maszynopis Orzechowskiej
może Pani przysłać nawet tak, bym go dostał we wtorek. Wystarczy.
Zapomniałem niestety z powodu zarzuconej kartki, o co chciałem Pani spytać.
Oto o całą pracę o Igorze, o jej stosunek obecny do wydawnictwa. No i o bliższe
szczegóły o odczycie Pani. Trudno, pisanie o tym nie ma celu, dowiem się chyba za
widzeniem. Spotkany jeszcze w W-wie, Grabowski bardzo chwalił referat Pani.
Myśmy, tj. Dąbrowski i ja, wrócili w mieszanych nastrojach, a tu się rzecz dziś
jeszcze bardziej skomplikowała.
I o Glince, i jego fonetyce warto było pomówić przez ową chwilę milczenia.
Ten uczeń to się Pani udał. Tylko nie ma gdzie drukować jego pracy, na pewno
wartościowej.
Do widzenia
K.N.
850. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 VI 1951
K.P.A.,
Zenona przeczytałem zaraz po powrocie i stwierdzam, że można powiedzieć, iż
p. Orzechowska-Zielicz pisze o stronie przez niego niemal pominiętej i ją uzupełnia,
nawet nie tyka sprawy genezy zjawiska23, o czym właśnie traktuje Klemensiewicz,
lepiej czy gorzej. Ale dając obfity materiał do dziejów tego na w ostatniej dobie, nie
można twierdzić, że Klemensiewicz widzi tę genezę w obrębie języka literackiego,
bo on ani tego wyraźnie nie mówi, ani nawet niewyraźnie, zaznaczając, że geneza
sięga niewątpliwie języka mówionego, a więc i ludowego, wzywa nawet do bliższego
zbadania. Piszą więc o dwu stronach odrębnych, tyle tylko, że on zaznacza, iż trzeba
rzecz bliżej zbadać, a ona bez uzasadnienia przypisuje innym niemądre twierdzenia,
których oni nie wypowiadali. Z tymi zastrzeżeniami rzecz w porządku, byle tylko ten
nie był zbyt nienaukowy, poniżej JP. A więc czekam do wtorku.
Artykulik Grappina ma jedną stronę słabą: stu, bo choćby się mówiło widzę
szlachtę, to i tak byłoby widzę stu szlachty  24. Właśnie myślę nad tym, jakby to w jego
artykuliku podkreślić, czyli z jego artykuliku wydobyć, co trzeba było zrobić przed
daniem do druku.
23 Mowa o artykule H. Orzechowskiej Szerzenie się typu na zakładzie, JP XXXI.
24 H. Grappin, Uczta na stu szlachty braci, JP XXXI.
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Mówiłem już, że Klemensiewicz jest czasem niepotrzebnie drażliwy. Przypominam też list jego do Pani wtedy, gdy się Pani uparła nie zgodzić na pisanie o sprawie
Rzeuskiej przed wyjściem jej książki.
Do widzenia
K.N.
Artykuliki do JP się sypią.

851. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 VI 1951
K.P.A.,
mam małą prośbę, naprawdę małą: do uzupełnienia artykuliku o słopcu25 potrzeba
mi wiadomości z Warszawy – Mazowsza, czy się tam na co dzień mówi łapka czy
pułapka na myszy; boć nie łapiczka, jak w Poznaniu, ani słapka, jak w Częstochowie.
Wystarczy wiadomość od p. Witolda i może jeszcze jakiego prawdziwego warszawiaka. Bo dla mnie pułapka jest wyłącznie w znaczeniu przenośnym, ale tak trochę od
wschodu to jednak i skrzynka do łapania myszy. A jak u Pani samej?
Ciekawe, że ani Pani, ani Zenon nie zwrócili uwagi, iż stu szlachty braci wskutek
swego stu nie jest potwierdzeniem widzę szlachty. A Urbańczyk po zwróceniu uwagi
orzekł, że dobry artykulik ma zły tytuł, czym trafił w sedno. Ale niech już ten tytuł
zostanie.
Równocześnie posyłam II korektę nazwisk Igora z rękopisem, którego już nie
potrzeba zwracać. Tej korekty już nie poprawiałem, bo już moje oczy są nie do zaręczenia, czy wszystko wyłapane, a gdyby jeszcze było potrzeba, to i tak dostanie Pani
cały 1. arkusz, gdy wróci z Lundu korekta Zaręby, co się powinno stać za kilka dni.
Jutro więc oczekuję artykułu o na zakładzie. Liczę, że gdy go dam do drukarni
5 VIII26, to go do 10. złożą i wszystko połamią do 15., tak że przed 25. czytelnicy
będą mieli zeszyt w rękach. Co jeszcze wejdzie do zeszytu, nie da się przewidzieć, dopóki nie będzie złożony artykuł Orzechowskiej. A do zeszytu za wrzesień–październik jest już dużo artykułów, i on więc nie powinien się spóźnić, chyba z mojej winy,
bo niektóre swoje rzeczy koniecznie bym chciał dać (contra Taszycki o -ch), a ręczyć
za siebie nie mogę.
Glinkę bardzo dobrze złożyli, idzie tylko o to, czy nie będzie miał jakich zastrzeżeń co do mojej transkrypcji. Może się do Pani zgłosi. Gdy będę w Warszawie,
chciałbym go osobiście poznać.
Do widzenia?
K.N.
25 K.N., Słopiec, JP XXXI.
26 Zapewne pomyłka, zamiast 5 VI.
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852. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 VI 1951
K.P.A.,
wczoraj o 10 wieczór przyszedł rękopis, do którego się zaraz wziąłem i siedziałem
nad nim do 2½, po czym jeszcze od 9 rano, by go zanieść do drukarni. Przerobiłem
część I, ale mała II może zostać do następnego zeszytu, bo i I za duża. Impresja zostaje
ta sama, tj. dość znaczna wartość polega na obfitym materiale, bo zresztą podniósłbym te same obiekcje, choć już teraz w stopniu zmniejszonym. Najgorsza jest jednak
strona zewnętrzna, która dopiero Panią, tak staranną i dbałą o każdy zwrot, musi razić! Dawno już żaden artykuł nie dał mi tyle roboty. Niedbalstwo na każdym kroku,
nawet poprawione zdania są często licho ujęte, a czasem nawet niezrozumiałe. Nad
jednym siedziałem co najmniej ½ godziny i już się wreszcie zdecydowałem odesłać
Pani 2 kartki do jakiejś przeróbki, aż się wreszcie domyśliłem, co ma na myśli, i zostawiłem poprawienie do korekty. Ta osoba poprawiając zostawia część 1. redakcji nie
zmazaną, a że w interpunkcji nie jest tęga, powstaje taki rezultat. A w innym miejscu
pisze, że występuje przyimek pod, ale w przykładach nie ma ani jednego z pod, co
znowu zostawiłem do korekty. Z tego wynika, że potrzebne by były przynajmniej
dwie korekty, na co stanowczo nie będzie na odległość czasu. Trudno, skoro artykuł
musi być w tym zeszycie! Mam jednak wrażenie, że tej osobie mocno szkodzi przekonanie o jej obowiązku do ujęcia zagadnienia klasowo. Oby to pomogło chociaż JP,
chociaż… artykuł Karasia raczej zaszkodził.
Korekty nie spodziewam się wcześniej jak na poniedziałek, ale myślę, że zeszyt
mimo to może zdążyć przed 1 lipca, tj. niewiele się opóźnić w stosunku do tego,
jakby było, gdyby poszły inne dawniej gotowe artykuły. A które pójdą, to zobaczę
po złożeniu tego, bo z maszynopisu niedbałego bardzo trudno obliczyć, ile zajmie
miejsca. Inna strona maszynopisu to jego zasada zaznaczania cytatów jako mających
być składanymi krótszymi wierszami. Tego bym nie stosował, nawet gdyby artykuł
zasługiwał na garmont, bo wtedy dałbym przykłady petitem. Tymczasem na garmont
nie było już miejsca w zeszycie, a petit jest za wąski, by go jeszcze „wcinać”. Stąd
mnóstwo technicznych poprawek.
Niestety i Pani artykuł chciałbym mieć bez wielkiego opóźnienia, a tymczasem
Pani oczywiście nie ma czasu na rychłe go odesłanie. Ale Pani wystarczy go już posłać
tylko wtedy, gdy będzie złamany cały arkusz. No i tak czekam na korektę Zaręby
z Lundu, ale ten dał maszynopis tak precyzyjny, że po 1. korekcie nie będzie w nim
żadnych wątpliwości. No, przynajmniej na zeszyt 4, jesienny, tyle już artykulików, że
bylem tylko ja napisał swoje, to powinien wyjść we wrześniu.
Trochę Panią namartwiłem, ale cała pociecha, powtarzam, że Pani wyprodukowała Glinkę, którego bym koniecznie chciał poznać osobiście. Bo ta pani Zielicz –
nazwisko chyba nowe? – to chodzi w bluzce, której 1 guzik od płaszcza, 2. od futra,
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a 3. od kołdry. Dosłownie. W bibliografii są aż 3 zasady: 1. między autorem a tytułem jest kropka i cudzysłów, 2. sama kropka bez cudzysłowu, 3. ani kropki, ani
cudzysłowu!! Oczywiście, niech to redaktor poprawia, jej uspołecznienie na to za
wysokie.
W każdym razie miałem czas na ten list, a Pani z biedą na 1 zdanie, napisane
widać, w jakim stanie.
Do widzenia?
K.N.
853. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 VI 1951

Szanowny Panie Profesorze,
dziś pierwszy dzień, kiedy nie egzaminuję (co tak zużywa moje serce, że zaraz zaczynam puchnąć), tylko załatwiam istny potop papierków urzędowych, siatek godzin,
wniosków o wykłady i ćwiczenia zlecone itp.
Udało mi się też zrobić korektę. Dzięki ludzi dobrych pomocy (Pan Profesor
i Witold) artykuł będzie zadowalniający [sic]. Zaraz idę go wysłać. Ze strachem myślę, czy dużo kłopotu przyczynia Panu Profesorowi artykuł Orzechowskiej? Dla niej
te perypetie wyszły z wyraźną korzyścią, ale rzecz nie jest jeszcze tak wypolerowana,
jakby mogła, gdyby się to dało wolniej i z większym namysłem zrobić. Darowałam jej
wszystkie kartki o niej Pana Profesora do czytania. No i wszystkie uwagi na rękopisie.
Mała była czerwona jak burak chwilami, ale się nie „załamała”; o ile mogła, postarała
się to poprawić.
Mam „w proszku” artykuł o szachach Wojtasiewicza. Nie stać go ani na początek,
ani na zakończenie, ani na jakąś nić wiążącą całość. Jeszcze nie wymyślałam, ale to
pewnie zrobię.
Informacje o p. Pawle Kozłowskim, tym przyszłym lokatorze zaborniańskim: od
jednego z profesorów, miłego i poważne robiącego wrażenie: że ten kandydat w muzeum nie pracuje (czy pracował przedtem, nasz znajomy nie umiał powiedzieć), ale
on go zna z tego, że jegomość ten trudni się prywatnie sprzedażą książek (chodzi po
zakładach, rozprzedając je). Czy to może być gwarancją wypłacalności, tego się nie
wie. Może ma inne środki. Dalsze szczegóły potem, jak się jakieś 2 panie spotkają
i znajomy nasz je wyeksploatuje.
Kończę na razie – poczta, potem dalsze wnioski i siatki godzin, i poprawianie
nieoddanych sprzed 2 miesięcy ćwiczeń studentom. A w przyszłym tygodniu znów
egzaminy. Jeszcze dotąd nie miałam czasu nawet się wyspać więcej niż 6 godz. na
dobę. Ale już od 1 czerwca co dzień się w nocy idzie spać. W tych warunkach do
Igora w ciągu „wakacji” zasiadłam w sumie na 2–3 godziny. W stosunku do tego, ile
mu jeszcze trzeba tych godzin, jest to kropla w morzu.

• 400 •

Do widzenia
A.O.-J.
PS. Ile wyniesie moje honorarium? Mamy bardzo mało gotówki w tym miesiącu i dlatego to
mnie tak interesuje. Trzeba opłacić wczasy.

854. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 VI 1951

K.P.A.,
honorarium wynosi 440,25, od czego się odtrąci podatek około 10 zł; polecę je wysłać zaraz w poniedziałek, ale że od 8 rano zaczynam egzaminy, więc Siuduta spotkam
dopiero w południe.
Artykuł w III korekcie przeczyta jeszcze Safarewicz, no i Pani dostanie cały 1. arkusz zeszytu, więc powinno wyjść dobrze. Byle tylko Urząd Kontroli Prasy nie chciał
go przekreślić, a raczej nie zażądał wykreślenia wszystkiego o Łepkim, bo to przecież
autor na indeksie. Mógłby też zażądać skreślenia przykładów z Kadena-Bandrowskiego u Orzechowskiej, bo skąd ona może o nim wiedzieć, skoro jego nazwisko
skreślono z katalogu bibliotecznego. Jeszcze się „Językowi” jakoś dziwnie pomyślnie
pod tym względem dzieje, ale to się lada dzień urwie.
Zaręba jeszcze nie odesłał korekty z Lundu, posłanej „LOT-em” 31 maja. Gdy
odeśle on, a Glinka mi odpowie na dzisiejszy list, złamie się cały garmont, czyli przeszło 2 arkusze. A ile zajmie Orzechowska, nie wiem i nie wiem, które z dawniejszych
artykułów się dla niej odłoży. Jej korektę chyba od razu prześlę Pani i poproszę o pośpiech, choć może lepiej by było zrobić ją tutaj i dopiero 2. Pani posłać, ale tę właśnie
1. musi też zrobić ktoś odpowiedzialny, a moje oczy już po tylu w życiu korektach
wypowiadają służbę.
Bardzo Pani żałuję, bo chociaż Pani sama sobie winna, ale któż jest winien, że jest
taki, a nie inny? Ostatniego mego listu to już Pani na pewno nie pokazała tej Orzechowskiej, a i tego tu załącznika, który tak odruchowo napisałem sobie przedwczoraj.
Bardzo z sensem napisał mi Glinka swe zastrzeżenia, na co mu zaraz odpisałem.
I to lepiej by wyszło, gdyby się mogło spokojnie załatwić do następnego zeszytu, ale
już trudno. W czasie Kongresu koniecznie się muszę z nim zobaczyć. Przedtem chyba
nie będę w W-wie, jak i teraz udało mi się nie wyjechać na pojutrzejszy poniedziałek.
Dziękujemy też za informacje o Kozłowskim, ale on się już wycofał. Ja się zdaję
na los, ale moja żona znów będzie miała kłopoty. Że się zajmuje prywatną sprzedażą
książek, to sympatycznie o nim świadczy, ale z resztą?
Do widzenia
K.N.
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Egzaminów się boi moje serce nie jako egzaminów, ale jako egzaminów wg tego dziś obowiązującego idiotycznego szablonu.

855. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 9 VI 1951
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo mnie zmartwiła wiadomość o tylu godzinach włożonych w ten artykuł.
Wiem, że to nie było na poziomie. Sama poprawiałam niektóre błędy, ale potem obie
już nie miałyśmy czasu.
Tej nocy pierwszy raz spałam bez pośpiechu. Przygotowuję siatkę godzin 5 roczników: 2 dla rusycystyki i 3 dla slawistów tutejszych (lata I, II, III).
Na poczekaniu zrobiona ankieta: Witold, ja, Orzechowska i jeszcze jedna (woźna) z Lubelskiego – wszyscy znamy pułapkę na myszy. Ale ktoś pochodzący z Łodzi
mówił, że się spotykał z łapką, to samo asystent nasz, którego rodzice pochodzili
ze Lwowa. I dla mnie łapka brzmi nieobco, ale nie z moich lat i stron dziecinnych.
Gdzieś musiałam w mieście na nią natrafiać. Łapka – okolice Biskupina w Wielkopolsce – od słuchaczki orientalistyki.
Powinnam kończyć i list wysłać, pójść po prowianty jedzeniowe na niedzielę.
Do widzenia
A.O.-J.
856. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 VI 1951
K.P.A.,
na pewno będę w W-wie 22 bm., bo mam (niestety) posiedzenie w Komitecie organizującym Kongres o godz. 17. Ale chyba 23. wracam, miałbym więc prawdopodobnie czas tylko 23. rano. Chciałbym się koniecznie zobaczyć z Glinką, ale on chyba
rano nie będzie miał czasu (piszę do niego). Moje uwagi do jego tekstu dostanie Pani
chyba przedtem.
Mam kłopot, bo chciałbym mu dać honorarium z JP, a za taki króciutki kawałeczek wypada sumka śmieszna, gdy to wartościowy ustęp. Wiem, że na to nie liczy, ale
nie zapłacić nie można. Otóż ponieważ koszta poprawek pani Orzechowskiej-Zielicz
są wielkie (tylko drukarskich, boć za poprawianie rękopisu (niesłusznie zresztą) nie
liczymy), myślę, czyby się nie dało zapłacić za na zakładzie nie po 21 zł za szpaltkę
(jak płacimy, gdy redakcja nie ma z tym kłopotów), ale po 11, a tamtemu dodać
za tekst. Jak Pani myśli? W obrębie redakcji mam do tego prawo, boć nie musi się za
rzecz od razu dobrą płacić tyle co za początkującą, ale nie mam prawa i możności
przekraczać ogólnej kwoty honorariów w zeszycie. Decyzja nie jest pilna, wystarczy
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ustna. Tytuł artykułu p. Orzechowskiej-Zielicz proszę samej ustalić. Maszynopisu
można nie zwracać, ale trzeba jakoś pooznaczać te miejsca, gdzie się odwołuje do części poprzedniej, może przez napisanie np. „p. wyżej w szpalcie 4. miejsce zaznaczone
kolorowo”.
„Państwo Ludowe”, więc i „Państwo Faszystowskie” – inaczej byłoby to jak ci, co
pisali: Polacy, Francuzi, ale: niemcy; pamięta to Pani?
Do…
K.N.
Jutro sam skład zeszytu będzie skończony, prócz łamania petitu.

857. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 VI 195127

K.P.A.,
zrobiłem (przy pomocy Safarewicza) 1. korektę na zakładzie. Jest tego 10 stron
(5 kartek), wskutek czego ustalona została cała zawartość zeszytu (odpadki już złożone: Sławski, Truszkowski28 po raz 2., dawniej czekający; Rospond, Nitsch, Pigoń,
Stieber…, bo materiałów teraz dość). Myślę że pojutrze wyślę 2. korektę, tak by była
w W-wie w poniedziałek, i proszę ją załatwić możliwie szybko, ale mimo to porządnie. Jest dużo niestaranności zwłaszcza w interpunkcji (kropki, cudzysłowy niekonsekwentnie), ale i poza nią. Zeszyt już przed końcem czerwca nie wyjdzie, dopiero
na początek lipca!! Jutro też poślę złamane 3 pierwsze artykuły; gdyby przyszły razem
z Orzechowską, to Orzechowska pilniejsza, a tamto może parę dni poczekać.
I ja jestem strasznie zajęty, choć ktoś młodszy pewnie by to „strasznie” wyśmiał.
Jeszcze przed Kongresem będę musiał być w W-wie, ale nie 18., jak pierwej myślałem, tylko po 21. Ja w każdym razie nie chcę być bohaterem i w nocy śpię, a gdy – jak
dziś – 5 godzin, to po obiedzie dorobię.
Rzecz nie nagła, bo do 4. zeszytu, ale zawsze lepiej to wcześniej przygotować:
wykaz polskich magisteriów, doktoratów, habilitacji za r. 1950/1.
Czytam właśnie doskonałą wprost pracę Klemensiewiczówny; i Zaręba był dobry,
ale nie tak. Przeszłoroczni doktorzy (Pawłowski, Brodowska) byli o wiele słabsi, a ona
powinna dążyć do habilitacji o wiele bardziej niż banalny Hrabec.
Do widzenia
K.N.

27 Druga karta w tym dniu.
28 Witold Truszkowski (1912–1994) – językoznawca romanista, w tym czasie starszy asystent
w Katedrze Filologii Romańskiej UJ.

• 403 •

858. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 VI 1951
K.P.A.,
wczoraj napisałem do Pani kartkę, spodziewając się korekty dopiero na jutro, tj. na
dziś. Ale kiedy wieczorem musiałem być w Akademii, zastałem tam przysłaną po południu korektę, którą też od razu kazałem posłać jako polecony ekspres, by Pani miała
już w sobotę (bo w poniedziałek ma Pani przecie cały dzień zajęty). Ale w Akademii
nie miałem maszynopisu, który dopiero teraz posyłam do ewentualnego sprawdzenia
jakichś szczegółów choćby po zrobieniu II korekty przez porównanie jej z I, zrobioną
przeze mnie przy pomocy Safarewicza. Zawsze się to może trochę przyspieszy. Przypominam odnośniki do poprzednich części.
Ta Pani pupilka pewnie się jeszcze od Pani nauczy trochę porządnej korekty.
W ogóle zrobi na Pani interes.
Do widzenia
K.N.
859. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 VII 1951
K.P.A.,
(jeśli mi się jeszcze wolno tak do Pani zwracać), chcę Pani donieść, że wreszcie dziś
Siudut wydobył z cenzury JP, bez jego zaś interwencji potrwałoby to choć 2 dni dłużej. Słusznie się bałem, bo choć Łepki jakoś nie zwrócił uwagi, czy ocalał w cieniu
Igora, bo Czarne skrzydła Kadena omal nie uległy skreśleniu, a co za tym idzie – cały
artykuł Orzechowskiej nie wymagałby [sic] znów łamania. Ale po zajrzeniu do indeksu librorum prohibitorum jakoś go [sic] tam nie znaleziono, choć przecie według
katalogów bibliotecznych ten autor w ogóle nie istniał. Poza tym okazała się tylko
niebezpieczną sama nazwa Lwów (ex re krak. baciar – lwow. batiar) i zmieniło się ją
na ziemie wschodnie. Ostatecznie zeszyt idzie jutro na maszynę i za tydzień powinna
Pani dostać i zeszyty, i odbitki (tj. całe arkusze 1.), a też Orzechowska arkusze 3.:
Pani bodaj 35, ona trochę mniej. I jeszcze: honorarium jej policzyłem po 16 zł za
½-stronicową szpaltkę, zamiast po 21. JP zwalnia mnie więc od siedzenia w Kr., ale
inne sprawy, uniwersyteckie i domowe, niezupełnie. Może się uda wyjechać w poniedziałek po południu najwcześniej.
Pani Jasieńska pytała oczywiście – jak zawsze – o „Antoninkę”, ale głównie chciała się czegoś dowiedzieć o „Kongresie”29, który śledziła w gazecie i wskutek którego
ciągle myślała o mnie i „czuła się członkiem PAU”. Nic jej nie umiałem powiedzieć.
29 Mowa o I Kongresie Nauki Polskiej, który obradował w dniach 29 VI–1 VII 1951 r.

• 404 •

2. część na zakładzie odsyłam. Że nie pokreślona, z tego nic nie wynika, bo skorom się tylko zorientował, że trzeba ją odłożyć do następnego zeszytu, przestałem już
„adiustować”, co już teraz autorka – oczywiście pod dozorem warszawskiego „oddziału” redakcji – sama potrafi zrobić. Proszę o to przed 16 lipca, by mieć wszystko
w pogotowiu, a nie dopiero zajmować się tym we wrześniu.
Tak więc do spotkania się chyba we wrześniu
K.N.
PS. Wciąż mnie martwi, że powiedziałem Konecznej o jej powoływaniu się na Chmielińską
jako na źródło mojej znajomości gwary łowickiej, ale ostatecznie cóż w tym niewłaściwego, że
mi Pani zgodnie z prawdą powtórzyła ten „zarzut”.

860. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 VII 1951

K.P.A.,
ponieważ drukarnia daje rzecz na maszynę dopiero w poniedziałek, nie dostanie Pani
przed wyjazdem ani egzemplarzy, ani odbitek. Wobec tego proponuję Pani napisać zaraz do Andrzeja Siuduta (PAU Sławkowska 17, Słownikarnia), jak i kiedy ma
przekazać Pani: a) paczkę JP 3, b) arkusze z artykułami Pani i Orzechowskiej, by się
na uniwersytecie nie tułały do powrotu Pani znad morza. Gdyby Pani chciała dostać
jedno czy drugie nad morzem, proszę mu też dać dokładny tamtejszy adres (przydałby się i mnie na wszelki wypadek). Dla wyjaśnienia adresu Siuduta: od poniedziałku
przenosi się do Słownika staropolskiego do głównego gmachu, gdzie mu będzie w dzisiejszych czasach bezpieczniej. Lokal nie najgorszy.
My wyjeżdżamy chyba we wtorek rano na Zabornię, poczta Chabówka. Zresztą
to dość obojętne, bo tutejsza poczta dobrze mi przeadresowuje.
Maszynopis Słownika staropolskiego idzie jutro do cenzury. Nareszcie. Ale teraz już
powinno iść. Jakie zmiany w kursywie zaproponował Glücksman, tego nie wiem, ale
w danym razie to nawet w korekcie do poprawienia.
Do widzenia
K.N.
Objaśnienie do tytułu Grappina dobrze ujęte, ale już do następnego zeszytu. Ale dla szerokiej
publiczności i to trochę trudne.
Wyjazd we wtorek zależy też od tego, czy zdołam się załatwić z wypełnieniem tych wszystkich planowań, które spadły jak dachówka na głowę. Nowe utrudnienia pracy naukowej.
Wczorajsza Rada Wydziałowa niewiele wyjaśniła. Przygnębienie.
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861. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 3 VIII 1951
K.P.A.,
dziękuję za kartkę z 28/7, z której się pokazuje, że Państwo mieli szczęście i dobrze
trafili, bo ludzie, co powrócili znad morza, oczywiście ci, z którymi mówiłem (3 partie: z Jastarni, z Łeby, i skądś jeszcze), opowiadali, że dosłownie nie było co jeść.
Podziwiam Panią, ale się nie dziwię, że Pani po takim roku od razu zabrała się do
roboty. Ja się nie mam czym pochwalić. Czy są goście (Gąsiorowski, Safarewicz), czy
nie, załatwiam tylko drobiazgi JP-owe. Ale mi Pani nie napisała, pod jakim adresem
i w jakim terminie skierować przesyłkę do Orzechowskiej z wymagającą przeróbki
(według moich uwag na odwrocie) 2. częścią jej artykułu. A gdy Stieber już tam
będzie, niech mi napisze swoje terminy, bo zdaje się, zmienia te, co mi napisał, że
w połowie sierpnia będzie już w Łodzi.
Zdziwiło mnie za to zdanie Pani: „Szkoda, że Państwo nie wybiorą się tu autem!”
Czyżby Pani żałowała przedwojennych warunków?
U nas byłoby dobrze, gdyby nie słabe wciąż serce mojej żony i gdyby nie prawie
już pewne wydzierżawienie Zaborni (z zastrzeżeniem 2 pokoi) na 3 lata. Nie będzie
się już u siebie, no i ostatnio goście.
Do…
K.N.
862. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 20 VIII 1951

K.P.A.,
(mimo wszystko), list Pani zasmucił mnie30, zwłaszcza że zasmucenie to nastąpiło
po chwilowej przyjemności, jaką był widok w wyobraźni artykuliku Pani o formach
szwajcarskich nazw żeńskich w JP. Jak to niektórym szydła golą: popełniają niewątp
liwe świństwa (trudno to inaczej nazwać), a mimo to ci, wobec których je popełnili,
jeszcze się czują wobec nich zobowiązani!! Nic już nie dodam, boby się mogło…
Przypuszczam, że Siudut czekał na jakąś od Pani wiadomość, a nie chciał, by się
odbitki zatraciły, skoro nie ma przecie ich duplikatów, które są co do całych numerów. Czekam zatem na adres Orzechowskiej, ale przecie muszę to umieścić w numerze wrześniowym. To więcej niż adiustacja, bo np. jednej strony oczy moje w ogóle
nie potrafiły odczytać (ściśle biorąc, jedno oko, bo tylko rozróżniam litery). A ta
„ludowa” nowość Na plenum mimo jej wytknięcia nadal została. W rzeczywistości:
ludowe na zawsze w literackim istniało, ale nowe stosunki rozszerzyły je na olbrzymią
30 Brak tego listu w zbiorze.
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skalę. To istotna wartość artykułu. Dołączam notatkę o Doroszu, jeśli Pani uważa,
proszę dać Orzechowskiej.
Skoro we śnie Światosława krakały szare wrony i skoro szare wrony są towarzyskie
i krzykliwe, to nie rozumiem, jaka tu trudność: najoczywiściej nie idzie ani o kruki,
ani o gawrony, ale o wrony.
Co do sprawozdania z językowych posiedzeń Kongresu (na których zresztą dyskusji właściwie nie było, bo być nie mogło), to trudno już teraz cofać niejako uchwałę
(w czasie Kongresu, przy czarnej kawie, w czym i Pani brała udział), że sprawozdanie
ma być. Ja oczywiście nie wiem, co bardziej może narazić: danie jakiegoś sprawo
zdania czy zignorowanie Kongresu, ale sądziłem, że skoro się dawało rzecz o Marze
i Stalinie, to i to powinno być, a nikt nie wyraził innego zdania. Co zamierza Kuryło
w „Biuletynie”, nie wiem, a spytam go dopiero 1 września.
Do konferencji w sprawie transkrypcji z rosyjskiego i mnie Biblioteka Narodowa zaprosiła, planowanej na wrzesień [sic]. Odpisałem, że przyjmuję i ewentualnie
przyjadę.
Załączam też uwagi redakcji co do tytułu artykułu Grappina. Pani (poza jakimś
błędem stylistycznym, tj. nie poza, ale obok) wydała mi się za mądra dla ogółu czytelników, więc spróbowałem napisać inną i dałem obie Safarewiczowi, który tu był
8 dni (idealny gość, ale i dwoje innych nie było złych, osobnych od siebie); uważa
moją za lepszą jako przystępniejszą. Proszę się też wypowiedzieć i odesłać, poddawszy
moją krytyce czy poprawkom, gdyby ona miała zwyciężyć.
Do JP złożonych jest 1½ arkusza, jeśli więc Stieber i Orzechowska się nie spóźnią, powinien wreszcie wyjść koło 1 października. Z innych artykułów Wędkiewicz
jest mimo zapowiedzi bardzo wątpliwy, Ostrowskiej o odzianych lasach niepewny,
Trypućki o dziwnych formach deklinacyjnych Syrokomli niebezpieczny, bo go mogą
mimo najniewinniejszej treści zakwestionować jako pochodzący od emigranta, mój
(przedstawienie stanu rzeczy -k, odpowiedź na tamten nieprzyzwoity Taszyckiego,
bo ludzie gotowi sądzić, że on ma rację) wg Pani stylu „w proszku” itd. No i Stieber
gotów zawsze jeszcze coś dać. Są jeszcze Brodowskiej, która pisze takim stylem, że
trzeba całość przerobić, i Kruszyńskiego, do któregom jeszcze nie zajrzał. No itd.
Planowałem nieszczerze na wakacje: 1. wstęp do listów Chopina, 2. ów do JP artykuł o -k, 3. streszczenie do „Sprawozdań PAU” referatu z kwietnia (?) o polskich h.
Dopiero wczoraj zabrałem się do ostatniego, jako do najmniejszego, dając sobie na
niego 2 dni, ale dobrze, bym go napisał w cztery. Odczyt był oczywiście zupełnie
wygłoszony bez napisania, więc go dopiero trzeba napisać. Sądziłem, że jest małostkowy, i trochę się go wstydziłem, ale pokazało się, że był pouczający, a Zenon
się pytał, gdzie to zamierzam opublikować (myślał o całości, naiwny); ma pewien
sens zasadniczy, bo wykazuje niski stan naszej lingwistyki (maniactwo Otrębskiego
i nieuctwo Konecznej), ale trzeba by, by to wyszło jakoś przyzwoicie. W tej chwili
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przypuszczam, że skoro Rzeuska nie dała się, i z powodzeniem, bo z uznaniem Dorosza z Koneczną, to i Koneczna się nie da.
Przeczytałem 1. tegoroczny zeszyt „Izwiestij”, tj. artykuły Ożegowa i Bułachowskiego31, nawet niezłe, gdyby nie to poniżające stalinochwalstwo. Ale cóż? wcale nie
wszyscy czują się tym poniżeni. Przeczytam i 2.
Dalsze moje wakacje nie są ustalone, ale bodaj na pewno zostanę tu do 30 VIII
włącznie, bo gdyby mnie co wzywało w tym miesiącu, to by już przyszło.
Moja żona jako tako, tj. tyle, że nieźle. Ale martwi się tym wydzierżawianiem
Zaborni. Jest to na pewno niejakie zabezpieczenie na wypadek wojny lub nawet nie
wojny, ale ja bym wolał ryzykować zniknięcie jej z powierzchni lub uspołecznienie.
Oczywiście jako 10 lat młodsza myśli w dalszą przyszłość. Zostaje tu ± do połowy
września, a i ja we wrześniu zajrzę.
Napisałbym do Siuduta, ale nie wiem, jak długo Pani zostanie w Łodzi, bo mi
Pani nic o tym nie powiedziała. List jednak wysyłam do Łodzi, licząc, że tam jeszcze Panią złapie. A do Siuduta najlepiej pisać pod adresem: Sławkowska 17, Akademia (?), Słownikarnia. Już się tam nie najgorzej ulokował Słownik staropolski.
Do widzenia, Matce Pani wyrazy uszanowania
K.N.
[osobna kartka ze wspomnianą w liście notatką:]
9 VIII w „Radiowym Poradniku Językowym” Doroszewski przelotnie mówił o na zakładzie pracy. Powołał się na jakieś znane na i w i rozszerzanie na nazwał „objawem bierności
myślowej”. Dał też 1 nowy znamienny przykład, że mianowicie jakaś ekspedientka sklepowa
powiedziała: „Jak będzie na magazynie, to będzie i na sklepie”. Czy (już) czytał artykuł JP?
Powinien był, ale czy dlatego i umyślnie zlekceważył sprawę? Jako 1 z argumentów pospieszenia się w JP z tym artykułem podała Pani, że już w „Poradniku” (drukowanym) o tym mówią,
do tego się gotują.

863. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa – Łódź, 27 VIII 1951
Szanowny Panie Profesorze,
stało się. Napisał się artykulik, który miał być krótką notatką i po sprawdzeniu, że
książki Stehlego nie ma w Warszawie, wysyłam ten elaboracik do JP. Tytuł – tutaj
31 Siergiej I. Ożegow (1900–1964) – rosyjski językoznawca, leksykograf, autor wielokrotnie
wydawanego jednotomowego słownika języka rosyjskiego (1949 i 23 wyd. nast. do 1990).
W tym czasie kierował założonym przez siebie sektorem kultury języka w Instytucie Języka Rosyjskiego AN ZSRR. Tu wzmianka o jego artykule Основные черты развития
русского языка в советскую эпоху, „Известия Отделения литературы и языка
АН СССР” (1951). L.A. Bułachowski, К истории взаимоотношений славянских литературных языков, ibid.
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dany na żarty. Proszę „pokornie” Redaktora, by go zmienił na poważniejszy jakiś.
Zresztą – wedle uznania. Przypis na str. 3 powinno by się rozszerzyć, ale już może
zaczyna brakować energii na domyśliwaniu spraw do końca. Wracam do Igora, choć
w Łodzi nie najlepiej mi się nad nim pracuje. Znowu zaczyna mi dolegać woreczek
i nie mogę wozić ze sobą ciężkich książek. Życie i tak jest ciężkie.
Ścibor napisał streszczenie do JP z Kongresu Nauki32. Nasze nieotrzaskanie w terminologii socjalistycznej spowodowało w nie dość utrafionych wyrażeniach wnieść
[sic] też nie bardzo udatne poprawki. Zdaje mi się też, że referat powinien przeczytać
prof. Klemensiewicz, żeby go pouzupełniać, a zwłaszcza prof. Kuryłowicz, w którego
posiadaniu są wszystkie protokoły zebrań i właściwe sformułowania.
Nie wiem, jak długo jeszcze będę musiała kucharzyć w Łodzi, która mi się wydaje
teraz czarującym miastem – tak jest jasno i przestronno, i spokojnie w porównaniu z Warszawą. Do W-wy wpadłam na 1 dzień i wracam (chyba jeszcze na jakieś
3 dni) objuczona gromadą papierków urzędowych, nad którymi ślęczeć będę jutro
cały dzień.
Zapytanie pod adresem romanistów: czy mairesse znana im jest w znaczeniu kobiety mera, czy też tylko żony mera. Witold jej w tym pierwszym znaczeniu nie
znał. Ale jego francuszczyzna jest sprzed 20 lat! Gdy tu rzecz idzie o das neueste
Französisch  33. Kończę na razie – Ścibor streszczenie swoje wysłał do Krakowa, gdy ja
zaryzykuję jeszcze na Zabornię.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Nie zdążyłam sprawdzić w Laroussie, czy istotnie wymowa la censeur i l’ascenseur jest
jednobrzmiąca.

864. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 29 VIII 1951

K.P.A.,
dziękuję za artykulik, ciekawy. Nie wiem, czy mi się uda ściślej ująć szczególik romanistyczny, bo w Kr. nie ma porządnych romanistów, chyba Jakubowski. Nie bardzo też rozumiem przypisek o stosunkach w państwach kapitalistycznych, boć i tam
chyba nikt nie kryje wymagań ekonomicznych za względy prestiżowe; podejrzewam,
że to tylko w krajach komunistycznych tak sobie wyobrażają tamte, kapitalistyczne.
Ale szkoda, żem sobie nie zanotował, tak sprzed pół roku, rażąco gorszego płacenia
kobiet [sic] za tę samą pracę w Polsce „ludowej”; choć i tak nie umieściłbym tego
32 Z. Stieber, Językoznawstwo polskie na I Kongresie Nauki Polskiej, JP XXXI.
33 das neueste Französisch (niem.) – najnowszy francuski.
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jako przypisek do przypisku. Nie rozumiem też, co za związek ma przysłanie mi tego
artykuliku z brakiem książki Stehlego w Warszawie.
Dostałem i artykuł Stiebera. Jutro zwołam na pojutrze konferencyjkę w sprawach
JP i innych, to się i to omówi. Ale trudno, trochę dobrowolnie wdepnęło się w bagno
i ślad zostanie. Tak więc zeszyt JP się wypełnia. Tylko ja powinienem skończyć zaczęty artykuł pt. Dziób. Rozprawka metodyczna, co by nawet mogło pójść na początek
zeszytu. Tylko że teraz będę się trochę tłukł między Zabornią a Krakowem, a ja dziś
już muszę na to siedzieć parę dni z rzędu w Kr., bo tu na każdym kroku może zabraknąć materiału. A będę się tłukł, bo moja żona musi tu leżeć (leży już od tygodnia na
serce; niby lepiej, ale co wstanie, to się tak męczy, że sama się kładzie, co u niej nowe;
i Anka już jutro ze mną wyjeżdża, ona do Poznania, tak że moja żona zostanie tylko
z Józią), także ze względu, że ma przyjechać ten dzierżawca. Przy pięknej pogodzie
jest tu po prostu prześlicznie, o czym zresztą patrząc na drzewa myślę melancholijnie,
tak jak i o JP itp. Drobniutką korektę z JP posłałem umyślnie, by się Pani na tym nie
męczyła. Za jaki tydzień przyjdą dalsze, by było jak najwięcej przygotowane. Mam
nadzieję, że Orzechowska weźmie na ambit i już się do Pani z tym artykulikiem nie
będzie zwracać. Wszelką korespondencję proszę już kierować do Krakowa.
Jak się to rzeczy wahają! Przed rokiem może, gdy szło o Igora, byłem zdania, że
Pani nieraz pisała o literaturze radzieckiej, gdzie ja napisałbym o rosyjskiej. A w poprzednim liście Pani, gdzie Pani pisze o pewnej właściwości stylowej (zresztą i niestylowej) autorów „Izwiestij”, pisze Pani rosyjski, gdy ja napisałbym radziecki. No tak,
ale ja znałem Szachmatowa i Fortunatowa także jako ludzi.
19/20 jest wręczenie księgi jubileuszowej Lehrowi w Osiecznej ([w] domu Instytutu Zachodniego pod Lesznem). Wypada mi tam być, a zresztą zobaczę nowe miejsce
i trochę ludzi. Ale to oczywiście na tle całego września i całej sytuacji sprawia, że bez
konieczności chyba nie będę w Warszawie, np. na ewentualnej konferencji Biblioteki
w sprawie transkrypcji z rosyjskiego. Myślę zresztą, że nie ma w tym nic trudnego.
Dzisiejsze, tj. PAU zasady z r. 1938, są zupełnie dobre i ta dwoistość powinna zostać,
a bibliotekom pozostaje tylko mieć w takich razach (jak i nie tylko co do rosyjszczyzny) po 2 kartki katalogowe z odsyłaczami. To usunie wszystkie wątpliwości.
Zwykle dopiero po wysłaniu listu do Pani przychodzi mi na myśl zapytać, jak
się rozstrzygnęła sprawa z Igorem: czy Pani dalej jednak została przy PIW-ie, czy też
zawarła umowę z kim innym i na jakich, oczywiście nie tak podłych warunkach. Jaki
ma Pani teraz termin i czy go Pani już się spodziewa dotrzymać, by się móc potem
zabrać do czego innego, może jednak lingwistycznego, nie filologicznego? A swoją
drogą po opublikowaniu Igora powinna Pani zostać profesorem języka rosyjskiego
i mając swojego niewolnika, uwolnić się od zabijania się papierkami.
Przepraszam za tak długi list, ale łatwiej czasem pisać niż mówić, tym bardziej
że nie wiadomo, czy za moim pobytem w W-wie będzie Pani trochę wolniejsza, niż
zwykle było w ubiegłym roku, czego jednak Pani naprawdę serdecznie życzę.
K.N.
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865. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 2 IX 1951
Szanowny Panie Profesorze,
wciąż jeszcze krążę między Łodzią a Warszawą, dokąd wpadam na dzień, a na noc do
Łodzi. Myszka jeszcze w Ustroniu Morskim, ale 4, najdalej 5 września wracam już
na stałe do Warszawy. Gdzie ciemno, brudno, a Witold znów zajęty po 13 godzin
dziennie (sesja egzaminacyjna).
Załączam korektę. To ciekawy artykulik – korci do mnożenia przykładów.
Martwi mnie zdrowie Pani – czy się nie nadwerężyła jakim szczególnym wysiłkiem? I czy ze względu na lekarza nie lepiej by było w Krakowie, a dzierżawca
niech przyjedzie do Krakowa na rozmowy. I jak zostanie rozdzielona między 2 domy
osoba Józi?
Stieber wybiera się też do Osiecznej na 19/20.
Pisałam o braku Stehlego w Warszawie, bo powinna bym referować bezpośrednio
tę książkę, a nie z drugiej ręki poprzez recenzję. Przy „kapitalistycznym” odsyłaczu
się nie upieram – myślę, że go można w ogóle pominąć – bo moment prestiżowy
dominuje tu jako pobudka psychologiczna, a ten inny, jak zdobycie klienteli, to się
zdarza przy równoczesnym wprowadzeniu w błąd – co nie robi dobrego wrażenia
(cf. w artykule Pawłowskiego o dentystce czy tp.34).
Do widzenia, bo spieszę list wysłać na pocztę, a zaraz [–]
A.O.-J.
866. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 16 IX 1951
K.P.A.,
pojutrze już wracamy z gospodarstwem do Krakowa. Ja niestety – bo to tylko bardzo nieprzyjemna, oby formalność – we środę w południe muszę być w W-wie, by
najpóźniej we czwartek skoro świt, a raczej przed świtem, wyjechać do Osiecznej
na jubileusz Lehra (to formalność zbyteczna, ale nie wprost nieprzyjemna). Jeśli we
środę po południu będzie możliwość, wpadłbym do Pani późnym popołudniem lub
wczesnym wieczorem.
Wczoraj wysłałem Paniną korektę, a do drukarni dałem ostatnie artykuły: mój
Dziób i Urbańczyka Marksistowskie znaczenie żywiołowości, co z danymi poprzednio
Rosponda, Stiebera i i. powinno zapełnić cały zeszyt. Pani będę wszystko posyłał
oczywiście dopiero w 2. korekcie. Może przecie w pierwszych dniach października
zeszyt wyjdzie.
34 Mowa o artykule E. Pawłowskiego Baran mówi o Kowal. O tworzeniu i odmianie nazwisk
i tytułów żeńskich, JP XXXI.

• 411 •

Zapowiedziano nowe ułatwienie nauki. Ponieważ mimo wszelkich starań drukarnie naukowe („Drukarnia UJ” już nie istnieje: jest „Krakowska Drukarnia Naukowa”) idą pod centralny zarząd przemysłu poligraficznego, drukarnia nie będzie
przyjmować rękopisów, tylko ściśle określone maszynopisy, najwyżej z 5 poprawkami
na stronie. Większość autorów tego nie potrafi, będzie więc musiała wszystko dawać
do starannego przepisywania. Dla mojego systemu redagowania będzie to poważna
trudność.
Bardzo jestem ciekaw dalszego biegu sprawy Igora.
Orzechowska nie odezwała się na mój list z 25/8, w którym jej odesłałem 2. część
maszynopisu do przeróbki (a nadto 1 z 4 kart była napisana tak blado, że mimo
prób nie zdołałem jej przeczytać). Jeśli do 20 bm. nie odeśle, nie wejdzie do numeru.
Oczywiście napisałem jej, że powinna to sama załatwić, nie obarczając tym Pani, która już tyle dla niej zrobiła. O całe niebo lepszym produktem Pani jest Glinka, którego
trzeba naprawdę dla nauki wyzyskać.
We środę po południu spodziewałem się uruchomić w Osiecznej porządne posiedzenie komitetu atlasowego, ale wobec konieczności bycia we środę w W-wie nie
wiem, czy się to da ułożyć w Osiecznej we czwartek, nawet wątpię. A to jest bardzo
ważna sprawa.
No to mniej więcej wszystko, bo o zdrowie Pani wypytam, jeśli się spotkamy teraz. A na pewno będę jeszcze w W-wie 2. raz we wrześniu, pewnie dopiero koło 25.
Do widzenia
K.N.
867. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 IX 195135

Szanowny Panie Profesorze,
przeczytałam nareszcie dość uważnie korektę dostaną 19 X. Z wyników poprawek
wygląda, jakby nie doszła do drukarni moja 1. korekta Pani doktor za granicą, bo jest
bardzo dużo błędów jak na 3. korektę całości. Tym razem nie dostałam do czytania
165–172. Czy celowo nie włożone strony, czy wypadły gdzieś w drodze do mnie?
Jestem ciągle zagnana i już niewiele, a raczej nic nie robię porządnie. Ale dziś,
mając 3 równoległe rzeczy do załatwienia, zrobiłam właśnie korektę. Zaraz ją wyślę.
Na odwrocie moje nie obowiązujące uwagi w dalszym ciągu do Braya pretensje niejęzykowe. Oświetlenie, a raczej naświetlenie tej kwestii ze stanowiska językoznawczego
35 List ten, a także listy tu oznaczone numerami 870 i 875 w zbiorze korespondencji A. Obrębskiej-Jabłońskiej w ANPANiPAU znajdują się w roku 1952, zapewne na skutek tak
niewyraźnego zapisu ostatniej cyfry, że może być odczytana jako „2” lub „1”. Jednak treść
tych listów jednoznacznie wskazuje, że pisane były w roku 1951.
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wypadło bardzo dobrze i uwypukliło nienaukowość jego wypowiedzi. Tylko obok
nienaukowości są tu wyraźne tendencje zapatrywaniowe.
Już od kilku dni mam w ręku artykuł Reychmana36, raczej uwagi do referatu
Zaręby O zapożyczeniach węgierskich w polskim37. Dołączam dokument z góry się zgadzający na wszelkie poprawki i zmiany. Uprzedziłam go też o ewentualności skrótowej. Zgodził się, choć z mniejszym entuzjazmem. Może mi się uda skraść trochę nocy
na przeczytanie tego, to wtedy wyślę. Z artykułem Orzechowskiej tak się zwlekało,
bo miała ona ogromną robotę z organizowaniem sekcji slawistycznej na początku
roku. Bez niej byłby tu bałagan niesamowity i jeszcze więcej rzeczy opierałoby się
o mnie i o Słońskiego. Choć jest uparta, myślę, że się z niej da coś zrobić, ma jednak
własny tok rozumowania i nie jest on nielogiczny. Grunt dotąd mało kultywowany
i stąd liczę na jej w przyszłości rozwój i postępy.
Kończę, bo choć to sobota i dzień wolny od wykładów, ale interesantów i spraw
multum, a za chwilę kilkogodzinna komisja.
Do widzenia – jak zdrowie Państwa
A.O.-J.
Przyznać trzeba, że akcentowanie europejskości (i chwalenie nas za to – Polaków i Czechów)
wygląda naiwnie i… nieco propagandowo. Niewłaściwie sformułowana misja Cyryla i Metodego, i nieściśle, bo wtedy jeszcze nie było tak zdecydowanego rozłamu Rzymu i Bizancjum,
czego dowodem podróż obu nawracaczy do Rzymu i tamże wstąpienie do klasztoru, i jego
[sic] śmierć. A złożenie relikwii św. Klemensa itd. A potem z łezką pisze: „w XI w. Kościół
rzymski rósł w siły w Czechach, a z jego wzrostem zaczęto coraz bardziej używać łaciny jako
języka literackiego i kulturalnego, a słowa łacińskie (i niemieckie) wciskały się do języka czeskiego…”. To, że Kościół rzymski – to była droga penetracji gospodarczej i politycznej żywiołu niemieckiego, przechodzi niezauważona [sic] u tego Braya. Słowa niemieckie wcisnął tylko
w nawiasie do języka czeskiego!
Dlatego mam nadal obawy wobec cenzury. Bo cytat w tych rozmiarach (z tymi pochwałami i wysunięciem antagonizmów kościelno-wyznaniowych, a pominięciem o wiele istotniejszych posunięć książąt wielkomorawskich w myśl interesów polityczno-narodowych czy
skromniej, choćby plemiennych) może się spotkać z krytyczną oceną i to jest punkt drażliwy,
trzeba z nim delikatnie.

36 Jan Reychman (1910–1975) – historyk, orientalista, językoznawca, w tym czasie adiunkt
w Katedrze Turkologii UW. Tu mowa o jego artykule W sprawie zapożyczeń węgierskich
w polszczyźnie, JP XXXI.
37 Właściwy tytuł artykułu A. Zaręby to Węgierskie zapożyczenia w polszczyźnie, JP XXXI.
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868. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 IX 1951
K.P.A.,
załączony tu 1. arkusz nie jest bardzo pilny, bo 2. dopiero się kończy składać. Za
to petitu sporo już złożono, więc do 6 X wszystko powinno być przełamane. Orzechowska wczoraj odesłała. To oczywiście musi wejść do zeszytu. Nie wiem jeszcze, czy
co do tej II części dopiszę, bo wobec jej dość grzecznego listu nie wiem, czy warto;
tj. czy warto dla niej, bo w liście np. protestując przeciw niby to imputowanemu jej
zarzutowi, znowu go popełnia (zdaje się, zachwycona tym swoim artykułem), ale dla
samej rzeczy. Jeszcze to rozważę. Byłem też naiwny, przyjąwszy recenzję Urbańczyka
o Ułaszynie, bo Ułaszyn oczywiście przysłał sążnistą replikę38, prosząc przy tym, by
zaraz (że w całości, to oczywiście), by dostał 70 odbitek (oczywiście na jego koszt, ale
kłopot czyj? zresztą drukarnie dziś nie chcą się tym zajmować). Ale nie będę mu robił
przyjemności, by w najbliższym zeszycie, pójdzie do ostatniego. I nawet nie przeczytałem, ale zaraz poślę do Urbańczyka do repliki. A Orzechowska tyle, że się nauczyła
istotnie pisać starannie.
Do widzenia
K.N.
869. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 IX 1951

K.P.A.,
napisałem to, bo musiałem dać maszynopis do drukarni i nie chcę go znów czytać.
Uwzględni to Pani albo nie uwzględni przy przeglądaniu ostatniej korekty, którą Pani
zawsze tak starannie robi (bez Pani i bez Safarewicza przy moich oczach JP bardzo
by źle wyglądał). Orzechowska dostanie korektę II, więc już oczyszczoną, ale niech
to będzie korekta jej i równocześnie superkorekta Pani. Inne superkorekty poślę za
parę dni, które ma Pani na 1 arkuszu. II część artykułu Orzechowskiej napisana jest
na ogół starannie, tego się więc nauczyła. Pomijam rusycyzmy: a ‘ale’ i w skład którego zam. w którego skład. Natomiast nieraz jeszcze niejasno, zwłaszcza na str. 3, co
zaznaczyłem na odwrocie tejże karty 3 do jej wiadomości, ale przekreśliłem, by zecer
przypadkiem nie złożył. Sądzę, że to i owo z tego dałoby się jeszcze w korekcie uściślić
przez dodanie paru słów.
Zdaje mi się, że istota rzeczy jest taka:
Zwroty z na jako elipsy (na zarządzie ‘na posiedzeniu zarządu’) są dawne, a dziś
z natury rzeczy ze zmianą stosunków społeczno-organizacyjnych szerzą się ilościowo,
38 Mowa o recenzji Znaczenia nazw Wielkopolska i Małopolska H. Ułaszyna, JP XXXI. Na
replikę Ułaszyna odpowiedział S. Urbańczyk (ibid.).
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np. na organizacji itp., do czego autorka z uporem włącza na plenum, choć w liście
protestuje przeciw podsuwaniu jej twierdzenia, jakoby uważała ten wyraz za nowy.
To zmiany ilościowe, które nazwałem słownikowymi, choć określenie gramatycznego
miejsca takiego zjawiska może być sporne; w każdym razie nie jest ono składniowe,
bo nie powstał żaden nowy typ składniowy.
Druga sprawa to na w znaczeniu ‘w, wewnątrz’, np. na  39 kole ‘jako członek koła’
To jest nowość jakościowa, o której autorka mówi bardzo niejasno, ale co się może
da ujaśnić w korekcie, a do czego odnoszą się moje przekreślone uwagi na odwrociu
karty 3. Autorka raz pisze, że to nowość, a drugi raz na tejże stronie, że takich zwrotów nie ma; może chce powiedzieć, że ich nie było dotąd? Tu uderza, że na to nie daje
zupełnie przykładów, choć to by było najciekawsze ze wszystkiego. Bo że ze zmianą
stosunków typ obejmuje też nowe nazwy nowych organizacji, to jasne, choć autorka
widać nie uważa za takie jasne, skoro łopatą do głowy to pakuje; zresztą, jak na początku mówiłem, nazbieranie takich przykładów jest pożyteczne. Przeciwstawienie
się Klemensiewiczowi, tj. zróżnicowanie w i na znaczeniowe, teraz świadomie, jak
pisze w samym zakończeniu, pominęła; czy zupełnie słusznie? To wszystko piszę Pani
jako jej, że się tak wyrażę, nauczycielowi. A co pewne, to że jest ona bardzo pewna
siebie czy uparta, jako typ „naukowy”. Przypuszczam, że jednak zwróci się ona do
Pani przy korekcie i dlatego wolę Pani to z góry napisać. Do niej samej chyba szkoda
mi będzie czasu, którego z powodu starości i oczu powinienem oszczędzać. Przed
wojną był taki warszawiak Żebrowski, którego artykuł o zgłobie 40 drukowałem po
wielu korespondencjach. Napisany on był bardzo źle, choć inteligentnie. Napisałem
mu wtedy ogromny referat, wykazując, jak się powinno pisać, czego go ani w szkole,
ani na uniwersytecie nie nauczono. I o dziwo, p. Żebrowski podziękował mi wcale
nie ironicznie za te pouczenia.
W Osiecznej spotkałem M. Pollaka, byłego wicedyrektora departamentu, a teraz
tylko administratora w Instytucie Zachodnim, pierwszorzędną siłę administracyjną,
o jakie teraz tak trudno, a mojego przez parę lat ucznia w gimnazjum. Wspominał
on z wielkim uznaniem, jak ja uczyłem polskiego, jak się on ode mnie nauczył konstruować, jasno wyrażać i stylistycznie ujmować (niestety, muszę się pochwalić). Otóż
p. Orzechowska nie pisała z początku tak chaotycznie i frazesowo jak Żebrowski
(ale też nie tak inteligentnie), ale też nie uznała (może zresztą uznała), że miałem
słuszność. Oczywiście moje uwagi były pisane dorywczo, przy oddzielnych ustępach
artykułu, mogło to więc czasem trochę źle wypaść.
Koniec. Do Pani mogę to napisać. Ale Pani ma może skłonność być zaślepioną
co do swych uczniów, bo co do innych, to Pani o rękopisach JP nieraz wydawała
pod tym względem sąd wymagający, gdy tu wymagania Pani były małe. I to Pani,
39 W liście omyłkowo: w zam. na.
40 J.Z. Żebrowski, O rdzeniu *głob- w języku polskim, JP XXII.
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która sama pisze i starannie, i precyzyjnie. Jak Pani widzi, napisałem tymczasem list
do Orzechowskiej, wskutek czego nie ma Pani już potrzeby nic jej czytać z oceny jej
pracy zawartej w tym tu liście do Pani. Proszę jej ten list doręczyć i czekać na korektę,
która nie przyjdzie przed środą 3/10. O innych kłopotach z JP to już ustnie, by był
temat do uznawanej przez Panią rozmowy. Jest tego trochę.
Do widzenia
K.N.
870. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 4 X 1951
Szanowny Panie Profesorze,
już od 1 X działam „szaleńczo” i „planowo” na terenie uniwersyteckim. Robi się
mnóstwo i nic. Od wczoraj zaczęłam wykłady.
Odsyłam korektę – bardzo ładna jest ta rozprawka metodyczna o dziobie. Za
to trochę się niepokoję o losy recenzji BRAYA, a to dlatego, że z jego naiwnych
wypowiedzi przegląda przeciwstawienie Zachodu z Europą – nie-Europie i Wschodowi, i obawiam się poważnie, czy tego nie zatrzyma cenzura, a jeśli puści, czy się
to nie odezwie później i oby bez przykrych następstw. Ten „idealistyczny charakter
narodu czeskiego” czy nie będzie źle zrozumiany? A może i rozważania nad polskim
politesem…
Mam dużo zapytań, tylko czy je jeszcze pamiętam. Spotkał mnie Jan Reychman
turkolog i ugrysta o kierunku historycznym. Siedział przez wojnę na Węgrzech i zna
węgierski. Zapytywał, czy mógłby dać swe uwagi na temat artykułu Zaręby na temat
węgierskich słów w jęz. polskim (czas, kierunek, medium zapożyczeń). Prosiłam, by
dał, jak napisze. On co prawda pytał, czy nie nadesłał może uwag z językoznawczego
punktu widzenia prof. Słuszkiewicz lub Pobożniak – bo on by wolał po nich. Ale
że nie wiem, czy mają oni w ogóle zamiar dawać jakie przyczynki czy wszczynać
polemikę z Zarębą, więc zobaczmy, co i jak ten może na ten temat powiedzieć. Poza
tym powiadomiła mnie Mayenowa, że wpłynęła do „Pamiętnika Literackiego” odpowiedź na temat języka Chłopów Reymonta pióra Rzeuskiej. Mayenowa nie chciałaby
drukować tej rzeczy bez zamknięcia dyskusji repliką Pana Profesora. Rzecz by się
sprowadzała do przesłania przez Redakcję „Pamiętnika Literackiego” tej Rzeuskiej
Panu Profesorowi z prośbą o odpowiedź (na jej nową koncepcję zespołu językowych
cech dialektu łowickiego). Obiecałam tę sprawę wysondować, ale już tego żałuję – że
sprawą przykrą i bez epilogu wyraźnie odciążającego te jej wywody zaprzątam czas
Pana Profesora.
Bodaj że jeszcze o coś miałam pytać, ale już zapomniałam, a teraz biegnę na
pocztę wysłać korektę z listem. Korektę Orzechowskiej zrobię po niej. Zaczynam się
zaziębiać i pewnie się rozchoruję na sam początek zajęć (11 godz. tygodniowo), aleby
mi to dało parę godzin spokoju w razie choroby.
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Od Stiebera i Urbańczyka miałam sprawozdanie z Osiecznej. Podobno bardzo
ładna tam była ta uroczystość.
Dostałam zapytanie o to, kiedy, komu i ile kwestionariuszy atlasowych rozdałam,
ale nie dałam ich nikomu, bo dotarły do mnie dopiero po powrocie z wakacji.
Biegnę, bo za godzinę mam nowe organizacyjne „pogwarki” – do widzenia – jak
zdrowie Państwa Obojga?
A.O.-J.
871. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 X 1951

K.P.A.,
dziś nareszcie, po blisko 2 tygodniach, odesłał mi Urbańczyk korektę swego bardzo zajmującego artykułu Marksistowskie znaczenie wyrazu żywiołowy, wskutek czego
jutro go dam do przełamania, a co za tym idzie, polecę łamać cały petit, m.i. artykuł Orzechowskiej, który powinna była dostać 3/10, a odesłać tak, by najpóźniej
8/10 i on poszedł do łamania. Koło 10/10 powinien by już cały zeszyt wyjść w korekcie stronowej, a koło 15/10 pójść do cenzury. Byłaby to rzecz niezwykła i może by
wyszedł w październiku (jeżeli cenzura nie zahaczy Urbańczyka). Ale do tego wszystkiego bardzo proszę o niezwlekanie z posyłanymi Pani korektami (prócz dawniejszej
Pani dr za granicą posyłałem je 27, 29 IX i 4 X). Wiem, że Pani śpi zaledwie po
3 godziny (tj. tak mi Pani powiedziała za ostatnim widzeniem), ale mimo to bardzo,
bardzo proszę, bo 1 korektor (Safarewicz; ja już nie jestem pełnym korektorem) nie
wystarczy (Safarewicz jest doskonały rzeczowo i literowo, ale gorszy od Pani stylistycznie („styl” w szerokim znaczeniu, także „styl układu całości”)).
Cały zeszyt dokładnie ułożyłem, ale wobec dodania przez Urbańczyka sporej ilości dodatków coś będzie musiało odpaść, jeszcze nie wiem, co (ale nie Orzechowska
i nie Pani dr za granicą). Jeszcze Pani dostanie najpierw arkusz 2., m.i. z Trypućką,
i choćby dla ostatniego rzutu oka arkusz 3., bo pewnie nie wszystkie artykuły petitowe miała lub ma Pani obecnie w szpaltach.
Pokazuje się, że miesiąc czasu nie wystarcza dla złożenia i wykorygowania 3-arkuszowego zeszytu. W różnych administracyjnych sprawach JP i TMJP jest w tej chwili
w W-wie Siudut, bez którego ja z tą skomplikowaną biurokracją nie dałbym sobie
rady. Szkoda go na to, powinien pracować naukowo, ale to już marzenia o przyszłym
życiu.
No to chyba: do widzenia
K.N.
Nawet nie wiem, czy się Pani dziób podobał.
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872. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 X 1951
K.P.A.,
dziękuję za list.
Na artykuł Zaręby odpowiedział już Słuszkiewicz, jak on zawsze, szczegółowo,
więc długo, z czego się tylko mały rozdziałek będzie mogło opuścić 41. Pójdzie do
ostatniego zeszytu, który się już zapełnia (Wędkiewicz jeszcze nie przysłał), a też
Ostrowskiej o odzianych lasach 42 (tj. punkt wyjścia tylko ten zwrot Kochanowskiego)
prawie gotów, ale że na 2 arkusze, więc zostanie na r. 1952. Może i Reychman potem
co ciekawego napisze, i owszem, ale teraz niech poczeka na następny zeszyt.
Gorzej z Mayenową, bo nie rozumiem tego zwrotu: „że sprawą przykrą i bez epilogu wyraźnie odciążającego te jej wywody, zaprzątam czas Pana…”. Wyglądałoby,
że Pani już uważa jej wywody za nie do odciążenia, choć jeszcze nie dałem epilogu?
Może źle rozumiem, ale w takim razie jak? Moim zdaniem Rzeuska powinna była dać
replikę w JP, który by zresztą może tak długich wywodów nie pomieścił. Ale tak, jak
jest, to jestem wdzięczny Mayenowej i nie mam nic przeciw ewentualnej odpowiedzi
od razu w „Pamiętniku Literackim”. Lepiej to, niż znowu potem zabierać głos w JP.
Więc proszę jej powiedzieć, że i owszem, chętnie przeczytam i od razu odpiszę, czy
będę w „Pamiętniku Literackim” odpowiadał.
O Braya i ja się „bałem”, tj. podejrzewałem, ale gdy to na Zabornię przyszło i zaraz zacząłem przeglądać, jakoś się samo napisało43, nawet wiem dlaczego: bo to drobna łatwa rzecz bieżąca, którą człowiek odsuwa większe i ważniejsze, do których się
nie może zabrać. Ale: 1) jeśli to spowoduje większe trudności, to będę miał pretekst
do usunięcia się z głównego redaktorstwa, 2) spróbuję dodać w 2 miejscach uwagi
podkreślające naiwność tych ujęć, co do politessy m.i., że jest tak powierzchownie
naiwna, jak te ataki na pana i pisanie wszędzie przez wy, jak np. u tych prymitywów
z radia.
Natomiast „boję się” o artykuł Urbańczyka; on sam sądzi, że na pewno pójdzie
do wyższej władzy warszawskiej, tak że numer gotów, w październiku nie wyjdzie.
Ten artykuł dostanie Pani w korekcie 11 bm. (tak obliczam). Ale skoro przeszedł
artykuł Kuryły o lingwistyce radzieckiej i artykuł Zenona o Sralinie [sic], to może
i to przejdzie.
Ale jak to z nami coraz gorzej! Do Orzechowskiej napisałem, by Pani bardzo nie
zabierała czasu, naprawdę przez to chcąc Pani ułatwić życie choć na tym punkciku,
a dowiaduję się od Urbańczyka, że to Pani źle przyjęła. Napisałem to także dlatego, że
przysłany w połowie lipca przez Panią jej maszynopis był przecie prawie nie tknięty
41 Mowa o artykule Na marginesie „węgierskich zapożyczeń”, JP XXXI.
42 Odziać i jego synonimy. 1. Kochanowskiego odziane lasy, 2. Od odziać do zbroić, JP XXXI.
43 K.N. [rec.], de Bray R.G.A.: Guide to the Slavonic Languages, JP XXXI.
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i w tej formie niemożliwy; najdoskonalej rozumiem Pani przywalenie nieprawdopodobnym ciężarem, ale sądziłem, że w takim razie można mi go było odesłać z wyjaśnieniem, że Pani już absolutnie na razie przynajmniej nie ma sił; przecie nie tylko
u Pani byłbym to zrozumiał i nie miał żadnych pretensji. Ale ona teraz długo przetrzymuje, a – co dziwniejsza – Pani ani słowem mi nie pisze, czy się Pani trochę godzi
na wywody w moim liście do Pani; bo ona gotowa najoczywistszych rzeczy nie zrozumieć, a chciałbym wiedzieć, jak Pani zareagowała na list do Pani. Arkusz 1. wrócił od
Pani może z poprawką jednego przecinka. Czyżby po raz 1. korekta krakowska była
tak cudna? Czy może Pani już jest zmęczona?
A więc cała długa strona jest wyłącznie o JP.
Pismo w sprawie Atlasu dostała Pani na pół teoretycznie. Nie miała Pani nikomu
rozdawać. Ale to, co Urbańczykowi mówił o tym Dorosz, nie wygląda zachęcająco.
Na początku listopada będzie o tym w Kr. konferencja; czy zaprosić i Panią?
Do widzenia (w Krakowie?)
K.N.
873. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 X 1951

K.P.A.,
równocześnie posyłam ostateczne korekty arkuszy 2. i 3. Jutro idzie to do cenzury.
Gdyby wbrew spodziewaniu cenzura od razu puściła, to w połowie przyszłego tygodnia by się odbiło. Dlatego może Pani jeszcze zaraz rzuci okiem na te ustępy, których
Pani nie miała. Puste miejsca uzupełni się pustą nad Cisą44.
W niedzielę mam w TMJP pogadankę pt. Dzisiejsze poetyckie wartości języków
polskiego i rosyjskiego. Nie oznaczamy, że to w miesiącu przyjaźni, bo to istotnie trochę przypadkowo tak się złożyło, ale ponieważ będę mówił na potępiony już nie
tylko przez władze sposób bezstronny, więc i to może być wzięte za złe. Oczywiście
nie mam napisanego, tylko punkty.
O jeździe do W-wy dla odmiany nic.
Do…
K.N.
Dostałem ciekawy list od mojego nieznanego przyjaciela Karskiego, ale to tylko do pokazania.

44 k i n, Węgierska pusta nad Cisą, JP XXXI.
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874. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 X 1951
K.P.A.,
odpisuję ręcznie, bo na maszynie zaczynam robić tyle błędów, że jej korzyści maleją.
Część korekty wyłączyłem, bo miałem jej tylko 2 egzemplarze, z których 1 był
mi tu potrzebny, a 2. posłałem jeszcze Urbańczykowi, który – [–] mi artykuł z cenzurowymi wątpliwościami – chciał mieć egzemplarz, by spróbować z góry uprzedzić
ataki; czy mu się to uda? Prócz niego był tam artykuł Trypućki, który już Pani miała,
a sądziłem, że i Urbańczyka Pani miała, co do czego się może mylę.
Z Reychmanem jakieś nieporozumienie. Napisała mi Pani, że on sam się pytał,
czy nie nadesłali uwag Słuszkiewicz lub Pobożniak45, bo w takim razie on sam woli
poczekać na ich artykuły. Na to Pani odpisałem, że Słuszkiewicz właśnie przysłał obszerny (z którego tylko cząstka da się usunąć), ale że go w tym zeszycie nie zmieszczę
(nie ręczę, czy i w ostatnim tegorocznym). Tymczasem p. Reychman nie wytrzymał
i wbrew pierwszemu owemu oświadczeniu już Pani doręczył. Wobec tego nie ma
się Pani czego spieszyć: gdy się ukażą uwagi Słuszkiewicza, może Reychman napisać
swoje. A Zaręba skorzysta, bo choć sumienny i zamiłowany, pozna, ile trzeba włożyć
pracy w nowy zakres. Zaręba ma tu być w grudniu dla odbycia promocji doktorskiej.
Co do Pani dr za granicą, to miałem sam wrażenie, że mi się jego 1., przez Panią
zwrócona korekta gdzieś zatraciła, ale miałem wrażenia, że dopiero po wniesieniu
poprawek Pani. Oczywiście poprawi się, ale z kłopotami, bo w cenzurze oczywiście
nowe ułatwienia, w wiadomym celu: ma się jej dawać z podpisem redaktora, że już
żadnych błędów nie ma, z podpisem na każdej stronie. A właśnie wczoraj poszło do
cenzury. Ale to już moja wina.
I z de Brayem moja, bom już powinien był wiedzieć, z jakimi prymitywami ma
się do czynienia. Tylko troszkę mnie dziwi, że Pani uznała za potrzebne tak szczegółowo mnie pouczać. Twierdzenie de Braya o europejskości Czechów, narodu chłopów,
jest na pewno słuszne, a nie uważałem za konieczne [–] się od jego o nas sądu, za
którym jednak też dużo przemawia, choć mniej niż za Czechami. A co do widocznych tendencji, to i u Orzechowskiej są one, a zwłaszcza były bardzo wyraźne: faktyczne stosunki nie były przez nią przedstawiane obiektywnie, tylko z zachwytem.
Jakkolwiek będzie, tj. jeżeli z cenzury rzecz powróci, dam składać materiał ostatniego
zeszytu, by przerwa między 4. a 5. nie była długa. A od Nowego Roku w danym razie
mogę oddać redakcję do rozporządzenia Zarządu TMJP.
Truszkowski nie pisze sympatycznie, toteż z jego dużego artykułu tylko mała część
ocalała. To romanista dość umiejący, ale małej miary. Ale umiejących pisać jest – jak
Pani dobrze wie sama – mało; umieją np. Trypućko lub Mańczak, którego artykuł
45 Tadeusz Pobożniak (1910–1991) – indolog, iranista, uczeń J. Rozwadowskiego i H. Willman-Grabowskiej. W tym czasie adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UJ.
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można dać drukarni, nie tknąwszy go piórem. To też romanista, doktor Kuryłowicza;
pisze o polskich grupach akcentowych.
Co do „Po prostu”, miało się dwie drogi: albo po prostu poprawić, albo zostawić
i dać notkę, że to młodzież nie umie pisać ortograficznie. Właściwie powinna była
jedną z tych dróg zaproponować Orzechowska, ale skoro tego nie zrobiła, zdecydowałem, [że] nie chcę już odwlekać. W każdym razie nie jest to „ekscentryczność”,
tylko po prostu niedbalstwo.
Tak, są dziwne rzeczy rzeczy na świecie: i ojciec, i syn Stadtmüllerowie46 byli Karole; [–] tak się zowie, a etymologia tej nazwy nas nie obchodzi.
Zresztą bardzo dziękuję za istotnie taką korektę, do jakiej byłem u Pani przyzwyczajony, wyjątkowo – wbrew Pani twierdzeniu – zrobiła ją Pani porządnie.
Zdaje mi się, żem odpowiedział na wszystko. Mógłbym opisać dzisiejsze zebranie TMJP z moim odczytem (oczywiście mówionym) Dźwiękowo-poetyckie wartości
języków polskiego i rosyjskiego, ale to by dużo zajęło. Sala była prawie pełna i słuchano, ale nie było ani jednego oklasku. Prawdopodobnie uważano, żem świętokradczo
podniósł także „ujemne” strony rosyjskiego, ale może i na odwrót: uważano, żem za
surowo osądził język polski, a mogę tak uzasadnić, bo z 3 głosów w dyskusji Willmanowa odciążała sądy Francuzów o polszczyźnie, a Dłuska dowodziła, że polski nie
ma wprawdzie intonacji gramatycznych, ale może mieć stylistyczne; a Jakubowski
nie zrobił mi żadnego zarzutu, dawał tylko wyjaśnienia historyczne. (Tj. zaczął od
zarzutu, ale mu zaraz przerwano, żem ja przecież wcale nie powiedział tego, co on mi
zaczął zarzucać).
Do widzenia
K.N.
W Orzechowskiej przed posłaniem jej Pani ostatniej korekty wyrzuciłem tylko 1 zdanie,
dosłownie jedno, którego nie rozumiałem i które rzecz mąciło.
jedza to ‘jedzenie’, szał nie objaśniłem, bo objaśniam tylko to, co może być treściowo
niezrozumiałe. Odnośnik w Pani doktor brzmi: „Odwrotnie, ale do tej samej szerszej kategorii
należący … jest tytuł klepsydry Maria K. referent … zmarł” – zecer opuścił „tej”. Honoraria
roześle się zaraz, nie czekając druku.

46 Karol Stadtmüller (ojciec) (1848–1918) – inżynier, profesor Instytutu Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (późn. Państwowa Szkoła Przemysłowa), jeden z twórców polskiej
terminologii technicznej. Z synem Karolem opracował i wydał Niemiecko-polski słownik
techniczny (1913). Część polsko-niemiecka, gotowa w 1916 r., wyszła w latach 1935–
–1936. Karol Stadtmüller (syn) (1880–1942) – inżynier, opracował m.in. słownictwo rzemieślnicze, lotnicze, okrętowe. Był też autorem artykułów w JP i PorJ.
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875. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 X 1951
Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę z ciekawym „społecznie” artykułem Urbańczyka, odsłaniającym
montaż odgórnego przekształcenia zmiany znaczenia wyrazu (+ nieznajomość pol
szczyzny czy nieudolność). Sprawa trochę niedyskretna, ale całość elegancko napisana i nie ma się niby o co zahaczyć. Zobaczymy, co pokaże praktyka.
Miło mi było dostać duży list ręką Pana Profesora pisany. Pośrednio więc jakby się
cieszę z tych trudności z maszyną…
Z tym Brayem to tak: właściwie nie ma zewnętrznej podstawy do zrobienia mu
zarzutu z racji cenzurki za europejskość (dobry Europejczyk tak mi brzmi prawie jak
dobry katolik), ale z całości przebija propaganda. Oczywiście jest ona powszednia,
z przerostami nawet w wypowiedziach przeciwnego obozu. Ale ja tu jestem dwustopniowo wyczulona: raz, że nie podzielam światopoglądu Braya, a po drugie, tekst
mnie obchodzi ze względu na cenzurę.
Czytałam już uwagi Reychmana do Zaręby. Część ich warto by może uwzględnić,
bo są lepiej strawne od Słuszkiewicza, bo nie tyle etymologią, ile czynnikami społecznymi i kulturalnymi operują. Ma oczywiście trochę zbędnego snobizmu (znaki
arabskie – które nie mogą wejść do JP i muszą się poddać romanizacji – o ile to
wykonalne), ale to się skreśli lub zromanizuje. Nie jestem pewna jego kontaminacyjnych przypuszczeń i nawiązań do starosłowiańskiego, ale nie myślę, by był on więcej
fantastyczny w rozumowaniu niż przeciętny turkolog. Zresztą przekona się Pan Profesor, gdy to przyślę. Tekst drukarsko bardzo staranny – jedyny zarzut, że rozległa bibliografia. Teraz nie wiem, czy przysłać to od razu, czy jeszcze pewne sprawy niejasne
z nim wyjaśnić, by oszczędzić Redakcji przykrości kwestionowania wyczynów autora.
Powinnam już kończyć, bo mnie czeka jeszcze nie całkiem przygotowany wykład
(2. porcja; we środę mam 4 godz. wykładu).
Do widzenia – w jakiejś chwili skoczę z tym na pocztę
A.O.-J.
Zmartwiło mnie trochę zaginięcie tej mojej I korekty zagranicznej pani doktor, bo zdaje się
zniszczyłam rękopis i nie będzie możności wykorygowania zupełnie dokładnie tekstu. Ale to
nie takie znów cenne gryzmoły, by trzeba było tak wykorygować. Kończę już naprawdę, bo się
kończy papier.
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876. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 25 X 1951
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam artykuł – uwagi Reychmana do Zaręby. Pan Profesor oceni, w jakim stopniu będzie to przydatne dla zagadnienia. Czy nie warto by było tych przyczynków
Słuszkiewicz – Reychman dać jeszcze w tym roku? Choć pewnie inne jeszcze nasuną
się czyjeś głosy, a może i odpowiedź autora tematu – Zaręby.
Kończę, bo jutro, tj. w piątek, mam 6 godzin zajęć i trzeba się rozejrzeć w materiale i zrobić kolację.
Jak zdrowie Państwa Obojga? „Należy” robić zapasy cukru i mąki wobec załamania planów produkcji i katastrofalnej suszy.
Do widzenia
A.O.-J.

877. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 X 1951
K.P.A.,
dziękuję za list. Co będzie z artykułem Urbańczyka i ewentualnie z innymi, dowiem
się może jutro i wtedy dopiszę. Ale od razu w sprawie Reychmana, który oczywiście
może praktycznie wiedzieć o węgierskim więcej niż Słuszkiewicz, ale teoretycznie
naukowo bez najmniejszej wątpliwości mniej. Nadto niezbyt mi się podoba ta jego
zmienna niecierpliwość. Idzie mi jednak o Panią. Otóż niech się Pani nie zajmuje
teraz ewentualnym poprawianiem, ale niech Pani ten artykuł nam przyśle. Dam go
nieocenionemu Safarewiczowi, który już czytał Słuszkiewicza (ja nie) i na pewno
zaraz przeczyta Reychmana, będziemy więc mieli porównanie. Safarewicza podziwiał
Delawski, zresztą i Pani mu się podobała.
Zdanie listu: „Oczywiście jest ona47 powszednia z przerostem nawet w wypowiedziach przeciwnego obozu” pozbawione jest, niestety, przecinka, nie wiem, przed czy
po „nawet”, od czego zależy jego sens. A co do Braya, to u mnie wcale nie chodzi
o jego światopogląd, ale o jego stosowanie. To jest, nie idzie tu o światopogląd Braya,
wcale nie o to, że Pani go nie podziela, ale o to, czy wolno go w cudzysłowie przytoczyć. W lecie był taki list otwarty polityków angielskich do polityków sowieckich,
moim zdaniem bardzo trafnie napisany, tylko nad miarę naiwnie. Bo po jakimś czasie
była w pismach na niego odpowiedź i w radiu też, ale… była sama tylko odpowiedź
bez podania tekstu tego, na co się odpowiadało.

47 Propaganda.
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Ja też jestem nieuleczalnie naiwny, chory na przezwyciężoną przecież głupio naiwną chęć obiektywizmu. Przecież Schaff 48 gdzieś (sam czytałem) nawet w nauce uznał
obiektywizm za godny potępienia. Na tym, zdaje się, polega główna, nie do przezwyciężenia, niemożność pogodzenia się mojego. Bo nie o to idzie, czy obiektywizm jest
w ogóle stuprocentowo możliwy, tylko że się potępia nawet chęć dążenia do niego.
I inni to aprobują, spokojnie znoszą.
Mayenowa przysłała mi długi elaborat Rzeuskiej: pomijający rzeczy cięższe, wykrętny, a w tym, nowość, kompromitujący siebie (i Koneczną, która mi na Kongresie
mówiła, że się od Rzeuskiej dowiedziała rzeczy nowych). Odpisałem, że odpowiem,
ale chcę wiedzieć, na kiedy naprawdę, bo nie chcę, by mój rękopis leżał pół roku
(jeszcze kto wie, czyby się nie dostał w ręce Rzeuskiej, która by wtedy mogła przed
drukiem pozmieniać). Do Mayenowej napisałem 9 dni temu, ale jeszcze mi nie odpisała. Mayenowa może sama nie wiedzieć, boć redaktorzy dziś są niewolnikami: ułożą
zeszyt, porozumieją się z autorami, a tu „odgórnie” przyjdzie rozkaz dania do zeszytu
np. czego innego – powiedział mi o konkretnym wypadku Wyka.
26/10

Mayenowa odpisała: przewiduje druk w marcu.
Cenzura żywiołowego zakazała w całości49. Bardzo, bardzo uprzejma, boć przecie
mogła zakazać i drugiego artykułu, i trzeciego, i jeszcze jednego szczegółu. A tu ludzie jeszcze narzekają, choć mi się to stało 1. raz w życiu (i jeszcze narzekam, a przecież to dotąd ten jedyny raz), przewidywałem i trochę na zapas przygotowałem, tak że
ściśle wypełnię rzeczami już złożonymi w miejsce żywiołowości i spóźnienie nie będzie
większe nad kilka dni (ale i tak poza październik). Tylko niektórych już Pani korekt
nie będzie mogła przypilnować.
Do widzenia
K.N.
PS. Chyba dostała Pani 1 egzemplarz siatki punktów Atlasu. Może go Pani przy sposobności
pokaże Glince.

48 Adam Schaff (1913–2006) – filozof, przed wojną członek KPP, w latach 1949–1954
kierował zorganizowanym przez siebie Instytutem Kształcenia Kadr Naukowych przy
KC PZPR.
49 Tj. artykułu S. Urbańczyka Marksistowskie znaczenie żywiołowości.
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878. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 28 X 1951
K.P.A.,
niezwykłym dziś u mnie trybem wziąłem nadeszły dziś rękopis Reychmana do ręki
i… przeczytałem. Oczywiście w zasadzie się nadaje, ale… nie czytałem Słuszkiewicza
(ma go Safar), który jest na pewno lingwistycznie krytyczniejszy i… pedantyczniejszy. U obu układ czasem chaotyczny. Zaraz dam Safarowi, by wydał sąd porównawczy. Wątpię, by się dało umieścić tego roku, bo nie może być przed Dyzgeniuszem50,
a razem to znów za dużo tej madziarszczyzny. Nie wiem też, czy to pokazywać Zarębie, gdy na Boże Narodzenie przyjedzie na doktorat. Też nie pognębił ten artykuł (po
przeczytaniu go) Zaręby tak bardzo, jak mi się to zdało po przeczytaniu jego 1. strony. Zresztą bardzo pożądana jest kartka autora, pozwalającego na wszelkie zmiany,
skreślenia itp. Oczywiście wszystko arabskie musi być romanizowane; co do polskich
tłumaczeń tytułów węgierskich nie mam stanowczego zdania.
Kazałem i do Pani posłać zaproszenie na konferencję atlasową. Ciekawym, czy
przyjedzie kto z W-wy. Centrum wszystkiego jest oczywiście Ścibor. Bo Kr. w tym
wypadku nie, bodaj lepszy Poznań, a wartościowe Wrocław i Toruń.
Do widzenia
K.N.
Przypuszczam, że innych głosów dyskusyjnych o madziarszczyźnie już nie będzie. Ostatni zeszyt będzie jeszcze miał polemikę: Ułaszyn – Urbańczyk. A że też następny artykuł o Lehrze,
artykuły Rosponda i Stiebera…, więc Madziarów na pewno się odłoży do 1952. Przypuszczam, że JP jeszcze będzie wychodził.

879. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 X 1951
Szanowny Panie Profesorze,
ja oczywiście nie przyjadę. Mam po południu komisję i już nie mam sił. Zaczynam
się tak denerwować sprawami lokalnymi, że mi wraca historia z woreczkiem żółciowym. Zaproszenie, to samo co do mnie, wysyłam równocześnie Glince. A nuż zechce
przyjechać, w razie jeśli robił który z punktów swych okolic. Niech Warszawa będzie
reprezentowana rozsądnie, if at all…51
Kończę, bo słyszę, że Słoński nad nami skończył seminarium i muszę upolować
asystentów i szereg spraw puścić w ruch. Reychmanowi powiedziałam, że[by] poczekał, „śćmił się” jak każdy autor.
50 Eugeniusz Słuszkiewicz.
51 if at all (ang.) – jeśli w ogóle.
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A co też to za wyczulenie z tym żywiołem…, Noli me tangere52. Żebyż przynajmniej błąd ten dotarł do źródeł autorskich. Sprawa sięga źródeł poprawności i czystości języka.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Czy się ułatwia hotele lub noclegi tym, co przyjadą, jak ewentualnie nasz Glinka?

880. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 XI 1951
Szanowny Panie Profesorze,
chciałabym wiedzieć, czy dostał Pan Profesor zaproszenie Biblioteki Narodowej na
konferencję w sprawie transkrypcji jęz. rosyjskiego dla celów wydawniczych. Ma to
być we środę 5 XII o g. 10. Konferencja potrwa chyba dzień cały. Część wykładów
muszę wskutek tego odwołać. Byłaby bardzo pożądana obecność Pana Profesora, bo
obawiam się, że językoznawców wielu nie będzie, a nie należy dać za wiele głosów
„praktykom” literackim. Z tej branży W. Jakubowski będzie właściwym i miarodajnym głosem, ale reszta…? Stieber był zawiadomiony, ale odmówił przyjazdu, bo i tak
co 2 tygodnie tu zjeżdża.
Z problemów mnie interesujących w tej transkrypcji są: niekonsekwencja w przepisach Akademii co do pisania е, я, ю przed [sic] c, s, z. Właściwie konsekwentne to
jest dla pewnych bardzo nielicznych wypadków, za to niezgodne z rzeczywistością
wymawianiową. Godzę się na pisanie je, ja, ju przed s, z, ale pisanie je przed [sic]
c daje wadliwe rozwiązanie grupy zmiękczonej na wzór sje, zje, wtedy gdy c się wymawia zawsze twardo. Stąd pisownia cjel’, cjełyj, cjena zniekształca zasady głosowni
rosyjskiej w imię czego? W imię kilkunastu wyrazów, wszystkich obcego pochodzenia, z pisownią ци, цю (a wymową cy) цифра, цирк, циркуль, социализм, лекция,
революция, Цюрих i wyjątkowy Цявловский. Jak z tego wybrnąć? Myślę, że trzeba
w każdym razie wybronić cel’, cełyj, cena (może w drodze wyjątku od zasady?), ale jak
postąpić z połączeniami ци wymawianymi cy? Pan Profesor powinien by koniecznie
przyjechać. Są i inne różne wątpliwości – nie piszę o nich na razie, bo muszę śpieszyć
na pocztę i do administracyjnych „rozkoszy”.
JP dostałam i rozprowadziłam. Honoraria już otrzymałyśmy, i ja, i Orzechowska.
Czy mogłabym dostać jeden komplet rocznika XXXI JP ekstra dla kandydata, który
przed pół rokiem chciał zaprenumerować JP, a ja go dotąd nie załatwiłam.
Do widzenia – jak zdrowie Pani? Czy zaziębienie Panu Profesorowi już przeszło?
A.O.-J.
52 Noli me tangere (łac.) – nie dotykaj mnie.
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881. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 XI 1951
K.P.A.,
jako członowi Komitetu Redakcyjnego posyłam Pani następujące wyjaśnienie opóźnienia nru JP.
W poniedziałek 22 X poszedł numer do cenzury. W piątek 26 X powiedziano
Siudutowi, że artykuł o żywiołowości musi pójść do Warszawy, ale wszystko inne jest
bez zarzutu: niech przyjdzie ktoś z drukarni, a dostanie podpisane wszystko inne,
a tylko trzeba będzie przysłać to, co będzie na miejsce tamtego. Kursor z drukarni
był w sobotę, poniedziałek, ale dopiero we wtorek powiedziano, że także recenzja
o de Brayu jest zakwestionowana i musi pójść do W-wy, a może i jakiś tam na końcu
szczegół. Tymczasem ufając tamtemu powiedzeniu, ułożyłem zeszyt inaczej, wstawiłem w miejsce żywiołowości inny artykuł Urbańczyka (Nad Odrodzeniem53), a że
był krótszy od żywiołowości, wstawiłem coś z rezerwy; oczywiście wszystko, co następowało, musiało się łamać. A skoro po kilku dniach wstrzymano znów de Braya,
musiałem znów coś wymyślić i znów się musiało łamać!! A kiedy się wreszcie i to
zrobiło, czekało się 3 dni, by usłyszeć, że coś tam w tym artykuliku o Putramencie54
się nie podoba. Co? Nie tak to prędko, bo Siudutowi 2 razy nie dotrzymano godziny,
w której się miał zgłosić, tak że może dopiero jutro się dowiemy. Raz byłem i ja sam,
by się dowiedzieć, co to było to „coś” ku końcowi, ale mi wtedy nawet o Brayu nie
chciano powiedzieć, tylko o żywiołowości, radząc, bym poczekał, a we 2 dni wróci
z W-wy decyzja i pewnie się skończy na jakimś małym obcięciu lub zmianie; a gdym
pytał, co jeszcze, powiedziano mi, że nic. Wobec tego nie jestem zbyt optymistycznie
nastrojony co do jutra.
Numer ostatni dam do składania w tej chwili, jak tylko odbiją. Będzie Zenona
o Lehrze, Rospond o s- i z-, Słuszkiewicz i Reychman, polemika Ułaszyna i Urbańczyka, no i inne jeszcze nie zdecydowane. Ale co będzie z rokiem 1952? Bo i z drukarnią na 1952 nie jest pewne. Trzeba będzie mieć zgodę PWN, a Kieć i Wojas
odchodzą, bodaj w ogóle, z drukarstwa, bo im wymówiono, jeśli się nie zgodzą na
pensję wg normy, tj. o ⅓ niższą. Bo Centralny Zarząd Przemysłu Poligraficznego
uważa, że dyrektor drukarni drukującej rzeczy naukowe niczym się nie powinien
różnić od dyrektora drukarni składającej ogłoszenia czy formularze urzędowe.
PorJ łatwiej, bo go wydaje przedsiębiorstwo. Ale i on jest w złym położeniu pod
innym względem, a raczej jego prenumeratorowie. Już w I półroczu dostałem 5 zeszytów zam. 6, a gdym ten maj zareklamował, przysłano mi łaskawie po raz drugi,
twierdząc jednak, że go już poprzednio posłano. Ale teraz nie dostałem ani września,
53 Pomyłka Nitscha, właściwy tytuł artykułu: Nad Oświeceniem.
54 Mowa o odpowiedzi Redakcji czytelnikowi pytającemu o czasownik wskoczyć w powieści
J. Putramenta Wrzesień.
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ani października i czekam, czy reklamację uwzględnią. A Studium Słowiańskie, zaprenumerowawszy go na rok 1951, dostało dotąd tylko jeden zeszyt. Nasi „członkowie” na razie jeszcze dostają, bo krakowski oddział „Ruchu” chętnie zrezygnował
z rozsyłki członkom, wziąwszy na siebie tylko prenumeratorów, tak że członkom
rozsyłamy my, co jest i taniej; ale jakiś rewizor warszawski wyraził sąd, że to nie jest
w porządku, że i „członkom” powinien rozsyłać „Ruch”, co się prawdopodobnie stanie od Nowego Roku. A wtedy będzie siła złego na jednego.
Podobno mam być w W-wie pod koniec tygodnia. W takim razie nie usłyszę
Dorosza, który zgłosił na 17 XI do Komisji Językowej PAU odczyt o ogólnym jakimś
tytule, ale odnoszący się do „jego” warszawskiego słownika [nadpisane ołówkiem:
Z teorii i praktyki leksykograficznej].
Jutro wyślę ten list bez względu na to, czy będzie można oddać JP do drukarni, czy
też znów się to odroczy. Te niezliczone błędy to nie wina maszyny, tylko moich oczu.
Moja żona po jakim 1½ miesiącu względnego zdrowia znów się położyła, już na
Zaborni [–] przeleżała 2 [?] tygodnie bez widocznego zewnętrznego powodu. I do
W-wy pewnie nie pojedzie.
Poniedziałek

O dziwo! cenzura podpisała, już nawet nie kwestionując ustępiku poprawnościowego
o Putramencie. Wobec tego za tydzień zacznie się rozsyłać.
Do widzenia
K.N.
882. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 XII 1951

K.P.A.,
nie przyjadę, bo od powrotu z Warszawy leżałem, niby same głupstwa (37,9, nicniejedzenie, kaszel jeszcze dziś się odzywający), a bardzo trudne do usunięcia (chyba jak
u prawdziwego starca). Nadto miałem pewne nowe uderzenie pałką w łeb, o którym
może Pani napiszę w osobnej kopercie bez podpisu. Był 2 razy doktor, żona mnie
oczywiście pielęgnowała, ale dopiero 2. dzień chodzę po pokoju i nie wiem, kiedy
wyjdę, a Ostrowska mnie bardzo poczciwie zastępuje na obu niższych seminariach.
Nawet u takich dawniej niespodzianych, ale już wiadomych Herkulesów jak Pani
nie jest to łatwe, bo się odbija na liście: wciąż Pani pisze o е, я, ю przed c, z, s. No cóż?
Istotnie, a więc obowiązujące przepisy nie podzieliły pisań po c i dały je w jednym
worku, co trzeba tak czy owak rozdzielić – to już Pani z W. Jakubowskim zrobią,
beze mnie się obejdzie i dla mnie to sprawa zbyt drobna wobec tylu, na które przecie
nic nie poradzę, choć są od tego biednego c o wiele, wiele bardziej groźne. A z tą
transkrypcją grunt to utrzymanie zasady, a w katalogach bibliotecznych po prostu
wprowadzenie odsyłaczy.
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Ta Biblioteka Narodowa to w lecie mówiła o wrześniu i na to się zgodziłem, ale
nie o grudniu. Mimo to byłbym jej odpisał, gdyby nie choroba. Jeśli ten list cudem
dojdzie, tj. jeżeli się znajdzie ktoś, co go zawiezie na dworzec – wtedy czasem dochodzi na 2. dzień – niech ją Pani przeprosi za moją niegrzeczność nieodpowiedzenia na
czas, nie za nieprzyjechanie na zmieniony termin.
Trafiają się ludzie. Oto na ideologicznym kursie dla sędziów jeden z wykładowców
powiedział: „walczymy z biurokratyzmem, a doprowadziliśmy do biurokretynizmu”.
Ktoś przyszedł, to weźmie list na dworzec.
Do widzenia
K.N.
883. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 XII 1951

K.P.A.,
wciąż jeszcze nie wychodzę, ale gdym się zabrał do rachunków, przypomniałem sobie
4 złote, winne Pani za taksówkę z Krakowskiego Przedmieścia 15 do Słapy [?], więc
notuję tu dla niezapomnienia. A tyle kłopotu, które Pani wtedy sprawiłem, zostaje
niestety bez możności odwzajemnienia się.
Zaraz na 2. czy 3. dzień choroby przyszedł do mnie z matką syn 37-letni mego
dawno zmarłego przyjaciela, a przyszedł po 3½-letniej niemożności przyjścia. Opiszę
to Pani chyba osobno, z góry zaznaczając, że ewentualne ostre wyrazy (jeśli się od
nich, zdziecinniały starzec, nie będę mógł powstrzymać) będą pochodzić ode mnie,
bo oboje oni zaimponowali mi nieużyciem ani jednego słowa osądzającego.
Reychman poszedł do druku, ale będzie Pani musiała dopilnować przy korekcie,
bo np. Kuryłowicz nie wie, jak zwokalizować jakieś tam słowa wschodniotureckie.
Rękopis jednak wymagał poprawek, bo np. „grupa” wyrazów, o których mówił, składała się z jednego wyrazu, a będą i wątpliwości zasadnicze, np. gierada < węg. gyerande rzekomo z łaciny czy włoskiego, gdy to po prostu słow. gręda > [–] gerande! Ale
artykuł jest ciekawszy niż Słuszkiewicza, tak pedantycznie szczegółowy, już złożony.
Najdalej za tydzień dostanie Pani korektę, a może jeszcze prędzej korektę Rosponda.
Proszę też o odesłanie (z opinią) tych 2 petitowych odpowiedzi, które Pani w korekcie zostawiłem razem z owymi przez cenzurę niby to „wstrzymanymi” (czekam na
odpowiedź z centrali, co do której tutejszy urząd radził mi nie rezygnować, bo za
2 dni wróci z centrali odpowiedź; było to najmniej 2 tygodnie temu).
św. Mikołaja, wieczór

Dziś odpowiedziano z cenzury, że artykuł o żywiołowości jest skonfiskowany. Żadnych rozstrzygnięć na piśmie nie dają, tylko ustnie; też metoda. O de Braye kazał
się zgłosić w sobotę. Z Urbańczyka powinna „partia” sama wyciągnąć konsekwencje,
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Urbańczykowi podziękować, a JP dać odszkodowanie. Chyba że: albo uznają rzecz za
zupełnie niesłuszną (co przynajmniej jemu powinni udowodnić), albo wprowadzają
do stosunków ludzkich nową etykę.
Równocześnie posyłam korektę Reychmana z maszynopisem, exprès, tak że choćby w niedzielę powinna dojść. Posyłam na Pani ręce, bo jego adresu nie znam, zresztą
najlepiej niech się Państwo od razu do tego wezmą. II korektę, przełamaną, mogę
oczywiście też posłać, ale w I chcę mieć zasadniczo załatwione tak sprawy istotne,
jak formalne.
Do widzenia
K.N.
884. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 XII 1951
K.P.A.,
nie zawsze łatwo rozdzielić artykuły w opisie całego roku między działy I i II. W tych
sprawach radziłem się Safara, m.i. w sprawie imion w Igorze. I cóż się pokazało? Radził ten artykuł zaliczyć do działu: Staranność i poprawność językowa. Co Pani na to?
Przeczytałem dyskusję nad słownikiem w „Nowej Kulturze” prócz repliki naczelnego redaktora. Dość słuszności, ale dużo niedomówień. Nikt z piszących nie zasługuje na jakieś większe uznanie, względnie najlepsi chyba Wat [–], a chyba oczywiście
najgorszy Sowiński. I Mayenowa mi nie zaimponowała. Mam wrażenie, że lepsi byli
na krakowskiej Komisji Językowej Zenon i Ingarden.
Do widzenia
K.N.
PS. Moja żona pojechała dziś na Zabornię, a we czwartek ja mam po nią pojechać.

885. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 17 XII 1951

Szanowny Panie Profesorze,
najzupełniej się podporządkowuję zaszeregowaniu imion w Igorze do czystościowo-poprawnościowej kategorii. Nie bardzo widzę, gdzie by go [sic] indziej umieścić.
Osobnego działu zagadnień przekładowych JP nie przewiduje. Bo i sam dział dotąd
mało rozbudowany i różne jego szczegółowe rozpatrywania podlegać mogą bardziej
ogólnej problematyce.
Akcja Pani doktor za granicą będzie miała w JP replikę: prof. Lewicka – romanistka chce dodać trochę uwag, bo mówi, że się tym zagadnieniem od dość dawna
interesowała. W imieniu Redaktora i Redakcji oczywiście przyjęłam ofertę, zwłaszcza
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że zagadnienia tego podłoże społeczne we francuskim czy we Francji zupełnie nie wyszło z mego artykuliku, bo przyczyny tych warunków nie są mi znane. Zapraszałam
ją do grudniowego zeszytu. Powiedziała, że nie zdąży znaleźć tych kilku godzin. Więc
w roku następnym XXXII.
Wysyłam w tej chwili korektę Odpowiedzi redakcji. Były, zdaje się, tylko 2 szpaltki. A co z de Brayem? Cieszę się, że siły Pani dowiozły ją aż na Zabornię. Czy tam
jest teraz śnieg?
Nasze święta spędzamy w diasporze: Witold w Nieborowie, a ja z Matką i Stieberami w Łodzi. Jadę tam tylko na kilka dni. Z jakąś lekturą pilną. Chciałam wprawdzie,
by i Myszka odetchnęła od kucharzenia, czym się para od jesieni już co dzień. Służące
się skończyły. Ale oni wolą zostać w Łodzi. Do 22 XII włącznie jestem w W-wie, do
±28 grudnia w Łodzi. W tym tygodniu idę z Igorem do PIW-u. Pełna wewnętrznych
ociągań się, bo to nikogo nie zadowoli, a już najwięcej rozgniewa językoznawców za
mój stosunek do Mazona.
[bez formuły finalnej i podpisu]
886. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 XII 1951

K.P.A.,
dziękuję za kartkę; ale ja posłałem też recenzję o Trypućce, której Pani nie odesłała – czyżby nie doszła? JP złożony w całości, ale nie przełamany petit. Tj. jeśli cenzura do niego się nie przyczepi, składu wystarczy. Ale jeśli się przyczepi, gotów się
przeciągnąć.
Jutro mam nadzieję wysłać przynajmniej arkusz garmontu, w tym Reychmana,
którego w każdym razie poślę tak, by go Pani 22. mogła dać autorowi do II korekty,
tj. poślę go ekspresem (choć wiem, że to czasem przedłuża, z doświadczenia: exprès
przyszedł na 4. dzień, ale cóż robić?). Wszystko dalsze będę dzień po dniu posyłał
do Łodzi. Ogromny kłopot mam z Ułaszynem, bo przeszło miesiąc temu znów się
na mnie, nie wiem o co, uraził i nie do mnie, ale do Zenona napisał, że jedzie na
parę tygodni do Poznania i na ten wypadek daje tamtejszy adres (dla korekty repliki
Urbańczykowi), ale że 20 XI będzie z powrotem w Łodzi. Wobec tego 12 bm. posłałem mu korektę do Łodzi; tymczasem Urbańczyk jeszcze na początku (?) tygodnia
widział go w Poznaniu. Gdyby Ułaszyn korekty na czas nie dostał, byłaby to jego
tylko wina i w takim razie najchętniej bym mu jego replikę odłożył do 1. numeru
1952, o co by miał do nieskończoności pretensje. Ale nie o niego idzie, tylko o to,
że jego długa replika i krótsza znacznie duplika Urbańczyka nie dałyby się już w tym
numerze zastąpić. Wobec tego wszystkiego, jeśli zeszyt pójdzie do cenzury przed końcem tego roku, to będzie dobrze. De Braya cenzura puściła z drobnymi skreśleniami,
oczywiście niemądrymi; Pani na jej miejscu skreśliłaby co innego i więcej.
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Pani jest bardzo cenna jako warszawski członek redakcji w jej części merytorycznej, ale zupełnie nie orientująca się w części administracyjnej. Jakże można było zapraszać panią Lewicką do zeszytu grudniowego – to było technicznie nie do wykonania55. Może się Pani opierała na tym, że Orzechowską wpakowałem w ostatniej
chwili, ale nie można tego robić z każdym. Będzie więc w styczniu–lutym, jeśli się
o miesiąc nie spóźni. Ciekaw jestem, czy nie przekręci czego w Pani artykuliku, tak
jak świadomie zupełnie przekręciła przebieg ostatniego zjazdu PTJ. Ale co za łaska:
chce zreformować (oczywiście odgórnie, autokratycznie) JP, a tu chce do niego przysłać artykuł.
Wędkiewicz niestety milczy o tym swoim przynajmniej arkuszowym artykule,
który do JP blisko rok temu zapowiedział, a w lecie tę zapowiedź potwierdził i obiecał przed Nowym Rokiem. Byłoby od czego zacząć. A inne możliwości też się mącą:
niemal gotów artykuł Ostrowskiej; na pewno dobry, ale ją tak zaorano, że chwilki
czasu nie ma. Tak na pozór się zdaje, że materiału aż za dużo, a w ostatniej chwili trzeba na gwałt czegoś szukać. Nie rozumiem, dlaczego o Mazona mieliby się rozgniewać
językoznawcy: co ma do czynienia jedno z drugim?
Tydzień temu Orla wreszcie się zdecydowała na operację raka w piersi. Rzecz już
była bardzo zaawansowana i nie wiadomo, co w przyszłości, ale na razie stan pooperacyjny zupełnie dobry.
Do widzenia
K.N.
List posyłam we czwartek rano, licząc, że po południu wyślę korektę. Gdyby w południe
korekty nie było (co by się mogło stać, gdyby zecer nie zaczął od łamania garmontu, ale wziął
się do resztek petitu), poślę garmont ekspresem do Reychmana (seminarium turkologiczne),
o czym go proszę przed wyjazdem zawiadomić.

887. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 XII 1951
K.P.A.,
a więc JP jeśli pójdzie do cenzury 31/12, to będzie bardzo dobrze. Bo dopiero w ogóle złożono, ale przed 27. nie dostanę całości przełamanej, a wtedy dopiero przynajmniej 4 oczu korektę (Pani i Safarewicza), a żądają, by do cenzury już było bez błędu,
a zobaczy Pani na samym końcu zeszytu błędy, co do których nie mam pojęcia, jak się
dostały. Z tego wniosek, że chciałem Pani zabrać Łódź korektami, a pewnie się zwalą
na 1. dni stycznia. Ciekaw jestem jeszcze, co się pokaże z Reychmanem, czy zaraz
55 Artykuł H. Lewickiej, o którym mowa, ukazał się pt. Jeszcze o pani doktor we Francji,
JP XXXII.
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odeśle, co znów zależy od tego, czy ten mój exprès szedł dzień czy cztery. Ułaszyn odesłał korektę z Poznania w ostatniej chwili. Poza tym JP nic już nie mogę doprowadzić
do jakiego takiego stanu. A JP XXXII 1 mam w połowie przygotowany: Mańczak,
Klemensiewiczówna w szufladzie. Ostrowska tak jak, ale Wędkiewicz? Przysłał mi
teraz francuską książkę, ale o obiecanym od roku artykule nic. I tak Lewicka niech
się spieszy.
A więc życzę odpoczynku, bo mnie nie stać na życzenia Wesołych Świąt.
K.N.

1952
888. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 I 1952
Szanowny Panie Profesorze,
cały dzień noworoczny spędzamy na pisaniu zaległych (czasem od roku z górą) listów,
jednym słowem likwidacja długów prawie jak na Nowy Rok chiński.
Z Łodzi wróciłam dopiero w niedzielę 30 XII i zastałam list Pana Profesora
z 19 XII1, gdy ekspresowa korekta doszła jednak na czas i zdążyłam ją „podać dalej”. Dopisek na końcu listu o zdrowiu Orli bardzo mnie przygnębił. Wspominał mi
o tym Urbańczyk, będący tu na zjeździe dziekanów 21 i 22 XII, ale w liście zabrzmiało to o wiele poważniej i – nieodwołalnie. Tak mi jej bardzo żal. Całe to niemożliwe
dziecko2, nieudane życie kobiety dorosłej i niepotrzebny przyśpieszony akt końcowy.
Ma się żal do niej, że się to stało i niemal do wszystkich, że nie byli w stanie temu
zapobiec; a znając Orlę wiem, że to nie było w ich stanie.
Dziś na 2 dni przed zaczęciem zajęć mam pierwszy dzień spokojny i wypoczynkowy: korekta JP (3 godziny) i korespondencja. W Łodzi było dużo zajęć gospodarczych – nie mają tam pomocy domowej. Stieber dużo pomaga mojej siostrze, która
sama gotuje i zajmuje się Matką. A rozedma płuc u Matki jest teraz w takim stanie,
że przejście przez pokój pozbawia ją tchu.
Jestem pełna podziwu dla Myszki, bo także ma swoją pracę „profesorską” –
12 godz. tygodniowo w Szkole Sztuk Plastycznych i godzi to z zawiłą sprawą aprowizacji i gotowania dla 2–3 osób, opalaniem pokoju Matki, ogrzewaniem gazem kuchni i korytarza, i mnóstwem zajęć dodatkowych, jakich mieszkanie w piętrowej willi,
prawie jak na Salwatorze, nieodmiennie dostarcza. Całe szczęście, że się przynajmniej
zrzekli tej swojej połowy ogródka z kwiatami i owocami, i ogrodnikiem – pijanicą
żerującym na ich wielkoduszności.
Ten zeszyt JP zapowiada się bardzo ciekawie. Dobrze bardzo przedstawia się
tu Rospond – lepiej nawet w recenzji książki Taszyckiego niż w swoim artykule
1
2

Zob. list z 19 XII 1951 r.
Brak o tym informacji.
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o -s(e) > -z(e). Podważenie metodycznej strony pracy Taszyckiego i wnioskowania
w kierunku diametralnie przeciwnym, a językoznawczo i pozajęzykoznawczo umotywowanym, brzmi bardzo przekonywująco [sic] co do Rosponda, a przytłaczająco,
gdy rzecz idzie o Taszyckiego. To mu nie pomoże do utrzymywania w opinii publicznej swej tezy o początkach języka literackiego, gdy takie niedomogi w rozumowaniu
ujawnia krytyka jego pracy. No i z de Braya niewiele skreślono, i rzeczy, których bym
wcale nie przypuszczała. Podobało mi się bardzo wspomnienie o Arturze Chojeckim.
Choć z „przeciwnego” obozu, ale tak życzliwie odmalowany i ze zrozumieniem jego
pozytywnych wartości.
Etymologia Karasia ciuchów jest też o wiele lepsza od dawniejszych i chyba na
właściwym tropie. I znów droga rozumowania, dobór argumentów jest tu ogólniejszy
niż we wcześniejszych próbach. Ale za to w szczegółach, zwłaszcza przy posługiwaniu
się materiałem rosyjskim, widzę sporo niedociągnięć – nie wiem, czy to on sam zawinił, czy zecer, czy może czerpał z Ułaszyna, gdzie mogły być jakieś niedociągnięcia
(choć przy jego pedantyczności być by nie powinny).
Perspektywy zmian na gruncie ustawy szkół wyższych są dotąd mało rozgłaszane,
ale z tego, co dochodzi do głuchej wiadomości publicznej, wygląda na to, że bardziej
się opłaci zostać żoną, kucharką i sekretarką swego męża, niż się ubiegać o zatrudnienie wykładowcy – zwłaszcza przy naszych warunkach mieszkaniowych.
Zaziębiłam się w Łodzi i dziś powoli próbuję to przemóc przy pomocy aspiryny
i nieopuszczania pokoju, ale za mało będzie czasu na wyleczenie się na czwartek,
kiedy mam wykład dla slawistów.
Kończę na tym. Nawet nie pytam, jak święta Państwu upłynęły. Nie mogły być
pogodne ani spokojne.
Do widzenia
A.O.-J.
889. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 I 1952
Szanowny Panie Profesorze,
chyba już wszystkie korekty poodsyłałam. Teraz odsyłam koniec repliki Urbańczyka
na quasi-obronę Ułaszyna. Biedny Ułaszyn broni się, jak się da – a Urbańczyk go coraz to mocniej przygważdża, nawet w szczegółach, które mógł Ułaszynowi darować,
i tak się przecie Ułaszyn ze znacznej części swych twierdzeń wycofał.
Taszyckiego wyjaśnienia bardzo są pokojowe na razie. Artykulik o instruktażu
przeraził mnie, jak bardzo nasiąkamy zapożyczeniami rosyjskimi. A zaraz potem ta
sprawa z podmienić. Co za typ Polaków dopadł żłobów tłumaczeniowych? Pewnie
bliscy dosyć tamtych z „Roju”3, tylko nasyceni na świeżo rosyjszczyzną.
3

Mowa o założonym w 1924 r. przez Mariana Kistera i Melchiora Wańkowicza Towarzystwie Wydawniczym „Rój”.
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Widzę, że całość JP tego zeszytu będzie zupełnie ciekawa. Ale muszę też dotknąć
tematów mniej ciekawych. Chodzi o funkcjonowanie administracji JP. Siudut wcale
mnie na tym odcinku nie zachwyca. Za czasów Sławskiego nie zachodziła potrzeba
interweniowania w ogóle. A od jego kadencji nie tylko się utrzymują, ale i mnożą
zażalenia i zapytania. Dotyczyło to w znacznym stopniu wysyłek premiowych w zeszłym roku, za które wpłacałam w terminie, ale niektóre przesyłki uskutecznione
były dopiero w kilka miesięcy po tym, wskutek moich reklamacji (jeśli przypadkowo
sprawa nieotrzymania przesyłki wypływała w rozmowie z kimkolwiek). W tym roku
szkolnym dwie nowe reklamacje od tych, co wpłacali opłatę członkowską TMJP bezpośrednio do Krakowa blankietem PKO.
Są to:
1) p. Renata Mayenowa, która nie doczekawszy się zeszytów JP roczn. XXXI,
wpłaciła w październiku czy listopadzie nową prenumeratę na moje ręce – i dałam jej
od razu mój własny zeszyt, który miałam pod ręką, w nadziei, że jak dostanie całość,
to mi ten zeszyt zwróci.
2) Dr Zdzisław Libera, który rok temu jako stały członek TMJP wpłacił swoją
wkładkę członkowską na PKO i nie dostał dotąd równie jak p. Mayenowa ani jednego zeszytu.
Należałoby właściwie sprawdzić, czy od tych obu osób wpłynęły składki przez
PKO, a potem dopiero mieć żal do administracji. Ponieważ jednak miałam wypadki
różnych zaległości u p. Siuduta, mimo woli obwinia się tu jego osobę. Już nawet pisać
do niego nie chcę, bo się nasuwają niezbyt łagodne słowa wyrzutu pod pióro.
Jest chwilowo spokój – cisza przed burzą. Zanim się zacznie sesja egzaminacyjna
i przygotowania do niej w ciągu stycznia. Witold już teraz tak jest dziko zajęty, że
jutro, w niedzielę, ma pracę w dziekanacie z całym biurem w pełnym składzie.
Jakie szczegóły o zdrowiu Orli? Pani Marii pewnie jeszcze przybywa od tego zajęć
na dokładkę do tego ciężkiego zmartwienia. A jak zdrowie Państwa Obojga? Czy nie
próbował się Pan Profesor znów zaziębić?
Spieszę na pocztę wysłać korektę – więc do widzenia
A.O.-J.
890. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 I 1952
Szanowny Panie Profesorze,
nareszcie wysyłam rękopis, który dostałam od p. Lewickiej zaraz po świętach, przeczytałam i oddałam jej do przepisania paru stron, których nie zdążyła ona przepisać
i uzupełnić przypisami. Artykulik zawiera sporo materiału ciekawego wprawdzie, ale
głównie francuskiego. Mimo to sądzę, że warto go zamieścić w JP, bo pokazuje to
samo co u nas zagadnienie na innym materiale językowym, przy tym ciekawy jest

• 436 •

fakt szerzenia się doktorki po francusku (doctoresse) i, wprawdzie bardzo dyskretnie,
wysunięte przez autorkę przewidywanie możliwości renesansu takich żeńskich formacji sufiksalnych u nas przy nadal postępujących przeobrażeniach społecznych4.
Jeden z tego jeszcze warto może rozwinąć punkt – prześledzenie tego samego
tematu w dzisiejszym jęz. rosyjskim. Spróbuję go albo dać do wykonania któremu
z moich studentów (właściwie jednemu tylko), albo gdy to go nie zainteresuje, samej
się do tego zabrać. Jak Pan Profesor sądzi, czy nie byłby to temat zbyt skromny na
temat pracy magisterskiej? Wydaje mi się, że przy odpowiednio wyczerpującym wykorzystaniu materiału można by go do poziomu takiej pracy podciągnąć.
Jestem coraz bardziej zdrewniała, tak że mi trudno pisać w ogóle o czymkolwiek.
Staję się mniej wytrzymała na niespanie, ale wcale przez to nie przybywa mi zdolności do pracy „na wyspano”.
Oddałam przed miesiącem rękopis Igora do PIW-u. Od tej pory głucho o nim.
„Obliczają” podobno. Sądzę, że obliczą, że nie warto im tego drukować. Boby musieli to robić na warunkach nowej umowy ±1250–1500 za arkusz. Fedecki (mój
impresario) twierdzi, że jeśli nie oni, to weźmie rzecz w swe ręce Ossolineum albo
Żółkiewski – ale ja nie jestem taka zuchwała w moich przewidywaniach.
Organizuje się tu Instytut Polsko-Radziecki5 przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z wielkimi ambicjami na przyszłość. Jestem podobno zaplanowana na
zużytkowanie mnie tam. Jeden jest tylko bardzo istotny warunek, któremu nie podołam: wykładanie po rosyjsku. Wobec czego główną siłą do wyzyskania stanie się – już
się staje – Mirowicz. Z ulgą myślę o tym, że się go ściągnie do Warszawy. Mnie wcale
nie zależy na katedrze na uniwersytecie. Sposób, w jaki się będzie wyżyłowywać od
jesieni wykładowcę, staje się mało pociągający dla uniwersyteckich [–].
Dziękuję za informacje o Orli i p. Marii. Tu dookoła nas nie weselej! Byłam dziś
w szpitalu u p. Słońskiej6, która leży na obserwacji – podobno wrzód żołądka. Jutro pogrzeb p. Szoberowej7, która zmarła 10 I na zawał serca w Zakopanem. Elusię
Schayer wprawił w dobry humor tekst klepsydry donoszący, że zmarła m.i. była:
byłym członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Samopomocy Chłopskiej w Zakopanem. Nabożeństwo żałobne w sobotę odprawiał jednak biskup jakiś.
4
5

6
7

Mowa o artykule Jeszcze o pani doktor we Francji, JP XXXII.
Instytut Polsko-Radziecki, zorganizowany i kierowany (do 1957 r.) przez Zygmunta Młynarskiego, został otwarty 31 I 1952 r. Do jego zadań należała pomoc w kształceniu wykładowców i szerzenie wiedzy o literaturze rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Istniał
do 1959 r. Pismem Instytutu był „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, kierowany przez Samuela Fiszmana, slawistę, literaturoznawcę i biografa Adama Mickiewicza.
W 1956 r. „Kwartalnik” przekształcono w czasopismo „Slavia Orientalis”, którego redakcję
po Fiszmanie objęła A. Obrębska-Jabłońska.
Żona Stanisława Słońskiego, Łucja (1879–1968).
Żona Stanisława Szobera, Zofia (1879–1952).

• 437 •

Dobranoc – czeka mnie jeszcze jakaś lektura, choć dawno po „godzinie duchów”.
Libery i Mayenowej o ich pokwitowania jeszcze nie pytałam. Ale zapytam. Libera
JP już otrzymał. Trzeba sprawdzić, czy nie pomylił numeru konta.
A.O.-J.

891. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 I 1952
K.P.A.,
dziękuję za artykuł Lewickiej. Ma swoje wady, ale lepiej napisany, niż był Orzechowskiej, mimo że przebija w nim ta sama tendencja, czasem zewnętrznie przylepiona,
co już zaczyna być banalne. Ale w JP to jeszcze niebanalne. Mógłby być krótszy,
zwięźlejszy. Bo cała 1. część dowodzi niezorientowania się, dla kogo się pisze: wystarczyłaby połowa tych szczególnych przykładów, że historyczna fonetyka doprowadziła
do zatarcia niektórych pierwotnych różnic męskiego i żeńskiego. Nietrudno wypisać
takie rzeczy z którejś historycznej fonetyki, trudniej dać ich tyle, by polski czytelnik
zrozumiał, jak się to w zasadzie działo. No i niektóre przykłady [dopisane: wyrazy
trzeba będzie opatrzyć ‘znaczeniem’ *)], bo i ja nie wszystkie rozumiem, a ogół czytelników coraz jest dalszy od francuszczyzny. Jutro go dam Safarowi, a potem do drukarni. Oczywiście petitem, bo i tak za wiele zabierze miejsca. Wreszcie: nie uważam, by
w stosunku do Paninego przyniósł coś istotnie nowego.
JP 5 ma być (po raz który?) jutro, po blisko 2-tygodniowym pobycie w cenzu**)
rze . Toteż JP XXXII 1 już dałem do składania i chciałbym skłonić drukarnię, by
dała petit 2. zecerowi, bo inaczej nie wybrniemy.
Omal byłbym to Pani jutro szczegółowiej opowiedział, bo jutro jest posiedzenie
Komisji Konstytucyjnej, na które po raz 3. nie jadę w tej chwili. Ale autem droga
zupełnie niemożliwa, a sliping nie zastąpi mienia auta do dyspozycji w W-wie, bo
dzień krótszy, a pogoda gorsza niż za mego ostatniego pobytu. Więc znów zrezygnowałem z tej przyjemności. Ale „Języka Polskiego” wystarczyłoby na wypełnienie tej
niedługiej chwili, którą by mi Pani prawdopodobnie mogła ofiarować. Niech Pani
nie będzie zbytnią pesymistką co do Igora.
Wracając do pani doktór, uważam, że porównanie z rosyjskim byłoby nie mniej
ciekawe niż z francuskim. Temat na pracę magisterską wcale nie za mały, byle zebrać
wszystko, co do niego może należeć. (A ja będę miał, zdaje się, maleńki dodateczek
do nazwisk kobiecych i ewentualnego ich związku z rosyjskim). Ale czy magisteria
jeszcze będą?
Więc Instytut Polsko-Radziecki ma „wielkie ambicje na przyszłość”. No i PAN
miał bardzo wielkie, dziś już o wiele, wiele zmniejszone, tak że – no, mniejsza o to.
Ja bym się z takim instytutem nie wiązał, ale ja – to co innego.
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Głęboko żałuję zdrewnienia Pani. Cóż? Ja się nie dziwię, kto inny powinien by się
dziwić. Ale innych powinno podpierać uczucie religijne, którego ja jestem pozbawiony. Inaczej się rzeczy rozwijają, niż myślałem, choćby kiedy Pani w tajemnicy przede
mną drugi raz jechała do Chin, nie mówiąc już o tym, com myślał, kiedy Pani jechała
raz pierwszy. Ale cóż będziemy kwilili? (z czegoś to jest cytat. Aha, z Pana Tadeusza).
Wiadomość o Szoberowej, a raczej jej otoczeniu, charakterystyczna.
Orla już 5 tygodni na klinice, bo wciąż się jeszcze 2 miejsca nie goją, ale zewnętrznie odżyła, przytyła, poweselała. Byłem u niej 2 razy.
W piątek, jeśli nic nie zajdzie, jedziemy na Zabornię do poniedziałku, a w 1. połowie lutego chcielibyśmy pojechać na tydzień. Moja żona jeszcze nie najgorzej, ale
co chwila się czymś, czasem nie wiadomo czym, zmęczy i jest gorzej***). Za mało leży.
A i tak jesteśmy w znakomitym położeniu, bo mam auto, więc ma swobodę pojechania do miasta. Właściwie nic nie pisze, co zrozumiałe.
Ja ogłaszam artykulik przeszło na arkusz, którego odbitkę wkrótce Pani powinna
dostać. Materiałowy. No, to dosyć napisałem.
Jutro Komisja Językowa (2. w tym miesiącu) z Mańczakiem i Stopą, po czym
kolej na Dorosza, potem na Urbańczyka, Zarębę (o którym ewentualnie ustnie).
Więc do widzenia, w lutym czy marcu, albo i później, jak pokazują moje powakacyjne doświadczenia. Oczywiście moja żona kontenta, żem do W-wy nie pojechał,
bo często zbyt się niepokoi.
K.N.
dziwię się, że redaktorka zauważyła to w artykule Reychmana, a tu nie.
potem tydzień odbijania i introligatornia?
***)
jak w tej chwili, tak że pojutrzejszy wyjazd gotów nie dojść do skutku.
*)

**)

23/1
Cenzura nie puściła:
1) artykułu o Chojeckim, bo to katolicki pisarz8
2) – „ – o ciuchach, bo złodziei w Rosji nie było, nawet za carskich czasów. (Oczywiście,
przecie wariaci byli za czasów carskich, bo obłęd to następstwo systemu kapitalistycznego, ale
gdzie nie ma ucisku klasowego, nie ma i wariatów. Autentyczne, tyle że nie ręczę, czy to teoria
uznana, ale że była drukowana i cenzuralna, to fakt). Najlepsze to to, że ciuchy napisał bardzo
lojalny, jeśli nie wprost partyjny Karaś. I poprzedni jego artykuł nie podobał się9.

8
9

Wspomnieniowy artykuł Nitscha o Chojeckim ukazał się w roku następnym.
Jednak artykulik M. Karasia, Jeszcze o ciuchach, ukazał się w JP XXII, być może w innej
niż pierwotna wersji.
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892. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 5 II 1952
K.P.A.,
dziękuję za nie spodziewaną pamięć urodzinową.
Mamy zamiar wyjechać na tydzień (najwyżej) na Zabornię, wskutek czego opiekę nad JP zostawię Safarewiczowi. Korektę Lewickiej polecam przesłać pierwszą na
ręce Pani (przypominam przekład tych francuskich przykładów, które tylko fachowiec może zrozumieć; zresztą artykuł trudno już dociągać); czytałem jej recenzję
o rękopisie skryptu Urbańczyka o dialektologii, oczywiście anonimową, ale pewną: dawno nie czytałem czegoś tak niesmacznego, a przy tym ignoranckiego, bodaj
świadomie.
Złożony jest garmontu ponad arkusz, petitu będzie z Lewicką arkusz. Ale jeszczem się nie zdecydował ostatecznie, co wejdzie do zeszytu za styczeń–luty. Z tego
względu powinienem właśnie ten tydzień siedzieć w Kr., ale już trudno. Myślę, że
mimo mego wyjazdu – o ile znów nie zajdzie przetrzymywanie zeszytu i nie dające
się przewidzieć skreślenia – zeszyt mógłby wyjść koło 1 marca.
Staramy się, by 1. zeszyt Słownika staropolskiego wyszedł do końca kwietnia, bo
w takim razie wyszedłby jeszcze pod firmą instytucji, która go stworzyła, ale czy się
uda? chyba tak10. W ogóle przecie pracujemy dla innych.
Wracam do JP: z garmontu złożone: Mańczak 9½ stron, Pigoń 3½, tekst kaszubski 3, ale w tym tygodniu wpływa Ostrowskiej na arkusz, od czego bym chciał zacząć
zeszyt, więc może np. Pigoń odpadnie.
Dziś Komisja Językowa z referatem Urbańczyka: O jednym podstawowym założeniu dialektologii historycznej, na co Taszycki oczywiście nie przyjdzie. Ale on już od
dawna na posiedzenia nie przychodzi, przysyłając tylko obserwatora (Zwolińskiego).
Powinno być zajmujące.
wieczorem

Zwolińskiego nie było. Taszyckiego bronił (tj. nie jego samego, tylko niektórych jego
ujęć) Milewski. Dyskusja była dość ciekawa.
Posyłam Lewicką z maszynopisem, I korektę, który proszę razem z autorką doprowadzić do porządku i możliwie prędko zwrócić. Mogę posłać i II, awansem, ale
tylko, jeśli I nie będzie za długo leżeć.
2) Chciałbym wrócić z Zaborni najpóźniej we środę (13 rano), może nawet we
wtorek.
1) Przekładanka: bardzo z tym zeszytem spieszę, bo w nim powinna być zapowiedź walnego zgromadzenia, najpóźniej 30 marca. A przecie cenzura gotowa trzymać i 2 tygodnie.
10 To znaczy jeszcze jako publikacja PAU, co się nie udało, a pierwszy zeszyt słownika ukazał
się dopiero w 1953 r., już jako wydawnictwo PAN.
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Wie już Pani pewnie, że już PAU nie ma tego mieszkania na Lwowskiej. Martwi
mnie to bardziej ze względu na moją żonę niż na mnie, ale i moich przyjazdów nie
ułatwi. Dają pokój w jakimś towarzystwie ekonomicznym na Nowym Świecie, ale
trzeba go przecie naprzód zamówić, a zaproszenie na posiedzenie przychodzi czasem
w wilię posiedzenia.
Mimo to kiedyś się na chwilę zobaczymy
K.N.
PS. Mając nadmiar Pisowni polskiej PAU, polecam je [sic] rozsyłać do seminariów slawistycznych uniwersytetów.
Seminarium Języka Polskiego w W-wie dostaje 400,
Seminarium Slawistyczne – „– – „– 100 egz. do bezpłatnego rozdania między studentów.
Do Seminarium Języka Polskiego muszę to napisać, ale seminarium Słońskiego może to już
Pani powie.

893. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 II 1952
Szanowny Panie Profesorze,
dobrze, że Państwo zdecydowali się wyjechać na tydzień na Zabornię. Zima teraz
musi być piękna. Nawet tutaj ładnie się o niej myśli, przechodząc z jednego gmachu
do drugiego.
Odsyłam korektę tekstów kaszubskich i ciekawego artykuliku na temat Obrębskiej-Stieber11. Nieodmienność nazwisk żeńskich na spółgłoskę jest jednak coraz silniej się zaznaczająca: ja wobec studentek prawie nie używam form innych, jak tylko
Agiejew, Sudnik, Kuryluk, Rusek, Nowak, Daniluk, Seppert, Banaś. Wybieram tę formę też z tych powodów, że nie wiem, która z nich -owa, a która -ówna. Dużo też studentek jest zamężnych, a wiele z nich zostaje matkami i żonami w ciągu studiów, niekoniecznie zmieniając panieńskie nazwisko w indeksie. Jest zatem wygodna forma,
nie wchodząca w razie czego w otwarty konflikt ze stanem cywilnym „nosicielki”.
Odcinek rosyjski wart zbadania, tym bardziej że w chwili obecnej ZSRR wchłonął ogrom imion i nazwisk nierosyjskich – i najczęściej nieodmiennych – i fleksyjny
język rosyjski musi się do tego jakoś ustosunkować i znaleźć wyjście możliwie najporęczniejsze. Temat dla mego asystenta rusycystycznego wyraźnie się rozszerza. Tylko
mu grozi, a raczej mnie, że go wyślą wcześniej na studia zagraniczne, niż to przewidują przepisy i rygory. Zdolny jest – a tu się [–] pod nawałem zajęć na równi ze mną.
Mam jeszcze kilka dni sesji egzaminacyjnej. Po tych 10 dniach, które mam za
sobą, jestem już bardzo zmęczona i do niczego innego niezdolna. To bardziej męczy
11 Chodzi tu o podwójne nazwisko żeńskie jako przykład częściowej odmienności. Zob. artykuł K. Nitscha Jeszcze o formach nazwisk kobiet, JP XXXII.
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niż zajęcia normalne bez mała. Tylko na odcinku gospodarczo-domowym jestem odciążona, bo ktoś w ciągu tygodnia wpada raz jeden lub dwa do sprzątania, zaś Witold
wyjechał na miesięczny urlop naukowy i wróci dopiero na 1 marca.
Dziś niedziela. Skończyłam korektę (jutro doręczę o pani doktor Lewickiej) i idę
ją wysłać na pocztę. Mam napisać jakiś memorialik w sprawie aspirantur rusycystycznych dotyczących sekcji warszawskiej. Przygotować materiał do jutrzejszej porcji
egzaminacyjnej. I zrobić domowe porządki z książkami. Czy zostanie co czasu na
przejrzenie czasopism językoznawczych? Nie jestem pewna, zwłaszcza że pod koniec
sesji (egzaminuję jeszcze 3–4 dni) już mi serce nawala.
List Pana Profesora szedł bardzo długo – dostałam go wczoraj. Pewnie mój dojdzie na parę dni przed powrotem Państwa. A jak się rzecz układa z lokatorami na
Zaborni? Pokój mają Państwo chyba nie na górze? A jak się chowa gospodarstwo
Odziomka?
Ja mam na II p. mysz, a za oknem wróble.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. Egzaminowałam wczoraj Teresę Milik (I rok slawistyki), siostrę ks. Milika, co drukował
kilka artykułów z tematyką słownictwa powojennego w JP.
PS. Fedecki mnie namawia, by rozdział o polskich przekładach Słowa dać do „Pamiętnika
Literackiego”. Czy Pan Profesor sądziłby, że rzecz się do tego nadaje?

894. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 II 1952

Szanowny Panie Profesorze,
odsyłam korektę, którą miejscami robiłyśmy wspólnie z p. Lewicką, zgłębiając znaki
zapytania Pana Profesora. Poprawki nie są zbyt wyraźne. Wada papieru i atramentu.
Tłumaczenie słów argotystycznych12 bardzo nam wypadło nieporęcznie, bo za mało
się wyznajemy w wiechowatych wyrażeniach na: 1) facetkę, 2) donnę – właściwie
to zeufeminowana prostytutka, 3) singesse (= patronne), zwierzchniczka, właścicielka
sklepu, szefowa?
Dobranoc – serce mi przeszkadza. Jutro ostatni dzień egzaminów, ale w piątek
zajęć nie zacznę, bo nie będę miała dość sił.
A.O.-J.
PS. W związku z 50-letnią rocznicą urodzin Jaszuńskiego jego towarzysze – komuniści językoznawcy pytają mnie, czybym nie ogłosiła czego o nim. Ale nie bardzo jest gdzie o nim
pisać. Zwłaszcza że redakcja „Nowych Dróg” artykuł mój odwaliła bez podania powodu
12 Należących do argot.

• 442 •

(pewnie użyłam niewłaściwego języka). Zastanawiam się, czyby nie dało się go skrócić
i może umieścić w JP – on w JP drukował znaczną część swych prac; wspomnienia o nim
nie było w r. 1938. Więc jakoś to można by umotywować, zahaczając o 50-letnią rocznicę – oczywiście po uprzednim wypowiedzeniu się Redaktora i Komitetu co do druku. Załączam w związku z tym jeszcze raz rękopis – który wymaga jednak przerobienia, a zwłaszcza
skrócenia13.
Do widzenia
A.O.-J.

895. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 II 1952
K.P.A.,
18 bm. kończy się składać arkuszowy artykuł Ostrowskiej (dam go na początek zeszytu), a z nim całość zeszytu, czyli 25. może się pośle do cenzury. To wyczyn po
poprzednich opóźnieniach. Z pozostałych artykułów Warszawa puściła Ciuchy14,
a zakazała nekrologu o Chojeckim. Na zeszyt 2. już się trochę naskładało. Wędkiewicz nadal ofiaruje część (I rozdział) artykułu o nowej francuszczyźnie, tj. obiecuje przysłać. Administracyjnie nowe trudności z powodu przeniesienia konta TMJP
z PKO do Banku Polskiego. Wobec tego prosimy: 1) przysłać wykaz (tj. ilość) wkładek członkowskich na r. 1952 i zestawienie żądanych premii do końca lutego, jak
zapowiedziano, ale na osobnym papierze, nie na odcinku czeku, 2) nie przysyłać
pieniędzy załączonymi, nierealnymi już czekami, ale chyba zwyczajnym przekazem
pod moim osobistym adresem, tylko z dodatkiem: „dla JP”.
Ostatni mój list szedł 3 dni, czyli niezbyt długo, i powinien był iść dzień, ale
zwykle idzie dwa.
Oczywiście, niech Pani da do „Pamiętnika Liter.” ten rozdział o przekładach Igora: zupełnie dobry i ciekawy. Oby tylko przeszedł rozdział o Łepkim! A co z całością
książki?
Wyliczony przez Panią spis nazwisk z Paninego seminarium nie pozostaje (chyba)
w związku z podniesioną przeze mnie kwestią Obrębskiej-Stieber po starszym typie
Willman-Grabowskiej. Ja jestem bardziej salonowy (może dla złagodzenia innych niesalonowości) i nie wywołuję np. Rusek, Sudnik, ale: pani Rusek, pani Banaś. No, Pani
do kobiet może opuszczać tytulaturę, ale czy i do mężczyzn? Ja -ówna dodaję czasem,
gdy na zadaniach widzę taką formę, co się jeszcze trafia, wołacza przy 1-zgłoskowych,
np. panna Grzybówna. Ale Pani to jest specjalnie podejrzliwa, ma uprzedzenia, z tym
pomysłem, że typ Kicka-Kolmanowa wprowadza może korektorka (mamy zresztą

13 Prace językoznawcze S. Jaszuńskiego, JP XXXII.
14 Tj. artykuł M. Karasia Jeszcze o ciuchach, JP XXXII.
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mężczyznę Kwaśnego, polonistycznego kończącego literata, którego jednak znam ze
swego niższego seminarium jako człowieka inteligentnego). Nikt tego nie wprowadza, tak się drukuje, jak podają; chyba że przy S. Nowak mam podejrzenie, że to
kobieta i wtedy proszę o całe imię albo dodaję: pani (oczywiście nie: panna). Więcej
naukowego obiektywizmu! Tego przestarzałego.
Na Zaborni odpoczęliśmy, choć słońca był tylko 1 dzień, a 5 bez niego, a za to
z sypaniem śniegu (na metr) i wiatrem. Mojej żonie zawsze ona służy. Ale to temat
do ewentualnej ustnej rozmowy, nie drażniący.
Przez te dni przeczytałem parę rzeczy: bardzo ciekawą Historię jednego życia Hirszfelda, no i III tom „Lingwy Posnaniensis”, który polecam, zwłaszcza recenzję Jassema15 o Dłuskiej i artykuł Taszyckiego, który teraz w swym obłędzie najzupełniejszego
milczenia o pracach przeciwnych jego teorii. No i rękopis Rzeuskiej, na który mam
do marca odpowiedzieć. Sprawa niemiła. To rodzaj pluskwy czy raczej wszy, której
się trudno pozbyć.
A cóż to za tajemniczy urlop naukowy p. Witolda?
Atlas gwarowy właściwie stoi. Poza Stieberem inni o nim milczą. Dobrze jest tylko ze Słownikiem staropolskim. Po niedzieli mają łamać 1. porcję po różnych uzgodnieniach i korektach, zrobionych indywidualnie i parami studenckimi. W kwietniu
powinien wyjść 1. zeszyt. Tu się też pokazuje wartość Siuduta – bez niego i Ostrowska by nie pomogła, ani formalistka cenna Namysłowska, cóż mówić o Safarewiczowej. Bo to sztab – reszta to porządni nieraz robotnicy.
[bez formuły finalnej i podpisu]
Przypilnuję Siuduta, by premie rozesłał. To zresztą pierwszorzędny administrator (zupełnie
nie jak Oesterreicher); bez niego nie wiem, jak bym JP wydawał.

896. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 II 1952

Szanowny Panie Profesorze,
namyślam się nad moim artykułem – recenzją prac naukowych Jaszuńskiego i dochodzę do wniosku, że zupełnie się nie nadaje do JP. Trzeba by 1 takie wspomnienie – w razie zgody Redakcji – napisać na nowo. I tylko bardzo niewiele przerobiwszy, wyzyskać z dawnego.
Dziś wieczorem jadę do Łodzi, jutro wieczorem wracam na posiedzenie Komitetu Słownika Języka Polskiego. Robi się duszno i tchu brak, gdy myślę, ile to jeszcze
trzeba zrobić w tym miesiącu, a w sumie będzie z tego w ogóle nic. Podziwiam ludzi,
15 Wiktor Jassem (1922–2016) – językoznawca anglista, fonetyk. W tym czasie pracował
jeszcze na UWr., ale wkrótce przeszedł na UP.
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którzy wszystko godzą i jeszcze mają dobry humor (właśnie dlatego pewnie). Jak się
udała Zabornia?
Do widzenia
A.O.-J.
897. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 II 1952

K.P.A.,
przede wszystkim mam prośbę: ostatnie dwa listy Pani zaledwie z wielkim trudem
odczytałem. Zapewne, winne moje oczy, ale nie tylko one, ale i bardzo blady atrament. Wiem, że o ludzki atrament trudno, ale przecie można go dostać.
Korektę Lewickiej posyłam już tylko dla pokazania Pani, o co mi szło. Wartościowa jest tylko jej 2. część, bo w 1. nie ma wcale o zatarciu po francusku rozróżnienia
rodzajów, tylko o mieszaniu się dwu różnych żeńskich przyrostków. To oczywiście
moja wina, żem tego już w maszynopisie nie skreślił, ale byłem zmęczony Orzechowską, a raczej zdegustowany. Też inne uwagi napisałem na 1. korekcie oczywiście nie
dla niej, bo nie mam chęci wchodzić z nią w jakikolwiek osobisty kontakt, ale by się
niejako usprawiedliwić przed Panią, żem miał i mam pewne racje. No ale bywały
już w JP i gorsze artykuły. Nadto jej korekta jest bardzo niedbała, też formalnie: np.
Mańczak, który dał czyściutki maszynopis, gdy w korekcie dodał 2 słowa, to zaraz
napisał na boku, jak dla nich znaleźć miejsce. To jest kultura, a nie ona. Z Pani różnych pupilów, to najrealniejszy jest chyba Reychman, a też Wojtasiewicza i Kotańskiego (nawet) były rękopisy i korekty lepsze, czyli że wszyscy 3 mężczyźni byli lepsi,
obie kobiety gorsze. Któż jeszcze był?
Dr Mańczak to anglista16, nie wiem czyjej szkoły, ale obecnie pupil Kuryły. Miał
już na Komisji Językowej referat o całości, tj. nie tylko o 2-wyrazowych grupach.
Zrobił bardzo dobre wrażenie. 2. część do JP da wkrótce. Ale nie wszystkim się podoba, bo np. Dorosz napisał o nim ujemną opinię na jego podanie o stypendium
(pracuje jako jakiś urzędnik). Ale Dorosz dał też ujemną opinię o fonetyce Jassema
i jeszcze o kimś trzecim. Kuryło słusznie powiedział, że Dorosz zdyskwalifikuje każdego spoza Warszawy. Tymczasem Jassem to naprawdę nowy wyszkolony fonetyk.
Polecam do przeczytania jego recenzję o Dłuskiej w „Lingua Posnaniensis”, t. III,
1952, ostrą tak w stosunku do Dłuskiej, jak i do całej polskiej fonetyki; wcale nie we
wszystkim się z nim godzę, ale to rzecz poważna. To też anglista, specjalizujący się
w fonetyce instrumentalnej i chcący się dostać do Poznania (a jest we Wrocławiu).
Artykułu o Jaszuńskim jeszczem nie zdążył dać Safarowi czy Klemensowi, gdy
przyszła 2. kartka Pani, częściowo to cofająca. Mimo to dam im, oczywiście z pew16 Pomyłka Nitscha, W. Mańczak był romanistą.
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nym komentarzem. Ależ ci komunistyczni przyjaciele Jaszuńskiego nie umieją sobie
jakoś poradzić!
Za 2 dni dostanie Pani jeszcze korektę ostatnią, tj. korektę naczelnego w zeszycie artykułu Ostrowskiej Odziewać, odziany i ich synonimy17, z punktem wyjścia od
Kochanowskiego. Inteligentne to i ciekawe, choć trochę trudno napisane, jak jej
zawsze. A bardzo mi się spieszy z tym numerem, bo ma być w nim zapowiedź walnego zgromadzenia, które musi być w końcu marca. A jak się pokazało na nekrologu
Chojeckiego, nigdy nie można przewidzieć, co się może cenzurze nie spodobać. A ja
70 lat przeżyłem w zacofanym faszystowskim ustroju bezcenzurowym.
W „Lingua Posnaniensis” jest jeszcze niesłychany metodycznie artykuł Taszyckiego o genezie literackiej polszczyzny. Po prostu o innych opiniach i artykułach nie
wspomina. Naprawdę, że procent nienormalnych lingwistów jest za duży. Cóż poza
tym? Bardzo mnie martwi sytuacja, w jakiej się Pani znalazła.
JP powinien był już zająć się pracami nad nowym warszawskim słownikiem, ale
ja nie mam dość energii. Miałem napisać choćby jakąś notatkę kronikarską, ale jakoś
zeszło. Tylko ogłoszenie o walnym zgromadzeniu z odczytem Zenona o tym będzie
świadczyć, że o tym wiemy. I że nie mówimy o tym nie dlatego, że Komitet tego
słownika świadomie usunął od niego tak JP, jak i mnie osobiście.
Korekty Lewickiej niech już Pani nie sprawdza i nie odsyła, chybaby był jaki specjalny powód. Natomiast będę liczył na korektę artykułu Ostrowskiej.
Nasze widzenie się zaczyna się robić nierealnym, więc… do widzenia
K.N.
Stopa stał się już zupełnym maniakiem. Miał maniacki referat na Komisji i dał z niego sprawozdanie, które będę musiał w najlepszym razie obciąć o połowę. Mała pociecha, że to nieprędko, bo „Sprawozdania PAU” na marzec i kwiecień 51 dopiero się za jaki tydzień ukażą.
Ale to zupełnie nie nasza wina.

898. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 II 1952

K.P.A.,
posyłam korektę w innym stadium niż zwykle, ale się spieszę, bo:
1) przy końcu marca ma być walne zgromadzenie TMJP, które trzeba w tym numerze zapowiedzieć, a nie wiadomo, czy czego w zeszycie nie zakwestionują,
2) 1. po południu lub 2. marca chcemy wyjechać na Zabornię i wrócić 6. rano,
we czwartek (to, by uniknąć imienin, które moja żona odpokutowuje parodniowym
leżeniem, wytrąceniem z jakiego takiego teraz stanu).
17 Dokładniej: Odziać i jego synonimy.

• 446 •

Proszę przeczytać całość artykułu Ostrowskiej i nie dostrzeżone dotąd błędy oznaczyć na lewym marginesie (jeśli można, to atramentem). Bo gdybym chciał doczekać
się aż to, co jest, poprawią, tobym nie posłał Pani przed 1 marca, czyli do cenzury
nie poszłoby przed 7 marca, a stamtąd nie wróciłoby w najlepszym razie przed 22!
I tak ryzykuję, ale walnego zgromadzenia nie można przekładać na 6 kwietnia, tj. na
Palmową Niedzielę. Nigdy zresztą nie było aż w kwietniu.
Było posiedzenie TMJP z odczytem Dłuskiej o Rymie i jego funkcjach. Wypadło
nieźle, był nawet dyrektor Jagiellonki Przyboś18 i zabierał głos.
Na Zaborni będę od poniedziałku do środy odcięty od poczty, ale to mniejsza.
Może zresztą nie pojedziemy, choć to byłoby bardzo nie na rękę.
Orla po 74 dniach wróciła do domu. Jest na pozór silna i żwawa. Dziś już była
w biurze (IBL-u).
Jest godzina 21, a jeszczem nie pomyślał o jutrzejszym 2-godzinnym wykładzie.
Do widzenia
K.N.
899. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 II 1952
Szanowny Panie Profesorze,
nie ma rady, trzeba przejść na maszynę do pisania. Żałuję, że wcześniej nie wpadłam
na ten kolumbiasty pomysł.
Odsyłam korektę, tj. jej część. Część większą, artykuł Lewickiej, dałam jej (ale bez
uwag redaktorskich) do poprawienia paru punktów i błędów, które mnie się zdarzyło znaleźć w 2. czytaniu. Bardzo słusznie, że się daje omówienie „Russkogo jazyka
w szkole”. Ale czy nadchodzą inne słowiańskie czasopisma tego typu? Może by się
i o nich co dało napisać?
Dowiaduję się, że we Francji podobno wyasygnowano 3 miliony franków na
opracowanie Basic françaiş w ilości 1000 słów na wzór znanych nam dawniej Basic
English. Prace nad opracowaniem tego systemu (ocenianego jako narzędzie polityki
imperialistycznej) prowadzą Sauvageot i Gougenheim. Lewicka ma do tego nieco
nowych materiałów i przygotowuje notatkę – może do PorJ. A my byśmy nie reflektowali? Tak mi to przyszło na myśl z uwagi na to, że tytuł „Poradnika” jeszcze mniej
się nadaje do tematyki extraneous19 niż JP.
Kończę, bo już wieczór, a jeszcze nie zasiadłam do jutrzejszego wykładu na godz.
8 rano.
Do widzenia
A.O.-J.
18 Julian Przyboś był dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1951–1955.
19 extraneous (fr.) – obca.
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900. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 III 1952
K.P.A.,
listu części atramentowej oczywiście nie odcyfrowałem i myślę, że mało kto by go
odcyfrował. Zresztą: naciągnąć się da do związku z tematem, ale tak po prostu to cała
1. część artykułu Lewickiej bardzo słabo się łączy z jego celem. Odesłała mi korektę,
z punktu widzenia francuskiego barbarzyńską, bo znów poopuszczała i powsadzała,
najzupełniej nie dbając o konieczność przesuwania składu i powstające stąd kłopoty
i koszta. Jakże inaczej Mańczak, jak się pokazało nie anglista, ale romanista, który
bodaj bardzo krótko był za granicą.
Obaj „referenci” ustosunkowali się do artykułu o Jaszuńskim pozytywnie,
tj. twierdzą, że można by go drukować tak jak jest, z maleńkimi opuszczeniami. Ale
obaj myślą nad tym, jak go nawiązać, bo trudno pisać o 50-leciu urodzin; ale daty
urodzin i śmierci może i trzeba wstawić. Zenon napisał nawet zdanie wstępne, nie
wiem, od redakcji?, które Pani posyłam, prosząc o jego zwrot. Ja z początku przy
powtórnym czytaniu sądziłem, że 1. część, o Supraślu i nizaniu, jest jak na pismo
językowe, trochę za szczegółowe, czego np. Zenon nie uważa. W przypuszczeniu, że
Pani ma kopię, na razie artykułu nie odsyłam. Pani sama napisała o potrzebie pewnej
przeróbki, ale ja bym nie radził, bo artykuł ma swój styl, co niełatwo poprawiać.
I nie ma co zwlekać. Numer cały złożony, ale nie skorygowany, więc do Urzędu
Kontroli Prasy pójdzie pewnie dopiero za kilka dni, może aż gdy wrócę z Zaborni, co
projektuję na środę po południu; a moja żona pójdzie tymczasem na obserwację do
kliniki. (A czy p. Witold wrócił już z podróży? Jeśli to nie tajemnica, to czy może do
Moskwy?).
Na Zaborni spróbuję odpisać tej pluskwie. Ale trudno mi pisać, a gdybym nie
odpisał, toby kto mógł sądzić, że ona ma rację, tym bardziej że przekonała Koneczną.
O Atlasie i Słowniku gwarowym odkładam jako doskonały temat do ustnej rozmowy.
Kłopotów jest oczywiście bez końca, może czasem drobnych (ale są i duże), ale
drobnych dla ludzi młodych. A co z Pani zdrowiem? Orla wróciła po 74 dniach klinicznych; na razie dość dobrze.
Mojemu artykułowi trzeba było dać tytuł Resztki gwary śląskiej w Wielkopolsce,
byłoby efektowniej, a tak wygląda na młodzieńczy przyczyneczek. Albo: Z pogranicza
śląsko-wielkopolsko-łużyckiego.
Do widzenia
K.N.
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901. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 2 III 1952
Szanowny Panie Profesorze,
choć Państwo może w tej chwili są na Zaborni – czego z serca życzę – to jednak list
ten zawędruje na Gontynę jak co roku. Obawiam się, że trudności poczty zaborniańskiej więcej by zrobiły kłopotu, niż dały zadowolenia bohaterowi dnia20.
Myśl uzabornienia się bardzo, bardzo rozumiem, zwłaszcza wobec tej ilości corocznych odwiedzających. Myśmy nasze święta pokasowali, choć porównania nie ma
co do mnogości i zawiłości gospodarskich zabiegów u nas, a u Państwa.
Dziś miałam spokojną i potwornie jałową niedzielę. Jakieś wykazy, procenty, memoriały z przebiegu zimowych egzaminów na rusycystyce. Pełnych 12 godzin z krótkim wypadem taksówką do p. Słońskiej, która po szpitalnej kuracji na wrzód żołądka
wyjeżdża za parę dni dla dokończenia kuracji do Mądralina. Odetchnęłam z ulgą,
widząc ją dzisiaj na chodząco i dosyć ożywioną. Baliśmy się czegoś o wiele gorszego
u niej.
Mam tyle kłopotów z moimi sekcjami rusycystyki i slawistyki, że teraz już prawie
stale odzywa się moja nerwica serca. Coraz częściej myślę o wycofaniu się z uniwersytetu, gdzie rzeczy zbyt żywo mnie obchodzą, by się nimi nie przejmować (bez
potrzeby zresztą). Nie tak powiedziałam. Zbyt nieuchronnie spadają mi na głowę. Bo
przecie ja ich nie szukam.
Wysyłam równocześnie list do prof. Klemensiewicza z lutowym zeszytem PorJ,
który mu doda materiału do artykułu o dyskusji nad Słownikiem języka polskiego. Na
ostatnim posiedzeniu Komitetu ogromnie stanowczo wystąpił Żółkiewski i nareszcie
wyłożył wszystkie karty zarzutów, krytyki i postulatów (choć to za słabe słowo), jak
być powinno.
Trzeba kończyć. Bilans dnia ujemny, choć to po północy. Nie zrobione sprawo
zdanie rachunków dla JP z roku 1951; nieprzygotowana przesyłka pieniężna prenumerat za r. 1952; w tym roku ładne wyniki (złośliwej polityki „Ruchu”): 23 członków
zwykłych i 21 studentów – razem 44 osoby z Warszawy. Tę wiadomość przesyłam na
Salwator jako „wiązanie” dla Redaktora – to jako skarbnik(czka) Koła Warszawskiego. A od siebie dużo, dużo najlepszych i głęboko przyjaznych życzeń i myśli w tym
dniu i dookoła dnia tego.
A.O.-J.
Bardzo dziękuję za odbitkę o dialekcie chwalimskim.

20 List pisany dwa dni przed imieninami K. Nitscha.
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902. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 III 1952
K.P.A.,
błogosławieni wierzący, albowiem wobec ich wizji świetlanej przyszłości wszystko jest
marnością. Ale biedny człowiek niereligijny wciąż widzi tylko coraz gorsze zdarzenia.
Oto co wyczynił „Ruch”: zeszytu JP XXXI 5 przez miesiąc wcale nie podjął, a gdym
się przypadkiem dowiedział, że od miesiąca leży w drukarni, odebrał go dopiero po
3 dniach!! Całe szczęście, że się dało nie zastosować do ustnej opinii delegata [nadpisane: kontrolera] warszawskiego, gdy twierdził, że i członkowskie numery powinny iść przez „Ruch”, który jedyny potrafi ekspedycję dobrze prowadzić (za drogie
pieniądze).
Zeszyt 1. wreszcie gotowy i w poniedziałek idzie do cenzury. Już się niczego nie
spodziewam albo: wszystkiego po doświadczeniu z nekrologiem Chojeckiego. Ale
może i wyjdzie z końcem miesiąca. Resztkę przez Panią nie czytaną poślę Pani w poniedziałek; jeśli cenzura znów przetrzyma, to może jeszcze coś przez Panią wyłapanego da się poprawić. A treściowo przypuszczam, że Pani nie będzie miała zarzutów.
Mojej żonie ginekolog radzi jako niezbędną operację. Ale słabe serce każe się zastanowić. Od tygodnia ciągłe badania, a w poniedziałek ma być jeszcze jakieś badanie
już z zamieszkaniem w klinice.
Co słychać z Igorem?
O jeździe do Warszawy nic konkretnego nie słychać, co i lepiej, bo – nie mówiąc
o tej ewentualnej operacji – autem teraz nie można, a koleją i bez auta w Warszawie,
i przy niewiadomym mieszkaniu lepiej, by się jeszcze odłożyło.
Więc do widzenia kiedyś
K.N.
Jakiś „B. Lechita”, dający adres „W-wa, uniwersytet”, przysłał etymologię cienia, nie maniacką, ale nie do utrzymania. Wygląda to na warszawskiego polonistę.
Mańczak na pewno będzie miał gotową 2. część akcentu (więcejzgłoskową), ale za Ostrowską wcale nie ręczę, czy się do 2. nru nie spóźni.

903. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 III 1952

Szanowny Panie Profesorze,
tyle różnych wiadomości, które mnie zmartwiły i zakłopotały, a tu coraz bardziej się
odzwyczajam od rozmowy – nic poza paragrafem i terminem „nieprzekraczalnym”.
Zanim odniosę do naprawy pióro, spróbuję donieść o niektórych szczegółach.
Choć nie. Przedtem jeszcze proszę o odpowiedź, jaki wynik badań w klinice i jakie
postanowienie co do zdrowia Pani i ewentualnej operacji.
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Tu mi się przypomniała wiadomość udzielona mi przez Elusię a dotycząca emerytury Pani Anny Gruszeckiej. Czy nie mogłabym dostać numeru sprawy i adresu
Głównego Urzędu do Spraw Emerytalnych, a może by się dało co załatwić. Przed rokiem załatwiałam jakąś sprawę emerytalną mojej ciotce i natrafiłam na nie do wiary
uprzejmość i szybkość załatwienia sprawy. (To było, zdaje się, na Inflanckiej czy jakiej
innej Elbląskiej). Ale teraz, gdzie się to mieści?
Sprawa trzecia, artykuł-recenzja prac Jaszuńskiego. Bardzo by mi było na rękę
nie musieć pisać o nim na nowo. Wstępne słowa pióra Klemensiewicza są tu bardzo
odpowiednie. Postaram się jeszcze o parę danych biograficznych (już mam źródło).
A w samym tekście muszę dokonać troszkę skreśleń w temacie Sieliszczewa, a to
głównie, by uniknąć przewlekań w zaopiniowaniu nie orientujących się w stosunkach ówczesnych cenzorów. Postaram się zrobić to może jeszcze w ciągu marca.
Igor? Rękopis leży od 2½ miesięcy w PIW-ie. Dyrektor Balicki21 kręci. Powiedział
mi, że rękopis wziął Glücksman do Krynicy do czytania, gdy rzecz leżała nietknięta
w szafie. Obliczono mi tekstu autorskiego na 10½ arkusza. Ale wymykają się („skutkiem nawału pracy”) przed zawarciem nowej umowy i wypłaceniem zaliczki. Ja też
im co prawda nie depczę po piętach, bo „honor” kazałby się wykłócić po 1500 zł
za arkusz, gdy będą pewnie podsuwać mniej. Żądać za przypisy opłaty wyższej niż
600 zł od arkusza (PWN za skolacjonowanie tekstu oryginalnego z przekładem
i ewentualnymi poprawkami stylistycznymi płaci korektorowi 170 zł za arkusz) –
a jest ich stron 71! No i żądać innego honorowania przygotowanego do druku tekstu
staroruskiego, nad którym się sporo trzeba było nasiedzieć i który wymagał usamodzielnionej interpretacji. Każda rzecz będzie tam inaczej honorowana, bo i nasz
przekład z Fedeckim, i wreszcie nie wiem, czy co dostaję za przepisanie i sprawdzenie
tekstu Tuwima. Jednym słowem wiele hałasu o rzecz, którą bym wolała widzieć w rękach Ossolineum niż tej podobno rekinowatej instytucji.
Choć to dopiero wpół do piątej, już zasypiam, więc by uchronić list przed niewątpliwymi kleksami (na śpiąco), list kończę i niosę do skrzynki. Plus wyprawa po
żarówkę, której dotkliwy brak od soboty.
Aha – zabieram się do opracowania językowego tekstu Klonowicza22 (Worek Judaszów), wydawanego wraz z Budzykiem. Na razie organizuję przygotowania do przepisywania indeksu. Mnóstwo szczegółów do ustalenia i do pokierowania 2 osób, które
się tego podjęły.
Proszę o list prędki i odpowiedź czy może o wskazówki, gdzie i co skreślić
w Jaszuńskim.
Do widzenia
A.O.-J.
21 Stanisław Witold Balicki (1909–1978) – publicysta, przed wojną recenzent teatralny.
W tym czasie dyrektor PIW-u.
22 Tu i w innych listach: Klonowicz, Szymonowicz zam. Klonowic, Szymonowic.
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„B. Lechity” nie znam zupełnie, delikatnie popytam. Co wpłynęło na zahamowanie obiecanej
korekty?
Na święto kobiet zostałam wyróżniona jako kobieta na uniwersytecie za pracę zawodową,
razem z książką w sensie nagrody [sic]. Przypomniała mi się nagroda sprzed 30 lat dostana
na pensji p. Chmielewskiej, też zaraz obok, Krakowskie Przedmieście 6! Wielkanoc spędzę
w Łodzi, a Ściborów wysiedlę na 5 dni do Karpacza.

904. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 III 1952
Szanowny Panie Profesorze,
przyszedł JP. Wrażenie z tego numeru – całość spokojna. Trochę, trochę jakby blada.
We czwartek wyjeżdżamy z Witoldem do Nieborowa na 5 dni. Jesteśmy tak dziko
zmęczeni, że nawet już nie śpimy. W tym tygodniu w ciągu 2–3 nocy nie kładliśmy
się nawet. W dzień nas zaprzątają kawałki urzędniczo-administracyjne. W nocy robi
się „wykłady” – całość stojąca na pograniczu „samoboju” czy „samouboju” na całopalnym ołtarzu… Właściwie nie wiem, jakiego testamentu.
Posyłam notatkę zachwyconą przy którymś z moich wykładów. Dla Pani załączam wycinankę kurpiowską, która się więcej spodoba?
Do widzenia i życzę spokojnych świąt w Krakowie czy na Zaborni.
A.O.-J.
905. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 III 1952
K.P.A.,
interesuje się Pani naszymi sprawami – to nam przyjemnie; ale [reszta zdania zamazana przez K.N.]. Moja żona po odbyciu różnych badań stanęła przed alternatywą:
chodzić jak z bombą, która może każdej chwili eksplodować, albo poddać się operacji, podobno nawet nie z najcięższych, ale przy tak słabym sercu, że internista powiedział: „jeżeli chirurg Pani powie, że niebezpieczeństwo jest takie jak przy ostrym
zapaleniu wyrostka robaczkowego, to niech się Pani operuje”. A takie niebezpieczeństwo w tej chwili nie istnieje, bo teraz go nie ma, a w ogóle wątpliwe, czy kiedy
zaistnieje: bo jeżeli, co zachodzi w 25% przypadków, nowotwór zrakowacieje, to
operacja nie pomoże, a jeżeli, co zachodzi w 20%, nastąpi wylew ropy do otrzewnej,
to operacja też nie pomoże. A ile jest % niebezpieczeństwa nieprzetrzymania serca
teraz, tego nikt nie powie. Ostatecznie moja żona na razie decyduje się na operację…
później, nie tak na gwałt i bez załatwiania różnych spraw. A Anka pisze listy alarmujące, nazywając operację samobójstwem. Oto ma Pani obraz, ale bardzo proszę
nikomu żadnych szczegółów nie mówić.

• 452 •

Zakład emerytalny jest na Inflanckiej, tj. tam, gdzie był Muranów, ale któż może
wiedzieć, jaki jest numer sprawy? Moja żona napisała do siostry, ale ta chyba przyśle
tylko datę odejścia sprawy z akademii lekarskiej z Poznania.
Mnie jest trudno decydować, co skrócić w Jaszuńskim. Pani sama pisała, że trzeba coś zmienić, ale nie, co. Krakowiacy powiadają, że właściwie nic, a tylko trzeba
koniecznie jakiegoś wstępu, uzasadnienia*), z czym się godzę, bo sam tylko fakt 50.
rocznicy urodzin nieżyjącego – to jakoś dziwnie. W każdym razie artykuł i tak by nie
mógł pójść do 2. zeszytu tegorocznego, bo ten będzie zawierał: 1. Artykuł Zenona
o nowym słowniku polskim, blisko arkuszowy (przedtem będzie odczytem na walnym zgromadzeniu w Niedzielę Palmową23), 2. 2. część artykuł o odzianych lasach,
3. 2. część Mańczaka (pod osobnym tytułem polskich enklityk i proklityk), 4. Reczka o jęćcu w Psałterzu puławskim, 5. Klemensiewicz-Bajerowej (urzędnik stanu cywilnego powiedział: „zawarła pani małżeństwo z obywatelem (ja bym to zrozumiał:
z kamienicznikiem lub obszarnikiem) Kazimierzem Bajer”) o podwajaniu zes i wef,
no i inne. Tj. coś z tego musi odpaść, boby się nie zmieściło. Ale Reczek i Bajerowa
już dość dawno czekają, a Ostrowska i Mańczak nie powinny [sic] być przerywane.
A i inne kłopoty, złączone z napływem abonentów przez „Ruch” ponad dotychczasową ilość a brakiem dotąd centralnego pozwolenia na podniesienie nakładu itp.
Lewicka powinna się cieszyć, że Urząd Kontroli Prasy ma pełne uzasadnienie.
Zakwestionował on jej tytuł czasopisma „Le Monde”: czy to nie reakcyjne pismo,
a czy ma debit? Chociaż nawet jeśli ma, to nie wypada go cytować (oczywiście, boć
„Tygodnik Powszechny” wychodzi w Polsce, ale nie wypada go cytować, jak w skonfiskowanym nekrologu Chojeckiego). Ostatecznie puścili, ale coś tam wykreślili, co
wypadło głupio dla nas, może i dla autorki?, ale mądrze dla instytucji państwowej.
Numer pod sam koniec marca powinna Pani dostać, tj. egzemplarze. Oczywiście
powinna Pani też dostać „Sprawozdania PAU” za marzec i kwiecień 1951, a teraz dopiero wydane z powodu 1) Urzędu Kontroli Prasy, o czym by długo pisać, 2) nowych
organizacji drukarnianych. Wkrótce opóźnienia będą dwuletnie, co oczywiście jest
drobiazgiem wobec tylu innych ulepszeń.
Ten Klonowicz może być i zajmujący, i nudny. Ma on w rymie formy bezokolicznika na -ci, które naprawdę nie wiem, jak objaśnić. Julian24 w nieciekawym referacie
na Komisji Literackiej (o „gramatyce języka artystycznego”) wpakował to – przykładowo – do jednego worka z Orzeszkowymi narzędnikami żeńskimi typu błękitnymi
wody. Poważny odczyt o różnych językach w jednym języku miał wczoraj Zenon
23 Mowa o artykułach w JP XXXII: W sprawie nowego słownika języka polskiego; Enklityki
i proklityki w języku polskim; Staropolski jęciec – nowopolski jeniec; O podwajaniu polskich
przyimków.
24 Krzyżanowski.
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(4 kwadranse), a dyskusja (Kleiner, Ingarden, Wyka, Płoszewski25…) 7 kwadransy
[sic]. Ale treści w „Sprawozdaniach PAU” dowie się Pani najwcześniej za rok. A jeśli
Pani spotka Budzyka, niech go Pani spyta, czy i kiedy dostanę dalszy, na r. 1952,
zasiłek na opracowywanie Słownika gwar polskich. Bo te 20 000, którem dostał na
r. 1951, oczywiście skończyły się z dniem 31 grudnia, a robota rozpoczęta, rozbudowana i dość daleko posunięta, stoi. Zaangażowane osoby robią trochę na kredyt,
choć im powiedziałem, że nie daję żadnej gwarancji, że na r. 1952 też będą kredyty. Rzucenie tego teraz byłoby zmarnowaniem daleko posuniętych zbiorów. Swoją
drogą pokazało się, że sporządzenie magazynu ze wszystkiego, co opublikowane po
r. 1900, wymaga znacznie więcej czasu, niżem myślał, ale do końca 1952 na pewno będzie dokonane, oczywiście jeśli dostanę z 50 000. (Dorosz zażądał na Mazury
200 000, a na coś tam innego 300 000). W ciągu następnego roku może by się dało
wydać tom I. Praca ta robi się w lokalu PAU przyznanym na atlas gwarowy, który
też czeka. Ale o ten fundusz na słownik gwarowy podałem przez UJ, katedrę dialektologii słowiańskiej, nie przez PAU, i boję się o niego. Z PAN żadnych realnych
wiadomości.
Więc – do widzenia
K.N.
to „uzasadnienie” Zenona proszę odesłać, może przerobione, bo – o ile pamiętam – jest to
jedno piekielnie długie zdanie.

*)

906. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 9 IV 1952
Szanowny Panie Profesorze,
zaraz po pożegnaniu się przypomniałam sobie, że mnóstwo rzeczy zostało nie
powiedzianych:
1) Brakujące numery JP dla Budzyka: r. 1949 zesz. 2, 3; r. 1951 zesz. 3.
2) Prof. Doroszewski szukał Pana Profesora we wtorek po południu z jakąś sprawą. A do mnie niezależnie od tego się zwrócił z propozycją wymiany redakcyjnych
egzemplarzy „Język Polski” – „Poradnik Językowy”, na co mu odpowiedziałam, że
chyba raczej tak. Czyby więc można było wysłać 1. zesz. JP pod adresem redakcji: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 Zakład Języka Polskiego UW, Redakcja
„Poradnika Językowego”. Jeśli Pan Profesor zaaprobuje tę propozycję, to powiadomię
o niej Pomianowską, a zacznie przychodzić „Poradnik” na Gontynę, bo tam jest siedziba Redakcji.
25 Leon Płoszewski (1890–1970) – historyk literatury, edytor, docent UJ, w tym czasie redaktor naczelny Wydania Narodowego Dzieł A. Mickiewicza.
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3) W poniedziałek na zebraniu personelu wykładowczego i ZSP26 jedna ze studentek (przypuszczalnie Żydówka) tak rozpoczęła zdanie: „Śmy już tę sprawę sygnalizowali”. Wzruszyła mnie ruchomość tego śmy.
Dziś jadę do IBL-u, może z lepszym skutkiem niż wczoraj. Odbyłam dziś ostatni
wykład i zabieram się do czynności gospodarczych przed jutrzejszym wyjazdem do
Łodzi. A teraz już chyba zakończę, bo tyle robię błędów w pisaniu, że dla tego samego tylko znów tekst mój stanie się słabo czytelny. Czy z całą pewnością mój artykuł
o Jaszuńskim pójdzie do zeszytu 3.? Bo może teraz się zajmę jego retuszem.
Do widzenia i świąt spokojnych życzę Obojgu Państwu
A.O.-J.
PS. W JP ostatnim zeszycie jest sporo błędów druku.

907. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 IV 1952
K.P.A.,
sprawdziłem w drukarni, że przesyłka do Pani wśród innych odeszła 31/3. Poleciłem
Siudutowi, by Pani posłał tymczasem 2 egzemplarze, a jeśli do soboty nie będzie od
Pani wiadomości, że się przesyłka znalazła, we wtorek zareklamujemy. Oby tylko nie
leżała w seminarium.
Moja żona pokazała mi miły list od Pani do niej. Dowiedziałem się z niego, że się
Pani wybiera (w czerwcu) do Krakowa, o czym nic nie wiedziałem.
Zdawało mi się, jakoby Pani miała do mnie trochę pretensji, żem Pani nie opowiadał tych wesołych szczegółów, które mówiłem Elusi. Nie przypuszczałem, by pretensje Pani do mnie były tak małe: ja do Pani miałem (mam?) większe. No i nie dała
mi Pani tych brakujących zeszytów Budzyka! A jego samego polecam pamięci. Jeśli
wierzyć zapowiedziom, będę w W-wie na początku maja. Ale wątpię, by to był z jakichkolwiek powodów miły pobyt.
Do widzenia
K.N.
a od warszawskiej studentki raczej bym oczekiwał: „Żeśmy już tę sprawę sygnalizowali”.
Już pół wieku temu, gdym gdzieś nad Notecią śmignął rowerem tuż koło jakiegoś chłopa
wyprzedzając go, on zawołał: „Żem się zląk”, nie: „em się zląk”. Z dwojga ponad 80-letnich
rdzennych warszawiaków Heinrich stale mówi: „wtedyżem powiedział”. Willmanowa nigdy,
co tłumaczę tym, że ona była na pewno z inteligencji, on chyba nie. Ale on nie zacznie od że.

*)

A jeśli Pani jeszcze w Łodzi zastanie Stiebera, to proszę mi jeszcze napisać, czy tam JP
doszedł.
26 Zrzeszenie Studentów Polskich.
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Taszycki wciąż ma nowe wyczyny, tym razem z oceną prac magisterskich: jedną ocenił
niemal jako habilitacyjną, a to w związku z walką o małopolskie pochodzenie języka literackiego! Rzecz podobno jako materiał dobra, jako argumenty – o ile mogę sądzić tylko po
recenzji Zenona – mocno naciągana. On stanowczo traci zdrowy rozsądek. Autorkę tej pracy
znam z seminariów: niegłupia, ale bez porządku w głowie; sam Taszycki przyznał kiedyś, że
jest „stuknięta”. Różnie o tym mówią.
K.N.

908. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 12 IV 1952
K.P.A.,
dziękuję za list i będę się starał jak najprędzej sprawy pozałatwiać.
Propozycja Dorosza istotnie niezwykła: przecie on boi się jak ognia wymienienia
w PorJ nazwy JP nawet, a cóż dopiero jego treści. Ale jakiekolwiek są jego ukryte
motywy, oczywiście się zgadzam i zaraz dziś dam Siudutowi polecenie wysłania „Redakcji PorJ” zeszytu 1. Czy Pomianowska jest sekretarzem?
Owa Żydówka (?) musi być językowo bardzo spolszczona ze swym -śmy, ale samo
przez się takie mówienie spotykałem już od dawna wiele razy, tylko że w odrobinę
zwykle innej postaci. Np. uczeń gimnazjalny w Kr. powiada: „aśmy raz mieli gramatykę, a raz lekturę”, Warmiak gospodarz zapisuje: „17 września am zaczani młócić”*).
Czy błędy w JP są też i w tych artykułach, które i Pani czytała? Trudno już więcej
się o to starać: każdy artykuł czytają przynajmniej dwie osoby, [–] nawet od Pani
uważniejszy korektor Safarewicz. Ale Pani jak na członka redakcji jest zanadto wymagająca, skoro Pani chce tak bezwzględnej pewności, że artykuł o Jaszuńskim będzie
w 3. numerze. A osobiście to Pani chyba powinna ufać, że zrobię, co będę mógł. Ale
oczywiście proszę zaraz po powrocie napisać, czy JP paczka wysłana stąd 31/3 doszła.
Przypomniałem też sobie, o jaki wyraz szło w recenzji o zarysie dialektologii
Urbańczyka: o bałwochwalstwo. Nie wchodząc w to, jakie było stanowisko Urbańczyka – choć nie wierzę, by było takie – nie wchodząc w to, czy ta osoba ma pojęcie
o istotnym stanie rzeczy w danej dziedzinie nauki, to żeby osoba znająca stosunki
warszawskie tu robiła ten zarzut, a przede wszystkim osoba, tak przyzwyczajona do
bałwochwalstwa, mogła tu użyć tego wyrazu – to już ją tak charakteryzuje, że szkoda
jednego słowa więcej.
Do widzenia
K.N.
*)

a od warszawskiej studentki raczej bym oczekiwał: „Żeśmy już tę sprawę”.
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909. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 19 IV 1952
Szanowny Panie Profesorze,
znów pewnie będzie list pełen błędów, bo o godz. 9 wieczór jestem po niezmiernie
trudnym dniu od godz. 5.30 rano, mało przytomna, a tym mniej przy władzach
umysłowych.
Chciałam napisać o paru sprawach. Przede wszystkim o recenzji elaboratu Rzeuskiej. Jeden jest punkt zatrzymujący moją uwagę: w argumentacji na rzecz słabego
opanowania systemu językowego jednej gwary przez Reymonta pisze Pan Profesor
jakoś w ten sposób (o ile właściwie zrozumiałam), że Reymont nie rozumiał się na
gwarach i że jakoby sam nie mówił gwarą. Czy nie jest to za ostre odgrodzenie go
od gwary jego otoczenia małomiasteczkowego? W moim rozumieniu Reymont był
spoufalony na co dzień z gwarami, w których promieniu się obracał. Tylko może jako
syn organistowski miał nieco zdystansowany stosunek do gwary i ten rys obojętności
czy niedokładnej apercepcji wyraża się poniekąd w kompilacyjnym charakterze jego
dialektyzacji utworu literackiego. Nie wiem, czy nie jest to u mnie przywidzeniem, ale
mam wrażenie, że Rudnicki w Starym i nowym wymienia sporo wyrazów i wyrażeń takich, jakie występują w Chłopach. To by popierało tezę Stiebera co do języka Chłopów.
[brak jednej kartki]
Na tym już chyba zakończę, bo mi się już w głowie miesza. Jeszcze miałam o coś
zapytać, ale zapomniałam.
Do widzenia
A.O.-J.
910. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 IV 1952

K.P.A.,
z nieotrzymania po Świętach listu wnoszę: 1) że przesyłka paczki z „Językiem Polskim” przecież doszła (kiedy?), 2) że Pani chce mi coś donieść o posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego i odesłać korektę. Ze swej strony donoszę, że JP jest prawie cały
złożony i że jutro mam nadzieję wysłać trochę korekty. Poza JP. Czy Pani widziała
Budzyka i mówiła z nim? A gdyby Pani spotkała się z Mayenową, proszę jej powiedzieć, że odpowiedź na artykuł Rzeuskiej naprawdę lada dzień wyślę. To ostatnie
nie powinno być niewłaściwe, bo propozycja tej odpowiedzi od niej do mnie też
wyszła przez Panią. (Dawno nie pisałem czegoś tak bez ochoty i z taką stratą czasu,
którego mi coraz bardziej szkoda przy starczej powolności i trudności wzrokowej)27.
27 Odpowiedź na artykuł Marii Rzeuskiej ukazała się w podwójnym (3/4) numerze „Pamiętnika Literackiego” (1952).
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No i proszę o wiadomość, jak stoi sprawa „Jaszuńskiego”, bo na początku maja chcę
zacząć skład 3. zeszytu JP. Proszę też wymyślić zręczny tytuł i zaproponować miejsce
w kolejności zeszytu. Artykułów mam dosyć, ale z tamtych żaden nie jest taki, by
musiał być na 1. miejscu.
Do widzenia
K.N.
911. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 IV 1952
K.P.A.,
list Pani, pisany 19/4, przyszedł dziś.
Bardzo Państwa żałuję, ale chyba już kryzys tej oparzonej nogi przeszedł. I podziwiam, że Pani na to czas znajduje. Bo sam chory, chce czy nie chce, znaleźć go musi28.
Co do JP ubolewam nad jego złą administracją, mimo wszystko jednak posądzam
o przesadę, a o niedocenianie zasług poczty. Bo sam widziałem na kilka dni przed
przyjściem numeru z drukarni poadresowane systematycznie wszystkie koperty do
członków. Mogły być tam braki, ale gdyby kogo opuszczono bez reklamacji, to jakim
sposobem wysłano by dodatkowo? Administracja jest na pewno o wiele, wiele lepsza
niż za czasów Oesterreichera, a nadto nie bardzo widzę na horyzoncie kogoś lepszego;
chyba trzeba by oddzielić wysyłkę od całej innej administracji, co wobec coraz bardziej rosnącej biurokracji ogólnopaństwowej, wścibiającej się do każdego drobiazgu
i na każdym kroku psującej, jest naprawdę trudnym zadaniem, które Siudut doskonale opanowuje. Jedynie co do wysyłki premii istotnie zwleka i zwleka, choć parę dni
temu obiecał, że w najbliższym czasie wszystkie wyśle. Przypomnę mu jutro.
Ale niech Pani pomyśli: ostatniego zeszytu przeszłorocznego „Ruch” nie był łaskaw przez miesiąc podjąć z drukarni i dopiero po przeszło miesiącu zrobił to na
przypomnienie; czy nie powinien był za to być ukarany i dać odszkodowanie? Ale
gdzież, państwowa instytucja! A teraz „Dom Książki” pisze, że nie chce dostawać
zeszytami Słownika etymologicznego Sławskiego, ale dopiero w całości, tj. z końcem
r. 1953!! A przecież my potrzebujemy pieniędzy za 1. zeszyt (który na pewno wyjdzie
przed wakacjami), by móc drukować zeszyt następny. Nadto: członkowie TMJP statutowo dostaną ten 1. zeszyt, ale w handlu nie będzie go jeszcze przez co najmniej
półtora roku. Słowem trudno znaleźć zarządzenie, które by nie było krokiem wstecz.
Ale jeszcze co do łodzian. Dziwna zasada niereklamowania! A jakiż jest inny sposób niż reklamowanie? Niereklamujący szkodzą wydawnictwu i Towarzystwu. Nie
zrozumiałem zwrotu o „nieopłacaniu się im”.

28 Epizod z oparzeniem był zapewne opisany na brakującej kartce listu nr 909.
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Co do Słownika czyżby nie można powołać Klemensiewicza dodatkowo do Komitetu Redakcyjnego, skoro okazał się (zdaje mi się) najrealniejszym z zabierających
głos? Chyba poparłaby to i Mayenowa, która, choć członek tego komitetu, tak go
ostro zaatakowała? Czyż złego nie można poprawić?
Zarzut co do znajomości gwary przez Reymonta nie wydaje mi się istotny,
tj. w zasadzie myślę mniej więcej to, co Pani, a tylko może niewyraźnie to ująłem. To
by trzeba ustnie omówić. Z tym jednak inna się rzecz wiąże: moja trudność napisania
repliki, która się powoli posuwa i nie zawsze mnie zadowalnia [sic]. Bardzo jestem
ciekaw, jak jest z tym terminem końca marca: kiedy Mayenowa ma oddać do druku?
Czy może musi oddać wszystko razem? (byłby to dalszy ciąg ułatwiania pracy); czy
nie upomina się z powodu przedłużenia jej terminu? Do tej repliki co jaki drugi,
trzeci dzień dochodzi coś nowego i jednak się nie skończy kiedyś ta najobrzydliwsza,
jaką miałem w życiu, walka. (Powiedział kiedyś Schiller 29: der schrecklichste der Schre
cken, das ist der Mensch in seinem Wahn, co poprawiono na das ist der Kampf mit dem
Ungeziefer  30 – można też powiedzieć: der Mensch w swoim tępym doktrynerstwie).
Jeszcze co do słownika współczesnej polszczyzny. Nie pamiętam tej mojej wypowiedzi o Krasickim (a zwłaszcza o Trembeckim), ale to tyczyło się tylko tego, że
od Krasickiego włącznie może dzisiejszy Polak swobodnie czytać, i to beletrystykę,
bo – jak wykazał w nie skonfiskowanym artykule Urbańczyk31 – już co do wyrazów
intelektualnych, to nie. Ale jeśli idzie o dzisiejszą pożądaność, o porządność zrobienia
czegoś, to zupełnie się godzę z postulatem Zenona i zgromadzenia. Za to nie godzę
się na żądanie normatywności i argumenty Dorosza w 3. zeszycie „Poradnika” nie
bardzo mnie przekonują32. Słownik i tak stanie się źródłem normatywności, ale by to
z góry planować, to już zanadto, to zmniejszy jego wartość naukową.
Tak, zapomniała Pani odpisać na moje pytania co do Jaszuńskiego, polecam to
więc Pani pamięci.
Znów miałem wezwanie na podkomisję naukowo-kulturalną Komisji Konstytucyjnej, ale odpisałem, że stan mego zdrowia nie pozwala mi na razie na przyjazd.
Niechże mam jakąś korzyść z mych 78 lat. Ale w połowie maja na pewno powinienem być dwa razy: na posiedzeniu Wydziału I PAN-u i na posiedzeniu plenum
jego prezydium. Ale brak możliwego mieszkania, tj. konieczność porozumiewania
się z góry o na pewno liche pomieszczenie z góry to obrzydza. Słowem, wszystko
29 F. Schiller, Das Lied von der Glocke. (Jedoch der schrecklichste der Schrecken, / Das ist der
Mensch in seinem Wahn = lecz najsroższa ze srogości – człowiek, co w swym błędzie trwa.
Pieśń o dzwonie, przekł. J.D. Minasowicz, [on-line:] wiersze.wikia.com/wiki/Pieśń_
o_dzwonie).
30 das ist der Kampf mit dem Ungeziefer (niem.) – to walka z robactwem.
31 Mowa o artykule Nad Oświeceniem, JP XXXI.
32 W. Doroszewski, Normy i kryteria ocen w pracy słownikowej, PorJ 1952.
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coraz lepiej. W dodatku moja żona musi czy chce koniecznie jechać, co oczywiście
możliwe, bo mi zamówią w hotelu pokój dwuosobowy, ale co za pokój, o tym się
ostatnio przekonałem.
Moja żona na razie pojechała wczoraj na Zabornię, gdzie nie wszystko po myśli.
Ale co tam o tym gadać. W sobotę mam po nią jechać.
Życzę więc Państwu jak najrychlejszego wyzdrowienia i do widzenia.
K.N.
Napisał mi Urbańczyk dziką plotkę, jakoby do W-wy miał pójść po Słońskim Hrabec, czyli
bezwzględnie najsłabszy ze wszystkich habilitowanych slawistów. Chyba plotka, bo przecie
wydział warszawski go nie postawił. Chociaż…
Dziś wysłałem korektę 2. arkusza JP. List mój pięknie wygląda!33 O składzie PAN-u chyba
wszyscy myślą to samo, ale swoją drogą poziom obrażonych jest czasem zdumiewający (Taszycki, Molè, Tatarkiewicz…).

912. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 2 V 1952
1.

Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam korektę – spóźnioną, bo teraz trudno mi wysyłać pocztą większe druki:
przeniesiono nasz oddział pocztowy na wprost Miodowej, dokąd trudniej się wyrwać. Przy tym miałam tyle kolokwiów w ostatnich dniach, że niepodobna było
się wyrwać, nawet na zakupienie jedzenia, a o dalszym wypadzie nie było mowy.
Ostatnie zajęcia tak mnie wyczerpały, że spuchłam – w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Po prostu zanadto zmęczyłam sobie serce i musiałam się na wczoraj (to już
się u mnie staje tradycyjne) położyć do łóżka. W dalszym ciągu leżę i dziś. I dziś może
spróbuję dostać się do doktora, żeby mi coś zaaplikował na dotrwanie do 1 lipca.
Z dyskusji nad Chłopami nie wyszłam z oceną dostateczną. Rzeuska zajęła nowe,
tzn. moje metodyczne stanowisko: językowej naukowej interpretacji dialektu łowickiego na zasadzie nowej klasyfikacji cech specjalnie łowickich. Cechy dialektu łowickiego podzieliła na główne i drugorzędne. Czytała je tak prędko, że tych głównych
cech łowickich wszystkich nie zapamiętałam, prócz faktu przytoczonego z powołaniem się na Pana Profesora, że cierzpieć jest tak niezmiernie typowym dla łowickiego
dialektu wyrazem, tj. postacią wyrazu. Jestem pewna, że ten cytat jest wyrwany bez
zrozumienia istotnego w nim podłoża argumentacji. Traktacik wysmażony chyba
pod patronatem Doroszewskiego i Konecznej, bo oboje się wypowiedzieli za możliwą i logicznie się tłumaczącą łowickością języka Chłopów, ponieważ tam mieszkał

33 Ten list pisał Nitsch na maszynie, z bardzo licznymi literówkami, które poprawił piórem.
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Reymont. P. Koneczna przytoczyła też świadectwo p. Chmielińskiej z Łowicza, z jakich punktów miał Pan Profesor informatorów dla dialektu łowickiego – to znaczy
zaledwie z kilku. Więc tryumwirat Rzeuska, Doroszewski, Koneczna odsłonił swoje
oblicze. Jedną niezbyt mądrą uwagę dorzucił Skorupka, którą sama Rzeuska uchyliła
jako naciąganą: że mieszanie nie bijcie obok nie bijta, gospodarzu mogło być wyrazem
subiektywnej pogardy chłopca wobec surowego gospodarza, grożącego biciem. Próbowali mnie i potem innego dnia wyciągnąć na opinię co do tego, co myślę o tym
nowym zespole cech łowickich. Ale zachowuję raczej wyczekujące milczenie. Bo po
co im dawać zawczasu możność wykręcania się. Niech to wprzód zostanie wydrukowane. Wtedy się w tym rozpatrzę i zanalizuję tę ich metodę. Aha – bardzo silny
według nich argument za łowickością języka gwarowego Chłopów Reymonta ma być
to, że Reymont tenże dialekt „łowicki” stosuje i w Ziemi chełmskiej, i w innych swoich nowelach (ocieka od tego Podróż na Jasną Górę34, gdzie autor odsłania swe oblicze
jako zapamiętały katolik).
To, że praca jednej studentki UW nad gwarą skierniewicką w konfrontacji z Chłopami dała wynik negatywny, to dlatego, że się dialekt ten bardzo zmienił w ciągu lat
30. Ale jest tryumfujący argument p. Rzeuskiej, przemawiający za autentycznością
dialektu w Chłopach Reymonta: oto forma siedzim, robim została przed paru tygodniami stwierdzona na terenie gwar skierniewickich! A więc subiektywizm w ocenie
danych rozbrajający.
Kończę na razie, bo przyszedł woźny, by zabrać korektę – ale 2. część listu zaraz
zacznę pisać.
Do widzenia
A.O.-J.
913. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa [, 2 V 1952]
2.

Teraz tylko wyłania się inna uboczna sprawa, związana z bardzo silnym, jak mi się
zdawało, argumentem przeciw autentyczności gwary u Reymonta: sprawa mieszania
przez niego form bijta i bijcie w odniesieniu do starszych osób. Pan Profesor to podkreślił specjalnie, jak bardzo powszechna jest ta tylko forma, -cie, w odniesieniu do
osób starszych. Tymczasem na wykładzie moi studenci, gdy była mowa o formach
gwarowych uszanowania, zaczęli utrzymywać, że istnieje w użyciu na równi forma
chodźcie i chodźta, matulu. Tak utrzymywało troje studentów. Jeden ten Wypych
(biedniutki, znany już Panu Profesorowi – pochodzi z Kieleckiego, osiedlony na Zie34 Dokładniej: Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki (1916) oraz Pielgrzymka do Jasnej Góry
(1895).

• 461 •

miach Zachodnich). Dwoje pozostałych z obszaru polsko-ruskiego. Wątpię, by sami
oni mówili gwarą. Raczej są z nią obeznani w ciągłym kontakcie. Możliwe też, że
gwara ulegająca rozkładowi pod wpływem języka literackiego szkoły, przetasowania
środowiskowego, może przejawiać takie wykolejenia w czasach dzisiejszych, ale nie
sądzę, by miała ona równie wielkie szanse rozkładu w dobie Reymonta. Więc mimo
te dane – i przy ich wątpliwej pewności – sądzę, że ten zarzut przeciwko Reymontowemu językowi gwarowemu się nadal daje utrzymać.
Teraz inna sprawa: odpowiedź Redakcji prof. Klemensiewicza (ciekawam, kto
też wystąpił z tym zapytaniem do JP – kto to jest ten C.S.?) – wpadła nieco w szyki
moich tu prac pedagogicznych: jest to temacik opracowywany przez asystentkę slawistyki, Orzechowską, która już sporo włożyła pracy w to zagadnienie i ma materiał
obejmujący współczesną literaturę artystyczną. Nalegam na nią, by przystąpiła w tym
miesiącu do spisania swoich rozważań. Może się to nada jako część uzupełniająca
i rozszerzająca przykłady zawarte w artykuliku Odpowiedzi Redakcji. Czy mogłabym
w związku z tym prosić o jaką niepotrzebną szpaltę korektową tej odpowiedzi „na
kopalni”, co pozwoli jej sformułować swój materiał w oparciu o już sobie znaną
pozycję Klemensiewicza. A rzecz jest tym aktualniejsza, że już Doroszewski jest podobno bombardowany via skrzynka radiowa35 o szerzenie się tego typu zwrotów
i ich ewentualną po- lub niepoprawność. Musimy się śpieszyć, tj. ja z Orzechowską.
Może by się dało ten artykulik jej, jeśli się nada do druku, pomieścić w najbliższym
numerze JP?
W niedzielę ostatnią byłam nareszcie w Łodzi. Po raz pierwszy od lutego. Matka
marna – miał być u niej lekarz. Zdzisław pokazał mi kartę Pana Profesora o odmowie funduszów na atlas gwarowy i słownik. Bardzo mnie to zmartwiło. Doroszewski
był tu obrotniejszy i ma forsę na swoje badania gwar warmińskich, i zapowiada się
seria referatów jego uczennic na ten temat. Zupełnie głośno zaczyna się u nas mówić
o oszczędnościach wojennych (rektor UW). Ta odmowa też pewnie zdąża po tej linii.
Zdzisław jednak pyta mnie o Glinkę i spróbuje się z nim porozumieć. Czy nie warto
by ogłosić drukiem jakiego jego tekściku spod Ostrołęki w JP? Byłby to jakiś nikły
cień finansowej zachęty.
Kończę już, bo Witold wychodzi do sklepu i wrzuci list do skrzynki.
Do widzenia
A.O.-J.
Jak ze zdrowiem Państwa? Dolegliwość serca to bardzo nieprzyjemne sensacje. Nic nie jest,
a mało można zdziałać. Osoba zaproszona na sprzątanie nie przyjechała dziś i jestem obsługiwana przez Witolda, który się wyrywa w związku z tym ukradkiem z dziekanatu.
A.O.-J.
35 Mowa o pogadankach radiowych W. Doroszewskiego, wygłaszanych przez wiele lat w cyklu „Radiowy Poradnik Językowy”.
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914. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 V 1952
Szanowny Panie Profesorze,
znów piszę na maszynie, bo atrament jest tylko zielony w domu. Wysyłam maszynopis bibułkowy36 o pracach językoznawczych Jaszuńskiego. Dokonałam na nim poprawek, małych skreśleń i większej wstawki na str. 14 oraz skombinowałam coś w rodzaju ewentualnych słów od Redakcji, wyzyskując notatkę prof. Klemensiewicza. Te
zmiany, które mają na celu uniknięcie ewentualnych zastrzeżeń cenzury, najlepiej by
było nanieść na egzemplarz pozostający w tej chwili u Pana Profesora, bo tamten jest
wyraźniejszy i ma dokładnie podane przykłady językowe. Nie wiem, czy tytuł w tej
postaci jest zadowalający. Miejsce pozostawiam do uznania Redakcji. Jeśli się kwalifikuje na początek, niech będzie.
Przeczytałam uważnie artykuł Rzeuskiej i doprawdy ręce opadają. Najsmutniejsze, że jej nic nie przekona. Nawet odpowiedź Pana Profesora, co do której w jakimś
momencie odniosłam wrażenie, że jest za mało druzgocąca, ale potem doszłam do
wniosku, że właśnie spokój i umiar, i niepodnoszenie jej wszystkich błędów może tu
być jedynie właściwą postawą. Maszynopisu jeszcze nie doręczyłam Mayenowej, bo
jej nie zastałam. Przy okazji więc dałam cały tekst do przeczytania Ściborowi, który
się oburzał na jej ton i zaśmiewał na temat absurdów dotyczących słownictwa: lejbik,
wełniak, kłonica, luśnia mają być wyrazami specyficznie łowickimi. Aha, pożyteczny,
a przeciw Rzeuskiej mówiący szczegół przytacza Stieber: że formy typu beł są bardzo
częste na obszarze pozałowickim. Nie pamiętam w tej chwili, czy tylko wyraz beł, czy
i inne. Mają to być okolice Łodzi i in. A w kwietniowym zeszycie PorJ jest tekst podany na str. 31–32 ze wsi Kamienna Wola pow. opoczyńskiego, gdzie się roi od form
beło, kłócieł, wstumpiełem, odhacał drzwi, wyr-zioł, ale nihdzie nie beło nic itd. Te fakty
oraz przytoczony przez Rzeuską i powtórzony przez Pana Profesora przykład z Miechowskiego podważa bardzo radykalnie jedyną ultrałowicką cechę gwary Chłopów.
Wydało mi się jeszcze jedno: że może trzeba było bardziej stanowczo zjechać tę
jej koncepcję „zespołu drugorzędnych cech” językowych łowickiej gwary Świderskiej
i Reymonta, ale naprawdę szkoda pióra właściwie. Ten jej artykuł jest wytworem osoby nienormalnie pewnej siebie. Nie były też wyzyskane dotąd przez nikogo późniejsze nowele Reymonta z innych terenów (z ziemi chełmskiej, Podlasia), gdzie dialektyzuje również „po łowicku”, co Doroszewski, a też Rzeuska ustnie (a może i w swojej
książce) podnoszą jako argument za łowickością języka Chłopów.
Już kończę, bo się taśma tak zdarła, że też słabo i nieczytelnie bije. Czy nie mógłby
Pan Profesor zrobić małej ankiety na temat znajomości wyrazu kurkut w Krakowie
i wśród Małopolan. Jego etymologia nie wydaje się tak prosta wedle tego, co klaruje
36 Tj. na tzw. przebitce – cienkim papierze, który był na ogół używany do kopii w maszynopisaniu.
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Strelcyn. I ma, zdaje się, wyraźnie północno-wschodni zakres użycia na obszarze polskim. Słownik warszawski podaje jeden tylko przykład z Konopnickiej.
Do widzenia
A.O.-J.
Doroszewski prosił mnie, bym wygłosiła wspomnienie o Jaszuńskim na sesji naukowej organizowanej przez jego Zakład Języka Polskiego, jaka się odbędzie 16 i 17 maja.
Nadeszły premiowe przesyłki dla prenumeratorów JP. Nie mam żadnych do Siuduta
pretensji.

915. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 V 1952

K.P.A.,
coraz smutniej: nawet pismem trudno się porozumieć co do rzeczy niedrażliwych,
a to z powodu mego ślepnięcia. Ale mimo niego myślę, że moja taśma jest wyraźniejsza, gdy Pani spowodowała, żem z listu Pani najłatwiej przeczytał dopisek zielonoatramentowy, a maszynopis ledwo ledwo. Z tegoż powodu nie próbowałem już odnaleźć na papierze śladów artykułu o Jaszuńskim. Radzi mi Pani przenieść coś tam na
posiadany przeze mnie dawny egzemplarz, ale tu inna trudność: przecie Pani pisze,
że nowy maszynopis jest tu i ówdzie zmieniony, nie mogę więc dawać do drukarni
starego. Na szczęście jest z tego pewne wyjście. Oto w poniedziałek o 11 mam posiedzenie I Wydziału PAN, przyjadę więc do W-wy w niedzielę wieczorem i wieczorem
się do Pani zgłoszę celem ustnego porozumienia. Gdybym Pani nie zastał, zgłoszę
się na chwilę w poniedziałek o 10 (bo wcześniej trudno). Z powrotem wyjedziemy
prawdopodobnie w poniedziałek wczesnym popołudniem.
Drugi raz będę w W-wie w sobotę 17 maja na posiedzeniu Prezydium PAN-u,
a 19 maja będzie Pani prawdopodobnie w Krakowie na mającej się 17. utworzyć
Komisji Językowej PAN-u (innego typu niż dotychczasowa Komisja Językowa, bo ta
nowa ma być tylko organizująca i oceniająca). Gdzie będą rozprawy naukowe, tego
się na razie nie przewiduje.
Zwykły czarny atrament, wszędzie do nabycia, jest chyba [– –], ale go ludzie przesadnie oczernili jako zostawiający osad.
A więc naprawdę do widzenia
K.N.
Ale proszę już nie bardzo zwlekać z oddaniem Mayenowej mego artykułu.
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916. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 V 1952

K.P.A.,
jest więc Pani członkiem tej Komisji Językoznawczej PAN-u, która ma odbyć w Krakowie posiedzenie w poniedziałek 19 bm. Zakres działania tej „roboczej” i „prowizorycznej” grupy jest właściwie nieograniczony, ale na razie ma ona dać przegląd
wszystkiego, co się w Polsce robi i ma robić z językoznawstwa; Pani na razie, o dziwo,
może przyjechać bez przygotowania żadnego referatu.
Skład Komisji jest trochę inny, niż o tym była mowa w Krakowie i niż było namaszynowane, tak że weszli tacy ludzie „roboczy”, jak Lewicka i Słoński. Są nadto:
Lehr, Kuryłowicz, Zenon, Safarewicz, Taszycki, Kuraszkiewicz, Urbańczyk, Stieber,
Rospond, Turska, Dorosz, Koneczna, Strelcyn, Rysiewicz. Oczywiście raczej za dużo.
Niech Pani przedstawi Ściborowi, że koniecznie musi przyjechać, by niespodzianie
wzmożona grupa warszawska nie przeważała. Musimy uchwalić m.i. silne pozycje na
Atlas. No i nie dać sobie zaimponować wspaniałym programem katedr, polonistycznej i fonetycznej, Uniwersytetu Warszawskiego. Nadto ze Ściborem musimy – poza
posiedzeniem – omówić parę spraw atlasowych i innych, nie dających się załatwić
listownie. A poza tym poniedziałkiem nie wiem, na kiedy by można liczyć na spokojne spotkanie się z nim.
Moja żona bardzo się ucieszyła, że Pani do nas zajedzie, ale chcielibyśmy z góry
wiedzieć terminy: czy od niedzieli rana do wtorku rana, czy inaczej?
Mój najbliższy termin warszawskiego przybycia będzie na 24 maja.
Niestety do soboty nie będzie jeszcze korekty artykułu Pani. Zwłaszcza że krakowska cenzura twierdzi, to, że nie dostała owego pozwolenia z Warszawy na nekrolog
o Chojeckim, to, że teraźniejszy tekst jest trochę obszerniejszy, niż był tamten, co jest
idiotyczną bzdurą, bo skoro tamtego nie puszczono, to po kiego licha kazałbym drukarni doskładywać coś bez celu? Nawet myśl interweniowania w W-wie przyszła mi
później. „Ręce opadają” bardziej niż przy Rzeuskiej, tylko że tam wobec niemożności
przekonania o czymkolwiek nienormalnej osoby, a tu wobec świadomych kłamstw.
Nie wiem, co będzie z zeszytem; mają odpowiedzieć jutro lub pojutrze, ale gdyby
źle, to może by wstrzymać zeszyt do 24., kiedy bym mógł znów interweniować u kogoś wyższego. Ale zeszyt wyszedłby w czerwcu! Zawsze się pokazuje, że jestem zbyt
optymistyczny.
A może by Pani była łaskawa przywieźć jeszcze dwie takie paczki papieru przebitkowego?
Dorosz mi powiedział, że takiego na z dopełniaczem, o którym pisałem w JP,
nigdzie w swych zapiskach nie znalazł czy nie znaleźli! I na to siedziało ich tyle przez
dwoje wakacji! Co za materiał mają!
I takich kopert nie ma w Krakowie!
Do widzenia
K.N.
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917. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 V 1952, 7 rano
K.P.A.,
wczorajszy wieczorny telefon bardzo przyjemnie mnie zdziwił tak samą rzeczą, jak
i energicznym tonem swobodnego głosu Pani. Zrozumienie z początku utrudniało
szybkie tempo, zresztą mi znane. Zaraz rano polecę Siudutowi wysłanie JP i innych
rzeczy, ale czy ekspres nie opóźni? A bez tego dodatku wysyłka minie się z celem.
W najgorszym razie będzie Pani miała zapasik wydawnictw.
Co do tej Komisji Wydziału I PAN, to mam wrażenie, że Dorosz na razie wygrał, uzyskawszy większą reprezentację W-wy, boć nie o Słonia mu chodziło, ale
o jego nieagresywne, ale bądź co bądź niezbyt życzliwe zasadniczo stanowisko wobec
Kr. A Lewicka to już chyba dzieło czynników zupełnie pozalingwistycznych.
Co do JP, zaczynam myśleć, czy to nie są posunięcia umyślnie mu nieżyczliwe. Jeżeli nie zdołam tego wyrównać wakacjami, tj. przez wakacje, tj. złożyć zeszytu w lipcu i sierpniu, tak by się zeszyt 4. ukazał w 1. połowie września, to będzie z tym źle.
Kwietniowego zeszytu PorJ mam 1 egzemplarz, prawdopodobnie z mojej prywatnej
prenumeraty. Czy wymienny nie doszedł pod adresem Gołębiej, nie wiem. Załączam
osobną kartkę z moimi brakami PorJ. Mimo że nie przypisuję mu znaczenia, wolałbym mieć całość, a przy dzisiejszych ogólnopaństwowych zarządzeniach Ruchowych
i innych dostanie ich drogą normalną nie jest prawdopodobne. Trzeba się uciec do
dróg nielegalnych, tj. prywatnych. Może to Pani jakoś rozwiąże swoimi znajomościami. Wtedy dałbym całość oprawić, jak to zrobił Siudut, który sporządził dla siebie
i dla mnie spis rzeczy tego niechlujnego miesięcznika za cały czas powojenny. Boć bez
takiego spisu rzeczy oprawianie byłoby niecelowe.
Tak to tyle się nazbierało nawet w dodatkowym liście. W ogóle na piśmie więcej
jest tematów niż w ustnej rozmowie. Moja żona w dalszym ciągu cieszy się, że Pani
do nas zajedzie.
Czekamy więc z niecierpliwością.
K.N.
918. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 V 1952, godz. 16

K.P.A.,
Siudut już przed południem przygotował wydania TMJP do wysyłki, a z Frančiciem37 stelefonował się co do wysyłki wydawnictw Studium Słowiańskiego, myślę
więc, że książki te dojdą jeszcze na czas i pokażą zebranym, że Kraków coś produko37 Vilim Frančić (1896–1978) – chorwacki slawista, uczeń T. Lehra-Spławińskiego, przed
wojną nauczyciel, dyrektor gimnazjum w Katowicach i wizytator szkół okręgu krakowskie-
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wał. A co do samej konferencji, to Klemensiewicz zaproszenia nie dostał, wiedział
o tym jednak od Doroszewskiego, który go zaprosił na którejś jeszcze konferencji
ministerialnej czy innej. Zenon powiedział Doroszewskiemu, że owszem, ale prosi
o przysłanie przedtem materiałów do dyskusji, co nie nastąpiło. Tyle faktów. Ciekawi
jesteśmy od Pani na poniedziałek poufnego sprawozdania i od Ścibora. Przepraszam
za żyda!38
Do widzenia
K.N.
919. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 V 1952
Szanowny Panie Profesorze,
cały tydzień trzymałam korektę i dopiero w sobotę po obiedzie, kiedy miałam jedno spokojne popołudnie, udało mi się dopisać zakończenie, które jeszcze powiększy
rozmiary tego, i tak długiego artykułu i „bez fajeru” napisanego. Tyle tylko, że układ
jego jest przejrzysty (a nieświadomie robiony), co dopiero teraz – ex post – w druku
zauważyłam. Sporo czasu zajęło mi w niedzielę i poniedziałek ubiegły przygotowanie
referatu na posiedzenie Wydziału TNW – mówiłam głównie o Godebskim i mówiłam częściowo to, co nie jest napisane. Resztę z napisanego doczytałam tylko do
Bielowskiego, mówiłam o jego ruskich „identyzmach”. Krzyżanowski mnie podobno pochwalił zaocznie (wiadomość od Urbańczyka), a w dyskusji właśnie od niego
dowiedziałam się o bardzo ciekawej manierze „slawizującej”, której w 1. poł. XIX w.
hołdowali Berwiński, Siemieński, Słowacki, Bielowski – i nie wiem jeszcze kto. Siemieński podobno tę manierę stosował w przekładzie Odyssei.
A osób było bardzo niewiele: tylko profesorowie: Słoński, Brahmer, Krokiewicz,
Krzyżanowski, Doroszewski i Zajączkowski, i my dwoje, i Gostyński rumunolog –
nie bardziej ode mnie mądry.
Był dziś Urbańczyk i od niego mam wiadomości o Sobierajskim. Więc nie. Ściągamy Sieczkowskiego, który już 3 lata siedzi w Pradze, i chcemy, żeby teraz zaczął
slawizować na gruncie warszawskim. Mam jeszcze poważniejsze plany na gruncie
warszawskim, ale o nich muszę opowiedzieć przy innej okazji. Już nie było czasu, by
się wywiedzieć o Mikołaj…[– –], który u Słonia chce robić doktorat. Ale od paru
osób słyszałam, że opinię ma naukową żadną i blagier. Wrócił z Bratysławy, gdzie był
lektorem polskiego i nie dostał paszportu z powrotem. Jakie miał z nim doświadczenia Kraków?
go. Aresztowany w Sonderaktion Krakau. Po wojnie wykładowca języka serbsko-chorwackiego na UJ.
38 Tj. za kleks.
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Teraz inne sprawy: Orzechowska swoje uzupełnienia i polemikę z Klemensiewiczem (nieszkodliwą, sądzę) przepisuje bardzo przerażona, że tak długo to wypadło.
Pewnie będzie tak długie jak mój Igor do JP – tylko że w peticie wyjdzie mniej groźnie. Jeśli w ogóle się nada. Dziś wieczorem wezmę tyle, ile zdoła ona napisać, i jutro
w pociągu do Łodzi (jadę do nich) będę mogła się w tym rozejrzeć.
Glinka był u mnie, by mu wyjaśnić pewne sprawy strukturalne w sprawie nosówek. Będzie jeszcze w czerwcu – bo latem chce swoją gwarę kontynuować.
Kończę, by list nadać przez Witolda, bo sama czekam na doktora – chce nas oboje
wysłać do Krynicy.
Do widzenia
A.O.-J.
920. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 28 V 1952
K.P.A.,
mam do Pani poważną prośbę: by Pani zmieniła pierwszy odstęp końcowego ustępu
artykułu. Powody podałem przedwczoraj39 i powtarzam: jest to ujęcie zupełnie nienaukowe, niegodne ani Pani, ani JP. (Safar powiedział, że Jaszuński sam by się zdziwił, że przed 20 laty pisał metodami marksistowskimi. Istotnie, przed marksizmem
nie było nauki).
Ale od przedwczoraj nastąpiło jeszcze coś szczególnego. Oto jeden z nader [–] JP
zwrócił się do mnie z wielkim zdziwieniem, że podobno w JP ma być artykuł o Jaszuńskim; argumenty miał takie, jak się można było spodziewać: że to nieukończony
student, że można by w takim razie napisać o Węglarzu (i owszem, niech napisze); to
± cofnął, ale grunt, że to bez określonego powodu (tylko w tym ma trochę racji), ale
głównie, że to zrobi bardzo złe wrażenie, że to serwilizm. Nie powiedziałem mu, że
to na pewno nie serwilizm, obrzydliwy, a tak dziś przyjęty, ani też nienaukowy, ale też
nie nowy, ale pospolity. Odpowiedziałem mu bardzo wykrętnie, co Pani jednak powiem ustnie. Powiedziałem natomiast, że artykuł czytał Zenon i Safar, co go trochę
zastanowiło (zwłaszcza Zenon), boć on go nie czytał, a sam przyznał, że Pani musiała
napisać dobrze. Otóż tu sęk: gdyby go przeczytał w dzisiejszej postaci, miałby co do
tego punktu rację, a ja nie miałbym żadnego argumentu do jego obrony. A bardzo
bym nie chciał, by doszło do jakiejkolwiek kolektywnej decyzji redakcyjnej, co by się
mogło stać w Warszawie. Ale grunt to mój do tego ustępiku stosunek. W niedzielę
wieczorem przyniosę drugą korektę tego artykułu, bo w poniedziałek po południu
będę chciał wracać, choćby o 15., a móc zabrać z sobą nową jego redakcję.
A więc do widzenia
K.N.
39 W zbiorze brak tego listu lub kartki.
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921. (L) Kazimierz Nitsch

2. list, Kraków, 28 V 1952
K.P.A.,
mówiłem z Zenonem o wątpliwościach tamtego członka redakcji. Dość piętnował
jego stanowisko i nie miał wątpliwości, ale przypomniał, że prócz dodanego wstępu
miał pewne zastrzeżenia co do sposobu ujęcia tej części ostatniej zwłaszcza, co podobno zaznaczył na maszynopisie. Że miał, to sobie przypominam, ale bez szczegółów,
pewnie te same co i ja. Ale ja już drugi raz nie czytałem. Szło oczywiście o potępianą
dziś naukową obiektywność. Ostatecznie mam nadzieję, że się w niedzielę wieczorem
porozumiemy.
A więc do widzenia
K.N.
Moją winą jako naczelnego redaktora jest, żem od razu tego nie przygwoździł i dopuścił do
konieczności uściślenia dopiero w korekcie. Oczywiście, że w tym wszystkim zupełnie nie
idzie o Lehra, tylko o Zenona i o mnie, no i o JP. Z treści wstępnego zdania Zenona istotnie
wynika, że myślał o pomieszczeniu w JP także jakiego innego artykułu tego typu, o innym
jakim młodym. Mógłby to być Węglarz40, i owszem, ale ja mógłbym tylko proponować Lehrowi, by się tym zajął.

922. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 29 V 1952
K.P.A.,
nareszcie, po ciągłym odkładaniu z powodu pogody, przyjechaliśmy tu wcześnie rano
i wracamy na 16., bo mam jeszcze seminarium. Pokazuje się, że dało się posadzić pomidory, paprykę itp. specjały. Po małej przechadzce do lasu przeczytałem jeszcze raz,
tym razem dokładnie, artykuł, posprawdzałem z dawniejszymi JP, którego mam tu
oczywiście dublet, i przyjadę z konkretnymi propozycjami. Chciałbym skrócić o parę
zdań, np. nie tylko o „Jaszuński był … niedojrzałość sądów” (tak może trochę mniej),
ale i ustępik o Serbii jako nic niedający drobiazg. Mam nadzieję, że w tej walce z innymi (z jednymi o to, z drugimi o co innego) wyjdę w porządku.
Zeszyt JP byłby właściwie nasycony i wkrótce by mógł wyjść, gdyby nie…
M.i. „Ruch” oczywiście znów zwleka z odebraniem z drukarni numeru 2. Gdybyśmy
ekspediowali sami, już by go czytelnicy mieli, jak Pani, a tu jeszcze leży w drukarni.
Ale nie trzeba narzekać, wystarczy pomyśleć, że „to ma jakiś cel”. Powinna by być
tylko mała poprawka na karcie tytułowej: zamiast „data ukazania się 24 maja”, po40 Artykuł o Wiktorze Węglarzu napisał F. Sławski: Prace językoznawcze W. Węglarza, JP
XXXII.
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winno być: „data oddania «Ruchowi» 24 maja”. Ale za te tygodniowe, powiedzmy,
opóźnienia płacą zwolennicy pisma 7 zł rocznie.
Do widzenia
K.N.
923. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 VI 1952
K.P.A.,
stała się mała katastrofa: czymś się wczoraj zatrułem (dobrze, że to było zatrucie,
bom już myślał, że to jaki ataczek na mózg) i nie mogę jechać do Warszawy. Mniejsza
już o to posiedzenie (gdyby to nie było posiedzenie językowe, ale takie jak ostatnie i pierwsze posiedzenie prezydium, tobym się wprost cieszył), bo sądzę, że sobie
i beze mnie poradzi z Doroszem, ale idzie mi o JP. Wracając jednak do posiedzenia,
to może Pani powie Ściborowi, by dobrze bronił Atlasu na rok 1953, tj. by Dorosz
znów w 1953 nie zagarnął na swoje mazurskie mętne badania lwiej części funduszów
językowych, o których Żółkiewski sam powiedział, że na rok 1952 już się nie dadzą
równomiernie rozłożyć, bo już są poprzyznawane, dopiero na 1953.
Bardzo chciałem osobiście pomówić z Panią o artykule. Tak go muszę tylko posłać i powierzyć listom. Rozważy Pani to, com napisał w listach i teraz na marginesie
przedostatniej korekty. JP dotąd był bezwzględnie naukowy. Oparł się radzieckim
bredniom Marra (w artykułach Kuryłowicza i – niestety – Lehra, niestety, bo on
sądzi, że w polityce można się płaszczyć; gdym na zarzut, że to wygląda na serwilizm
i nie pachnie, odpowiedział, że w takim razie to, co się drukuje w „Przeglądzie Zachodnim” i „Życiu i Myśli”, śmierdzi jak kloaka, odpowiedział, że to całkiem inna
płaszczyzna).
Otóż ten nienaukowy początek charakterystyki Jaszuńskiego, z którego wynika,
że przed marksizmem nie było naukowego językoznawstwa albo że wszyscy poważni dawniejsi językoznawcy byli nieświadomymi marksistami (coś tak jak starotestamentowi prorocy, którzy nosili w sobie zarodki nauki Chrystusa), nie może przecie
pozostać. Z odesłaniem korekty nie ma się co Pani śpieszyć, tj. oczywiście nie odda
jej Pani Zenonowi. Dwa, trzy dni zwłoki nic nie znaczą, bo skład zeszytu jest dość
zaawansowany: złożony jest cały garmont, ponad 2 arkusze, tak że przed końcem
czerwca powinien wyjść. Oczywiście przed nikim nie taiłem, że chcę drukować ten
artykuł, dałem go też bez zastrzeżeń Zenonowi i Safarowi, myśląc, że nie ma potrzeby
posyłać go Urbańczykowi i dawać Lehrowi. Myślałem, że jeżeli kto będzie miał zastrzeżenia, to właśnie Zenon, a nie Lehr. Ale rzecz ciekawa, skąd się o tym dowiedział
Kuryłowicz i rozpowiedział Lehrowi i Taszyckiemu (już to Kuryło do rozpowszechniania jest jedyny, wiedziałem o tym i dawniej); że Lehrowi, no bo Lehr jest członkiem redakcji; ale Taszyckiemu? Skoro go to raziło, to dlaczego nie powiedział wprost
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mnie? Ale o tym to bym mógł dużo powiedzieć. I to, że gadają przed przeczytaniem!
Ale Lehr przeczyta teraz, jadąc autem z Zenonem, oczywiście już w formie ostatniej
korekty, bo tu nie idzie o Panią, ale o redakcję, tj. o „obronę” mnie, Safara i Zenona.
W Warszawie będę chyba jeszcze w czerwcu, ale bliżej określić nie mogę. Na
pewno będę musiał być 5 lipca na I plenarnym, tzw. publicznym, zebraniu PAN-u,
a wcześniej to wolałbym nie być.
List, jeżeli Pani uważa, może Pani zniszczyć.
Do widzenia
K.N.
924. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 VI 1952

Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam tak późno korektę, bo byłam do nieprzytomności zajęta Komisją Słowianoznawczą PAN-u i sprawami książek Ułaszyna i Mirowicza. Z pozostających 4 godzin snu w nocy też nie mogłam zrobić użytku na korektę, bo to wymagało chwili
odprężenia i spokoju. Zwłaszcza wobec tak bardzo przykrej dla mnie i trudnej do
rozwikłania sprawy.
O artykule moim i zmianach w nim mówiłam trochę z Klemensiewiczem41, który, zasłaniając się osobą Pana Profesora, zajmuje pozycję nieprzejednanego sprzeciwu.
Mówiłam też z Lehrem, który, będąc, jak mi się zdaje, wyrazicielem fobii Kuryłowicza (przecież jego duch się nad tym wszystkim tu unosi), mimo to w rozmowie ze
mną nie ma nic przeciw temu, by pewne szczegóły do mego artykułu wróciły. Czy tak
myśli szczerze, tego nie wiem. Ale nikomu z nich poza Panem Profesorem nie wierzę.
Cóż, sprawa ma rzeczywiście posmak wyraźnie polityczny42, ale nie tylko moje wypowiedzi, lecz także postawa i argumentacja pozostałych członków Komitetu Redakcyjnego. Znajdujemy się w dwóch różnych obozach, i to coraz głębiej się rysuje. Bardzo
przykre też odnoszę wrażenie z obecnej przeredagowanej wypowiedzi43 od Redakcji,
która próbuje się w jakiś sposób usprawiedliwić, że pomieszcza artykuł o Jaszuńskim. (Na to przychodzą wspomnienia rozmowy z Lehrem: czemu od Jaszuńskiego
się zaczyna? – A czemu nie od niego?44 Że Żyd i że komunista? To jest argument nie
powiedziany, ale na pewno myślany przez tych panów i wielu innych). Kiedy Jaszuń41 Na marginesie ołówkowy zapisek Nitscha: co do czego?
42 Trzy poprzedzające odsyłacz wyrazy podkreślone ołówkiem przez Nitscha, nad nimi dopisek: ale kto zaczął?
43 Na marginesie dopisek Nitscha: słusznie.
44 Na marginesie i między wierszami dopisek Nitscha: a dlaczego o Jaszuńskim nie tylko jako
o lingwiście?
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ski był w więzieniu i kiedy tam pisał swoje artykuły drukowane w JP, siedział tam za
to, że był komunistą i marksistą45. Sądzę, że będę mogła wymienić w artykule ten
szczegół? W tym właśnie duchu wprowadziłam tam wzmiankę na początku w jego
krótkiej biografii, godząc się na to, że została skreślona część – zgodzę się, że niefortunnie sformułowanego46 – marksizmu ideologicznego Jaszuńskiego w zakończeniu
artykułu. Poza tym restytuuję z powrotem część wykreśloną przez Redakcję, która po
odrzuceniu zdania o marksizmie nie ma żadnego posmaku politycznego. Najwyżej
można by „tanią łatwiznę” skreślić, jeśli to kogo razi.
Chcę też bardzo podziękować Panu Profesorowi za któryś z początkowych listów
z tej serii, próbujący uzasadnić czy wyinterpretować moje określenie marksistowskiej
metody badawczej. Pisząc wtedy tamto zdanie, tak samo właśnie oceniałam te argumenty: że nie różnią się one od uczciwej metody badań językoznawczych, stosowanych i nie przez marksistów, ale są zgodne z założeniami marksistowskimi.
Na tym kończę – Pan Profesor musiał mieć dużo przykrości z tego powodu.
Ja ich mam nie mniej – i zostaną jako stały osad w stosunku do pewnej grupy
językoznawców.
Do widzenia
A.O.-J.
925. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 VI 1952
Szanowny Panie Profesorze,
przedwczoraj dostałam list Pana Profesora z 5 czerwca. Dopiero 10. Miałam ciężką
bardzo połowę tygodnia – egzaminy i różne konferencje uniwersyteckie, i jeszcze
biurowość organizacyjną PAN-u. Nie orientowałam się, na co się z nią zanosi. Przyszła jeszcze wariacka korekta fragmentu mojego Igora w „Pamiętniku Literackim”
w asyście expresów i telegramów tam i z powrotem47. Teraz odchodzi znowu wariacka korekta matryc z indeksem do Klonowicza i innych spraw dla PWN. Ale jedno
przynajmniej mam już za sobą: wykorygowanie właśnie partii z tekstem Łepkiego,
którego przekład jest prawdziwie ładny, a miejscami bardzo ładny. Bardzo dziękuję
za książkę i wysyłam ją równocześnie z listem.
Gmatwa się sprawa papieru, na który leżą u mnie pieniądze Państwa. Pelur 48
został wyprzedany i nie wiem, czy mam kupić zwykły przebitkowy, czy też jaki inny?
Na przykład ten, na którym w tej chwili piszę, kosztuje po 5 groszy za arkusz lub coś
45
46
47
48

Wyraz marksistą podkreślony przez Nitscha, na marginesie znak zapytania.
Ta część zdania, między myślnikami, podkreślona przez Nitscha.
Mowa o artykule Słowo o wyprawie Igora w przekładach polskich.
Gatunek cienkiego, satynowanego papieru.
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koło tego. Za wielką paczkę 500-arkuszową zapłaciłam 41 zł. Zwykły przebitkowy
jest oczywiście znacznie tańszy.
Na tym na razie kończę, bo już po północy, i proszę o instrukcję, jak postąpić
z papierem? Posiedzenie Komitetu Slawistycznego i Rusycystycznego PAN-u ma się
odbyć w Poznaniu 30 czerwca. Później wypadnie „ujadać się” z protokołem. Żegnajcie, wakacje. Kończę, zostawiając resztę papieru do przebadania.
Do widzenia
A.O.-J.
Co to była za forma zatrucia? Czy nie zostawia jakich złych następstw?

926. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 VI 1952
Szanowny Panie Profesorze,
cieszę się bardzo, że tym duchem był nie Kuryło, ale Tasicius, żałuję bardzo, że stan
zdrowia Pana Profesora nie pozwolił tych przykrych spraw ustalić od razu. Bardzo
bym chciała widzieć się z Panem Profesorem we środę – pewnie po tym posiedzeniu.
Korektę Ostrowskiej (ta część bardziej jeszcze mi się podoba od pierwszej) już chyba
Pan Profesor otrzymał. Było parę małych wątpliwości rzeczowych.
Notatkę w sprawie kirkaku pokazałam Tubielewiczowi49, był przy tym też Mirowicz, który skrytykował objaśnienia Słuckiego. Powiedział, że forma Kirchhut lub
Kirchhack- jest słowotwórczo niemożliwa w niemieckim, choć możliwy jest Kirchhof.
Powinno by być Kirchenhut itp. Tubielewicz ma się zwrócić do pewnego semitysty
erudyty, by ostatecznie ustalić genezę kirkutu. W aramejskim kirka znaczy kawał
ziemi cmentarnej – termin bodaj czy nie prawny. Trudności sprawia zakończenie -ut,
które w hebrajskim powinno by brzmieć -s. A Mirowicz, wilnianin, nie zna jednak
kirkutu. Ciekawa jest geografia znajomości tego wyrazu na ziemiach i obszarach południa czy północy Polski. Na ogół mało jest znany. Powinnam zapytać jeszcze prof.
Zajączkowskiego.
Kto jest ten Słucki? W swojej notatce w zakończeniu wydaje się bardzo pewny
siebie. A może to taki wrocławski temperament?
W niedzielę wieczorem wyjeżdżam do Łodzi, skąd wrócę pewnie w poniedziałek
po południu, a może dopiero wieczorem.
Wojtasiewicz dał mi niezbyt zręczną notatkę o używaniu formy gen. pl. tych bon
zam. bonów (w znaczeniu kartek żywnościowych). Uważa to za ucieczkę przed niepoprawnymi tych babów, paniów itp., ale dla mnie problem się sprowadza do wahania
ten bon czy ta bona. Pokażę to w Warszawie.
49 Władysław Tubielewicz (1924–?) – semitolog, w tym czasie starszy asystent na UW.
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Na tym na razie kończę. Do widzenia za trzy dni
A.O.-J.
927. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 VII 1952
Szanowny i Kochany Panie Profesorze,
przecie to Pan Profesor się na mnie gniewa, a nie ja. I to tylko Pan Profesor może
nie chcieć dlatego do mnie pisać, na co się jednak stanowczo nie godzę. Mamy kilka
tygodni spokojniejszych przed sobą. Czy warto je zatruwać urojonymi pretensjami?
Dla mnie i dla Witolda spokojne to one jeszcze nie są. Orientaliści mają jeszcze
jakieś zebrania programowe i dziekanowanie. A ja tyle pisaniny papierkowej, że z wyjątkiem niedzieli spędzonej w Łodzi u Matki nie odrywam się od maszyny i mocno
zarywam nocy.
Przesyłam tematy egzaminów magisteriów i doktorat z języka polskiego. Wyszperałam to dziś po papierach dziekanatu.
Powinniśmy wyjechać w niedzielę. Ale ja nie wyobrażam sobie, bym mogła zdążyć z biurokratycznymi sprawami i praniem, i szyciem czekającym mnie przed wyjazdem. No i jeszcze ta „adiustacja”, z którą muszę się załatwić teraz. Najwyraźniej urwę
coś z tego urlopu. A naprawdę, to mi się nie chce wyjeżdżać. Tyle przedtem wstępnej
roboty. Igor wciąż leży nietknięty. Wciąż podskakują z ubocza drobiazgi. Pieniądze
otrzymałam i wypłaciłam, co się należało, Orzechowskiej. Bardzo była uszczęśliwiona
tą sumą.
List ten kieruję jeszcze na Salwator. Chyba z Józią jednak jadą Państwo na Zabornię? Życzę spokoju dużego i wypoczynku.
Do widzenia
A.O.-J.
928. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 14 VII 1952
Szanowny Panie Profesorze,
znów wysyłamy mało wypoprawiany artykuł – ale to na życzenie redakcji. Bo jestem
jednak tak śmiertelnie zmęczona przed wyjazdem, że wciąż zasypiam poprawiając –
a obie byłyśmy zawalone papierowymi formalnościami niemal do ostatniej chwili.
Do widzenia – nie chcę przez miesiąc nic wiedzieć o formalnościach biurowych.
Nawet do Siuduta nie napiszę, a w każdym razie nie od razu.
Nasz adres od poniedziałku: Ustronie Morskie, Dom Pracy Twórczej Zaiksu, ul. Bolesława Chrobrego 57a.
Napiszę później dokładniej
A.O.-J.
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929. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Ustronie Morskie, 21 VII [1952]
Szanowny Panie Profesorze,
jesteśmy nad morzem od 17 VII. Pogoda nie dopisuje. Zimno i wietrzno. Najgorsze,
że nie ma tu atramentu do piór wiecznych ani kałamarzy. Byliśmy już po to w Kołobrzegu – bez rezultatu. Liczymy jeszcze na Koszalin lub Białogard – ale w każdym
wypadku to całodzienna wyprawa i strata dla pracy i wczasów.
Siedzę w Klonowiczu, Szymonowiczu i w ogólnej lekturze językoznawczej. Do
dn. 16 VII godz. 15 nic nie nadesłała drukarnia JP zesz. 3. Dostaną członkowie studenccy i ja dopiero w sierpniu.
Jak się żyje Państwu na Zaborni? Jak zdrowie?
Do widzenia
A.O.-J.
930. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 25 VII 1952
K.P.A.,
dziękuję za kartkę i podziwiam: 1) Panią z powodu jej sposobu odpoczywania,
2) ZAiKS za atrament, jako że ten ZAiKS spadł z księżyca i nie wie, gdzie żyje.
JP istotnie wyszedł z drukarni dopiero 16 bm., tak że indywidualni członkowie
dostali 2 dni wcześniej; za to prenumeratorzy kilka dni później, bo „Ruch” oczywiście mimo zawiadomienia odebrał nakład z drukarni w dobre kilka dni później.
Tutaj rzecz zdumiewająca. Odziomka udało się skłonić do wyczyszczenia swojej
stajni Augiasza, porządnego wybielenia izby i wyszorowania, tak że siostra mojej żony
tam mieszka, a my mamy na lato pokój „gościnny”. Odziomek przez lato w tzw.
składziku (zresztą nie ma prawa do niczego).
Ja tylko napisałem notatkę do JP, a drugi artykulik „doń”, Bala50, przerobiłem
i uzupełniłem. Niewiele tam zostało Balowego, ale trudno: pójdzie pod jego nazwiskiem (nie jestem przecie Dorszem). Nr wrześniowy już się od tygodnia składa; musi
wyjść we wrześniu.
Moja żona, jak na jej zasadnicze braki organizmu, ma się nie najgorzej. Ja byłem
2 dni (deszczowe) w Kościelisku u Urbańczyków i Wandzi.
Życzę ocieplenia się i wypogodzenia
K.N.

50 Józef Bal (1928–1992) – uczeń K. Nitscha i W. Taszyckiego, w 1952 r. obronił magisterium, od następnego roku do śmierci pracował w zespole Słownika staropolskiego. Tu mowa
o jego notce Manna, JP XXXII.
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931. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Ustronie Morskie, 29 VII 1952
Szanowny Panie Profesorze,
ryzykuję jednak list zielonym atramentem, bo nie mogę się doczekać niebieskiego,
o który pisałam do Łodzi. Dłuższy jeszcze brak wiadomości stamtąd być może, że
przyśpieszy mój wyjazd stąd. Pogoda tu nadal mży. Nadal biorę tylko ciepłe kąpiele
morskie, a Witold jedne i drugie. Plażujemy mało, za to staramy się chodzić na
spacery, które się wahają między 15 km a 20 – zależnie od możliwości marszowych.
Jest tu jedna tylko szosa betonowa idąca przez lasopark, która umożliwia chodzenie
w naszych niedostosowanych do słoty pantoflach też w porę deszczu.
Witold siedzi nad 2. częścią swego Czuang-tsego51, którego rękopis ma być gotowy na listopad. Ja wkopałam się w 2 roboty, z których (wskutek mego nieobliczenia
się) nic nie wyjdzie, bo bardzo powoli idę z nimi naprzód i niewłaściwą mam kolejność czynności, i bardzo lekkomyślnie podjęte terminy. Jedna jest to Worek Judaszów,
który powinien być objaśniony przeze mnie częściowo z Budzykiem oraz powinnam
dać opis języka zabytku. Do tego opisu materiał byłby właściwy po zrobieniu indeksu. A indeks jest takich rozmiarów, że go musi kto inny na surowo robić w Warszawie. Więc udaję tylko, że to niby robię tutaj. Rzecz druga to Sielanki Szymonowicza:
do nich robię indeks sama. Jest to robota powolna i obliczyłam, że robiąc co dzień
po 1 stronie (±3–4 godz.), skończyłabym go w ciągu 3 miesięcy. Termin ukończenia
obu prac: koniec września.
Podjęcie indeksu samej ma tę dobrą stronę, że każdy dzień przynosi realny zrobiony materiał i że w ten sposób nie przeoczę osobliwości grafiki bardzo nieczystej
w egzemplarzu, z którego korzystam (1614 r. Akademia Zamojska). Intelektualnie
mało z tego wynoszę. Ale za to nurzam się w powodzi wątpliwości. I to mi w pewnym sensie rozszerza zakres orientacji w materiale i w zapytaniach, które powinnam
skierować pod adresem współpracowników Wydań Tekstów Staropolskich na którymś z przyszłych posiedzeń roboczych. Na razie widzę jedno: nieuporządkowanie
klasyfikacji wyrazów według części mowy. Punkt wyjścia formalny jest trudny do
zachowania i czasem ta „forma” wymagałaby historycznego ujęcia. Bardzo pomocną
rzeczą byłoby ukonstytuowanie kategorii wyrazów modalnych (zwanych ewentualnie
partykułami w szerszym zakresie), gdzie by się z całym zdecydowaniem dało odkomenderować wyrazy w rodzaju też, tylko, niech, przed się itp. Ale to nie zmniejszy
wahań tego typu, czy np. jak, jako (jakoby), tak, kiedy uważać za spójniki czy za
przysłówki, czy za zaimki nieodmienne. Choć to ostatnie najmniej mnie przekonuje. Ale w dodatku kategorie gramatyczne w XVI–XVII [w.] mogą się bardzo różnić
51 W. Jabłoński przełożył wspólnie ze swymi uczniami, Januszem Chmielewskim i Olgierdem Wojtasiewiczem, dzieło filozofii taoistycznej z II w. p.n.e. pt. Prawdziwa księga południowego kwiatu Czuang-tsy (1953).
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w stosunku do dzisiejszości i nie mogę rozstrzygnąć, czy w tym ma odpowiadać naszemu wtem, czy też jeszcze to oceniać jako wyrażenie przyimkowe (praepos. + pronomen). Jest to bardzo istotne, bo znajdzie swój wyraz w indeksie. Kwestia pisowni
mogła być może pierwszym wskaźnikiem, ale jeśli nie jest nim co do adwerbiów dla
nas dziś (z polska, przedtem, poza tym), to jak sądzić na temat Szymonowiczowego
potym, ale w tym. Albo siła może być rzeczownikiem, przysłówkiem lub liczebnikiem
nieokreślonym. Dlatego tempo mojego indeksu wypada poniżej minimalnej normy.
Załączona kartka pokaże moje „indeksalne” bolączki.
Jeszcze jedno: jaką częścią mowy należy określić wyrazy grano, dano, wiązano
itp. Czy jest to participium, czy verbum impersonale. Taszycki posługuje się podobno
osobną jakąś nazwą na ten typ imiesłowu, przez co nie zalicza go do impersonaliów.
(A w ogóle impersonalia ciekawie się rysują w zabytkach staropolskich i wymagają
osobnego szkicu). Mówił mi o tym Kuraszkiewicz.
31 VII 52

Na tym kończę ten list, który przerwany był na jeden dzień. Pojechaliśmy na wycieczkę ze Skorupkami do Darłowa. Miasteczko z ładnym muzeum i ładną architekturą (gotyk i w. XVI–XVII). Portu nie zdążyliśmy zwiedzić ani plaży wskutek fatalnego rozkładu kolejowego: tylko 1½ godziny na pobyt i zwiedzanie. Za to 3-godzinne
czekanie na połączenie w o wiele mniej ciekawym Koszalinie, nie licząc przesiadania
w Sławnie. Cała eskapada trwała od godz. 6 rano do 6 po południu. Skorupka milczący, łagodny człowiek. Jego żona góruje nad nim żywotnością kobiecą w sprawach
codziennych, praktycznych, a ich 10-letnia córeczka jest nieznośna i terroryzuje rodziców i otoczenie własnym egoizmem i nadąsaniem. Miała już parę krótkich spięć
z Witoldem, który słabo znosi nieznośność czyją w bliskim otoczeniu.
Nie jest niemożliwe, że mój pobyt bardzo się tu skróci. Nie mam zupełnie wiadomości od Matki i jeśli dziś – jutro nie będę miała odpowiedzi z Łodzi na moje
2 listy, to się wyprawię stąd wcześniej. Dziś mija właśnie 2 tygodnie od naszego
tu przyjazdu. Odpoczęłam zupełnie nieźle. Może się tylko nie odespałam, ale za to
trochę przychudłam od ruszania się po świecie. W tymże ZAiKS-ie kończy właśnie
swój miesięczny pobyt Batowski – występujący tu „incognito”, jak mię uprzedził,
ale zwany przez wszystkich profesorem. Nie wiem więc, do czego się ta tajemniczość
sprowadza. Nie komunikujemy się z nim.
Czy Alina i Wandzia mają wspólne letnisko w Kościeliskach? Jak im tam lato
upływa? Ja wolę być nad morzem, bo tutejszy klimat mniej sprzyja memu zaziębianiu
się. A co z Odziomkiem: czy on, jego pies i jego koza już nie są w stosunku służbowym związani z Zabornią? A czy Józia przyjechała z Państwem razem, czy została
w Krakowie? Pewnie to mój ostatni list z Ustronia – na ogół przeważnie zachmurzonego. Oby u Państwa było bardziej słonecznie!
Do widzenia
A.O.-J.
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932. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 3 VIII 1952
K.P.A.,
skoro Pani już może nie ma nad morzem, odpisuję tylko na karteczkę z „Wenus dała
się nam widzieć”52: dla mnie to jasne: przecie nie: „byśmy się nawzajem widzieli”,
ale: „pozwoliła nam, byśmy ją widzieli”, czyli: „pozwoliła nam widzieć siebie”; co
najwyżej nie „pozwoliła”, ale „sprawiła, że…”. Że „się”, a nie „siebie”, to tylko resztka
jeszcze wtedy dawnej formy acc. O wiele trudniejsza jest sprawa tytułu 3. artykułu
Mańczaka: Akcent grup więcej niż dwuwyrazowych  53, co ja zmieniłem na ponaddwuwyrazowych, ale i bez tej „poręczniejszej” formy napisałabym więcejniżdwuwyrazowych. Zgodzili się na to Lehr i Kuryło, ale się przy tym wywiązały różne opinie i argumenty przy różnych zdaniach mniej lub więcej tego samego typu. Wobec tego
trzeba by dać zaraz w tym zeszycie obszerniejszy artykuł w Odpowiedziach Redakcji,
bo i korektorka muzyczna koniecznie chce rozbić na 3 wyrazy zwrot: Zespoły więcejniżdziesięciotonowe, tłumacząc się zresztą motywem czysto subiektywnym zbytniej
długości wyrazu.
Gdyby nie chęć Pani porzucenia morza, posłałbym tam już teraz korekty ze trzech
artykułów JP już złożonych. Gdyby nie pewne moje zarzuty co do streszczenia przez
Sławskiego głównej pracy Węglarza, byłby już w drukarni artykuł o Węglarzu, który
to Węglarz – co mi się dopiero teraz nasunęło – bardziej, a przynajmniej nie mniej
od Jaszuńskiego na artykuł zasługiwał. Oto, właśnie wychodząc z punktu widzenia
socjalnego, nie należał on do klasy uprzywilejowanej jak Jaszuński, miał o wiele gorszy start życiowy: Jaszuński, jako pochodzący z rodziców nie tylko burżuazyjnych,
ale bodaj i intelektualistycznych, od dziecka był przyzwyczajony do naukowego myślenia, gdy syn małorolnego nędzarza i to sam musiał w sobie wyrabiać, nie mówiąc
już o tym, że tamten studiował beztrosko jako jedynak dobrze się mającego ojca,
a Węglarz już w gimnazjum sam się utrzymywał, a w uniwersytecie harując pomagał
jeszcze młodszemu bratu. Gdyby to było dziś, kwestia, czy Jaszuński w ogóle by się
dostał do uniwersytetu. Ten artykuł pójdzie w każdym razie do tego zeszytu, a odpadnie coś z rzeczy już złożonych.
Te korekty urozmaiciłyby Pani robienie indeksów nad morzem. Dziwię się, że
się ich, choćby jednego, Pani robić podjęła: oczywiście że gdy się to samemu robi, to
się ma z tego więcej korzyści, niż z cudzego, ale czy jest to w sensownym stosunku do
tego, co by się mogło przez ten czas zrobić bardziej wartościowego? I to robi człowiek
po tylu doświadczeniach życiowych?
A więc Ścibor do Warszawy. Mówił o tym Kuryle, u którego był w Białym Dunajcu, o czym znów mówił mi Kuryło, wracający ze mną autem do Krakowa po pierwszym. Ciesząc się z tego z różnych ogólnych powodów, martwię się z powodu Małego
52 Brak tej kartki w zbiorze.
53 Mowa o artykule O akcentuacji grup ponaddwuwyrazowych, JP XXXII.
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atlasu gwarowego: czy w Łodzi Dejna poprowadzi dalej tych gwarowych terenowców?
Czy mu nie popsuje mający tam pójść Hrabec?
Wbrew zamiarowi tyle napisałem, ale przecie list nie zginie, gdziekolwiek Panią
doszedł.
Na pytanie o Odziomka itp. nie odpisuję. Będzie to doskonały temat do zapchania
dziury w rozmowie ustnej. Na pewno chyba będzie to we wrześniu, choć posiedzenie
Komitetu Językoznawstwa ze względu na Atlas wolałbym odłożyć do października.
A więc do widzenia
K.N.
PS. List zielonym atramentem tak wyraźny, żem go doskonale przeczytał. Niestety, gdym
chciał go kupić w Kr. w państwowym sklepie papierowym, nie mieli. A zaszedłem tam, bo
chciałem kupić kopert, których nie dają sklepom prywatnym. I kupiłem, ale – rzecz jeszcze
lepsza niż z atramentem na Wybrzeżu – cała paczka była zupełnie niegumowana, tak że muszę
szukać jakich resztek starych kopert.

933. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 VIII 1952
K.P.A.,
piszę z Kr., dokąd mnie dosłownie od kilku dni coś powołuje: to podatki, to sprawa
mieszkaniowa… Aż tu w drukarni pokazują mi paczkę JP do Pani, dobrze zaadresowaną, która tydzień temu wróciła bez podania powodu! Cóż, kazałem na nowo
opakować i za tydzień znów posłać, kiedy to już Pani na pewno będzie w W-wie.
A tę kartkę kieruję nad morze, bo a nuż Pani jest tam jeszcze. Zaraz też pójdą do
Pani korekty, ale już nie nad morze. Nie wiem zresztą, jakie Pani zostawiła w W-wie
polecenie co do przesyłek poleconych.
No i, napisawszy najpierw tę stronę, zaadresowałem do Warszawy. Przeadresowuję.
Do widzenia
K.N.
11 bm. Ścibor wracając do Łodzi, wstąpi na Zabornię.

934. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 18 VIII 1952

Szanowny Panie Profesorze,
przepraszam bardzo, że nie nadesłałam dotąd adresu Orzechowskiej, ale go sama
nie miałam, bo ona wyjechała na okres miesiąca i dopiero po 15.8 miała się znaleźć
w Warszawie. Właściwie powinna bym ja tę całą adiustację zrobić, żeby się nauczyć,
jakie były braki w tym, co się wysłało. Ale nie chcę próbować. Raz dlatego, że wolę,
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żeby to już wykonała źle Orzechowska, niżbym na tę niedostateczną ocenę sama
miała zarobić. Ponadto, że zajęcie się tym zupełnie mi uniemożliwi robienie wielu
innych rzeczy, z którymi zalegam.
Cały miesiąc wczasów w Ustroniu zajął mi Igor. Wstawaliśmy o godz. 6 rano i po
odliczeniu 3 godzin na plażę i 2 na spacer resztę czasu do 11 godz. wieczorem spędzaliśmy nad papierami, słownikami itd. W rezultacie przygotowałam do przepisania na
maszynie komentarz do Igora historyczno-geograficzny, wypadło mi 125 arkuszków
rękopisu, tego rozmiaru co strona tego listu. Obawiam się, czy nie zbyt gadatliwy
miejscami, a w innych znów momentach z opuszczeniami zbyt niezrozumiałymi dla
polskich odbiorców. Ponieważ się zaziębiłam w końcu pobytu i spuchły mi nogi,
więc mogłam mniej plażować i zdążyłam zrobić ten rękopis z grubsza. Teraz powinnam uzupełnić i posprawdzać szczegóły wątpliwe, których się trochę uzbierało, i raz
jeszcze przynajmniej krytycznie przeczytać.
Wyszło trochę radzieckich opracowań, które należało uwzględnić w komentarzu.
M.i. jest jeden ciekawy artykuł dotyczący strony obrzędowo-magicznej, związanej
z tym tajemniczym *kъněsem. Poza tym mam kłopot przekładowo-interpretacyjny
z dziedziny ornitologicznej: podobno rozróżniają się w terminologii rosyjskiej черные
вороны i серые вороны 54; pierwsze są nietowarzyskie, a drugie żyją i żerują stadami,
i są krzykliwe. Czy to odpowiada po polsku opozycji kruk – wrona, czy też gawron –
wrona? Jest mi to rozróżnienie potrzebne do komentarza do snu Światosława, gdzie
przez całą noc wrzeszczały czy krakały дусови враны (дус, дусов – szary itp.).
Ze Stieberem bardzo mało się porozumiewałam co do streszczenia sekcji językoznawczej na Kongresie Nauki. Ale widzę z tego, co on mi mówił, że to zrobi w sposób dyskretny i referujący możliwie bezosobowo. Bo tylko wtedy będzie się nadawał
[sic]. Osobiście wysunęły mi się duże wątpliwości, czy takie sprawozdanie w ogóle
się uda wnieść do JP w sposób bez narażenia JP, bo cała impreza ma bardzo silnie
akcentowany charakter polityczny, nie licząc niespodzianek z głównym referentem.
Ale Stieber jest lepszej ode mnie myśli, i sądzę, że jest on jedyny, który to może zrobić
najlepiej. Ale sprawa tego kongresowego referatu, jak i przebiegu obrad, właściwie
o wiele więcej obchodzi BPTJ, gdzie referat powinien by być przedrukowany w całości i ewentualnie podany przebieg dyskusji. Czy Kuryłowicz myśli o tym? Wprawdzie skład najbliższego tomu „Biuletynu” już został zaaprobowany do druku, ale ten
dodatkowy mógłby być dodany w przyśpieszonym tempie, a nie może przecie ukazać
się „Biuletyn” bez śladu o tym językoznawczym referacie kongresowym.
Nad morzem było bardzo dobrze. Zwłaszcza Witoldowi bardzo pomógł tam pobyt, a najwięcej bodaj kąpiele w morzu i systematyczny tryb życia (do czego jako
pariasi w świecie profesorskim nie mamy prawa, a przede wszystkim danych w ciągu
54 черная ворона – w polskim nazewnictwie ornitologicznym: czarnowron, wrona czarna,
wroniec; cерая ворона – wrona siwa.
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roku). Co do mnie, to jeszcze nie wiem, czy mam refleksy reumatyzmu nad morzem,
czy tylko zwykłą grypkę. Ale zadowolenie z wczasów całkowite.
Tu w Łodzi znalazłam się zaraz po powrocie do Warszawy, tj. od 16.8. (Wyjechaliśmy z Ustronia 15.8). Matka zmordowana, wychłodzona i wygłodzona – owoc naszych zaniedbań i egoizmów. Teraz gospodarzę z nią, chodzę na targ na Bałuty, skubię
i patroszę drób, gotuję rosoły i wykonuję szereg zajęć domowo-reperacyjnych, które
z niezmierną regularnością spadają jak kataklizmy na tę ruderę (owoc żydowsko-kapitalistycznych imprez budowlanych), i to przeważnie wtedy, kiedy ja tu przebywam.
Stieberowie jeszcze zostali nad morzem, ale pewnie niedługo tu wrócą. A szkoda.
Ogromnie mi jest dobrze tak we dwie z Matką. Wtedy dopiero prawdziwie i zupełnie
odpoczywamy psychicznie.
W Ustroniu moim prześladowcą (nieświadomym chyba) był ten Karski, poeta,
tłumacz, bo to purysta, obrońca mnóstwa pozycji straconych (zanim był usłyszał, tę,
a nie tą, śniada i wieczerza) lub herold pomysłów Doroszewskiego, antycypujących
współczesny stan fleksyjny (uniformizacja końcówki gen. plur. masc. miękkotematowych na -ów: uczniów, palców, słoniów, moździerzów itd.). Jednym słowem zbiornik
niekonsekwencji, nieścisłych argumentów i błędnych wyobrażeń.
Po przyjeździe do Warszawy stwierdziłam, że przyszedł JP z drukarni dla mnie
i studentów, ale spodziewałam się zastać też odbitki mego artykułu, bo to się ostatnio
praktykowało. Tymczasem ani śladu. Czy się nie miało ich odbijać? Jeśli miało, to
rozpocznę poszukiwania via Siudut.
Znalazłam w „Bulletin de la Société de Linguistique de Paris” 1949 recenzję
szwajcarskiej pracy ze słowotwórstwa francuskiego W. Stehliego: Die Femininbildung von Personenbezeichnungen im neuesten Französisch, 1949 str. 161, gdzie widać
jedno: że i tam się szerzą męskie postaci tytułów i zawodów w odniesieniu do kobiet:
Madame le Censeur, une femme maize itd., przy tym i tu się obserwuje nurt ludowy
z przyrostkami żeńskimi tam, gdzie w języku literackim utrwala się maskulinizacja.
Zjawisko to ma ciekawe punkty zbieżne z moim artykulikiem w PorJ i warto by
zrobić notatkę z tego niemiecko-romanistycznego opracowania. Tylko że się należy
ta notatka „Poradnikowi” ze względu na „monopol” tematyki – i tu jestem na rozdrożu, bo nie pamiętam, czy się na „Poradnik Językowy” obraziłam i za co? Ale notatkę
może mi się uda zrobić.
Na tym kończę na razie. Jest jeszcze sporo spraw, do których mnie tu wciągają:
jakaś konferencja we wrześniu podobno organizowana przez Bibliotekę Narodową
w sprawie transkrypcji nazwisk i nazw geograficznych rosyjskich w polskich przekładach z rosyjskiego. Ale nie mam tu przemyślanego materiału. Wciągam w to też
Jakubowskiego Wiktora, żeby się czuć nieco pewniej.
Do widzenia Państwu i pozdrowienia dla całej Zaborni – z Józią, Odziomkiem,
jego psem i jego kozą. Bardzo mi się lirycznie myśli o Zaborni. Pamiętam wspaniały
widok z tarasu i świeżość powietrza i waham się między górami a morzem.
A.O.-J.
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935. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 VIII 1952
Szanowny Panie Profesorze,
długo leżała korekta w biurach uniwersyteckich, zanim mi ją wraz z zaległą pocztą
doręczono wczoraj. Odsyłam ją. Artykulik Karasia pożyteczny, ale robi wrażenie niedoczerpanego, na co sam zresztą wskazuje55.
Jestem w Warszawie od 15 sierpnia. Załatwiam samą biurowość za dwie sekcje, bo
wszyscy na urlopach. Gorycz mnie zalewa i marnie się czuję. Nie dostałam od Pana
Profesora odpowiedzi na wielki list „wczasowy”, pisany jeszcze w lipcu z Ustronia.
Było tam wiele pytań. Na odpowiedź na nie trochę czekałam. Czyżby list nie doszedł?
Czy tylko nie chciał się Pan Profesor tym zaprzątać? Poczta wychodząca z Ustronia
funkcjonowała bardzo źle. Moje listy do Matki nie dochodziły.
Jestem teraz w obliczu uruchomienia jakiejś działalności slawistycznego komitetu
PAN-u. Będę pisać list do prof. Lehra. Przydzielili nam jakiegoś fatalnego sekretarza,
który mnie gani i pogania. Najbardziej mi dolega, że się nie umiem bronić przed robotą, która mi się ze wszystkich stron na głowę zwala. Czuję, że potrzeba zachorować.
Nie mam już teraz sił na niespanie nocą.
Równocześnie z listem do Pana Profesora wysyłam kartę do drukarni z reklamacją
z powodu niewysłanych chyba jeszcze „Języków Polskich” maj–czerwiec. Nie tylko
nie dostałam tych zeszytów ani (zdaje się, że rozsyłanych) odbitek, ale wydaje mi się,
że i tu poczta zawiniła, co nie jest niemożliwe. Chaos i nieład w naszych biurach
wskutek ciągłej zmiany urzędników zaczyna być coraz dotkliwszy. Przed wrzuceniem
tego listu jeszcze raz przewertuję kąty kancelarii ogólnej, gdzie może ta przesyłka
pokutuje niedoręczona mi.
Jak w sumie wypadło lato Państwa? Czy Zabornia już jest zwinięta, czy też jeszcze
tam Państwo rezydują? Widok z okien zaborniańskich utrwalił mi się tak wyraziście
i kolorowo w oczach jak żaden chyba krajobraz podgórski. W tej chwili uprzytamniam sobie, że nie mam prawa do takiego liryzmu wspomnień. Czeka mnie tyle
spraw nie załatwionych. A, jedno pytanie: czy są jakie opracowania dialektologiczne
gwar „od Rzeszowa”? Na tym koniec chwilowo.
Do widzenia
A.O.-J.
JP z Drukarni Krakowskiej dotąd na uniwersytet nie nadszedł. Sprawdziłam.

55 Roszarnia, JP XXXII.
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936. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 VIII 1952
K.P.A.,
wiem, że nie miała Pani specjalnego powodu do pisania, ale że Pani nie odesłała
zaraz małej korekty o „roszarni”, jak Pani zwykła robić, nasuwa mi myśl, że Pani
ma jakieś znów absorbujące zajęcia albo może z powodu zdrowia swej matki siedzi
w Łodzi. Dlatego donoszę w sprawach JP, co następuje: 1. Proszę o spis warszawskich
magisteriów za czas do 31 VIII br., bo to koniecznie chcę dać w numerze za wrzesień–październik, którego ⅔ są złożone i którego korekty dostanie Pani lada dzień.
2. W dalszym ciągu spodziewam się wypchnąć ten zeszyt przed końcem września.
Pewnie Pani siedzi nad Klonowiczem czy Szymonowiczem i rozpoczyna rok od
przemęczenia. Czy wiadomo co bliżej o Pani zajęciach uniwersyteckich w tym roku,
jako też o Stieberze, Słońskim itd.? Ja zrobiłem tylko parę drobnostek do JP, które
trzeba było wypchnąć. Posiedzimy tu, jak się da najdłużej, ale wątpię, by się to dało
przeciągnąć poza 10 września (to z praktyki poprzednich lat). Moja żona średnio, ale
znów nie źle. Lato było bardzo ładne.
Do widzenia
K.N.
Jakiś p. Bracht z W-wy przysłał do JP artykuł o na zakładzie, którego mu nie chciała wydrukować „Nowa Kultura”, choć dla niej powinien być dobry. Wynika z niego, że JP nie czytuje
i o artykule Zieliczowej nie słyszał. Odesłałem mu, bo dla nas absolutnie nic nowego, ale
zaopatrzyłem listem, bo to może i inteligentny człowiek, choć mocno naiwny.

937. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łódź, 22 VIII 1952

Szanowny Panie Profesorze,
nie wiem, jak długo jeszcze tu zostanę, bo to zależy od tego, kiedy wróci znad morza moja siostra; ma zostać jeszcze kilka dni, może do 28.8. Stieber wrócił dzisiaj
i zabierze się do tego artykułu, do czego ma opory, ale się zobaczy, jak to będzie wyglądać, gdy go napisze. Odsyłam notatkę „Redakcji” do artykułu Grappina w ujęciu
Pana Profesora – oczywiście jest lepsza i bardziej przystępna, i elegantsza w stosunku
do Grappina. Moja była sucha, bardzo formalna i niedźwiedziowata. Tego samego
zdania jest Stieber. Z moich sugestii to mam je tylko co do ostatnich dwu wierszy
notatki:
1) lepiej „w tym wypadku” niż „w tym cytacie”,
2) „ogólnopolska konstrukcja dopełniacza po liczebnikach” czy nie powinna by
być uzupełniona przez po niektórych czy pewnych liczebnikach?
Odcinek o gadaniu Doroszewskiego do radia pokażę Orzechowskiej po obcięciu
części końcowej („czy dlatego i umyślnie zlekceważył sprawę”). Myślę, że nie zlekce-
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ważył, tylko jego wypowiedź też była „objawem bierności myślowej”. Jako argument
za pośpiechem było to, że Doroszewski w rozmowie z Witoldem poruszał przygodnie
temat na zakładzie, więc obawiałam się, że będzie chciał o tym pisać w PorJ i stąd ten
u mnie pośpiech. Na szczęście się zdążyło.
Czy Trypućko podpisał się „Lundem” pod swoim artykułem? Bo jeśli nie, to go
można na razie bez kłopotu drukować. Nikt go nie zidentyfikuje jako wroga.
Że stalinochwalstwa jest pełno w tych artykułach w „Izwiestiach” (X, 3), to fakt;
oczywiście jest poniżające. Ja w tej chwil skończyłam czytać Czernycha56 O związku
historii języka z historią narodu, gdzie mowa o „prawach wewnętrznego rozwoju języka” i „postępie” w rozwoju języków. Czuję, że językoznawcy rosyjscy są znów na drodze do nowego skandalicznego dogmatycznego ujęcia (tego postępu), bo Czernych
np. odżegnuje się od stanowiska Vendryesa, które jest jedynie naukowe (socjologiczne), a bez ideologicznego programu. Przy najlepszych chęciach porozumienia i wyłuskania ziarn zawsze trochę osadu i niesmaku zostaje na dnie. Arakczejew 57 „żywie
i w zdrowiu przebywa” – jak można wnosić z tego bałwochwalczego płaszczenia się.
Na tym na razie kończę – chcę wysłać list i załatwić sprawunki jedzeniowe.
Do widzenia – Matka bardzo dziękuje za pamięć i załącza najlepsze wyrazy
A.O.-J.
Orzechowska: Seminarium Slawistyczne, Krakowskie Przedmieście 26/28 (o piętro wyżej nad
nami). Stieber ma bardzo mądry pomysł: żeby JP ogłaszał nie tylko zrobione magisteria czy
doktoraty, ale też by ogłaszał tematy prac magisterskich (oczywiście po zatwierdzeniu przez
rady wydziałowe). Taka ewidencja orientująca byłaby cenna i w zakresie polonistyki nie budząca zastrzeżeń natury politycznej czy tajemnicy państwowej, jak by była w innej dziedzinie
wiedzy.

938. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 25 VIII 1952
K.P.A.,
zmartwił mnie list Pani z 21 bm., otrzymany dziś. A już po liście z Ustronia myślałem, że Pani jednak coś odpocznie, jeśli odpoczynkiem można nazwać choćby
8-godzinną pracę nawet nad morzem. A tu na nowo. Z mojej kartki z Krakowa,
gdziem był 2 dni, widzi Pani, co się dzieje nie tylko na poczcie ustrońskiej. Powtarzam, ale najpierw donoszę, żem na list ustroński odpisał obszernie 4 sierp56 Paweł Ja. Czernych (1896–1970) – rosyjski językoznawca, historyk języka, etymolog i dialektolog.
57 Aleksiej A. Arakczejew (1769–1834) – rosyjski generał, polityk, utrwalił się w pamięci
m.in. wprowadzeniem w latach 1815–1825 policyjnego nadzoru nad szkolnictwem i życiem umysłowym Rosji.
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nia58, bom myślał, że jednak wcześniejszy powrót stamtąd nie jest pewny, a gdyby
nawet Pani już tam nie było, to będzie p. Witold, a wreszcie przecie zarząd domu
ZAiKS-u chyba listy odsyła. Zresztą, jak się pokazuje, nie tylko poczta ustrońska jest dziwna, też warszawska, o ile to nie jest jakieś warszawskie biuro uniwersyteckie.
Za poprzednim moim pobytem w Kr., w najpierwszych dniach sierpnia, pokazano mi w drukarni paczkę z JP zaadresowaną do Pani: doc. dr Jabłońska, Warszawa,
Krakowskie Przedm. 26/28, m. 13, wysłaną razem z innymi bodaj 18 VII, a zwróconą
z W-wy bez podania powodu. Poleciłem poczekać kilka dni, by Pani już na pewno
była w W-wie, i posłać powtórnie, ewentualnie dodając: ewentualnie Dziekanat Wydziału Filologicznego. Teraz napiszę zaraz do Siuduta, by poszedł do drukarni i osobiście sprawdził, czy wysłano. Równocześnie zapytam go, czy posłał Pani honorarium,
a jeśli tak, by się zajął jaką reklamacją. O honorarium go nie pytałem, ale o odbitki
pytałem: odpowiedział, że wszystkie odbitki powysyłał, nie ręczę tylko, czy razem
z zeszytami.
Poprzednią kartkę wysłałem 22 bm., więc może jednak nie zaginęła gdzie w uniwersytecie59. A równocześnie posłałem korektę 1. złamanego arkusza JP. Złożonych
jest więcej, ale wobec braku jeszcze gwałtu wolę wątpliwości z autorami (Gołąbem60
i Sławskim) pousuwać, a Pani posłać już wyczyszczoną.
Co do gwar „od Rzeszowa” to chyba najlepiej wziąć moje Zapiski gwarowe zebrane ze Steinem w „Materiałach i Pracach Komisji Językowej” VII, bo prócz „wschodniej granicy mazurzenia” jest tam zarys fonetyki wsi Kobyle na pd. od Rzeszowa. Na
południe od tego leży Zawilińskiego stary opis Brzezin, na pn. prawie tarnobrzeskie
Matusiaka i Bąka. Teraz to mam stamtąd tylko trochę materiałów do Atlasu. Może
mi Pani napisze, o co to chodzi, to może się w tych materiałach znajdzie odpowiedź.
Ja będę w Kr. 3 i 4 września, to wtedy na pytania odpowiem, ale proszę mi napisać
zaraz na Zabornię, bym już do Krakowa jechał wiedząc, o co idzie, bo tylko w ten
sposób będę to mógł przy krótkim pobycie załatwić.
JP ma materiał na oba zeszyty tegoroczne, i to bez Wędkiewicza, który mimo
obietnic już w tym roku nie nadeśle, a gdyby nadesłał, to na długi w tym roku nie
będzie miejsca, a dawać połowy w ostatnim numerze rocznika nie można. Jest jeszcze
Zaręba, Strzelczykówna (Stiebera) i zapowiedziany Stieber o Warmii, co ze względu
na nędzne teksty warmińskie nawet samego Dorsza, nie mówiąc już o Pomianowskiej, bardzo bym rad [dać] jeszcze tego roku. Nie mówię już o wrocławskich Reczka61
58 W zbiorze brak listu z tą datą.
59 Zob. kartę z 25 VIII 1952 r.
60 Zbigniew Gołąb (1923–1994) – językoznawca slawista, uczeń J. Kuryłowicza, T. Milewskiego i T. Lehra-Spławińskiego. W tym czasie rozpoczął pracę na KUL.
61 Stefan Reczek (1923–1993) – językoznawca, historyk języka, w tym czasie asystent na UWr.
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i Rosponda, które mogą czekać; ale Rospond dziś nadesłał nowy, Zembatówny,
o Psałterzu puławskim i jego nieśrodkowomałopolskim pochodzeniu, jak go bez argumentów określił Taszycki.
Przykro mi, że do tylu Paninych kłopotów dodaję jeszcze ten z magisteriami, ale
koniecznie z różnych względów nie chcę ich wykazu odkładać do zeszytu grudniowego, muszą być teraz. Jeszcze mi nie wszyscy przysłali, ale już u wszystkich urguję.
Żółkiewski – w odpowiedzi na pewne moje żądanie co do legitymacji z PAN-u
dla Brajerskiego62 – chciałby mieć program posiedzeń Komitetu Językoznawczego na
jesień, ale na wrzesień nie mogę już zaprojektować posiedzenia atlasowego choćby
dlatego, że na wrzesień dopiero jedzie na urlop Stamirowska, a bez niej cała strona
administracyjna upada. Projektuję więc na październik, a we wrześniu albo mógłby
Stieber obmyślić posiedzenie teoretycznogwarowe, albo powinno by być jakieś organizujące plan posiedzeń na cały rok. Albo we wrześniu już nie będzie, choć w takim
razie powinno by już nie przepaść w żadnym następnym miesiącu.
Stieber mówił mi o swym przeniesieniu się do W-wy, a przy tym wspomniał, że
się go ktoś pytał, czy wie już o Słońskim. Co więc z tym Słońskim? Jeśliby mu dali
najpierw płatny urlop na rok, toby to było lepsze rozwiązanie.
Na pytanie z Ustronia o Zabornię odpisałem, że to będzie doskonały temat, gdy
za widzeniem się zrobi się dziura w rozmowie. Ale wobec teraźniejszych Pani nastrojów nie chcę Pani robić przykrości i powiem. Wg umowy mamy dwa swoje pokoje,
a zachodni i na piętrze ma dzierżawczyni, z którą stosunki nie idealne, ale znośne
(oczywiście bardziej dla mnie, mniej dla mojej żony). Nadto Odziomek, z którym
nie łączą nas żadne zobowiązania, ale którego chroni nie żadne prawo, ale faktyczne
stosunki, zgodził się wyprowadzić ze swej izby na lato; wyczyściło się tę stajnię Augiasza, wybieliło trzykrotnie (on przez lato mieszka ze swą kozą, dla której też nie
ma żadnego prawa do paszy, bo pasza należy do dzierżawczyni, która go nie zaangażowała, w składziku od zachodu, którego sobie Pani może nawet nie przypomina).
W izbie więc Odziomka mieszkała całe dwa miesiące Anka, która się cały czas opiekowała moją żoną, która co jakiś czas polegiwała po dwa trzy dni. Teraz na 10 dni
zaprosiliśmy do tej izby Gąsiorowskiego, który inaczej nie wyjechałby z Krakowa ani
na dzień.
Moja żona poleciła mi napisać, że bardzo żałujemy, iż nie możemy Pani zaprosić
(już na początku wakacji wspominała, że we wrześniu można by Panią zaprosić choć
na parę dni), a ja nic nie powiedziałem, że bardzo wątpię, by Pani była łaskawa przyjąć, choć Pani przed październikiem nie ma przecie obowiązkowych zajęć.
Zaglądam do ustrońskiego listu. Grano, dano – to dziś funkcyjnie forma nieosobowa moim zdaniem. Wtem czy w tym to oczywiście zależy od epoki i indywidualne62 Tadeusz Brajerski (1913–1997) – językoznawca, uczeń S. Szobera, W. Doroszewskiego
i W. Kuraszkiewicza. W tym czasie zastępca profesora w Katedrze Języka Polskiego KUL.
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go poczucia autora. Na osobną karteczkę odpisałem do Ustronia, a teraz jej nie widzę
i nie pamiętam. Aha, „Wenus dała mi się widzieć” – interpretuję: Wenus pozwoliła
mi, bym ją widział, widzieć siebie.
Nie wierzę, bym nie był w W-wie we wrześniu, ale kiedy, nic jeszcze nie wiadomo.
I nie będzie to wcale przyjemne. Moja żona też będzie chciała, co nie wiem, czy jest
wskazane. Tu przesiedzimy, póki się da, może połowę września. Ale na 3. i 4. jadę
do Kr.
Więc do widzenia
K.N.
Ołówkowych uwag na korekcie roszarni nie odczytałem, ale odczyta je Karaś i omówimy.
Z Orlą źle: odwieziono ją z Morskiego Oka i leży bez ruchu głowy i kręgosłupa, z silnymi
bólami.

939. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 VIII 1952

Szanowny Panie Profesorze,
mam dużo spraw i mało czasu. Proszę zatem wybaczyć list w stylu telegraficznym.
Listy wszystkie doszły. Nadmorską część wygrzebał Witold wraz z fotografiami
ze swoich papierów. Dziękuję za półzaproszenie zaborniańskie. Na pewno bym nie
skorzystała. Przecie 4 września zaczynam już wykłady. A teraz mam tyle spraw organizowania siatki egzaminów i wykładów od 1 września, że nie mam chwili spokojnej.
Większość wykładowców i asystentów na wczasach. A ministerstwo żąda harmonogramów „na ostatni guzik” już na 30 sierpnia. Klonowicz z Szymonowiczem śpią
spokojnie na stole.
Odsyłam korektę. Wyjątkowo dużo błędów, mimo że to już 3. korekta. Artykuł
Bajerowej niezły. Materiał ciekawy. Powinna by zająć się przy okazji typem przyimka
popod o charakterze gwarowym czy kolokwialnym i chyba też w jakiś sposób ekspresywnym. Choć może stanowi on szerszą grupę złożonych przyimków w rodzaju
ponad, poza, podług, spoza, (s)pośród? Ciekawe zadanko seminaryjne.
Za informacje o gwarze okolic Rzeszowa bardzo dziękuję. Wystarczą mi. Niestety,
to nic naukowego, tylko informacje dla jakichś literackich znajomków z ZAiKS-u.
O dane co do magisteriów nie mogę się teraz zwrócić do dziekanatu, bo tam
teraz brak urzędniczek zorientowanych, ale może w Seminarium Dorsza będą jacy
zorientowani.
Stieber już jest zamianowany63. Niestety, mieszkania jeszcze nie ma. Trzeba będzie
poczekać. Na razie będzie przyjeżdżał raz w tygodniu na wtorki. Trzeba do niego
63 Na Katedrę Filologii Słowiańskiej UW.
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napisać do Łodzi w sprawie zaprojektowania tego posiedzenia Komitetu Językoznawczego. Ja go znów muszę sprowadzić na wtorek ten i następny na posiedzenie
naukowe katedry i wydziałowe. Słoński utrzymany zostaje bez zmiany. Na czym mi
bardzo zależy.
Mam znów pilne zajęcie z PAN-em, gdzie trzeba zorganizować jakieś posiedzenie
bibliograficzne, nie licząc innych programowych. Piszę o tym w tej chwili do prof.
Lehra. A jak wyobraża sobie Pan Profesor formy wymiany kulturalnej z zagranicą
(demokracji ludowej)? Bo trzeba też plan przedstawić. Wizyty z wykładem? Wyjazdy
na studia? Wymiany wydawnictw? Co jeszcze? Kogo wysyłać? Kogo zapotrzebować,
a kogo czego nauczyć?
Wiadomość o Orli bardzo, bardzo mnie przygnębiła. Nie myślałam, że to groźne
i nieodwołalne przyjdzie tak prędko.
Do widzenia. Śpieszę z listami na pocztę. Same expresy.
A.O.-J.
940. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 30 VIII 1952
K.P.A.,
dziękuję za list, z którego wygląda Pani nie mniej zaorana niż z poprzedniego, ale
mniej zdeprymowana.
Załączam urywek z listu do mnie Siuduta, bo w liście Pani ani słowa o paczce
z JP, o odbitkach artykułu; co do honorarium, to istotnie coś sobie przypominam
tak, jak on pisze, a Pani powinna sobie lepiej przypomnieć, czym istotnie Pani wypłacił. W tym wszystkim bezwzględnie najwięcej winne urządzenia warszawskiego
uniwersytetu.
Magisteria, oczywiście chciałbym mieć do tego numeru, już bodaj w całości złożonego, któremu jednak daleko do połamania 3. arkusza. Przypomina mi się, że Dorsz
już raz kiedyś mi odpisał, że nie uważa za stosowne informować mnie (a nie JP)
o tym, co się dzieje na jego seminarium!! Wtedy już chciałem wydrukować, że Warszawa nie podała mi tego wykazu mimo prośby JP, ale Rozwadowski napisał do niego
i Dorsz przysłał. Myślę, że wobec tej niezwykłej uprzejmości, którą mi okazali przed
wakacjami on i Koneczna (nie okazywali jej jeszcze w sprawie Rzeuskiej), kierownicy
jego seminarium udzielą Pani potrzebnych informacji.
Skoro Stieber już mianowany, to nie rozumiem, jak może wykładać tylko we
wtorki; przecie w Łodzi już nie wykłada. O tej pomyłce i innych z tym związanych
popisał mi Urbańczyk.
Co do planów slawistycznych, to na szczęście nie jestem członkiem komitetu
słowianoznawczego PAN-u64 (nie wybrano mnie, a według regulaminu tej instytucji
64 4 VII 1952 r. przy Wydziale I Nauk Społecznych powołano Komitet Slawistyki i Rusycystyki (od 1957 r. Komitet Słowianoznawstwa). Przewodniczącym (1952–1965) został
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nawet jej członkowie nie mają prawa sami się zgłaszać na członków komitetów!!).
Nie rozumiem jednak, dlaczego Pani pisze o wymianie tylko z krajami „demokracji”.
Moim zdaniem naukowcy powinni napisać do wszystkich, a nie odpowiadać za to,
co zrobią politycy. Ale w obrębie polityki nie należy zaniedbywać Łużyc, ale je silnie
podkreślić.
Ustęp o popod, ponad itp. przypomina mi chwilę, gdy się Pani gotowała do docenckich wykładów w Uniwersytecie Warszawskim i gdy się postarano, by się na nie
nikt nie zapisał. Ciekawy to temacik, a przyjemnie, że w wymianie listów „administracyjnych” znajduje Pani na to miejsce. Niestety wkrótce dostanie Pani i inne korekty z JP. Ale się cieszę, że wreszcie zeszyt wrzesień–październik wyjdzie we wrześniu,
a ostatni powinien wyjść w listopadzie.
2 września jadę na 2–3 dni do Kr., po czym wracam tu na pewno na 5. do 7.,
po czym nie wiem. Ale listy i ewentualne korekty to już do Kr., chyba gdyby był tak
wycelowany, żeby na pewno był 5. lub 6.
Do widzenia
K.N.
941. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 IX 1952
Szanowny Panie Profesorze,
równocześnie wysyłam korektę petitów. Miałam list od Siuduta. Wszystko wreszcie
ponadchodziło: zarówno zeszyty 3. JP, jak i list Siuduta wraz z odbitkami. Honorarium najpewniej dostałam. Gorzej, że nie zabezpieczyłam sobie odbitek z „Pamiętnika Literackiego” i pewnie prócz egzemplarza tomu 42 zesz. 1/2 nic więcej nie dostanę
od redakcji. Nie chcę już mówić, ile mam spraw wtłoczonych na głowę. Głowa mnie
boli od rana do wieczora. PWN, PAN, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, jakieś
sprawy z IBL-em, rusycystyka, konferencja na tym tle o bardzo niemiłym przebiegu.
Mirowicza nominacja – przeniesienie do Warszawy podobno już podpisane
28.8.52. Cały dowcip będzie się teraz zamykał, żeby tu jak najprędzej zamieszkał i żebym mu mogła oddać to kierownictwo. Część godzin sobie w tym roku zatrzymam,
a na rok przyszły niech się sami tym zajmują. Stieber też ma już nominację. Adiunktura Magnuszewskiego65 z Poznania jest już podobno przeniesiona do Warszawy, ale
się jeszcze w W-wie nie pokazał.
T. Lehr-Spławiński, zastępcą Z. Stieber, sekretarzem P. Zwoliński. Członkami Prezydium
zostali A. Obrębska-Jabłońska i M. Jakóbiec.
65 Józef Magnuszewski (1924–1994) – slawista, historyk literatur zachodniosłowiańskich,
w tym czasie adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UW, gdzie przeszedł z Katedry
Literatur Zachodniosłowiańskich UP.

• 489 •

Kiedy Państwo wracają z Zaborni?
Do widzenia
A.O.-J.
Od tygodnia szturmuję o wykaz magisteriów, ale tytuły prac pamiętać ma tylko Doroszewski,
od którego trudno jest to wydobyć.

942. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 IX 1952
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam nareszcie wydobyte od Skorupki magisteria UW. Jeszcze nie są na 100%
pewni, czy to wszystkie, ale sprawdzać za nich nie będę. Za to trochę sprawdziłam
(w jednym punkcie) notatkę o pisaniu nazw jednostek i wydaje mi się, że albo jej
autor, albo ja czegoś nie rozumiemy. Czy nie zajdzie potrzeba napisania do niego
o wyjaśnienie? Bo wygląda, jakby nie sprawdził wskazówek co do wymawiania angielskiego nazwiska Joule.
Śpieszę z wysłaniem listu. Jak z Orlą? Ciągle o niej myślę.
U nas wszystko bez zmian. Umarł Baley prof. psychologii wychowawczej. Podobno dawny lwowski profesor66. Dziś jego pogrzeb.
Kiedy Pan Profesor będzie w Warszawie? Wydaje się, że Komitet Językoznawczy
nieprędko się uruchomi. A my zaczniemy nasz sezon, otwierając go jeszcze jednym
zebraniem organizacyjnym w sobotę 20 września.
Dziś się odbyła operacja Żółkiewskiego. Z niepokojem myślę o wyniku, bo stan
był poważny. Karygodne niedbalstwo jego otoczenia, że się doprowadziło do tak
ostrego stanu zapalnego.
Do widzenia
A.O.-J.
Jak ocenia Pan Profesor ten zielony atrament? Pastylka w sile jednej z boczną szyjką flaszeczki
kosztuje 3 zł – czy zarezerwować dla Państwa parę sztuk tego na próbę? Ja odetchnęłam, odkąd je zdobyłam i znów się trochę więcej zrobię piśmienna.

66 Stefan Baley (1885–1952) – psycholog, lekarz, profesor UW, kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej. Na UJK Baley studiował psychologię i medycynę i do czasu wyjazdu
do Warszawy (1927) pracował jako lekarz w lwowskim Szpitalu Powszechnym.
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943. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 21 IX 1952
K.P.A.,
ponieważ naznaczyłem posiedzenie Komitetu Językoznawstwa na poniedziałek
29/9 godz. 11 (prezydium na 10), więc się wtedy zobaczymy. Proszę o łaskawą wiadomość, czy można wstąpić do Pani w ten dzień przed 10. i o której.
W ostatniej chwili skorzystałem z wątpliwości w artykuliku Hurwica67 i odłożyłem go do następnego zeszytu, a tymczasem jemu posłałem tę korektę z uwagą Pani
(nie, najlepszy zwrot z przymiotnikiem Panin – muszę o tym napisać i o Pańskim,
nie Obywatelskim) i z Paninym adresem. Wiele kłopotu miałem z Manną  68, bo się
wciąż coś zjawiało i przybywało, ale się wreszcie na razie skończyło (nie będzie, że
to z mojego seminarium, ale tak ten dodatek, jak i jego cofnięcie wymaga ustnych
wyjaśnień). A do następnego zeszytu mam już bodaj cały materiał, i to w ⅔ złożony.
A ten zeszyt pójdzie do cenzury w połowie tego tygodnia.
Moja żona koniecznie chce jechać do Gdańska na parę dni, bo w tej swojej
powieści (która zresztą oczywiście nigdy nie wyjdzie, według życzenia Pani) właśnie
opisuje Gdańsk. Byłoby to możliwe w 2. połowie tego tygodnia, ale ja musiałbym
wracać przez Warszawę, a ona musiałaby wracać sama, czego się boję, choć oczywiście w obie strony slipingiem. Wyjechalibyśmy z Krakowa we czwartek po południu,
więc gdyby Pani chciała przedtem coś napisać, to tak, bym to dostał we czwartek
przed południem. I korektę rad bym mieć we czwartek, by ją widzieć i móc w danym razie coś postanowić. Dalszy ciąg ustnie, bo chcę dać list ten teraz do wrzucenia
Wandzi, która zaraz wyjdzie od Orli.
Do widzenia
K.N.
944. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 23 IX 1952
Szanowny Panie Profesorze,
notatki o Joule’u nie sklecę chyba na nowo. Nie pamiętam, czy moje uwagi wypadły w liście, czy na korekcie. Ale wydaje mi się, że tu chodzi o nieścisłe informacje
podawane przez tego pana – autora artykuliku i że te błędne sformułowania trzeba
usunąć, choćby wysyłając do niego moje uwagi. Te nazwy firm wydawniczych z prze67 Mowa o artykule Józefa Hurwica (1911–2016), fizykochemika, historyka i popularyzatora
nauki, w tym czasie zastępcy profesora na Politechnice Warszawskiej i zastępcy redaktora
naczelnego „Problemów”, pt. W sprawie nazw jednostek, JP XXXII.
68 Mowa o trzech notkach na temat wyrazu manna. W tej sprawie w JP XXXII głos zabrali
J. Bal, A. Zaręba i K. Nitsch.
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milczeniem tytułów słowników, z których autor czerpie, zdaje się, dane – są ujęciem
niepoważnym. To trzeba od razu przyszpilić – nie można tak puścić, żeby nie dawać
szpary do zahaczenia pazurów przeciwników.
Zaręba bywa jednak niedokładny, o ile mogę wnosić z jego potraktowania ruskich
źródeł dla wyrazu krasić, kras- itd. Niewspółmiernie dużo w stosunku do artykułu wyniosły wykazy źródeł. Chyba to zostanie skompensowane przez dłuższy tekst
II części (dokończenie).
Nasze zebranie komitetowe 20 IX było czystą formalnością, trafnie scharakteryzowaną przez Pana Profesora. Obawiam się, że i następne wypadną niewiele inaczej.
Przynajmniej te zaplanowane do r. 1953. Będziemy krytycznie dyskutować nad planami. Szczególnie ujemnie na biegu tych spraw odbija się choroba Żółkiewskiego.
Bardzo się o niego tu niepokoją. Już tydzień minął od operacji. Nie wolno go podobno odwiedzać. Kończę, bo czyhają na mnie jakieś recenzje i list do Lehra w sprawach
komitetowych. Nie mam serca do nich.
Czy Orla leży w domu? Czy Pan Profesor przyjedzie w niedzielę, czy w poniedziałek? Na razie do widzenia.
A z Brajerskim to będę się cieszyć, kiedy mu wydadzą to zezwolenie. Mój optymizm na tym odcinku jest raczej […]
[dalej atrament wyblakły, tekst niemożliwy do odczytania]
A czy Karasia interesują sprawy terenowo-gwarowe?

945. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 X 1952

K.P.A.,
okazało się, że JP posyła się do wrocławskiej redakcji „Pamiętnika Literackiego”; niezależnie od tego posyła się JP do IBL-u w Warszawie. Ale to nie jest rzecz ważna,
tj. o tyle ważna, by z tego robić kwestię, bo mogę sobie ten „Pamiętnik Literacki”
kupić. Bodaj ważniejsze by było, gdyby „Językowi Polskiemu” przysyłały na wymianę „Problemy”, jak dawniej, bo ich prenumerować nie będę, a może by się to dało
zrobić przez tego Hurwica. Jest rzeczą równocześnie zdumiewającą, jak i nie pierwszy
raz spotykaną, na jak niskim poziomie, niemal bez poziomu, stoi co do lingwistyki pismo, wymagające od swych czytelników niemal fachowych wiadomości z nauk
fizycznych. Zdaje mi się, że łatwiej czytać JP fizykowi i bez jakiegokolwiek przygotowania specjalnego niż na odwrót. Lingwistyka, nawet elementarna, wymagająca
naukowego stanowiska wobec faktów, jest niesłychanie odosobniona, te fakty poza
poprawnością mówioną i pisaną, a nawet tą drugą, wcale nie budzą zainteresowania. Interesują natomiast infantylne o języku uwagi Tuwima. A bywają w „Problemach” czasem rzeczy, które właśnie dla takich czytelników (takich w ogóle, nie tylko
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w „Problemach”) warto sprostować lub… ośmieszyć. Ostatni wyraz nie wiem, czy
warto komunikować Hurwicowi.
Na razie do widzenia
K.N.
O „ankiecie” napiszę osobno.

946. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 X 1952
K.P.A.,
więc za tydzień mamy się zobaczyć. Wobec tego proszę o wiadomość, kiedy się mamy
spodziewać. Wiem, niestety, że Pani lubi się urządzać tak, by było najniewygodniej,
ale przecie raz mogłaby Pani zrobić od tego wyjątek i przyjechać tak, by Pani dwie
noce przespała w Krakowie.
Ze względu na „wybory” pewnie Pani nie będzie mogła wyjechać wcześniej jak
w niedzielę po południu i przyjechać tu późnym wieczorem, ale to nic nie szkodzi:
przyjęcie będzie na Panią czekać. Bardzo więc prosimy o danie nam wcześniej znać,
kiedy się mamy Pani spodziewać. Nie piszę więcej, bo wypadałoby albo bardzo dużo,
albo bardzo mało.
Bardzo prosimy
K.N.
Paczka z „Językiem Polskim” powinna była wyjść w sobotę; albo dziś.

947. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 21 X 1952
Szanowny Panie Profesorze,
dziś dostałam JP wysłany z Krakowa 16 X, więc bardzo szybko. Opłacam teraz miesięcznie woźnego z kancelarii ogólnej i doręcza mi paczki do rąk lub do mieszkania.
Bo z ostatnimi moimi listami było zupełnie rozpaczliwie.
Kartę w sprawie egzemplarza wymiennego „Problemów” dostałam, ale jeszcze się
nie zdołałam skomunikować z tym redaktorem problemowskim.
Zgubiłam telefon „rodzinny”, a licząc na zastanie znajomych w stołówce, przeliczam się, bo już większość pourządzała się domowo i prywatnie. Tylko dla nas nie ma
nadziei dostać się do lepszego pomieszczenia.
W poniedziałek będę przez jeden dzień. Rano wprost z pociągu muszę iść po
bilet do W. Jakubowskiego (obiecał mi zdobyć sliping powrotny), a wieczorem też
od Jakubowskich będę wyjeżdżać, żeby mieć blisko do dworca i zdążyć tam nocą bez
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tramwaju. Chciałabym może wpaść na Salwator między jednym posiedzeniem a drugim. Poobiednie mam o godz. 16 (administracyjne) i o godz. 17 (bardziej naukowe).
Chciałabym widzieć Orlę – jeśli jest w domu. Matka w Łodzi choruje, nie mam jej
kiedy odwiedzić. Znów mnie przytłacza szarzyzna i beznadziejność wywikłania się
kiedyś z obcych mi robót.
Do widzenia – do za parę dni
A.O.-J.
948. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 XI 1952

K.P.A.,
miałem przyjechać w poniedziałek wieczór, a wrócić we wtorek wieczór. Ale różne
przeszkody atmosferyczne i inne sprawiły, że muszę być w W-wie (o ile ważna jest
wersja chwilowa) we czwartek, a trudno jechać 2 razy tygodniowo. Będę więc może
we środę wieczorem.
A potrzeba jest taka: 1. zeszyt Słownika staropolskiego mógł był wyjść jutro. Ale
zażądano z PAN-u okładki tymczasowej (definitywna będzie dopiero przy I tomie).
Tymczasem tutejsze „biuro kontroli prasy” zażądało „po zrobieniu” na druk wstępu,
bo twierdzi, że pozwolenie było tylko na 1. zeszyt Słownika, ale nie na wstęp. Ale
przedtem, po wielu ceremoniach, dało pozwolenie nie tylko na druk tego wstępu,
ale i na odbicie go*), a dopiero teraz, kiedy już całe 5 arkuszy (w tym arkusz wstępu
i arkusz skrótów) odbito, nie chce dać pozwolenia na „rozpowszechnianie”, dopóki
nie dostanie zgody PAN-u (po prawdzie pozwolenie było jeszcze z ministerstwa).
A PAN, gdy mu się to posłało (na ręce Chałasińskiego ze względu na tę okładkę),
wyraził teraz telefonicznie pragnienie osobistego w tej sprawie porozumienia się
z Mazurem.
Posyłam trochę korekt, tylko trochę, choć większość złożona. Może je odbiorę we
czwartek?
Do widzenia
K.N.
*)

bez tych 2 pozwoleń nie można było ani składać, ani odbijać.

949. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 XI 1952

K.P.A.,
ku mojemu zdziwieniu Ścibor odpisał, że chętnie by się przeniósł na katedrę dialektologii słowiańskiej do Kr., gdzie by mógł pracować nad Atlasem (oczywiście i wydać
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go, gdy ja nie wiadomo, czy do tego doprowadzę). Naukowo byłoby to dla niego
o wiele lepsze niż W-wa, w której nie ma ani asystenta, ani nawet pokoju, nawet biurka… Istotnie, mianować kogo profesorem, a nie dać mu choćby pokoju i asystenta – to kpiny ze zdrowego rozsądku, przed wojną niemożliwe. Choć uważam te jego
smutne rozważania za najsłuszniejsze w świecie, nie wierzę w realność zrezygnowania
z W-wy. Ale chętnie bym z Panią o tym pomówił. Ale to chyba dopiero w grudniu,
gdy Pani będzie w Kr., albo ja będę w W-wie, o ile będzie posiedzenie I Wydziału
PAN, co wątpliwe, bo ten PAN to też instytucja chyba jedyna na kuli ziemskiej i gdy
1 człowiek zachoruje (Żółkiewski), wszystko staje.
Dotąd nie widzę realizacji tego, cośmy we czwartek z Żółkiewskim zgodnie i bezwzględnie ustalili: że o 9. będzie posiedzenie naukowe, a po południu organizacyjne,
i bardzo się boję, że się z tego robi bałagan tak nieprawdopodobny, jakiego nawet
w PAN-ie dotąd nie było. Żółkiewski albo nie zrobił tego, cośmy we czwartek ustalili
(z najzupełniejszą jego zgodą) – albo sekretariat administracyjny nic sobie z jego zarządzeń nie robi. To wszystko nie do wiary, nawet w dzisiejszych urządzeniach.
Prawie na pewno wyjadę z W-wy dopiero we wtorek, i to nie wiem, czy zaraz
rano, raczej koło południa lub jeszcze później. Ale Pani pewnie będzie dopiero na
środę, na Komitet Slawistyczny i Rusycystyczny.
Zacząłem notować uwagi korektowe na pierwszym kawałku papieru, jaki mi
wpadł w rękę. A potem chciałem dopisać tylko jedno zdanie – i zrobił się kawałek
listu69. Bardzo przepraszam za taką formę. Ale przy lampie maszynować nie mogę,
a pisać mogę.
Niech Pani odpocznie, jeśli się to nazywa odpoczynkiem.
K.N.
Oczywiście dla samej nauki byłoby najlepiej, gdyby mógł być w Krakowie, bo jego stanowisko warszawskie głównie będzie wartościowe, jeśli będzie przeciwwagą szkodliwym tamtejszym zasięgom osobistym70.

950. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 XII 1952
K.P.A.,
nie dziwię się, żem jeszcze nie dostał z powrotem korekty 2½ arkusza, bo je wysłałem
dopiero 27 XI, ale nie dostałem też zwrotu tej małej korekty, o której otrzymaniu
mówiła mi Pani w W-wie 24 XI. Posyłam teraz korektę przełamanego petitu, bo nuż
się opóźni nie ona, ale druk, to się może jeszcze co poprawi.
69 Wspomniane notatki znajdują się w górnej części 1. strony listu. Tu pomijamy je jako
nienależące do listu.
70 Dopisek odnosi się do Z. Stiebera.
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3 bm. miał być „zespół koncepcyjny” Komitetu Językoznawczego w W-wie, aleśmy się zorientowali, że zamiast coby mieli jechać do W-wy Nitsch, Lehr-Spławiński
i Kuryło, o wiele stosowniej będzie, jeżeli przyjadą do Kr. Rysiewicz, Dorsz, a choćby
i sekretarka, i tośmy telefonicznie donieśli. Nie jedziemy.
Zaczynam się starzeć i z trudem dociągnę wykłady do 20 stycznia.
Do widzenia, chyba jeszcze w grudniu
K.N.
951. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 XII 1952

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo się zmartwiłam wiadomością o tym przewlekłym zaziębieniu. Czy sprawa
się już uspokoiła w chwili obecnej? Co mówił doktór o tym kaszlu? Nie powinien
Pan Profesor za prędko wychodzić i wracać do zajęć wykładowo-seminaryjnych, bo
to nie wyleczy kaszlu. Nawet gdyby Ostrowska nie mogła dłużej seminarium niższego prowadzić. Na Uniwersytecie Warszawskim do tej chwili, 6 XII, nie został
uruchomiony wykład z materializmu dialektycznego dla I roku. I nic, i cicho! Jeden
z wykładających na rusycystyce wyjechał dn. 1 X na kurację, którą przedłużył do
10 listopada! Więc wniosek: dyscyplina pracy – owszem, ale rozsądna – tj. w wypadku Pana Profesora. Czy była stosowana kodeina dla uspokojenia tego kaszlu? Musiał
się Pan Profesor doziębić w Warszawie!
Konferencja transliteracyjno-transkrypcyjna rzeczywiście miała tak dalece wstępny charakter, że mogło się obejść bez większego grona. Byli: Doroszewski, Jakubowski,
Batowski i ja. Inni nie przyjechali (Nitsch, Stieber, Kuraszkiewicz). Jakubowskiemu
zleciło się wypracować wniosek. Będzie on działał w porozumieniu z językoznawcami krakowskimi. Przede wszystkim (Jakubowski nawet orzekł, że wyłącznie) z Panem
Profesorem. Postanowiło się uprościć zasady z r. 1936 przez rozładowanie grupy ц, з,
с + е, przenosząc ц do tej grupy, gdzie jest l, ż, sz, cz, szcz, zaś ros. с, з wnosząc do
grupy typu b, d, f, m, itd., a więc sie, zie jak bie, die, tie, mie… W ten sposób użycie
j ograniczy się tylko do 3 pozycji: w nagłosie, w pozycji interwokalicznej i wewnątrz
wyrazu po znaku ъ, ь. Niedomagania wymowy „nie dość rosyjskiej” okupione zostaną o wiele prostszym systemem, który może się wreszcie uda narzucić tłumaczom
i wydawcom. To już są plany nie nasze (nas „rzeczoznawców”). Dyskutowało się też
graficzne oddawanie czy pomijanie znaków ъ, ь. Ja byłam za oddawaniem, bo w razie
ich opuszczania, np. po ч, ж, ш, wydawcy zaczną je opuszczać też po в, п i innych
wargowych, których miękkości nie uświadomią sobie: zam. кровь, цепь – krow’,
cep’ zaczną się pojawiać krow, cep identyczne z кров, цеп itp. Choć nie upieram się
przy tym. Osobny rozdział do opracowania to nazwy geograficzne i imiona własne
z niemieckiego lub francuskiego itp. przez jęz. rosyjski przyswojone. Tu się przyjdzie
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sporo zastanowić nad tym. Podobno Taszycki rozporządza sporym materiałem, siedząc nad jakąś mapą, m.i. Rosji, i od niego go zaczerpnie Jakubowski.
Kończę i proszę o prędkie wiadomości o stanie zdrowia, jeśli można, no i o tej
sprawie, o której dopiero mam dostać list. Niepokoi mnie to. Czy druk JP się posuwa?
Do widzenia
A.O.-J.
952. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 XII 1952
K.P.A.,
jak jest z tą panią Schlauch71, o której na posiedzeniu Komitetu Językoznawczego
mówiono jako o ewentualnej koreferentce referatu Milewskiego? Można by ją już
teraz zaprosić na posiedzenie krakowskie 21 I, ale czy warto? To jest: czy przyjedzie?
Czy rozumie na tyle po polsku, by było warto? Proszę w tej sprawie o radę, i to niezbyt odległą, tj. zaraz gdy Pani wróci z tego Poznania. Jak jej na imię i jaki jej adres –
to na wszelki wypadek.
Z tej samej beczki. Na to posiedzenie mogę zaprosić tylko 20 osób niekrakowskich, z W-wy więc Mirowicza, Skorupkę i Tokarskiego (i tak jest w Komitecie
uprzywilejowana); ale gdyby się trafiło jeszcze jedno miejsce, to kogo? Nie chcę pisać
do Dorsza, boby miał pretensje o więcej, co niemożliwe. Nie wiem jeszcze, czy można lub trzeba brać w rachubę dwu młodych aspirantów: Szymczaka72 i nieznanego
mi z nazwiska Dorszowego magistra przydzielonego Stieberowi? Jak się on zwie i co
jest wart według Pani? No i kto w oczach Dorsza po Skorupce i Tokarskim najlepszy?
Kurkowska? Albo zaprosić na ten ogólny temat orientalistów: Jabłońskiego, Kotańskiego i Lewickiego (ten zresztą mieszka na pół w Krakowie)? Zmieszczą się, jeśli się
opuści aspirantów, a Dorsz przeciw nim nic mieć nie może.
Ananiasz okazał się znów megalomanem, wytykając, że nie dostał słownika Sławskiego, bo do niego nie miał prawa, skoro nie przysłał złotówki. Ale jakże można
jemu nie przysłać ze względów osobistych? Ale teraz podobno miał mu Sławski posłać ze swego zapasu autorskiego.
JP jest zbroszurowany, ale radzono nie wysyłać przed świętami ze względu na
wielki bałagan pocztowy. Nowy JP daję pojutrze do druku. Są w nim: Stieber, Ro71 Margaret Schlauch (1898–1986) – amerykańska językoznawczyni i literaturoznawczyni,
od 1940 r. profesor Uniwersytetu Nowojorskiego. Z powodu lewicowych poglądów wyjechała w 1951 r. z USA, gdy zaczęła się tam epoka maccartyzmu, i zamieszkała w Polsce,
gdzie otrzymała stanowisko profesora anglistyki na UW.
72 Mieczysław Szymczak (1927–1985) – językoznawca dialektolog, w 1952 r. rozpoczął pracę na UW jako asystent W. Doroszewskiego.
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spond, Reczek, Safarewicz, Słuszkiewicz, Galas, Stein, Strzelczykówna, a nie mieszczą
się Mańczak, Brodowska, Altbauer (może zresztą niebezpieczny?). Tu proszę o radę:
od czego zacząć, co dać na czoło: Urbańczyka o Słowniku staropolskim czy wspomnienie o Janowie pióra Lehra? Chyba ten nekrolog tradycyjnie.
Pozostają tradycyjne życzenia noworoczne, a tu jestem w prawdziwym kłopocie:
czy życzyć Pani tego, czego sobie Pani sama życzy? Bo przecie Pani sama wie doskonale, że ludzie bardzo często nie wiedzą, co dla nich będzie dobre; raczej im to trzeba
narzucić. Więc tylko to, co Pani wie doskonale: że Pani naprawdę dobrze życzę. Na
szczęście z życzeń nic nie wynika.
8. czy 9. ma być posiedzenie Prezydium PAN-u, a więc prawdopodobnie i ja
w Warszawie.
Więc do widzenia
K.N.
26 XII

Sprawa się w ciekawy sposób upraszcza. Dostałem w tej chwili list od Milewskiego,
oznajmiający mi, że o odczyt w PAN-ie nikt się do niego nie zgłosił, a już co do
odczytu o celach i metodach językoznawstwa amerykańskiego w ogóle odczytu odmawia, bo z braku u nas książek amerykańskich sam o tym wie niewiele. Ostatecznie
godzi się mówić w marcu o dzisiejszym stanie wiedzy o językach amerykańskich Indian. Zapytany o to telefonem Lehr odesłał w tej sprawie do Kuryłowicza, przyznał
jednak, że to on powiedział na ostatnim posiedzeniu, że wie dobrze, iż się Milewski
tym zajmuje. Stanęło więc na odczycie o językach Indian, wobec czego Schlauchka
odpada. Znamienne, że Milewski pyta się w liście, czy go z tym nie odeślę do…
Strelcyna. Odpowiedziałem, że tego nie rozumiem, bo gdy mnie mianowano (nie
wybrano) przewodniczącym Komitetu, doniesiono mi tylko, że do prezydium Komitetu należą też Kuryłowicz, Doroszewski i Rysiewicz.
Przychodzi mi na myśl jeszcze jedna sprawa, nie najpilniejsza, ale na styczeń pilna:
wykaz warszawskich magisteriów od września do 31 XII, tj. ostatnia ich seria przed
reformą; to trzeba załatwić w styczniu za świeża, bo potem będzie trudniej, i chcę
dać do zeszytu styczeń–luty. Będzie tego sporo, bo wskutek bezwzględności terminowej ministerstwa wszędzie puszczano i nędzę. U nas na 14 tej nędzy było 3. Ale
były i zupełnie dobre. No i proszę o formalny system tego spisu wg ustalonego w JP
(następstwo imion i nazwisk, kolejność alfabetyczna, pauzy, spacja…, by nie trzeba
tego w korektach zmieniać).
Do…
K.N.
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1953
953. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 I 1953
K.P.A.,
najpierw „trzykrólskie” życzenia. A skoro już jesteśmy przy Panu Tadeuszu, to Szancer1 jest oczywisty osioł, boć jeszcze Gerwazy wydobytą z mózgu niedźwiedzia kulę
„suknią ochędożył”, oczywiście swoją. Ale ja od najwcześniejszej młodości znam tylko kobiecą suknię; takoż było wtedy w Warszawie (przypadkowe wspomnienie). Ale
Jachowicz2 mówił o sukni Stasia; nie on jeden: z literatury trochę wcześniejszej od
mojego dzieciństwa znam (męskie) suknie, tj. po prostu ‘ubranie’, choć już określonego cytatu nie mogę podać.
Za dużo ma Pani apetytu, boć maximum zaproszonych zamiejscowych to 20.
Wobec tego równocześnie podaję Rysiewiczowi:
1) uprzywilejowana Warszawa: Schlauch, Mirowicz, Skorupka, Tokarski, Kurkowska, Orzechowska, Szymczak, Siatkowski, Tołkaczow [?], Zołotow [?],
2) Wrocław: Bąk, Ossowski, Zawadowski,
3) Łódź: Hrabec, Smoczyński3,
4) Poznań: Jassem,
5) Nowy Sącz: Pawłowski.
Ponieważ stale zapraszani są też: Rudnicki, Zabrocki, Słuszkiewicz, Dejna, Ułaszyn, Brajerski, więc razem jest 23. Piszę Rysiewiczowi, że Ułaszyn nie przyjedzie, że
to tylko honorowe zaproszenie, a Rosjan może by się udało traktować jako nadetatowych gości. Ale gdyby się nie dało, to z bólem serca skreślam Tokarskiego i Orzechowską. Bez zwrotu kosztów może oczywiście przyjechać każdy, ale ja przecie nie
1

2
3

Jan Marcin Szancer (1902–1973) – grafik, ilustrator książek. Tu w związku z artykułem
O. Wojtasiewicza Czyja suknia? – Lis gąsienicą, który Nitsch zamieścił w przygotowywanym w chwili pisania listu pierwszym zeszycie JP XXXIII, dodając dopisek.
Stanisław Jachowicz (1796–1857) – poeta, bajkopisarz, pedagog.
Paweł Smoczyński (1914–1979) – językoznawca, dialektolog, badacz języka dzieci. W tym
czasie asystent H. Ułaszyna na UŁ.
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widzę potrzeby zapraszania Sieczkowskiego i Olszewskich, a Bogusławski4 to bodaj
jeszcze student. Uważam, że warszawiacy i krakowianie są i tak w szczęśliwszym położeniu niż „głucha” prowincja, bo mają co 2. posiedzenie, na którym może być ich
tłum. Zresztą niech Pani zaprasza na swoje, na które nie wiem, ile Pani ma miejsc.
Zaś aspirantom się należy. To oba realne punkty listu Pani. Poza tym le zéro albo
l’infini.
Chociaż, znalazłem temat: moje wreszcie zorientowanie się w jakości warszawskich lingwistek, co dla mnie ciągle tajemnicą. Chcąc się lepiej poznać z Kurkowską,
zajrzałem do „Poradnika Językowego”. W r. 52 nic nie publikowała tam, ale z posiadanego (uprzejmość Siuduta) spisu do całego powojennego wziąłem r. 52; ale to, co
pisała o filiponach na Mazurach językowego, nie zbudowało mnie. Adres jej chyba
Rysiewicz zna, gdy ja nie mogłem mu podać.
Więc „trzykrólskie” (PT, I 5525)
K.N.
954. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 I 1953
K.P.A.,
odpowiadam na zapytania dotyczące JP i osobiste.
1) JP wreszcie wypoprawiany, jutro idzie do cenzury, więc może wyjdzie na 20 I.
Jak tylko cenzura zaaprobuje, nie czekając na odbicie, każę składać nowy, a że mam
2 rozprawy gotowe ± arkuszowe, więc się od razu pchnie. Ale tym bardziej przypominam Lewicką, jeśli ma być w tym zeszycie; niech ją Pani ponagli; niech Pani oczywiście przed przesyłaniem przeczyta maszynopis i ewentualnie naprawi niedociągnięcia.
Administracja JP ma 2 kartoteki, z których na przemian przekłada tych, co zapłacili. W kartotece 1950 byli Mayenowa i Libera, i dotąd są, więc widocznie ich
wkładki na 51 z obojętne jakiego powodu nie wpłynęły. Możliwa oczywiście posyłka
(stwierdzenie wpływu pieniędzy), a nieprzełożenie kartki do teki 51, ale: 1) mało
prawdopodobne, by się to stało akurat z nimi dwojgiem, 2) niech przyślą swój odcinek potwierdzający wysłanie pieniędzy, a sprawdzi się (bez tego niepodobna szukać,
nie wiedząc, kiedy to być mogło). Przy tej sposobności przypomniałem Siudutowi,
by w paczce do Pani posyłał co najmniej 2 egzemplarze ponad rachunek, by Pani
miała na taki wypadek i nie potrzebowała dawać swego egzemplarza.
Sprawa późnego wysłania w zeszłym roku premii to inna sprawa, którą mu
zresztą też przypomniałem. Lepszego administratora na razie nie mam, a w innych
4
5

Andrzej Bogusławski (ur. 1931) – językoznawca slawista, filozof i teoretyk języka. W tym
czasie asystent na UW.
Pan Tadeusz, Księga I, wiersz 552: „Jako osóbki, które na trzykrólskie święta…”.

• 500 •

sprawach: pisanie o zasiłek z całym bagażem papierków, znanie się na dostawaniu
papieru drukowego i okładkowego (lepszego nie można było znaleźć), kierowanie,
tj. puszczanie w ruch Słownika etymologicznego Sławskiego (już była początkowa korekta) itd. – jest doskonały, gdy ja już na tym punkcie jestem do niczego. Sławskiego
Słownik etymologiczny oczywiście członkowie będą dostawać zeszytami. Wątpię, by
wyszedł w ciągu roku.
Załączam kartki: 94, gdzie Pani zobaczy, co wtedy cenzura wykreśliła; a 25 z Pani
uwagą o końcu Karasia (zostawiłem bez zmiany, bo ja i tak tego bełkotu nie rozumiem). Zdanie o kumplu w ostatniej chwili złagodziłem.
2) Orla od 13/12 w klinice, ale w przyszłym tygodniu ma wyjść. Przeciągnęło
się, bo po dużej operacji w piersi i pod pachą zabrakło skóry, tak że trzeba ją było
brać z brzucha i z początku nie wszędzie chciała się przyjąć (ropiało). Ale na razie
jest prawie dobrze – inna rzecz, czy się nie pokaże przerzut w inne miejsce i kiedy.
Tymczasem rozchorowała się na anemię Mania, jak koń ciągnący w stanie zupełnego
wyczerpania (od paru lat przecie obsługuje Orlę i jej córkę), a padający, gdy się go
wyprzęgnie. I jej to trochę się poprawiło – myślimy o „witaminie B12” – ale jak
będzie, gdy Orla wróci?
3) Inne sprawy: Słownika staropolskiego koryguje się 1. arkusz, ale wstęp Urbańczyka jeszcze tkwi w cenzurze. Atlas gwarowy przygotowuje mapy robocze i inne
rzeczy, ale ośrodki uniwersyteckie nie przysyłają zebranych wyrazów. Wobec tego
w pracowni robi się tylko koło Słownika gwarowego: I stopień: rozkartkowanie drukowanych słowniczków (robota o wiele większa niżem myślał).
Uniwersytetu mam coraz bardziej dość. Ustawą uniwersytecką się nie wzruszyłem, bo: 1) niczego lepszego się przecie nie spodziewałem, 2) absolutnie się z tego
wycofuję (niech i mnie wolno być raz cynikiem).
W listopadowym „Poradniku” (październikowego dotąd nie mogę zdobyć, gdyż
„Ruch” nie nadesłał) jest niby recenzja (właściwie czyste streszczenie) Pomianowskiej
o Taszyckiego mazowieckich patronimikach. Rospond ją słusznie na końcu swojej recenzji przygwoździł. Gdym z nią dość długo na podwórzu (terenie uniwersyteckim)
rozmawiał, wydała mi się dość rozsądna i sympatyczna, ale jak pokazuje się, że jeszcze
zupełnie nie dorosła do pisania na serio recenzji. Wykoleją ją.
Jak Pani zdrowie?
Do widzenia
K.N.
PS. Moja jazda do W-wy wciąż się odwleka z odwlekaniem organizacji PAN-u. Nie boleję
nad tym.
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955. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 I 1953
Tradycyjnie K.P.A.,
dziękuję za listową karteczkę z 31/12 i adresuję na los szczęścia według ogólnikowego
adresu szpitalnego6. Bardzo bym chciał wiedzieć, co się z Panią dzieje, ale trudno.
Z obawą posyłałem korektę (3 razy), więcej wierząc adresowi domowemu
i p. Witoldowi. Ale może to za duże obarczanie Pani. Nie chciałbym jednak zrywać tego węzła Pani z JP. I tak się martwię, co się stanie z paką zeszytu odrodzeniowego, którą wreszcie pojutrze mają wysłać: na pewno wielu czytelników bardzo
go już pożąda, a nie wiem, kto go będzie w zastępstwie Pani rozdawał: Zieliczka? 7
Ale nie ma możności kierowania gdzie indziej. A zeszyt 5. już cały po 1. korekcie,
w połowie przełamany. Czekam na znak życia Pani, by, i czy posyłać resztę korekty. W każdym razie wyjdzie w styczniu, co wobec skandalicznego spóźnienia
odrodzeniowego jest względnie dobrze. Na szczęście nie potrzebuję się kłopotać
styczniem–lutym, choć mnie martwią kłopoty jego redaktorów. Nie wypada się
do nich wtrącać, ale widzę, że nie będzie artykułu dla mnie najciekawszego: wcale
nie o mojej popularyzacji, ale o moim pomaganiu młodszym lingwistom na seminariach i poza seminariami. Wprawdzie się dowiedziałem, że im nieraz szkodziłem, ale chyba nie wszystkim.
Do poprzedniego: ja się do redaktorów nie wtrącam, ale oni się czasem do mnie
wtrącają.
Zresztą z W-wy same złe wiadomości.
Do widzenia 22/I?
K.N.
956. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 I 1953

K.P.A.,
termin Prezydium PAN zmieniono po raz 4., tym razem na 23–24 bm., a w związku z tym przywraca się termin posiedzenia Komitetu Językoznawczego na 21 bm.
w Krakowie (po różnych innych propozycjach, a nawet po rozesłaniu już innych
zaproszeń, które będą odwołane i sprostowane). Komitet Slawistyczny zostaje 22 bm.
Wobec tego przyjedzie Pani pewnie we wtorek wieczorem albo we środę rano. Prosimy o wiadomość. Ja niestety pojadę do W-wy we czwartek w południe, a Pani zostanie tu co najmniej do czwartku wieczora. Moja żona może pojedzie ze mną, ale to
6
7

List adresowany: Szpital Miejski I, Oddział Wewnętrzny 1.
Hanna Orzechowska.
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nic nie przeszkodzi Pani zostać u nas choćby przez noc z czwartku na piątek, bo Józia
zawsze dla Pani wyjątkowo życzliwa, jak poza tym chyba tylko dla Wandzi i Jędrka.
Korekty JP dam Pani w Kr., bo posyłać już nie warto.
Do…
K.N.
957. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 17 I 1953
Szanowny Panie Profesorze,
jeszcze Panu nie odpowiedziałam w sprawie korekty artykułu Urbańczyka do JP, ale
z nieodpowiedzi pewnie wywnioskował Pan Profesor, że tej korekty u siebie nie znalazłam. Pewnie już się dało ją odnaleźć?
Jestem od świąt jeszcze sprzed Poznania zaziębiona i zaziębiam się ciągle za każdym razem na nowo, gdy stoję na ulicy czy się poruszam w zmiennej temperaturze.
Przewiduję też „zaziębiającą się” jazdę do Krakowa, dokąd przyjadę we środę rano.
(We wtorek do wieczora mam zajęcia). Zatrzymam się w hotelu Francuskim, bo
blisko Akademii i Lehra, z którym muszę odbyć różne rozmowy. Na wieczory wypożyczę sobie Nahtigala z Seminarium Slawistycznego, a wracać będę dniem w piątek
rano, chyba o 9., 19 w piątek znów mi coś wypada. W każdym razie wpadnę na Salwator też na chwilę i do Orli, i do p. Jasieńskiej może. Dużo planów, dużo zmęczenia,
czasu jak na lekarstwo.
Do widzenia
A. Jabłońska
958. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 II 1953
Szanowny Panie Profesorze,
był u mnie wczoraj Glinka, którego skłoniłam, by telefonicznie ustalił datę przyjazdu swego do Krakowa i porozumiał się z Panem Profesorem w sprawie uzyskania
zaświadczenia, że jego praca nad słownikiem wsi ostrołęckiej jest pilna, co mu znów
pozwoli uzyskać zniżkę godzin w szkole w 2. półroczu i wykonać ten słownik ostatecznie. Jednocześnie wybiera się on z zapytaniem do Pana Profesora lub pracowni
słownika gwarowego i Atlasu gwar polskich w sprawie niektórych punktów kwestionariusza atlasowego. Spodziewam się, że uda mu się jego podróż, a raczej główny cel
podróży: to zaświadczenie, z czym należy się śpieszyć, bo ma w tej chwili możność
dania zastępcy na swoją część godzin do szkoły, gdzie pracuje (o co – zastępcę – nie
jest wśród fizyków tak łatwo).
Zaczynam się znów jakoś gorzej „poczuwać” – i nawet nie bardzo to wygląda na
wątrobę. Jedna rzecz wypada mi pomyślna – to fakt niezatrudnienia mnie w 2. seme-
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strze na jakimś kursie w Instytucie Polsko-Radzieckim (miał tam być kurs gramatyki
porównawczej języków słowiańskich). Kończę, bo Witold list bierze na pocztę.
Do widzenia
A.O.-J.
959. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 II 1953
K.P.A.,
a więc W-wa tak urządziła, że miejsce najbliższego zebrania dotąd niepewne. Ja zgodziłem się na W-wę z zastrzeżeniem, że bardzo wątpię, bym pojechał, a Kuryłowicz
na pewno nie pojedzie. Glinki nie mogłem umieścić na liście zaproszonych do ewentualnego Krakowa, bo i tak, po uwzględnieniu Mirowicza, Chmielewskiego…, zostawiłem Dorszowi do wyboru 2 miejsca z czterech osób: Skorupki, Kurkowskiej,
Tokarskiego i jego flamy Pomianowskiej.
Poświadczenie Glince oczywiście zaraz posłałem. Bardzo bym się chciał z nim
kiedy ustnie skomunikować, ale to wymaga wcześniejszego porozumienia, bo ja niestety na posiedzeniach Komitetu jestem cały dzień zajęty. Ale może by to Pani jako
urządziła kiedy w Warszawie, a też zawiadomiła go o posiedzeniu warszawskim, na
które ja może się jednak zjawię, choć ani moje właściwości fizyczne, ani „duchowe”
(jak się one teraz nazywają?) nie ciągną. Tyle o Glince i Komitecie.
JP złożony [w] 3½ arkuszach, ale mimo to nie ukaże się przed początkiem marca,
bo cenzura może trzymać bez końca, czego przykładem Słownik staropolski, wreszcie
wczoraj dobity do końca, ale nie mający jeszcze rozdzielnika z PAN-u. Wygląda to
jednak, że centralny Urząd Kontroli Prasy nie jest dla PAN-u dobrze usposobiony.
Co do JP przypominam, że zamawianie przez członków premii dawniejszych powinno nastąpić do końca lutego. Na zeszyt 2. mam już dużo materiału, tak że jeżeliby
ten zeszyt nie ukazał się do końca kwietnia, będzie to winą moją; boć JP jest jeszcze
ostatnią funkcją, którą spełniam jako tako.
Lehr mówił mi kiedyś telefonem (jest to w razie potrzeby najlepszy sposób komunikowania się z nim – do innych spotkań nie ma zbytniego pociągu), że jeżeli
będzie chory, to się jedno posiedzenie slawistyczne nie odbędzie i koniec. To jego
stanowisko powinno być dla Pani pouczające, ale czy będzie? Naprawdę, niech się
Pani na tym wzoruje. W tej chwili jest on w klinice urologicznej, ale jeszczem nie
miał serca tam się wybrać, choć mam dla niego korektę z JP. Za to byłem w II klinice
urologicznej u Moszyńskiego (nic groźnego).
Załączam 2½ arkusza korekty, z czego Pani już coś miała, ale nie pamiętam, co.
Za jakie 2 dni poślę jeszcze więcej, ale proszę nie czekać na tę 2. porcję i możliwie
rychło odesłać mi 1.
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Niechże Pani nie choruje
K.N.
960. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 22 II 1953
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam korektę, którą mogłam zrobić dzięki leżeniu przez parę dni w łóżku z powodu zaziębienia. Dobrze się składa, że w tym miesiącu nie dojdzie do żadnego
komitetu – ani językoznawczego, ani slawistycznego. Ale i bez tego namnożyło ministerstwo jakichś posiedzeń dezorganizujących siatkę zajęć.
Ten zeszyt będzie należeć do mniej atrakcyjnych. Artykuł Steina, jeśli spowoduje dyskusję, to powinien się spotkać z wyraźnym sprzeciwem8. Jeśli logiczne kategorie składniowe, oparte na funkcji – znaczeniach, bywają płynne i wymykają się
spod ściśle odgraniczonych zakresów, to proponowanie przez Steina nazywania zdań
podrzędnych zdaniami rzeczownikowymi, przymiotnikowymi, przysłówkowymi itd.
wprowadza oparcie się na pozornie prostszej, bo z formalnego podziału części mowy
wywodzącej się terminologii, ale na terminologii, która uchyliwszy szersze kategorie
znaczeniowe („logiczne”) zdania, wymaga szeregu dodatkowych, rozproszkowanych
określeń, znacznie bardziej skomplikowanych niż dawniejszy sposób klasyfikacji zdania. Z tego artykułu można by wnosić, że Stein był złym nauczycielem jęz. polskiego – a zdaje się, wcale tak nie było. Widocznie koncepcja ta zrodziła się znacznie później. Wydawałoby rzeczą wskazaną dyskusję nad tym artykułem nawet spowodować
tak, by nie został ten artykuł przemilczany. Na pewno będzie o nim mowa w „Poradniku Językowym” (Koneczna, Tokarski – bo Dorsz zabrałby głos w razie możności
użycia sobie na złośliwej recenzji, ale raczej będzie się bał). Czyby nie zwrócić się
możliwie wcześnie o głos w dyskusji do Klemensiewicza, Safarewicza, Urbańczyka,
Jodłowskiego? Zgodne to będzie z intencją autora, a stanowisko „Języka Polskiego”
należycie wyświetlone.
Artykuł Rosponda czy nie przedwczesny ze względu na dane pisowniane?9 System pisowni miękkich spółgłosek wargowych nie przedstawia się u niego tak czysto
i jasno, by upoważniał do tak kategorycznych stwierdzeń. Gdyby mógł opublikować
wpierw dane rozkładu sposobów pisania miękkich wargowych w zabytkach staropolskich, to by mniej niepokoiła stanowczość jego wniosków.

8
9

Mowa o artykule Gramatyczne funkcje części mowy, JP XXXIII.
Z badań nad przeszłością polskiego języka literackiego. II. Palatalność spółgłosek wargowych, JP
XXXIII.
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Czy w stronie znaczeniowej staropolskiego dostatku nie należało uwzględnić też
zaprzeczonej formy niestatek? To by się więcej zgadzało z semantyką staropolską tego
wyrazu (‘aliquid stabile’) niż niedostatek10.
Artykuł Zaręby11 (polszczyzna najbardziej literacka) jest trochę za rozwlekły, rozgadany. Opis języka zaczyna od leksyki. To niby słusznie, by dać materiał czytelnikowi do obserwacji, ale czy w 2. części przewiduje się materiał fonetyczny, czy uwagi
dotyczące fleksji (nieodmienność np.?)? Na ogół artykuł pożyteczny. Szkoda, że nie
podany w tej formie, by mógł wejść do BPTJ (jak wcześniej mój o chińskim systemie), bo to by rozszerzyło podstawę fonologicznych obserwacji na gruncie mieszania
się dwóch odrębnych systemów głosowych.
Ze „zdobyczy” warszawskich dla JP: notatka Wojtasiewicza pt. Czyja suknia? Napisana dość porządnie, nie musiałam z nim o szczegóły wojować. Styl mógłby być
nieco mniej kolokwialny. Proponuję skreślenie jednej uwagi na dole 1. strony, poza
„kosmetyką” innych paru wyrażeń.
Teraz sprawa JP. Czy Siudut jest znowu chory? Nie dostaję od niego odpowiedzi,
a że sprawa dotyczy dawnej uczennicy Pana Profesora (dziś żony polonisty Jakubowskiego), która zaabonowała JP, wpłacając składkę członkowską w październiku
r. 1952, więc do lutego 1953 był czas albo przysłać zeszyty JP za r. 1952, albo odpowiedzieć przynajmniej na moją kartkę wysłaną przed 2 lub 3 tygodniami z prośbą
o informację, jak z nią postąpić. Nie mam serca do Siuduta. Sławski był dżentelmenem – można się było od niego czegoś dowiedzieć, gdy się pisało z zapytaniem.
Czy jest prawdą, że studenckim członkom ma nie przysługiwać Słownik etymologiczny języka polskiego Sławskiego?
I jeszcze jedno: dopiero kiedy dałam do oprawy parę roczników JP, okazało się, że
musi wejść do oprawy też kolorowa okładka, bo tylko na niej jest podane, jak i z czyim zasiłkiem wychodzi „Język Polski” oraz treść każdego zeszytu. Czyby to nie mogło
się znaleźć z powrotem w tekście zamiast na okładce?
Do widzenia – jak zdrowie Państwa?
A.O.-J.
961. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 25 II 1953
K.P.A.,
o małej tolerancji Paninej wiem od dość dawna. Uważała Pani za „nasz” obowiązek
usuwać nawet pewne zwroty z JP, niezbyt się więc dziwię, że zdziwiła Panią moja tolerancja co do treści artykułu Steina. Przeciw temu artykułowi był też Zenon, chociaż
10 Staropolski dostatek (Leksykalna zagadka Psałterza floriańskiego), JP XXXIII.
11 Język polski w Szwecji, JP XXXIII.
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oczywiście, jak to on, nie oponował stanowczo przeciw pomieszczeniu, jeżeli mnie,
jako bardzo dawnemu bliskiemu znajomemu Steina, na tym zależy. Mnie istotnie
zależało z 2 powodów:
1. Jestem przestarzałym zwolennikiem wolności wypowiadania myśli. Redaktor
za nie nie odpowiada, ale tylko podpisany autor, a jeśli ten autor to jeden z najstarszych polonistów, wieloletni doskonały nauczyciel (wbrew teoretycznej opinii Pani),
do dziś chwalony (bo i dziś, mając 75 lat, uczy na różnych kursach, zajęty czasem
z przygotowaniem i poprawianiem po 10 godzin dziennie), to wypada dać mu miejsce w piśmie. Chyba gdyby był skandal, a ani Safar, ani Urbańczyk nie zakwalifikowaliby w ten sposób. Zenon popisał na rękopisie sporo uwag i zapytań, które Urbańczyk z autorem przedyskutował i z czego wynikły, drugorzędne zresztą, przeróbki.
2. Już zahaczone pod 1. – to pewna kwestia osobista. Stein nigdy nie należał do
najbliższych mi, jak Roman, [–], Zachorowski12, Rozwadowski, m.i. i z tego powodu, że nie był im równy inteligencją. Ale to jeden z najporządniejszych ludzi, jakich
spotkałem, i zawsze mnie oddany – a teraz przez dzisiejsze stosunki pokrzywdzony
(po 40 latach bardzo sumiennej i pożytecznej pracy na wielu stanowiskach, bardzo
zasłużony i bezinteresowny) ma żyć z niecałych 350 złotych emerytury. I temu człowiekowi odmówić chęci wypowiedzenia tego, co wymyślił przez wiele, wiele lat?
Co mnie skłoniło do umieszczenia tego – prócz zgody Safara i Urbańczyka – to
po części i przesada Zenona, który np. m.i. odsądzał ujęcie jest w ojciec jest chory jako orzeczenia, a gdym mu zwrócił uwagę, że tegoż zdania był np. Porzeziński,
powiedział: „że tam ktoś kiedyś to nie racja”. A tymczasem tegoż zdania jest dziś
Benveniste13! Więc Benveniste wolno, a Steinowi nie wolno? Za daleko posunięta
nietolerancja.
Propozycja zaczęcia zaraz dyskusji bardzo mi się podoba, ale przez kogo? Zenon
odmówi, skoro od początku był contra, Urbańczyk już poświęcił temu trochę czasu
na dwu konferencjach z autorem. Zostają: Safar i Pani. Z Safarem już mówiłem, pokazawszy mu list Pani; nie odmówił stanowczo, ale nie ma (wielkiej) ochoty; za jaki
tydzień spytam go znów, ale jeśli odmówi, zaapeluję do Pani.
Zupełnie słuszne uwagi Pani o Rospondzie i Zarębie, też o Reczku. Już dobrych
kilka lat temu ustaliło się, że Pani ma zdolności redakcyjne. Ale gdyby Pani chciała
swe redakcyjne obowiązki tak pojmować, jak tu, to jest z każdym autorem najpierw
12 Stanisław Zachorowski (1885–1918) – historyk prawa. Pisał o nim K. Nitsch (1960:
64) w jednym ze swych szkiców wspomnieniowych: „…najwybitniejszy chyba z nich
[uczniów – Wyd.] mój długoletni przyjaciel Stanisław Zachorowski […] późniejszy profesor historii prawa polskiego i kanonicznego, zmarły przedwcześnie…”. Zachorowski był
uczniem Nitscha w Gimnazjum św. Anny w Krakowie.
13 Émile Benveniste (1902–1976) – francuski językoznawca indoeuropeista, do 1937 r. profesor językoznawstwa ogólnego i porównawczego w Collège de France. W 1959 r. został
członkiem PAN.
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przedyskutować cały artykuł, toby Pani zginęła jak ruda mysz. A naprawdę szkoda
by Pani była. Ale uwagi Pani zawsze z ciekawością czytam, oczywiście, o ile je mogę
przeczytać, bo ołówka już zgoła nie czytam, i na tym odcinku ze mną coraz gorzej.
Po raz 1. od dość dawna nie dostaje Pani tym razem korekty całego zeszytu JP.
Chciałbym wreszcie pojutrze dać numer do cenzury*), a jeśli ona nawet będzie łaskawa (nie bywa łaskawa nawet dla PAN-u!), to przed 15 III numer do czytelników nie
dotrze. Wina oczywiście moja, tj. mojego niedołęstwa, żem do tego nie doprowadził
2 tygodnie temu. Tak robię jedyną rzecz, którą jeszcze robię. I to jedynie dlatego, że
nie mam nic do czynienia z administracją. Siudut pamięta o takich sprawach, jak
pisanie o pozwolenie na powiększenie z 3 arkuszy na 4, o papier na to powiększenie
(już 4. raz, bo nie odpowiadają albo zmienia się kompetentny urząd), o załatwienie
sprawy z „Ruchem”, o okładce i o wielu innych rzeczach, też o papierze itp. na Sławskiego, który w słownikowych sprawach o wiele, wiele mniej obrotny. Że przy tym
czasem coś zalega z prenumeratorami, to i pod tym względem jest o całe niebo lepszy
od Oesterreichera (na tym punkcie smutnej pamięci). Siudut pomaga sobie tutaj
Kucałą14, ale trudno, by nawet wariata Szymona zawsze dopilnował, by nie odkładał
pójścia na pocztę. A co do Jakubowskiego, twierdzę, że już chyba ma te numery, bo
na pewno poszły. Byłoby niejedno do omówienia, ale: 1) na maszynę nie mogę sobie
pozwolić przy lampie, przy której znów łatwiej piszę niż za dnia; 2) musiałbym zajrzeć do listu Pani, a sam go nie przeczytam.
Że w lutym nie było posiedzenia, z tego się chyba wszyscy cieszą, bo naprawdę
wielkiej korzyści z nich nie ma. Dotąd nie wiem, kiedy i gdzie będzie marcowe. Na
1. tydzień marca chcielibyśmy oboje wyjechać, a przynajmniej ja sam, ale się pokazało, że o tym trzeba było myśleć miesiąc naprzód. Wyjedziemy więc tylko fikcyjnie,
bo naprawdę zostać to nad siły niewielkie mojej żony.
Z Orlą oczywiście coraz gorzej, choć są czasem dziwne wahania. Wczoraj przyjechała do niej Alina. I inne kłopoty, np. Wandzię zwolniono z sądu (dostanie 280 zł
emerytury po 20 latach).
Co 2. dzień na 3 godziny przychodzi lektorka – sekretarka, Stamirowska. Było
dobrze, ale jak dotąd nie dotarliśmy do tego, by ekscerpować moje terenowe zapiski
albo ułożyć moje w chaosie będące papiery. 2 popołudnia zeszły na korektach i czytaniu 2 artykułów do JP.
Przyjemnie mi było z Panią pomówić.
K.N.
*) Kucała zapytał, czy przed wojną cenzura też tak długo trzymała.
Artykulik o sukni niezły.

14 Marian Kucała (1927–2014) – językoznawca, historyk języka, dialektolog, w tym czasie pracował w zespole Słownika staropolskiego.
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962. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 III 1953
Szanowny Panie Profesorze,
w uzupełnieniu do listu z przedwczoraj: planowane artykuły p. Siwkowskiej 15:
o Osińskim, Lindiana, archiwalia dotyczące Kopczyńskiego, na marginesie słownika
synonimów.
W związku z konferencją Pana Profesora na temat Małego atlasu gwar : 1) czy
Glinka byłby przewidziany na uczestnika tego zebrania? 2) Czy można się wprosić na
obserwatora? 3) Kiedy ma się odbyć konferencja?
Do widzenia
A.O.-J.
963. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 III 1953

K.P.A.,
dziękuję za życzenia imieninowe, jak i poprzednie urodzinowe, tak mi teraz oficjalnie składane. W związku z tym przeprosić muszę i usprawiedliwić się, że ja wobec
Pani tak się pod tym względem zaniedbuję. Przyczyna w tym, że datę urodzin Pani
wprawdzie znam, ale nie sądziłem, bym wobec Pani powinien być tak oficjalny; a co
do imienin, sądziłem, że ich Pani nie obchodzi, i dopiero w ostatnich latach dowiedziałem się przypadkiem, że jest inaczej.
We środę, po powrocie Zenona z Torunia, będzie posiedzenie Zarządu PTJ i Komitetu Redakcyjnego JP, by się zastanowić nad postulatami PAN-u co do zjazdu PTJ
i planu JP. Czyje to są postulaty, trudno wiedzieć, skoro są one sprzeczne z uchwałami Komitetu Językoznawczego. Wygląda, że są wyrazem indywidualnych poglądów
Sekretarza Wydziału I, boć np. nie Strelcyna, który przecie na posiedzeniu Komitetu
był i nie wygłosił innych zapatrywań. Zjazd ma być odłożony, a temat pokrewieństwa
języków słowiańskich uznany został za „ciasny”16.
Pytają, jaki udział weźmie JP w obchodzie „odrodzeniowym”17, czy zamówił do
tego artykuły itp. JP – jak wiadomo – ogłosił może najciekawszą z tego zakresu pracę
15 Janina Siwkowska (1906–1981) – pisarka, poetka i eseistka. Interesowała się szczególnie
Warszawą w XIX w., czemu poświęciła dużą część swej twórczości literackiej i popularyzatorskiej. Była autorką 13 artykułów w PorJ (cykl Gramatykalne sprawy zeszłowiecznej Warszawy, także artykułów o Lindem, Osińskim, o nazwisku Kopernik), mających charakter
raczej popularny. W JP w 1955 r. ukazał się jej artykuł Linde a pomorszczyzna.
16 XV Zjazd PTJ odbył się w 1954 r. z dwoma tematami: 1. Dorobek językoznawstwa polskiego w okresie ostatniego dziesięciolecia, 2. Ugrupowanie języków słowiańskich.
17 Rok 1953 władze państwowe uznały za Rok Kopernika i Rok Odrodzenia.
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(o odzianych lasach), niestety przedwcześnie. Nic więc obiecywać nie możemy, bośmy
dotąd opierali się na inicjatywie prywatnej i jakoś z nią JP zawsze był pełny, co się
okazuje nie wystarczającym. Może by Pani miała taki artykuł jeszcze w r. 1953, choćby na jesień; piszę to poważnie, boć Pani powinna mieć coś z Klonowicza. Gdyby nie
dało się nic trochę większego, to choć szczególik (tak potępiany „przyczynek”); na
pełnym tzw. Prezydium PAN-u Hirschfeld18, broniąc „przyczynków”, powiedział, że
„przyczynek chodzi luzem”. O tym artykuliku bardzo proszę pamiętać. Tym bardziej
się tego spodziewam, tj. na to liczę, że zapewne Pani nie napisze nic contra Stein
(choć oczywiście bardzo by mnie to ucieszyło), a prawdopodobnie napisze coś jeszcze
do marca–kwietnia Safar.
Gdyby PAN urzędował normalnie, miałaby Pani już 1. zeszyt Słownika staropolskiego, bo propozycja moja wyszła stąd już 3 tygodnie temu, propozycja co do
rozdzielnika. Przedwczoraj dopiero przywiózł na nią zgodę Orthwein19, twierdząc,
że zgoda ta została już piśmiennie wysłana. Okazuje się, że aprobują rozdanie tego
wszystkim współpracownikom Komisji Językowej PAU, jako jedynej grupy, obejmującej wszystkich jako tako poważnych pracowników językowych, której nic nie mogą
przeciwstawić.
W PAN-ie wciąż to samo. Jak Prezydium w grudniu 3 razy było odkładane, tak
teraz decyzja co do Wydziału I, wskutek czego i termin Komitetu Językoznawczego.
Chyba że będzie ono w W-wie (ku radości Dorsza), bo Lehr wciąż leży, jego więc
kwietniowy referat i tak będzie musiał być w Kr.
No to chyba dość wiadomości lub czegoś do wiadomości podobnego. Aha, Cieślak20 (zastępca Żółkiewskiego) coś mówił tutaj, że organizacja PAN-u znów się
zmienia i że w związku z tym Ratyńską mają gdzieś indziej przydzielić, a ten dział
ma objąć ktoś „fachowy”. Nie bardzo to rozumiem, bo fachowym sekretarzem jest
Rysiewicz, a osobiście już się jakoś z Ratyńską oswoiłem, gdy zrozumiała, jak ją Dorsz
urządził; boję się zaś, że tym fachowym gotów zostać jakiś ślepy wykonawca osobistych zarządzeń Dorsza, co by wreszcie doprowadziło do mojej rezygnacji, dla mnie
raczej przyjemnej, ale dla ogólnego biegu rzeczy podobno wątpliwej wartości.
U nas osobiście nic nowego, też w dalszej rodzinie, gdzie jednak kłopoty wciąż
z Kamą, dziećmi (Kubą), a też z Wandzią, którą z sądu zwolniono, jak zwalniają
masowo przedwojennych sędziów. Po 20 latach będzie miała coś 200 zł emerytury

18 Ludwik Hirschfeld (1884–1954) – bakteriolog, immunolog, w tym czasie profesor na
Wydziale Lekarskim UWr, członek PAN.
19 Ludwik Orthwein (1902–1999) – przed II wojną światową przedsiębiorca, armator,
udziałowiec i dyrektor spółki „Ławica”. Po wojnie, gdy „Ławicę” upaństwowiono, pracował w PAN. Autor prac z zakresu historii i socjologii.
20 Tadeusz Cieślak (1917–1985) – historyk, zastępca sekretarza naukowego Wydziału Nauk
Społecznych PAN.
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i szuka zajęcia. Ja na razie w pieniądze obfituję, ale dziś wszystko jest na razie. Boję
się dla siebie kłopotów nie pieniężnych i nie zdrowotnych.
Ale Pani chyba ze zdrowiem znów dobrze? Tego głównie życzę, bo do innych
sytuacji jakoś się Pani dostosowuje, czasem nawet z zadowoleniem.
K.N.
964. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 III 1953
kartka 221

K.P.A.,
od miesiąca mam 3 razy w tygodniu po 3 godziny lektorkę, a raczej sekretarkę, Stamirowską. Na razie umożliwiło mi to tylko niewpadanie w coraz większe zaległości,
tj. załatwianie najważniejszych spraw bieżących, ale może dojdzie i do załatwienia
dawniejszych zaległych, a nawet do uporządkowania moich zapisków – zbiorów terenowych sprzed lat… 30. Motywem był tak wzrok, jak i opory przeciw zabieraniu
się do roboty.
Właśnie napisałem kartkę do Mayenowej z zapytaniem już może spóźnionym,
czybym nie mógł dostać choćby luźnych kartek mojej odpowiedzi Rzeuskiej.
List do Pani pisałem oczywiście własnomaszynowo, tj. na maszynie własnoręcznie.
Na imieniny dostałem kilka porcji kwiatów od różnych krakowskich uczniów
(m.i. od Dłuskiej), z których zresztą dwoje zamiast kwiatów przyniosło wino. A telegramy były od dwu najstarszych uczennic: Obrębskiej i Spoczyńskiej. Myśmy zresztą na ten dzień wyjechali do Zakopanego, bo zostanie w Kr. stanowczo przechodziło siły mojej żony. Muszę zresztą w pracowni Słownika staropolskiego „postawić”
jaką czarną kawę z jakimi pączkami, przy czym nie idzie oczywiście o koszta, tylko
o choćby mały związany z tym kłopot, bo zespół jest tam przyjemny. Tak tam, jak
i na Mikołajskiej umieściłem trochę swoich ostatnich magistrów, a też dwie nie moje:
poznaniankę i łodziankę (ta ostatnia zresztą od Nowego Roku czeka i czeka na pensję nie ulegającą wątpliwości, ale nie mogącą się przebić przez śliczną administrację
PAN-u, zresztą jasne, skoro administracja nawet w samym Krakowie jest coś 3 razy
liczniejsza niż była w PAU).
Aha, jeszcze jedno. Warszawski wykaz magisteriów przyszedł 2 III, gdy zeszyt
poszedł do cenzury 28 II. Pchnąłem więc tylko 2 wiersze: zamiast: „mimo wszelkich
starań nie mogliśmy dostać wykazu warszawskiego” stoi: „wykaz warszawski będzie
w następnym zeszycie”.
K.N.

21 Kartka 1. to list nr 963 z tego samego dnia.
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965. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 12 III 1953
Szanowny Panie Profesorze,
wyszło na odwrót niż w liście, bo choruję od tygodnia na anginę. Wychodzą ze mnie
wszystkie zastarzałe przeziębienia i kaszle, i katary, i nareszcie zaczynam czytać, ale że
to prasa naukowa radziecka, więc czyta się żmudnie i nieprzejrzyście.
Imieninowa kawa dla młodzieży w pracowni to dobra myśl. Zrobi się poza Salwatorem, żeby Pani nie męczyć; gospodynić będzie w pracowni Stamirowska i wywiąże
się z tego doskonale, a Pan Profesor będzie miał dzięki jej miłej organizacji przyjemne
popołudnie. Nie ma rzeczy lepszej niż móc posłużyć się młodymi! Już i ja to czuję
w porze naszych, Witolda lub moich, imienin. Swoim imieninom w ciągu stycznia
absolutnie nie mogę podołać. Odwołuję na czerwiec. Ale najważniejsza rzecz to jest
[–] „ciężar lat” i słabe znoszenie organizacji własnych uroczystości.
Dobrze, że przynajmniej zapowiedź magisteriów warszawskich do następnego numeru się utrzyma. Mam takie obrzydzenie do niechlujstwa warszawskiego „Zakładu
Języka Polskiego” (dane dziekanatu przy coraz bardziej nieudolnych urzędniczkach
są równie zawodne), że myślę z ulgą, iż w roku przyszłym nie będę się uganiać za tą
sprawą, bo nowi magistrzy polonistyki czy kandydaci wypłyną dopiero za dwa lata.
Taktycznie pozytywnie trzeba ocenić „liczenie” Wydziału I PAN-u na udział JP
w sesji Odrodzenia22. Co tu robić? Myślę, że p. Ostrowska uratuje sytuację, dając
nowy cenny artykuł z tego typu czy może z renesansowej frazeologii przymiotnika.
Po 10 minutach rozmowy z nią okaże się, że już jej się jakiś temat „majaczy”. Prócz
tego może Rospond, Kuraszkiewicz, Zwoliński, Konrad Górski, Hrabec, Stieber. Jestem pewna sukcesu Pana Profesora. Co do mnie, to jeśli mi będzie dane częściej
chorować w tym 2 semestrze, to może bym mogła dać jaką notatkę, ale nie czysto
polską, tylko coś w rodzaju wtapiania się wyrazów łacińskich w system jęz. polskiego.
Prof. Lehr choruje i Komitet się zbierze w Warszawie bez niego pewnie 20
i 21 marca. Podobno ma być posiedzenie Wydziału I w dn. 21 marca, ale wobec
nieprzyjechania Lehra nas ten termin będzie krępował. Przewodniczyć będzie jedyny
w naszym Komitecie po Lehrze akademik Zygmunt Wojciechowski.
O zmianie i przejściu Żółkiewskiego na sekretarza PAN-u (zamiast Mazura?23)
i chwilowym bezkrólewiu u nas (na razie wyręcza go Cieślak) (przewidywany na to
miejsce u nas Oskar Lange lub Henryk Jabłoński24) – już chyba wie Pan Profesor.
Była u mnie Elusia Schayer lepszego ducha i weselsza po odbytej kuracji i miesiącu wypoczynku. Ale nie poprawiła się wiele na „wczasach” w Kielcach u Anki, bo się
22 Mowa o Sesji Naukowej PAN „Odrodzenie w Polsce”, która odbyła się 25–30 X 1953.
23 Stanisław Mazur (1905–1981) – matematyk ze szkoły lwowskiej, przed wojną asystent
Hugona Steinhausa na UJK. W tym czasie profesor UW i sekretarz naukowy PAN.
24 H. Jabłoński w 1953 r. został sekretarzem Wydziału I PAN.
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jej rozwinęło bardzo bolesne następstwo poparzenia skóry od rentgena i przez 3 tygodnie leczyła te pęcherze. Dziś była 1. raz w bibliotece w pracy, gdzie ją koleżanki
witały kwiatami i słodyczami.
Odbitki „Pamiętnika Literackiego” na pewno Panu Profesorowi się należą i będą
nadesłane, tylko z dużym opóźnieniem. Ja dostałam, gdy straciłam jakąkolwiek nadzieję, bo nie zastrzegłam osobno.
Za uwzględnienie mnie na liście dla Słownika staropolskiego bardzo dziękuję. Przy
okazji przypominam, że Olgierd Wojtasiewicz już 3 razy bombardował mnie, w jaki
sposób mógłby się na Słownik staropolski zaabonować. Lindego sobie kupił. Jak na
orientalistę bardzo się uzbraja w polskie słowniki.
Aha, o Ratyńską mógłby Pan Profesor się upomnieć, żeby ją zostawić, bo ja tak
np. upomniałam się o naszą Osińską i Reck ją zostawił, przydzielając częściowo do
referatu wydawnictw, a częściowo do slawistów.
[bez formuły finalnej i podpisu]
966. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 IV 1953
K.P.A.,
stała się rzecz bardzo nieprzyjemna: odmówiono (w Głównym Urzędzie Kontroli
Prasy) powiększenia objętości JP z 15 na 20 arkuszy rocznie. Stało się to w odpowiedzi na nasze pismo z października, kiedyśmy już styczeń–luty wydali w 4 arkuszach.
Tę odpowiedź mamy dopiero ustnie, pismo jeszcze niegotowe. Próbujemy jeszcze
jakiejś drogi, ale jej jeszcze nie znamy. Z tego powodu zdecydowałem się pojechać do
Warszawy na piątek i sobotę (naukowa sesja PAN-u Stalinowska i Prezydium PAN-u), na które to posiedzenia byłem zdecydowany nie jechać. I różne okoliczności nie
zachęcają do tej podróży, ale trudno tak bez próby zrezygnować.
Ale to tak: „Poradnik Językowy” już w przeszłym roku miał 25 arkuszy i dalej
je ma. Umie się zasłużyć. Nasz zeszyt marzec–kwiecień jest prawie złożony, ale na
szczęście nie połamany. Bo jeżeli się nic nie da poradzić, to trzeba będzie jakoś manewrować z tym, co pójdzie teraz, a co trzeba będzie odłożyć. A właśnie mamy duży
napływ artykułów. Z tego też powodu po części dostała Pani dotąd tak mało korekt.
A tak czy owak, zeszyt znów się trochę opóźni.
Z pracą atlasową inne kłopoty. Gdyśmy zaczęli próby mapowania, pokazało się,
jakie braki miewają odpowiedzi, nawet niezłe (ze szkoły Stiebera), nie mówiąc już
oczywiście o Dorszowych, zasadniczo nędznych. Najlepsze stosunkowo poznańskie,
ale ich najmniej.
Stieber chyba już w Warszawie? bardzo bym go chciał zobaczyć.
A więc chyba do widzenia?
K.N.
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Lehr wciąż chory, tak że o posiedzeniu w kwietniu nie ma mowy. Nawet w maju trzeba będzie
chyba innych wziąć referentów na Komitet Językoznawczy, Taszyckiego, Urbańczyka.

967. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 23 IV 1953
K.P.A.,
martwi mnie to, co się stało. Oto zgubiłem ten Panin wykaz nowych członków TMJP.
Obojętne, jak to się stało, naprawdę obojętna ta nie znana mi suma, zostaje jednak
fakt, że Pani musi teraz po raz drugi zrobić to zestawienie i jak najprędzej przysłać,
by nowi członkowie jak najprędzej dostali 1. zeszyt. Bo z drugim pewnie będzie nieprędko, jako że Wyka dotąd nie przysłał tego formalnego pozwolenia na 4 arkusze.
Korzyść tylko ta, że chyba będzie czas na posłanie Pani korekty całego zeszytu (właśnie posłałem jeden artykuł, a jutro poślą ostatni garmontowy).
Jutro tu Komisja Nazw Miejscowych, z czego się cieszę, tj. z faktu, że nie jadę do
W-wy, co jednak nastąpi zapewne 5 maja, prawdopodobnie znów bez mojej żony, bo
auta jeszcze nie będzie.
Z kwestionariuszem damy sobie radę bez Pani.
Do widzenia
K.N.
968. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 27 IV 1953

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo mi przykro z powodu zgubionej listy i tych 150 złotych. Nie powinnam była
obarczać nimi Pana Profesora. Proszę tą sumą obciążyć moje korekty w JP, a listę
przed paru dniami wysłałam Siudutowi, niezależnie od listu Pana Profesora.
Tydzień miniony znów mi upłynął na choro. Pojechałam w niedzielę do Łodzi
i tam mnie dopadł bardzo przykry atak kamicy woreczkowej. Dopiero po 24 godzinach udało się go opanować zastrzykami. Wróciłam do ostrej diety i znów chudnę.
Ta przy tym bieda, że muszę sobie pichcić w domu.
Czyby się nie dało napisać do Wyki z przypomnieniem sprawy JP? 7 maja będzie
nareszcie posiedzenie Komitetu Slawistycznego.
Do widzenia
A.O.-J.
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969. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 IV 1953
K.P.A.,
przyjeżdżam w niedzielę wieczór na: 1) Prezydium Komitetu Językoznawczego w poniedziałek o 16., sesję Wydziału I o Potockim25 we wtorek o 10. W poniedziałek rano
chciałbym załatwić sprawę „Języka Polskiego”, o której Wyka milczy. Chciałby też
w poniedziałek o 8. skorzystać z uprzejmości Pani co do zastrzyku.
Oczekuję zwrotu korekty (arkusz 2., z Jodłowskim, posłany 22/4), a jutro wyślę
arkusz 3. (z Zarębą) i 4. (z całym petitem). Wszystko przełamane.
Czy Pani wie, że umarła 21/4 matka Dłuskiej. Chorowała coś miesiąc: najpierw
było beznadziejnie (groziło zapalenie otrzewnej), potem było lepiej (woreczek żółciowy), w końcu gdy mieli ją prześwietlać (leżała na dobrej klinice), przyszedł skrzep
i w 20 minut koniec. Lehr wrócił do domu, ale podobno (bo go dawno nie widziałem) znowu jakieś komplikacje. Muszę jednak przed Warszawą do niego zajrzeć.
Do widzenia
K.N.
Planuję też widzenie się z Dorszem w sprawie tych nędznych warszawskich materiałów do
Atlasu gwarowego, z których najlepiej by było zrezygnować. Bardzo bym chciał odbyć z nim
rozmowę wespół ze Stieberem. Może by się jednak jakoś dało ułożyć.

970. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 V 1953

K.P.A.,
po powrocie z W-wy zastałem list Stiebera z 2 V, a w nim prócz spraw JP także zarzuty
co do nie należących do mnie spraw PTJ, napisane przez człowieka z widoczną manią
prześladowczą26. Potem pokazało się, że takiż list był i do Zenona, który mu już odpisał, jak mógł łagodząc. Idzie o walne zebranie, a zwłaszcza posiedzenie Zarządu PTJ,
które w braku kompletu może nie dojść do prawnego skutku, a może i do zagrożenia
bytu Towarzystwa. Może się przecie opamięta i przyjedzie. Pani co innego, bo Pani
25 Chodzi o sesję naukową poświęconą Stanisławowi Kostce Potockiemu, która odbyła się
5 maja.
26 W liście tym, zachowanym w spuściźnie Nitscha, Stieber pisał: „Na Zjazd PTJ zapewne
nie przyjadę, ponieważ czuję się tam najzupełniej niepotrzebny. Na pewno wszystko jest
ułożone i nikt mnie o zdanie nie zapyta, podobnie jak nikt nie zadał sobie trudu zawiadomienia mnie o posiedzeniu rozszerzonego Zarządu z początku br., choć oficjalnie jestem
wiceprzewodniczącym Zarządu” (ANPANiPAU, K III-51, j. 205). Dalej zaś powiadamiał
o zgłoszeniu przez siebie dwóch kandydatur na członków PTJ, przewidując z tego tytułu
robienie mu zarzutów.
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chora, ale mimo to bardzo by była Pani pożądana. Wobec mnie wylał Stieber swe nie
uzasadnione żale chyba jako wobec seniora lingwistów i w jego pojęciu może jakiegoś
dyktatora. Teraz widzę, że i Pani miała przynajmniej część słuszności, gdy on do mnie
wypisywał, jak to mu teraz w W-wie gorzej, niż było nawet w Łodzi.
Gdyby go Pani jeszcze widziała, niech go Pani spróbuje nakłonić do wyjazdu na
niedzielę. Chmielewskiego i Strelcyna zgłosił.
Do widzenia
K.N.
971. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 V 1953
Szanowny Panie Profesorze,
tak bardzo żałuję, że nie mogłam się znaleźć w Krakowie na 10 V. Ale w czwartek
w czasie posiedzenia Komitetu Slawistycznego przyszedł mój, już 3. w ciągu 3 tygodni atak, a potem gorączka tak wysoka (40o), że musiałam zrezygnować z jazdy. Leżę
dziś już 3. dzień, podlegam jakiejś kuracji penicylinowej i może naprawdę opanuję
mój znów zapalny stan woreczka.
A teraz: odprowadzającemu mnie ze Stieberem z posiedzenia Jakubowskiemu
wręczyłam m.i. ze sprawami przeznaczonymi dla prof. Klemensiewicza też brulion,
wypełniony rozprawką o etymologii jabłka. Poznałam autora (Gogolewski), który
chciałby, by mu ktoś ją ogłosił drukiem. Kołata do JP. Dlatego chciałam rzecz osobiście zawieźć do Krakowa i odpowiednio skomentować; tymczasem rzecz skutkiem
mojej choroby wyruszyła samopas, bez komentarzy. Teraz to zrobię zatem, w tym
liście. Jest to jakiś nauczyciel licealny z okolic dalszych podwarszawskich. Z wykształcenia polonista – literat, z upodobań – etymolog. Jego ambicją jest, by jego praca
została ogłoszona drukiem. Ma inne etymologie w zapasie – na żądanie służy. To
wygląda maniakalnie. Ale człowiek wiele miesięcy siedział w bibliotece, wertował
słowniki, jest pełen zapału, a z drugiej strony ma braki metodologiczne i nie umie
ocenić właściwie walorów różnych nazwisk (przebrzmiałych) ani poddać trafnej krytyce tekstu wykorzystywanego itp. Mimo to szkoda mi go, że się tak czyjaś energia,
czyjś czas i czyjeś zamiłowania rozpełzną w nicość. Może by go można było do czegoś
innego wyzyskać – do jakich informacji językowych branych z terenu? Niechby się
jakoś potoczył w odpowiedniejszym kierunku… Tyle o tej sprawie.
Teraz inna. Nie wiem, czy wszystkie zapamiętam. Lektor jęz. węgierskiego i wykładający literatury węgierskiej na UW, dr Czaplarosz27, chce zostać członkiem TMJP
i zapytuje, czy mógłby dostać wszystkie powojenne roczniki JP. Przecie chyba „Ruch”
27 István Csapláros (1910–1994) – historyk literatury, polonista i hungarysta, w tym czasie
dyrektor Instytutu Węgierskiego w Warszawie i lektor na UW.
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nimi nie rozporządza? A czy nasza administracja ma takie zasoby, by ich nowemu
członkowi udzielić?
Następna rzecz: czyby nie można rozdzielnikiem Słownika staropolskiego objąć
także członków Komitetu Slawistycznego i Rusycystycznego PAN-u? Taka prośba
będzie wystosowana z naszego Komitetu. I rzeczywiście nawet niejęzykoznawcom
slawistom, ale filologom, historykom prawa czy kultury słowiańskiej słownik się
okaże pomocnym narzędziem pracy (np. Wierczyński czy Labuda, czy Hensel, czy
Matuszewski28 powinni to mieć w swoich pracowniach). Jak się Pan Profesor do tej
sprawy odniesie?
Sprawa dalsza. Mam wrażenie, że z różnych względów należałoby dołączyć pozakontygentowo na zjazdy i posiedzenia Komitetu Językoznawczego PAN kolegę Tołkaczowa, Smahłenkę29. Nie będzie to obciążało budżetu językoznawczego, a mogłoby to uchodzić za robienie różnicy między Rosjaninem a Ukraińcem, bezpartyjnym
a komunistą, wtedy gdy się nie ma łatwości posługiwania się w wypadku gości spoza
Polski kryteriami czysto naukowymi. Jego referat był rzeczywiście słaby, ubogi w fakty, dominowała na nim wczesnohistoryczna doktryna i może jeszcze różne hamulce,
które od lat trzydziestych ciążą nad ukraińską inteligencją. Za to trzeba powiedzieć,
że swoją ukrainistykę na uniwersytecie przyzwoicie umie i jako wykładający i dydakta daje sobie bodaj czy nie lepiej rady niż jego, zdaje się, mniej na tym odcinku wyrobiony, choć o żywych zainteresowaniach naukowych kolega. Zapisał się do TMJP
i po 1. zeszycie, jaki dostał, przybiegł do mnie, pytając, czy mógłby uzyskać możność
przesyłania drugiego takiego egzemplarza do Odessy. Bardzo mu na tym zależało,
widać to było. Skierowałam go do „Ruchu” i obiecałam, że gdyby tam mu się nie
udało, to będę myśleć nad tym, jak mu pomóc.
No już chyba dość plotek. Kończę, bo siostra przychodzi na zastrzyk.
Do widzenia
A.O.-J.
972. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 11 V 1953

K.P.A.,
a więc odbyło się wczoraj walne zgromadzenie PTJ, na którym Zenon spokojnie
przedstawił sytuację, obrazującą dzisiejsze warunki rozwoju nauki. (Ja 5 V przedsta28 Gerard Labuda (1916–2010) – historyk mediewista, profesor UP i Instytutu Historii
PAN, członek PAU, następnie PAN. Witold Hensel (1917–2008) – archeolog, mediewista, pracownik UP. Józef Matuszewski (1911–2003) – historyk prawa, mediewista, w tym
czasie zastępca profesora w Katedrze Historii Prawa na Zachodzie Europy UP.
29 Fedir P. Smahłenko (1914–2003) – językoznawca z uniwersytetu w Odessie, w latach
1953–1955 był wykładowcą języka ukraińskiego na UW.
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wiłem je Wyce, osobiście nie wstrzymując się od stwierdzenia, że wobec opinii nawet
Komitetu Językoznawczego „Wydział I” stawia różne przeszkody formalne i rzeczowe, i to jako „Wydział I”, choć ten Wydział nie miał w tej sprawie żadnego posiedzenia i nikt z członków tego Wydziału nie był pytany o opinię, najdemokratyczniej
w świecie. Wyka przyrzekł poinformować się u swego poprzednika).
Ciekawe i dowcipne było sprawozdanie skarbnika za 3 lata. Tak np. 1 XI 50
skonfiskowano nam ⅔ pieniędzy, licząc nam je w stosunku 1:100 jako „prywatne”30,
gdy my musieliśmy „pożyczkę” od PAN-u spłacić w stosunku 3:100; przez ½ roku
nie wpłynęła żadna kwota od PAN-u, a gdy ją za II kwartał 53 wyasygnowano, przekazano ją nie PTJ, ale TMJP. Zaległości u członków nie są wielkie (czyli członkowie
chcą istnienia Towarzystwa), bo tylko dwu członków (Dorsz i Tokarski) nie wpłaciło
od r. 1950 nic. PAN przysłał obserwatora (?) w osobie Ratyńskiej, która poza tym
oświadczyła mi, że z Głównego Urzędu Kontroli Prasy nie przyszedł zapowiedziany
papierek, bez którego nie możemy się starać o papier na druk leżącego już w gotowym stanie w drukarni i krakowskiej cenzurze zeszytu marzec–kwiecień.
Dla informacji podaję nie znany Pani jeszcze fakt, że gdym 5 bm. o godz. 15 po
sesji Potockiego poszedł do Wyki, dowiedziałem się, że nasze 2-miesięczne starania
są definitywnie pomyślnie zakończone, że mianowicie na 2. dzień będzie gotowe
potrzebne pismo. Cieślakowi, który to przyniósł i twierdził, że sprawa skończona,
powiedziałem, że nie, bo następnego dnia trzeba pójść do Głównego Urzędu Kontroli Prasy przypilnować, by pismo było. Ratyńskiej poleciłem, by co dzień zgłaszała się
z tym do Cieślaka, a w rezultacie pismo nie przyszło w [– –] środę, ani nawet w sobotę, wobec tego zatelegrafowałem do Wyki: „zgoda na powiększenie objętości i nakładu nie ruszyła krokiem. Ratunku!”. We środę będzie w W-wie Dąbrowski. Zaznaczam, że dopiero z papierkiem tego urzędu trzeba pójść do Urzędu Rady Ministrów
i uzyskać polecenie, by łódzka centrala papierowa ten papier wyasygnowała, a potem
przypilić te centralę, co razem – po uzyskaniu papierka z Głównego Urzędu Kontroli
Prasy – potrwa z 10 dni. Może więc zeszyt wyjdzie przed 1 czerwca. Tymczasem
tylko dzięki uprzejmości Drukarnia Naukowa przyjęła do składania zeszyt 3., choć
czcionki z 2. nie są zwolnione31. To jest demokratyczne popieranie nauki. O drukarni jeszcze ustnie.
A lingwiści to też. Zarząd PTJ nie mógł się odbyć, bo poza [–] z Kr. był tylko
Urbańczyk, a do najmniejszego kompletu trzeba 5. Pani i Kuraszkiewicz chorzą [sic],
30 Mowa o przeprowadzonej w 1950 r. wymianie pieniędzy. Z listu wynika, że fundusze Polskiego Towarzystwa Językoznawczego zgromadzone na koncie bankowym potraktowano
tak jak pieniądze osób prywatnych i zastosowano mniej korzystny przelicznik starych złotych na nowe.
31 Przy ówczesnej technice składu po wydrukowaniu książki lub numeru czasopisma skład
rozsypywano i czcionki mogły być użyte do innej pracy. Przetrzymywanie gotowego składu
zmniejszało ilość czcionek, jakimi dysponowała drukarnia.
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ale z trzech wezwanych jeszcze telegramami nie przyjechał nikt (kolej mieli zapłaconą), a z nich tylko Koneczna odtelegrafowała z Łowicza, że przyjechać nie może, gdy
wiceprezes Towarzystwa i Rospond nie raczyli nawet odpowiedzieć. Wskutek tego
nie można było wybierać nowych członków (kompetencja Zarządu), m.i. tej osoby,
która ma tylko kilkustronicowy indeks robiony z kimś innym do jakiejś pracy etiopistycznej, która to osoba byłaby więc przyjęta, zgodnie ze statutem, jako „sprzyjająca
celom Towarzystwa”.
Przyjechały Pomianowska i Judycka32 (dzisiaj) dla definitywnego omówienia tego
wymiennego interesu między Atlasem a grupą warszawską. Gadałem z nimi ponad
2 godziny. Była (Pomianowska) ustępliwa, ale odłożyło się wszystko do 25 maja, kiedy to będzie w Kr. posiedzenie Komitetu Językoznawczego; Dorsza na nim zapewne
nie będzie, bo jedzie do Mądralina na 3 tygodnie dla napisania na Wydział I referatu
o leksykografii (sam mi mówił).
A więc do 25., ewentualnie do 24., gdyby Pani już w niedzielę przyjechała. Nie
chcę namawiać, ale wie Pani przecie doskonale, że zajechaniem do nas zrobiłaby Pani
nam obojgu wielką przyjemność. Pozostaje mi więc tylko życzyć Pani przez te 2 tygodnie efektywnej poprawy zdrowia.
K.N.
PS. Równocześnie wysyłam odbitki polemiki z Rzeuską, z prośbą o doręczenie Konecznej,
Słońskiemu i Stieberowi, co Pani przecie nie obciąży. Odbitki zrobiono z niepotrzebną kosztowną przesadą, ale zmieniwszy paginację; nieuleczalni! Konecznej należałaby się właściwie
dedykacja: „anielskiej istocie, co po chrześcijańsku broni osoby, która jej zarzuca co najmniej
niesumienność przez pomijanie faktu, że na wschodzie Łowickiego mówią niesiem, a co
stwierdziła «jedna pani»”.

973. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 V 1953
K.P.A.,
1. Co za fatalność z tą żółcią! Oby Pani tylko wyzdrowiała, by mogła przyjechać na
25; z różnych względów by to było pożyteczne. A moja żona od niedzieli leży, od
zębów spuchnięta, cała obolała i nic nie jedząca, a nie chcąca dentysty do domu.
Mam wrażenie, że
2. z tym była połączona sprawa strzykawki. Ja od razu byłem pewien, że Pani
nic nie zamieniała, ale i nie nadając się do żadnych rękoczynów i nie widząc różnic
między strzykawkami, nic się nie odzywałem. Zdaje się po prostu, że moja żona
myślała, że daje mi na drogę strzykawkę starą, dobrze sobie znaną, dała jednak nową,
32 Irmina Judycka (1920–2000) – językoznawczyni polonistka, uczennica W. Doroszewskiego. W tym czasie asystentka na UW.
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której szczegółów nie pamiętała. Po kartce Pani nic już nie mówiła, zresztą z trudem
mówiąc z powodu zapuchnięcia.
3a. Cóż, niech mający na Słownik staropolski ochotę po prostu wniosą o to pismo
do PAN-u. Gdyby to była PAU, sam bym zarządził, naprawdę po prostu, ale w PAN-ie
nic się nie dzieje po prostu. Dlatego ja z tym występować nie będę, ale gdyby się
do mnie zwrócono o opinię, wydam oczywiście przychylną. Może i PAN ma rację,
bo w dawnym systemie mógł jeden, drugi egzemplarz ulec defraudacji (choć i teraz
oczywiście to możliwe), ale czy się opłaci skóra za wyprawę? Na pewno nie, bo ta
biurokracja na pewno wiele więcej kosztuje, niż nawet 10 egz. Słownika. Życzę, by ci
amatorzy Słownika dostali go w tym roku kalendarzowym.
b. Gdyby nie ta potworna biurokracja z „Ruchem”, byłoby na okładce każdego
numeru JP wypisane, które roczniki i zeszyty są do nabycia, ale te komunikaty „Ruchu” wszystko z okładki wypędzają. Ostatni komunikat o poprzednich zeszytach był
w 3. numerze zeszłorocznym. Z dostaniem tego nie ma kłopotu. Najlepiej zgłosić
się do Siuduta osobiście 25 bm. i od razu za wszystko zapłacić, i wziąć bez asygnat,
3-krotnych rachunków itp. nonsensów. Ale czy my możemy wysyłać do Odessy jakiekolwiek numery poza członkowskimi, cośmy dotąd jakoś szczęśliwie ocalili, tego
nie wiem, bo któż zbada tajniki biurokracji?
c. Też co do tak niespodzianie chwalonego Smahłenki i jego udziału w krakowskim posiedzeniu Komitetu nic nie mogę poradzić; Dorsz przeprowadził wytypowanie przez siebie płatnych zaproszonych z W-wy.
d. Maniackiego, jak Pani przypuszcza, artykułu Gogolewskiego nikt jeszcze nie
doręczył.
4. Czy Pani posiada egzemplarz nowego wydania Rozmyślania przemyskiego? Mamy egzemplarz redakcyjny JP, a my wszyscy mamy swoje. Czy Pani przysłać?
5. Dąbrowski przywiózł z W-wy wiadomość, że sprawa powiększenia objętości JP
poszła do KC!33 Ja już nic robić nie będę, ale przyszłość nie przedstawia mi się świetlanie. Gdyby przyszła odmowa (za miesiąc?), chyba zrezygnuję z redakcji, a w każdym razie zwołam Zarząd TMJP.
Ponieważ wszystko dotąd ponumerowałem, odpadają inne drobiazgi, nie zasługujące na osobne numery. Ale najważniejsze – to zdrowie Pani: niech go Pani nie naraża
dla różnych głupstw, jak Pani dotąd nieraz robiła i bodaj robi.
Do widzenia
K.N.
PS. Ponieważ żona jest chora, list Pani przeczytała mi moja sekretarka.

33 Komitetu Centralnego PZPR.

• 520 •

974. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 VI 1953
K.P.A.,
przede wszystkim odsyłam Gogolewskiego z opinią Kuryły. Nie jest ona przyjemna,
ale trudno. Autor powinien zrozumieć, że całe jego przygotowanie mimo wielkiego
wkładu pracy jest niedostateczne tak metodycznie – co Pani od razu oceniła – jak
i faktycznie. Ja czytać już nie mogłem, ale recenzja Kuryły zastępuje czytanie. Zenon
nie chciał wchodzić w szczegóły działu sobie bliżej nie znanego, ale zdaje się żal mu
było porządnego wysiłku Gogola. Istotnie może być żal. Pani też chciała mu jakoś
pomóc, nie rujnować jego długoletniej pracy, ale ja nie wierzę, by ten typ umysłu dał
się użyć do jakiejś pracy usługowej (widzi Pani, jakiej już używam modnej terminologii). Gdyby miał w uniwersytecie kierownictwo, może by do czegoś doszedł, ale
(przed wojną?) któż był w W-wie indoeuropeistą? A i zaraz po wojnie? Zresztą, czy
Gogol w ogóle miał choćby lingwistyczne magisterium?
Nie mówiłem już, zdaje się, o ostatnich wyczynach Dorsza na popołudniowym
posiedzeniu Prezydium Komitetu Językoznawczego: 1) przygodne wyrwanie mu się,
że w Komitecie Onomastycznym nie ma reprezentantów W-wy, choć był w nim Ścibor; 2) że we wstępie do pracy Friedricha nazwał jego metodę opisu dialektycznego
jedyną naukową. Człowiek najzupełniej beznadziejny. Poza tym już nic nie mówił
o ewentualnej współpracy na polu słownika gwarowego.
Turska przysłała rękopis o pochodzeniu typu chłopy (chciała go zatytułować: pany,
chamy, ale dała: chłopy, draby)34. Są drobne rzeczy do poprawy czy zmiany, ale dam
do składania jak jest, a w nie łamanej korekcie się dociągnie. Pani nie ubliża, że
inaczej rzecz oświetla (z czym się przeważnie zgadzam); zresztą zobaczy Pani w nie
łamanej korekcie. Technicznie jestem kontent, bo Turska i Mańczak zajmą 3 arkusze
blisko, a petitu mam złożonego prawie arkusz, a takie duże artykuły, nie pożądane ze
względu na czytelników, są pożądane dla redaktora, oszczędzają mu drobiazgowych
kłopotów. Byle tylko przyznano papier, o czym trochę wątpię, bo Główny Urząd
Kontroli Prasy przydzielanie na II kwartał kończy 5 czerwca!
Ciekawe czy znamienne? Bardzo był przyjemny ten kwadrans, kiedy moje sprawozdanie z posiedzeń I Wydziału Panią uśpiło i kiedym przez ten kwadrans patrzył
na Panią w półcieniu i moimi półoczami. I teraz tak na Panią patrzę.
K.N.
PS. Już było zapakowane razem z rękopisem, gdy mi przyszło na myśl, że nawet polecone
może zaginąć, a wtedy autor będzie miał dośmiertną pretensję. Zostawiam więc do odesłania
przez kogo, tak jak przyszło (Jakubowski?), a tu przesyłam tylko opinię Kuryły.

34 Mianownik l.mn. typu chłopy, draby w języku ogólnopolskim, JP XXXIII.
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975. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 VI 1953
K.P.A.,
we wtorek 16 bm. odda Pani Jakubowski rękopis Gogolewskiego.
Dziś wyszedł JP 2 (marzec–kwiecień) i jutro go się zacznie rozsyłać. Co będzie
dalej, nie wiem, bo wyszedł na pożyczonym (czy legalnie?) papierze, który nie wiem,
czy oddamy. Bo trzeba pamiętać, że o to rozszerzenie zeszytu na 4 arkusze staramy
się od października i dotąd nie mamy pozwolenia, a tylko nam wciąż mówią, że na
pewno będzie. Tymczasem PorJ wyszedł już kwiecień i maj, których swoją drogą
oczywiście nie dostałem, choć w marcu Pomianowska była na wizytę naszego posła
bardzo zawstydzona i dała mu wtedy cały 1952 i 3 zeszyty 53, solennie obiecując poprawę. A ponieważ dziś jest taki system, że gdy do kiosków przychodzi nowy zeszyt,
to poprzedniego resztę odsyłają, więc kupiłem tu maj, a kwiecień dostanę z redakcji,
gdy kto się po niego zgłosi.
Wobec nie kończącego się spuchnięcia, a czasem i ropy, dziąsła mojej żony (na
pozór jest lepiej) bodaj trzeba będzie zrezygnować z wycieczki do Oliwy i Gdańska,
na co miałem prawdziwą ochotę. Ale ryzykować byłoby lekkomyślnością.
Więc do widzenia 26 bm. na Komitecie Językoznawstwa.
K.N.
Gdyby było zdziwienie odbiorców z powodu spóźnienia się JP o 2 miesiące, może Pani zechce
wyjaśniać, że to doprawdy nie nasza wina.

976. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 VI 1953
K.P.A.,
żal nam było, żeśmy się z Panią nie widzieli. Powetuje się to chyba, gdy Pani wkrótce
przyjedzie na parę dni.
Zebranie Komitetu organizacyjne gotowo być dramatyczne, bo Dorsz zażądał
na r. 1954 paruset tysięcy i 30 etatów na badania dialektologiczne. Zakład językoznawczy krakowski ma 10 etatów w Słowniku staropolskim i 6 – jak dotąd – w dziale
Atlasu i Słownika, a obiecanych jeszcze 5 razem; to jedno. A drugie: metody Dorsza
a wszystkich innych są tak rozbieżne, że wydaje się niepodobieństwem, by jedna
instytucja łożyła sumy na zbieranie materiału – bo to przecie przede wszystkim zbieranie go – w dwa różne sposoby. Ciekawym, co z tego wyjdzie. Może Komitet będzie
się musiał wypowiedzieć zasadniczo. Konieczna obecność Ścibora.
Co do artykułu Konecznej – zresztą właściwie nie przynoszącego nic nowego –
nie warto się rozpisywać; w każdym razie nie jest napisany ani dobrze, ani smacznie.
Składanie artykułu Turskiej, półtoraarkuszowego, potrwa do czwartku, ale w sobotę
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będzie go Pani mogła przeczytać w korekcie. Artykułu Mańczaka, tj. jego korekty,
którą Pani tymczasem dostała, nie warto odsyłać pocztą, zupełnie wystarczy, gdy go
Pani na sobotę przywiezie.
Z faktu, że Pani korekty petitu odesłała z Łodzi, wnoszę, że matka Pani jeszcze
tam pozostaje. Ileż Pani ma kłopotu z jej i swoim zdrowiem? Ale przesyłanie tej korekty ekspres było najzupełniej zbyteczne. Zeszyt i tak wyjdzie dopiero w lipcu, i to
tylko, jeżeli dostaniemy do tego czasu zgodę na papier, cośmy wszczęli w październiku. Już nawet Wyka traci cierpliwość, choć twierdzi, że w PAN-ie wszystko tak idzie
i że nie ma nadziei na poprawę.
Załączone listy posyłam dla pokazania, że naprawdę nie mogłem z Paninego nic
odczytać (odczytano mi go w całości, i to nie gładko). Widocznie stolica jest istotnie
upośledzona, skoro taki Sącz ma możność pisania takim atramentem, że go bez trudu
czyta nawet ślepnący człowiek.
Wszystko to piszę na wszelki wypadek, tj. na wypadek, gdyby się zdrowie Pani tak
popsuło, żeby Pani nie mogła przyjechać. Bardzo by mi to było przykre. Ale miejmy
nadzieję (ten zwrot chciałem inaczej ująć). Ja nie będę w W-wie przed jakim 8 lipca,
ale czy Pani wtedy będzie?
I jeszcze: naprawdę bardzo bym był ciekawy recenzji Konecznej o Fonologii  35 Ścibora, bo to gotowo się stać przełomem w polskim językoznawstwie. A gdyby Pani
udało się przywieźć ten numer kwietniowy „Poradnika”, byłbym wdzięczny.
Wreszcie kończę Panią nudzić. Obym nie nudził w Krakowie. Oby też Pani zdołała tak nad sobą zapanować, by nie utrudniać naturze samoleczenia.
K.N.
977. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 VI 1953
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam korektę JP i poprawkę Hurwica do dyskusji około dżula. Jest niezadziorna i pożyteczna dla strony normatywnej wymowy i pisowni tej jednostki w Polsce,
i myślę, że się nadaje do pomieszczenia. Przy okazji mówiłam z nim o ewentualnym
„wmieszaniu się” Pana Profesora w dyskusję o adiustatorstwie, zaistniałej w „Problemach” – z całą gotowością prosi o artykuł, choćby (to moje uspójnikowienie) przeciw
niemu zwrócony – gotów go pomieścić w „Problemach” (bez żadnej „adiustacji”,
o ile zrozumiałam) lub jak i gdzie Pan Profesor zechce.
Co do Burakowskich (jedną ich połowę znam i nawet z nią się stykałam adiustatorsko), to trzeba stwierdzić, że pewna część ich uwag była słuszna i sam redaktor
„Problemów” przyznał im rację, tylko to uczynił dyskretnie, nie egzemplifikując,
35 Mowa o książce Rozwój fonologiczny języka polskiego (1952).
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a szkoda. Ludzie lubią czytać takie polemiki i może by więcej z tego wynieśli wiadomości, nie tylko jakich nie należy robić sobie zarzutów, ale także, które są słuszne.
Czy nie mogłaby miła sekretarka Pana Profesora, p. Stamirowska, zawiadomić
prof. Romana36 telefonicznie, że nie przyjechałam, i że jeśli będę w poniedziałek –
wtorek, to się z nim postaram porozumieć? Bardzo będę wdzięczna.
Czy Mańczak jest ze Lwowa? Jego polemika z Turską jest bardzo subtelna i wypracowana. Całości zagadnienia nie ogarniam. Jednak role rymów typu stał  |o się,
n|a mię, r|amię są ilościowo bardzo liczne i chyba dość dawne, by ich nie zbywać dość
krótko.
Z moim zdrowiem niczego nie mogę planować. Wydaję mnóstwo pieniędzy na
niewyjeżdżone bilety do Krakowa. Może się pokaże w poniedziałek, jeśli mi spadnie
gorączka. Tymczasem proszę oficjalnie usprawiedliwić moją nieobecność wobec prof.
Klemensiewicza (na planowanym zebraniu Zarządu PTJ), na posiedzeniu językoznawczym przewodniczącego.
Tym razem znów atrament niewyraźny. Piszę, leżąc, i źle dopływa ten płyn polsko-niemiecki do pióra amerykańskiego, łatwo wysychającego i nieprzystosowanego do nieparkerowskiego atramentu. Chyba na tym skończę. Mam jeszcze pewne
sprawy do załatwienia w drukarni na Czapskich, o które mnie proszono, ale to już
osobiście, jeśli dojadę.
Czy dr Stanisław Roman (prawnik) ma swój telefon na Słowackiego 15? Miałam
się z nim widzieć w sobotę w Akademii Umiejętności37, ale nie mam energii tego
widzenia odwołać. Leżę sama i dopiero przed wieczorem dostanę pomoc i opiekę
ludzką.
Witold jest chory na nadciśnienie i stołuje się głównie w barze mlecznym lub na
straganie owocowym.
Do widzenia
A.O.-J.
978. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 VI 1953

K.P.A.,
a więc Pani naprawdę chora. Co Pani na to robi? Kiedy i dokąd Pani wyjeżdża? Poza
bezinteresowną ciekawością powoduje mną w tym pytaniu chęć dowiedzenia się,
dokąd mam posłać dotyczącą Pani korektę artykułu Turskiej. Poszedł on dziś do
II korekty, w której ma być już przełamany. Ja będę w W-wie 7. wieczorem lub 8.
rano i aż do 10. wieczora lub 11. rano. Z tego, jak i z innych powodów, nie jedziemy
36 Stanisław Roman (1918–1965) – prawnik, w tym czasie adiunkt na Wydziale Prawa UJ.
37 Chodzi o budynek PAU przy ul. Sławkowskiej, przejęty przez PAN.
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już przedtem na Zabornię, tak że do czasu wyjazdu do W-wy może Pani adresować
na Gontynę, gdyby Pani miała ochotę. No, a przede wszystkim, czy Pani dotrwa
w W-wie do 8 bm.?
Coś mi się zdaje, że jest jeszcze u Pani jakiś petitowy fragment JP-ej korekty.
List Pani dodany do odsyłanej korekty Mańczaka z pewnym trudem odczytała mi
p. Safarewiczowa, bo – jak Pani pisałem – atramentowe listy odczytuję tylko z Sącza.
O bieżących posiedzeniach byłoby niejedno do opowiedzenia, ale gdyby się zaczęło w liście, toby się przewlókł na bardzo wielki, a idąc za chwilę na ostatnią popołudniówkę chciałbym go wrzucić.
Czyli: do widzenia jeszcze w lipcu, czy na wakacjach? Jadąc do W-wy chętnie bym
to wiedział.
K.N.
Resztę o Krakowie opowie Ścibor.

979. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 VI 1953
Szanowny Panie Profesorze,
czy mógłby Pan Profesor wyświadczyć nam jedną wielką przysługę, bo leżę i leżeć
będę, i nie załatwię na Czapskich 4 sprawy, na której bardzo zależy Witoldowi,
tj. nam:
Podobno już w kwietniu 1953 przesłano z PWN rękopis Czuang-tzego do drukarni; dotąd drukarnia nie nadesłała harmonogramu i obawiamy się, że gdzieś to
utknęło po linii niedbalstwa czy innej złej woli. Czy będąc w drukarni gwoli JP, nie
mógłby Pan Profesor nacisnąć ten klawisz (czy pedał)? Trochę przypomnę, że się te
fragmenty Czuang-tzego podobały Państwu.
Mam jeszcze leżeć cały tydzień, naderwałam się i mam obolałą wątrobę i nerki –
nie wolno mi się ruszać i denerwować.
Do widzenia
A.O.-J.
980. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 VII 1953

K.P.A.,
list mi odczytano. Wiadomo, że wbrew powszechnej opinii to stolica jest upośledzona, bo np. list z Torunia znów jest napisany czytelnym atramentem (nawet dla mnie).
Ale do rzeczy:
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Jacyż niektórzy ludzie są beznadziejnie naiwni. Wg nich dobrze informuje oczywiście ludowo-demokratyczne PWN, a winna jest z kapitalistycznych czasów pochodząca była Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tymczasem oto co mi od razu
zakomunikował przedwojenny p. Wojas. Wiadoma książka na podstawie ułożonego
harmonogramu, o czym oczywiście wiedziało PWN, oznaczona była do ukazania
się w I kwartale r. 1954, a miała się zacząć składać we wrześniu br. W rzeczywistości
zaczęto ją już tastrować, tak że w połowie miesiąca zaczną się już korekty. Może utoną
one znów w ludowo-demokratycznym PWN, zanim dojdą do autora, ale to będzie
już normalnym planowaniem.
Skoro nie wolno się Pani ruszać i denerwować, niech Pani rzecz tę weźmie na wesoło, a przynajmniej pogodnie, do czego ma zresztą skłonność. Co do nas, to mamy
być w Warszawie od środy do piątku. Ja będę na pewno, co do mojej żony zaś, może
się sprawa zmieni, gdyby się coś stało w związku ze znów grożącymi komplikacjami
zębowo-dziąsłowymi.
A skoro Pani ma jeszcze parę dni leżeć, więc do widzenia.
K.N.
981. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 13 VII 1953
K.P.A.,
posyłam tę 2. część Turskiej, której zwrot nie jest konieczny, bo i tak nie mam jeszcze od niej zwrotu 2. korekty, a po zwrocie może poślę Pani całą trzecią. Dołączam
urywek innego maniaka, znanego piły, który proszę odesłać. Ale przede wszystkim
życzę odpoczynku.
W drukarni powiedziano mi, że ostatnia, trzecia część korekty książki p. Witolda
będzie gotowa bodaj ostatniego lipca. Wobec tego drugie korekty będą już na samym
początku sierpnia, czy nawet wszystkie razem, nie wiem. Ale tak czy owak zapewne
w tym czasie będzie autor chciał przyjechać do nich do Krakowa. W takim stanie
rzeczy uważamy za oczywiste, że zamieszka u nas na Gontynie, gdzie będzie miał
wszelką swobodę. Józia, która tam została, jest już o wszystkim zawiadomiona, a że
właściwie z domu nie wychodzi, chyba do ogrodu (może do doktora?), więc nawet
nie ma konieczności zawiadamiania tej Pacutówny z góry o dniu przyjazdu, choć
można.
Tu skończyła się epoka upalnej pogody z burzami. A więc najlepszych wakacji
i do widzenia we wrześniu.
K.N. z żoną
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982. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Ustronie Morskie, 26 VII 1953
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dziękujemy Państwu z zaproszenie na Gontynę. Witold niewątpliwie skorzysta z niego na początku sierpnia i we właściwej chwili zawiadomimy o jego przyjeździe Józię.
Nasz odpoczynek upływa pod znakiem korekt. Witold co dzień dostaje 2–3 arkusze korekty ekspresowej z prośbą o zwrot „odwrotną pocztą” i innymi zuchwałymi
propozycjami, których już nie przytaczam. Każda partia przebywa u nas ok. 3 dni –
Witold czyta swoje arkusze 2 razy, ja raz jeden, a wczoraj przyjechała tu urzędniczka
PWN-u dla uzgodnienia z korektorskim czytaniem wydawnictwa. Mimo tego pośpiechu zajdą różne spóźnienia w składaniu i korektach nie z naszego powodu.
Pogoda nad morzem raczej średnia. Na całe 12 dni dotychczasowego pobytu był
jeden dzień naprawdę słoneczny (tj. ¾ dnia), a w innych przeważały deszcze ze skłonnością do burz i wietrznych zachmurzeń. Chodzimy mało, chyba na pocztę. Nad
morze, jak się uda. Witold i Myszka (która tu przyjechała dla wyzyskania naszego
obszernego pomieszczenia – pokój 3-osobowy i weranda) kąpią się w morzu, ja biorę
ciepłą kąpiel morską. Jesteśmy tu wszyscy bez kawy, więc stan przytomności umysłu
kształtuje się na poziomie morza, a u mnie chyba pod poziomem, bo o każdej porze
zasypiam, nie licząc snu 8-godzinnego nocą. Ostatnie cztery dni tutejsze spędzimy
bez nowych przesyłek korekt. Ja tylko przeczytam ostatnie 2 arkusze, które Witold
wykańcza. Potem on zasiada do wykończenia artykułu, który powinien był oddać
do druku już 1 lipca i już go poszukują kategorycznymi listami. Taki układ naszych
wczasów sprawił, że dopiero wczoraj naniosłam atramentem błędy druku na elaboracie maniaka, nudziarza i zwracam go w niniejszym liście.
Turską przeczytałam z rosnącym wciąż zainteresowaniem, ale by jej rzetelnie odpowiedzieć, trzeba by rozporządzać równie licznym jak ona materiałem dla XVIII
i XIX w. To by mi pozwoliło zobiektywizować jej chronologię co do archaizującego
użycia nom. pl. dziady, chłopy (wg Turskiej lata 70.–80. XIX w., wg mnie o 100 lat
wcześniejsze). Ale na ogół jej założenia kształtują się na o wiele szerszej językowej
podstawie i dlatego mają większą wagę dowodową. W jej korekcie sporo zauważyłam
błędów, nawet czytając półprzytomnie (bo wszystko teraz na wpół sennie robię), ale
sądzę, że zostaną wszystkie dostrzeżone przez samą autorkę.
Jest tu dom w Ustroniu dla członków PAN-u – bardzo ładna willa na granicy lasu
i bardzo niedaleko też morza. Przebywają tu: Zajączkowski z rodziną, Stefański38 (parazytolog) z żoną, Brahmer z żoną, Leszczycki tak samo i Wasilkowski (b. rektor UW,
38 Witold Stefański (1891–1973) – zoolog, parazytolog, w tym czasie profesor i prorektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
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prawnik39). Spotykamy ich na plaży i po drogach. Wyżywienie mają w FWP40, więc
nie są tym tak bardzo zachwyceni, ale na plus można policzyć ładne i spokojne (bez
dzieci, które są plaga ZAiKS-u) pomieszczenie, choć bez werand, i dość obszerny
ogród – bardzo zaniedbany. Tak jak zaniedbaniem porasta całe Ustronie. Ale spacery,
te bliższe, są tu śliczne. Kończę już, bo się pokazuje słońce.
Do widzenia i spodziewam się, że pogodę mają Państwo lepszą na Zaborni niż tu
nad morzem. 28 lipca już stąd wyjeżdżamy.
A.O.-J.
983. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Karpacz, 4 VIII 1953
Szanowny Panie Profesorze,
piszę z Karpacza, gdzie się ocknęłam dziś w południe. Spędzę tu 10 dni ostatnich
urlopu, bo się nam Ustronie skończyło 28 lipca, kilka dni zabawiło się w Warszawie,
gdzie wyskoczyło nieco zajęć wydawniczych, i teraz rozpoczynam prawdziwy wypoczynek (bez korekt), by ostatecznie nabrać sił na Warszawę.
Dziś rano Witold miał polecieć do Krakowa, do Józi na Salwator zameldować się
miał na godz. 14. Jest bardzo zmęczony, pracuje z dużym napięciem nerwowym nad
korektami. Czytał je jeszcze w Warszawie już po 4 razy, wyławiając za każdym razem
moc przeoczonych błędów. W Krakowie zabawi pewnie 3–4 dni. Więc tyle noclegów
i kłopotów sprawianych Józi.
W „Życiu Warszawy” był obszerny artykuł poświęcony Panu Profesorowi i fotografia (jak i skąd ją dostali?). Cieszymy się z I nagrody państwowej pewnie więcej niż
sam Pan Profesor.
Tu jest ładnie, ale zimno. W „Orbisie” dają kawę. Właśnie idę sprawdzić. Jak się
Państwu „powodzi” tego lata na Zaborni? I jak ze zdrowiem Pani?
Do widzenia
A.O.-J.
984. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 9 VIII 1953

K.P.A.,
dziękuję za kartkę. Dziś znalazłem się na 1 dzień w Krakowie, a nie tak dawno byliśmy tu parę dni na pogrzebie Orli. Wciąż rozrywane wakacje, zresztą w 2. połowie
39 Stanisław Leszczycki (1907–1996) – geograf, profesor UW. Jan Wasilkowski (1898–
–1977) był rektorem UW w latach 1949–1952.
40 Fundusz Wczasów Pracowniczych.
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lipca w pięknej pogodzie. Zastałem tu już tylko wspomnienie po krótkim pobycie
p. Witolda – widać prędko pomyślnie skończył korekty. Oby Pani naprawdę przez
tych kilka dni wypoczęła.
Mam kłopot z odrodzeniowym numerem JP, bo drukarnia gotowa wydrukować zaraz nawet 10 arkuszy, ale chce mieć od razu cały materiał, a tu mam dotąd
tylko Zenona, Zwolińskiego i Kuraszkiewicza, razem jakie 4½ arkusza, i obietnicę
Urbańczyka do końca sierpnia. Zwłaszcza panie zawiodły i nie wiadomo, czy i kiedy
dostarczą.
Moja żona chce przyjechać do Kr. na 10 dni, ja zostanę na Zaborni do końca
sierpnia. We wrześniu będę na pewno w W-wie.
Do widzenia
K.N.
JP 3 przeszedł wreszcie korekty, ale dla odmiany nie nadchodzi papier.
Reychmana pajtaś nie nadaje się do JP (nie wiem, czy ¹⁄₁₀ jest w nim polonistyczna), więc
odeślę na ręce Pani.

985. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 23 VIII 1953
K.P.A.,
zupełnie przygodnie, przy czytaniu „Pamiętnika Literackiego”, proszę o wyjaśnienie,
co znaczy просторечие 41. Pszczołowska42 w recenzji Gwozdiowa (czy Gwozdiewa)
nie potrafi, biedaczka, tego przetłumaczyć i wprost ten wyraz wplata w środek zdań
polskich nawet bez cudzysłowu. Uważa go widać za tak ogólnie przyjęty jak Welt
schmerz lub à la bonne heure !43, ale ja naprawdę nie wiem, co to znaczy, biedny ignorant. Sądzę, że w pracach naukowych oznaką prawdziwego zrozumienia przez recenzenta czy tłumacza jest możność przetłumaczenia. Któż to jest więc ta Pszczołowska?
Co innego wyrazy o zabarwieniu uczuciowym.
Napisałem „już” połowę artykułu Co wiemy o dialektach XVI wieku44 dla nru
odrodzeniowego i myślę, że go skończę, choć prócz 2. połowy potrzebuję uściślenia
literatury i 2 mapek. A Pani?
Do…
K.N.

41 Zob. list z 6 IX 1953 r.
42 Lucylla Pszczołowska (1924–2010) – literaturoznawczyni, w tym czasie asystentka w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego IBL.
43 à la bonne heure (fr.) – w dobrym (tj. w odpowiednim) czasie.
44 Dokładniej: Co wiemy naprawdę o dialektach ludowych XVI wieku, JP XXXIII.
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Ona nie umie przełożyć nawet wyrazu простонародный. A национальный 45 [–] to u niej:
etniczny! Ale może ona lepiej odczuwa rosyjski język niż polski?

986. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Krynica, 26 VIII 1953
Szanowny Panie Profesorze,
nieoczekiwanie dla siebie jestem na dalszych, tym razem już końcowych wczasach,
gdzie łączę spanie i jedzenie z (umiarkowanym) lecznictwem. Stało się to głównie za
inicjatywą i akcją Rysiewicza, a ułatwieniem czy poparciem Strelcyna. Przyjechałam
tu na dwa tygodnie, ale 5 września już będę w Warszawie.
Warunki pobytowe mam tu bodaj najbardziej sprzyjające dla moich sił i mego
samopoczucia. Przede wszystkim w Domu Związku Nauczycielstwa Polskiego mamy
specjalną dietę dla żołądkowców i wątrobiarzy. Jedyny problem stanowi dosuszanie
pieczywa, zawsze dla mnie zbyt świeżego.
Ogromnie dużo śpię. To mi daje w niewielu pozostałych pozaleczeniowych godzinach całkiem przytomną głowę. Przy jej pomocy odwalam na razie różne redaktorsko-wydawnicze zaległości. Czynności, które stale zapisują się deficytowym balastem
w moim budżecie (czasu i kasy). Właśnie odesłałam korektę książki Ułaszyna, gdzie
dopiero teraz czytając tekst na spokojno, dostrzegłam bardzo zasadnicze braki. Nie
wiem, czy się Ułaszyn zgodzi na propozycję poprawek, mimo że propozycje staram
się formułować jak najostrożniej i są mu one doręczane bezimiennie (tj. w imieniu
wydawnictwa).
À propos korekt. Dostałam przed samym wyjazdem z Warszawy sumę 255 zł ze
zleceniem przekazania ich p. Hurwicowi. Nie wiem, czy nie zinterpretowałam błędnie tej notatki i czy nie jest to suma (rozdzielona zresztą na pozycje 194,80 + 60)
przeznaczona dla mnie i dla p. Hurwica, w czym jego pozycja wynosiłaby 60 zł.
Prosiłabym o wiadomość o tym do Warszawy, tak bym mogła nadpłaconą mu sumę
z niego ściągnąć.
Nie wiem, w jakiej części września wypadnie bytność Pana Profesora w Warszawie. Ciekawam, czy i Lehr będzie wtedy? Trasa jego poruszeń jest dla mnie ważna ze
względu na budżet Komitetu Slawistycznego, który w razie zerwania kontaktu z Lehrem muszę na własną rękę wojować u władz Wydziału I i wypisywać uzasadnienie itp.
Przy tym nie mam wcale pewności, czy moja argumentacja i moje konferencje dadzą
pozytywne dla Lehra wyniki. Tym się właśnie „bawiłam” w czasie między Karpaczem
a Krynicą. Mniej więcej tydzień.
Wyjechałam znów w przeddzień wyprawy Witolda na 1 dzień do Krakowa,
który [sic] między dwoma slipingami planował podpisać książkę do druku i zastać
45 простонародный (ros.) – taki, który odnosi się się do ludzi prostych, niewykształconych;
plebejski; национальный (ros.) – narodowy.
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Panią, by Jej podziękować za bardzo miłą gościnę na Salwatorze pod troskliwą
opieką Józi.
Wiadomość o Orli przyszła tak późno, a była z dawna przewidywana. Mimo że
nie była niespodzianką, napełniła mnie smutnymi wspomnieniami. Pisałam w związku z tym do pani Marii. Bardziej smutno chyba układa się jej życie niż tych wielu
osób, które pielęgnowała i traciła.
Liczę, że list ten zastanie jeszcze Pana Profesora na Zaborni, której obraz odżywa
w mej pamięci w czasie moich samotnych krynickich spacerów.
Do widzenia
A.O.-J.
987. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 27 VIII 1953
K.P.A.,
jeszcze ostatni list z Zaborni.
Dostałem wczoraj obszerny list Rysiewicza z różnymi osobliwościami, choć
w znanym stylu46. Niemal koncentruje się to na Dorszu, nieuleczalnym. Mój pobyt
warszawski, który przypadnie gdzieś między 15 a 19 września, nie będzie przyjemny.
Ale zanim tam przyjadę, chciałbym mieć od Pani pewne informacje.
Ratyńska znów zrobiła coś wbrew postanowieniom, oczywiście z nakazu Dorsza.
Wskutek tego Rysiewicz postawił sprawę, że z nią współpracować nie może, i to od
1 IX, a ja napisałem do Wyki, że się z tym najzupełniej solidaryzuję, zwłaszcza że jej
techniczna umiejętność (streszczanie przebiegu posiedzenia, stylistyczne ujęcie, nawet interpunkcja, uprzywilejowująca pauzy) jest zaledwie jakie takie [sic] (bo ją pod
tym względem H. Jabłoński pochwalił, choć też jest za jej usunięciem). Ponieważ
przed nią był ktoś inny, jeszcze gorszy, stąd wniosek, że znaleźć w W-wie niełatwo.
Pani też z nią ma zdaje się do czynienia. Czy więc Pani nie ma jakiego na takie stanowisko kandydata? (Nie sądzę, by w Kr. było łatwiej, ale w każdym razie Siudut
i Stamirowska to są perły). Oczywiście jej zastępca nie może być uczniem ani zwłaszcza uczennicą Dorsza, bo to wszystko płynie z tego niepoczytalnego zachwytu wobec
niego. Wprawdzie podobno ta instytucja ma być jakoś zasadniczo przeobrażona (bo
w PAN-ie wszystko się najpierw robi na nowo, lepiej, a potem dopiero zastanawia),
ale mimo to myśleć trzeba o następcy. Wyce napisałem, że w żadnym razie ani ja, ani
Rysiewicz nie chcemy jej widzieć na wrześniowym posiedzeniu.
Drugie, z tym związane pytanie. Plotkarskie. W jakich jest z Dorszem stosunkach
Henryk Jabłoński? On się w tej sprawie zsolidaryzował z Rysiewiczem, ale czy tylko

46 W spuściźnie Nitscha brak listów Z. Rysiewicza.
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z obiektywizmu? Ponieważ dziś uznany jest tylko punkt obiektywistyczny, więc czy
może i tu jest jakiś uprzedni podkład. Ryś  47 mi napisał, że po „nieprawdopodobnej
awanturze” z Dorszem Wyka zarządził, że PAN nie będzie firmowała pracy Friedricha, która wyjdzie nakładem PWN48. Czyżby znów szło o ten wstęp Dorsza, który ja
na prezydium Komitetu Językoznawczego grzecznie, ale stanowczo skrytykowałem?
I – wg Rysia – wstęp do Kurkowskiej49 „wisi”. Nie rozumiem tego, bo po moim
przemówieniu na tym prezydium postanowiono, że zasadniczo prace wychodzą bez
wstępów, chyba że np. idzie o pracę pośmiertną, jak Friedricha lub Piotra Gołąba,
ale że i wtedy wstęp ma mieć charakter informacyjny, nie wychwalający. Tak więc,
bardzo bym chciał już przed tym wyjazdem z Krakowa mieć jakieś wiadomości, jeśli
się o tym w kołach zainteresowanych po W-wie rozchodzą.
JP 3 po tylu różnych perypetiach opóźnił się jeszcze w samej drukarni przy odbiciu, tak że maj–czerwiec wychodzi w samym końcu sierpnia!
A Pani po skromniutkim odpoczynku już się pewnie zdążyła nadużyć.
Do widzenia
K.N.
988. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 29 VIII 1953
2.

K.P.A.,
nr 1 nie odszedł, bo przed wrzuceniem do skrzynki spostrzegłem bez zdziwienia, że
się koperta odkleja, a że była adresowana do W-wy, więc nie chciałem, by ewentual
nie ktoś przed doręczeniem Pani przeczytał zawarte tam zdania o osobach. Widzę,
żem w nrze 1 niepotrzebnie pochwalił Siuduta, bo Pani zaraz pomyśli, że on niejasno
napisał o przeznaczeniu pieniędzy. Ale to już Pani zbytnia subtelność interpretacyjna.
Nawet nie mając tu książki honorariów, widzę, że dla niego jest tylko te 60 zł, bo po
cóż by Siudut zaznaczał ten podział sumy?? (Przypomina mi się interpretacja mojej
kartki, wysłanej do Pani po posiedzeniu moim z Rozwadowskim, Oesterreicherem,
Małeckim i Dłuską w sprawie nowego rozdziału asystentur, interpretacja tak subtelna, że aż wyszły przeciwieństwa jej treści). Tu chciałem tylko zaznaczyć, że Siudut
i Stamirowska są inteligentni i umieją pisać, tak że nie trzeba im dyktować, wystarczy
powiedzieć, co ma być w piśmie, a ułożą rzecz jasno i stylistycznie bez zarzutu, gdy
Ratyńska jest właściwie poniżej poziomu.

47 Rysiewicz.
48 Mowa o książce Friedricha Gwara kurpiowska: fonetyka (wydano ją dopiero w 1955 r.).
49 Do książki Budowa słowotwórcza przymiotników polskich (1953).
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Tą ostatnią zaborniańską pocztą dostałem też list od Steina i Ostrowskiej. Stein
donosi, że mu Słucki przysłał do JP artykuł, chcący godzić stanowisko jego i Safara,
ale że tak nierówny i niejasno ujęty, że się nie nadaje. Ostrowska donosi, że napisała
odrodzeniowy artykuł o stosunku Psałterza Kochanowskiego do Biblii brzeskiej (ściślej: o jednym psalmie). Więc przystąpią do druku, choć powiedziano gdzieś tam Siudutowi, że choć papier na 10-arkuszowy zeszyt przyznany, to nie zaraz on przyjdzie.
Ja wreszcie ułożyłem cały brulion artykułu Co naprawdę wiemy o dialektach ludowych XVI wieku i mam nadzieję, że go w Krakowie w jaki tydzień definitywnie
napiszę. Bo bez książek i notatek nic się tu nie da, nawet do „Problemów”, których
odpowiedni zeszyt wziąłem, uwag o owym artykule Hurwica. Bo trzeba pokazać, że
miesza źródła, nie umie dokładnie czytać itp.
O Lehrze mało wiem i nie bardzo chcę wiedzieć. Chcę się tylko od niego dowiedzieć tego i owego o zagranicy. Bo był 3 tygodnie we Francji, na jakimś katolickim
zjeździe w Pau. Ale Komitet Slawistyczny mógłby też być w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału I i Komitetu Językoznawczego, tylko nie między nimi, bobym stracił
niepotrzebnie dzień.
Myślę wysłać list 31 bm. z Krakowa, to jeszcze na 2/9 powinien być w Krynicy.
Do widzenia
K.N.
989. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 6 IX 1953
Szanowny Panie Profesorze,
niedługo przed wyjazdem z Krynicy dostałam list(y) Pana Profesora z Zaborni –
Krakowa, a tu w Warszawie zastałam 2 karty dotyczące spraw dla mnie niektórych
już nieaktualnych. Dotyczy to mianowicie artykułu odrodzeniowego. Całe lato
od 12 lipca mam, a raczej miałam, poszatkowane na 3 okresy wypoczynkowe po
15–12 dni w coraz innym krańcu Polski. Okresy między nimi, po tygodniu, zużywane były na prace redakcyjno-korektorskie dla PWN, Instytutu Polsko-Radzieckiego
i PAN-u, nie licząc prania i porządków domowych, po których dopiero się orientowałam, na ile mi sił przybyło lub nie. Oczywiście przy tych moich wczasach warunki
podróżowo-pobytowe nie pozwalały nawet marzyć o pracy umysłowej. Wielki brak
sił i korekty z Witoldem nad morzem, poddasze w Karpaczu i jako trzecia w pokoju
wczasowym w Krynicy. Za to zdrowotnie w Krynicy osiągnęłam najwięcej, choć już
nie wytrzymałam do końca pobytu i urwałam się przed terminem. Jedna z moich
towarzyszek była tak gadatliwa, że byłam bliska chodzenia po ścianach. Nie pozostawało mi nic innego jak tylko spać. Ale obiady, wody, spanie, dietetyczna dla chorych
kuchnia i regularne posiłki przez 12 dni dały mi nie tylko dopływ energii, ale także
i jakiś przybytek sił. Właśnie zaczynam nimi gospodarować na gruncie warszawskim.
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Wątpię jednak, by co wynikło z tego dla artykułu o Klonowiczu, bo za mało po prostu weszłam w tematykę i za małym rozporządzam materiałem. Jak zwykle wszystkie
terminy przechodzą mimo mnie i ja za niczym nie nadążam.
Sprawa просторечия – p. Pszczołowska to chyba może być tylko asystentka-sekretarka p. Mayenowej. Ma za sobą studia literackie i pobyt (w czasie wojny bodaj?) w Rosji. Wydawało się, że język rosyjski zna dobrze. Widać, nie była pewna,
które z 3 znaczeń (gwara, narzecze ludowe, mowa potoczna) należy wybrać dla tłumaczonego artykułu, i stąd ta pstrokacizna językowa. Pszczołowska robiła na mnie
wrażenie osoby inteligentnej. Co do właściwego znaczenia просторечия, to żadne
z przytoczonych wyżej mi się nie wydaje całkowicie odpowiadające. Z kontekstu prac
językoznawczych wynikałoby, że jest to mowa potoczna, ale nie potoczna języka kulturalnego, tylko jakby gminna, choć jeszcze nie wulgarna. Czasem to graniczy jakby
z gwarą, tylko nie da się lokalizować geograficznie. (Przynajmniej nie dostrzegłam
tego w praktyce pisarzy rosyjskich).Wojtasiewicz używa terminu kolokwializm – to
mogłoby być dane jako odpowiednik просторечия. Cieszę się, że jak dotąd nie miałam do czynienia z przekładami rosyjskimi, bobym wtedy dopiero miała wątpliwości!
Sprawy Komitetu Językoznawczego i jego sekretarki [–]. Nie jestem tym osobiście
„zainteresowana”, bo mamy inną: Osińską, która ponadto prowadzi sprawy Komitetu Kultury Antycznej. Ciekawam, jakie będą możliwości inne obsady. Z mego slawistycznego otoczenia z ukończonymi studiami nie kwalifikuje się na to stanowisko
nikt, bo już byśmy go dawno wysunęli, gdyśmy mieli kłopoty z dwoma poprzednimi
„sekretarzami”.
Sądzę, że jeśli Rysiewicz zażądał usunięcia Ratyńskiej od 1 IX, to może ma kogo
na jej miejsce trochę upatrzonego. Ratyńska obsługiwała jednocześnie Komitet
Orientalistyczny – czy i tam dokonuje się przesilenie personalne na jej odcinku, czy
też tam nie ma powodów do jej usunięcia, bo nie „musi” ulegać nikomu z zewnątrz
władz Komitetu. Czasem nawet jeżeli się ktoś nadaje do tego, bo umie streścić, zanotować, sformułować i przepisać, to się wyłaniają obiekcje natury personalnej, na co
już nie ma się wpływu.
Wczoraj wyszedł z drukarni-introligatorni pierwszy egzemplarz Czuang-tzego.
Wyszedł bardzo ładnie. Ładny przekład, dobry papier, autentyczne z tejże epoki ilustracje. Całe popołudnie spędziliśmy z Witoldem, Matką i Myszką na podziwianiu
szczegółów tej naprawdę ładnej całości. Różne fragmenty czytało się głośno. Przez
kilka godzin przestaliśmy odczuwać, że to jest wrzesień 1953, Warszawa – uniwersytet. Była to prawdziwa biesiada literacka, z butelką czerwonego wina na dodatek.
Za parę tygodni, kiedy Witold dostanie swoje egzemplarze autorskie i kiedy książka
pojawi się w handlu, jeden z egzemplarzy przywędruje na Salwator. Ale Witold tymczasem jeszcze dotąd nie zaczął odpoczywać i boję się, że nawet na tydzień nie uda mi
się go wyprawić poza Warszawę. Ciśnienie tymczasem ciągle idzie mu w górę, a z tym
stały stan podenerwowania.
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Stamirowska i Siudut są to oczywiście perły (przedwojenne). Co do pomyłki
w rozszyfrowaniu honorarium – to wina jest po mojej stronie. Na przyszłość byłoby
lepiej wziąć konto czekowe Hurwica i tam mu bezpośrednio przelewać, a i dla mnie
właściwie byłoby to wygodne, bo i ja mam własny nr konta: 24155/115 A. Jabłońska
Oddział PKO Warszawa. Na tym kończę list, do którego przy niedzieli nie wiem, czy
zdobędę kopertę. Czy we wrześniu przyjedzie też Pani? Jak zdrowie Obojga Państwa?
Do widzenia
A.O.-J.
990. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 18 IX 1953
K.P.A.,
zanim ta kartka dojdzie, już Pani pewnie będzie w W-wie, trochę wypoczęta, no
i jeszcze nie zmuszona do (nie)produktywnych wysiłków. Tak więc powracam do
swojej sprawy, tj. do odrodzeniowego nru JP. Strona materialna załatwiona: przyznany i zasiłek, i papier (ten – z rezerw komitetu kopernikańsko-odrodzeniowego),
tylko więc drukować. Ale druk, porządny, bo monotypowy, zależy od gotowości maszynopisów: muszą być razem, a do kiedy? przyjmuję 1. dekadę września. Są gotowe:
Klemensiewicza, Kuraszkiewicza, Zwolińskiego i jeden mały, będą do końca sierpnia
Urbańczyka, coś Siuduta, obiecuje Ostrowska, nie obiecuje Safarewiczowa, nie wiem
o Mayenowej i o sobie. No, a Pani: coś, choćby szczegół – ale dobrze ujęty, jak zawsze
u Pani – z Judaszowego worka??
Ciekawym, jak Pani zrozumie artykulik Witolda Nieżyczliwego o chronologii
mazurzenia w PorJ z maja?50 Zenon i Mikołaj mają zupełną rację, czy więc Nieżyczliwy rzeczy zrozumieć nie może, czy nie chce? A może by mógł, gdyby to nie szło
o niego, ale skoro idzie, to jest zaślepiony. To by była dla niego najżyczliwsza koncepcja: ani nieinteligentny, ani świadomy krętacz.
Ze względu na pomocnicę domową, dobitkę zresztą [sic], wracamy definitywnie
najpóźniej 31 bm.
Do widzenia
K.N.

50 Kilka uwag o chronologizacji mazurzenia, PorJ 1953.
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991. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 X 1953
Szanowny Panie Profesorze,
jeśli można liczyć na 1 noc spania u Państwa, tobym się zameldowała na noc z niedzieli na poniedziałek. Na wyżywienie zgłosiłam się w komitecie odrodzenia.
Wypływa jakieś nowe zamówienie na artykuł „życiorysowy”, ale znając stanowisko Pana Profesora, ustosunkowuję się do tego negatywnie.
Witold pisał z Moskwy 9 IX. Karta szła do Warszawy 10 dni. Obiecanego listu
z Pekinu spodziewam się wobec tego po jego powrocie.
Do widzenia – i osobne pozdrowienia dla Pani – gruszki dojrzewają po kolei –
bardzo wygodnie.
A.O.-J.
992. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 24 X 1953

K.P.A.,
nie przyjadę na sesję odrodzeniową, głównie dlatego, że jestem przeziębiony; wprawdzie nie bardzo, ale nie trzeba ryzykować, a nadto, cóż tam tak znów ciekawego?
Zenon jeszcze raz jeździł na ubiegłą środę, a i mnie zapraszano, bym był na tej konferencyjce, na której jeszcze dyskutowano jego referat! I na to jeździć, gdy miejscowi
w połowie nie przyszli, a w połowie nie przeczytali jego referatu! Mniej szkoda byłoby
na tę 6-dniową sesję czasu, bo i tak niewiele widząc go zmarnuję.
JP wreszcie cały złożony, ale i tak dopiero pojutrze dostanę swoją pierwszą korektę (też Ostrowska dopiero pojutrze). Bardzo chciałem, by Pani przeczytała tę moją
korektę, ale nie wiem, czy to nie będzie trudno. W każdym razie jeżeli Pani korektę
dostanie, proszę przeczytać najpierw moją, choćby już nie było czasu na inne artykuły. Pierwszy to raz składa się JP na monotypie; sam skład idzie na nim 3 razy
prędzej, ale z korektami gorzej, mniej swobody zmieniania (poza oczywiście błędami
literowymi itp.).
Nie mogłem już Pani opowiedzieć przebiegu konferencji z Dorszem, Koneczną
i Pomianowską. Ale był na niej Ścibor. Bardzo się kruszyli, ale wyjście z tego i tak
bardzo trudne. Im oczywiście nie zależy, by w Małym atlasie byli uczestnikami, ale
czy ten atlas dobrze na tym wyjdzie? I tak źle, i tak niedobrze. Są i inne z tym kłopoty, jak i z obsadą krakowską (Urbańczyk, Dejna), ale o tym chyba ustnie, na zjeździe
PTJ przy końcu listopada51. Do tego czasu i p. Witold chyba wróci.
Do widzenia
K.N.
51 Planowany Zjazd PTJ odbył się w roku następnym.
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W tej chwili dostałem list Pani o zorganizowaniu dla mnie w W-wie zastrzyków. Wzruszony
jestem Pani(ną) troskliwością i żałuję swojej bezczelności, żem się ostatnio do Pani o to zwrócił. Jestem niekonsekwentny.
K.N.

993. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 X 1953

K.P.A.,
posyłam Pani dwa pierwsze artykuły odrodzeniowego JP, licząc na to, że są właściwie
już dobrze poprawione, nie zajmą więc Pani więcej czasu, niż potrzeba do przeczytania, a to by Pani i tak zrobiła. Bardzo proszę o odesłanie ich zaraz, nie czekając na
dalsze korekty, zwłaszcza na moją, którą trzeba naprawdę przeczytać. Co do Urbańczyka, to zupełnie nie spodziewałem się, że on podniesie niektóre z tych rzeczy, co
należą do mego tytułu, który znał, ja zaś stwierdzam teraz, że jego tytuł niezupełnie
odpowiada treści. Ale mimo to artykuły znów bardzo ze sobą nie kolidują.
Jeśli Pani chce przeczytać coś bardzo głupiego, to niech Pani przeczyta artykuł
Dorsza we wrześniowym numerze „Poradnika”52. Bardzo to rzecz przykra, bo niepodobna nie odpowiadać na rzecz wprost szkodliwą a wychodzącą poza ramy fachowego językoznawstwa. Już myślałem, że nieuleczalny optymista, po tej konferencji atlasowej, o której może Panią poinformować Ścibor, że się jakoś nawiąże jakieś modus
vivendi, a tu znów pisze takie brednie. Już parę tygodni temu mówił o tym Zaręba,
gotów do odpisania, ale ja dopiero wczoraj przeczytałem i kontent jestem, że Zaręba chce wziąć na siebie tę sprawę, choć i tak odium na mnie spadnie. Cóż robić.
Do widzenia
K.N.
994. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 X 1953

K.P.A.,
wątpię, by się Pani chciało przyjeżdżać na tak zajmujące posiedzenia, jakim bywa
komitet organizacyjny, ale gdyby się tak stało, to oczywiście – mimo wszelkich niewygód różnego rodzaju, których będziemy się starali oszczędzić – prosimy na Salwator. A inna rzecz, że bardzo bym chciał pokazać Pani naszą pracownię Małego
atlasu gwar polskich, zwłaszcza że znów chcę Dorszowi wykazać na 2 posiedzeniach
na kwestionariuszach z 2 punktów, dlaczego z nich nie możemy korzystać. Co też nas
już kłopotów kosztują te ich odpowiedzi!
A więc do widzenia?
K.N.
52 Mowa o artykule W sprawie projektu kompromisowej pisowni fonetycznej, PorJ 1953.
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995. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 X 1953
Szanowny Panie Profesorze,
korekty wszystkie robiłam ołówkiem, bo nie miałam ze sobą pióra. A w dostanej
dopiero dziś korekcie artykułu o Co wiemy naprawdę o dialektach ludowych XVI w.
poprawki ołówkowe robione są w odróżnieniu od atramentowych autorskich. Zresztą poprawki czysto zewnętrze, poza jedną rzeczową wątpliwością (przepisanie się?)
na str. 15. Artykuł bardzo jest ładny. Mimo pewne akcenty polemiczne z Taszyckim,
które naruszają jego harmonijną konstrukcję (zbyt długi i nie tak jasny jak całość
artykułu przypis). Mam mało czasu, by dłużej pomówić, bo chcę wyekspediować korektę ekspresem (Urbańczyk i Klemensiewicz już wysłani dziś rano zwykłą przesyłką).
Urbańczyka artykuł ciekawszy niż Zenona i w żadnym, najmniejszym punkcie nie
koliduje z artykułem Pana Profesora, mimo wspólnego „gwarowego” punktu wyjścia.
Bardzo bym chciała mieć którąś z luźnych korekt Urbańczyka – gdyby choć zechciał
Pan Profesor mi przysłać ten mój egzemplarz korektowy Urbańczyka po wyzyskaniu.
Ale o wiele więcej niż u Zenona znalazło się bardzo żywo i bardzo językoznawczo
ujętych danych lub „wytycznych” do zewnętrznych dziejów języka ludowego, a pośrednio i ogólnopolskiego właśnie w artykule Pana Profesora. Sąd mój może być jako
„odbitej od głównego nurtu byłej polonistki” może nieobejmujący całości problemu,
ale jest mimo to niezbity w moim odczuciu dużej satysfakcji odniesionej przy czytaniu artykułu. I jego forma – jasnego, jakby mówionego wykładu, daje wrażenie dużej
bezpośredniości. Kolonizacyjne mazowieckie argumenty przeciw późności mazurzenia są tu dobrze uzbrojone. A czy nie można dać więcej szczegółów historycznych
o kolonizacji Spisza (s. 14 w. 1 od g.) i o zachodnim odcinku granicy dialektu mazowieckiego z Małopolską (s. 18 2. 11–12). Dobrze się czytało ten artykuł.
Do widzenia
A.O.-J.
996. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 22 X53 1953

Szanowny Panie Profesorze,
tak się składa, że prawdopodobnie nie wezmę udziału w Sesji Odrodzenia, może pod
sam koniec. Dlatego, ponieważ będę nieosiągalna w Warszawie, chcę „zorganizować”
osobę do zastrzyku insuliny. Będzie to dyplomowana pielęgniarka, Julia Trawińska,
która mieszka bardzo blisko „Bristolu”: Krakowskie Przedmieście 32, wejście w bramę
przy kościele Wizytek, skręcić w lewo i ostatnia klatka schodowa na parterze. Proszę
53 W liście omyłkowo: IX.
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tam posłać Kamińskiego z bilecikiem i podaniem godziny i numeru pokoju – będzie z niej Pan Profesor bardzo zadowolony. Raz już jej szukałam dla Pana Profesora
(zapomniana z Krakowa strzykawka), ale wtedy wyjechała na wieś z dziećmi. Teraz
już jest z powrotem. Stoimy razem w ogonkach sklepowych.
A czy Pani się nie da skusić na posiedzenia plenarne? Ja żałuję, że niektórych referatów nie usłyszę. Kończę, bo dziś „ciężki” dzień: dużo wykładów.
Do widzenia
A.O.-J.
997. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 2 XI 1953
K.P.A.,
czy Pani przypadkiem nie leży chora? Tak by wyglądało z niejasnych słów Pani sprzed
10 dni, a też z nieobecności Pani na zjeździe.
Dziękuję za uwagi o artykule, zwłaszcza o Spiszu, bo ten ustępik wypadł niejasno, co czytelnik zwykle widzi lepiej niż autor. Zmienię zdanie, ale historycznych
szczegółów nie dodam, bo to by było nie w tonie całości. I drugie miejsce trochę
zmienię. Natomiast uwaga Pani o dopisku antytaszyckim wydaje mi się w sobie
samej sprzeczna: ma być ten ustęp za długi a niepewny (mniej jasny niż artykuł);
ależ dla jego pojaśnienia trzeba by go wydłużyć, dodać szczegóły o mapie [–] itp.
Niech już tak zostanie, boć niedialektologom trzeba by to elementarnie tłumaczyć.
Część polemiczna w artykule wcale mnie nie cieszy, ale niepodobna było się bez niej
obejść. I tak różne aspekty pominąłem, trzymając się XVI-wiecza. W czasie pisania
(co trwało ±2 miesiące: rzut całości na Zaborni, dopasowywanie w Kr.) planowałem
równocześnie 1 lub nawet 2 o tym artykuły w JP lub w BPTJ, ale czy to dojdzie do
skutku? Więc chciałem przynajmniej tutaj wyraźnie się wypowiedzieć, skoro inni
milczą i – na pewno się nie godząc z Taszyckim – głosu nie zabierają, dla świętego
spokoju? Nie wiem. Dlatego tak mocno podkreślam moje ujęcie „dialektologii historycznej”, skoro inni (dla wygody?) używają tego terminu w na pewno fałszywym
ujęciu Taszyckiego.
Podobno Zjazd zakończył się zwycięstwem tezy wielkopolskiej, ale nie bywszy na
nim, nie zdaję sobie sprawy ani z argumentów, ani z ujęcia tego „zwycięstwa”. Żałuję,
żem nie był na pewnych posiedzeniach, ale nie żałuję, żem w ogóle nie był; za ciężko
by to było, a może i dla zdrowia niedobrze.
Nie wiem, czy Komitet Językoznawczy pojutrze nie doprowadzi do jakiego starcia, choć na ostatnim spotkaniu Dorsz był bardzo łagodny. Ale mimo to naprawdę
bym zrezygnował, gdyby nie to, że w każdym z moich ewentualnych następców widzę niestety tę czy inną groźną dla nauki stronę.
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Artykuł Urbańczyka jest doskonały dla szerszego ogółu, ale nowego nie przynosi
nic. Za to Zenonów – dla Pani mniej ciekawy z powodu braku nowych faktów (bo że
to zewnętrzna historia języka, to nie jego wina: tego zażądano) – podobno wywołał
na sali taki entuzjazm, jakiego po żadnym naukowym referacie dawno nie widziano.
Pani chyba przy tym nie było.
Czegoś podobnego jak artykuł o transkrypcji utworów ludowych tom nawet
u Dorsza nie widział. Koniecznie musi być kontrartykuł w JP, bo to wprost szkodnictwo. A nadto muszę napisać do listopada–grudnia recenzję o Dejnie i Śmiechu54, i to
wkrótce, a tu coraz trudniej.
Do widzenia
K.N.
Korektę Urbańczyka odeślę.

998. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 XI 1953

K.P.A.,
co u Pani słychać? Ścibor potwierdził mój domysł, że Pani była chora, ale podobno
nie było nic złego.
Czekam na zwrot korekty Kuraszkiewicza, a może jutro wyślę następną: Zwolińskiego. Cały numer złożony, a korekty się niemożliwie wloką. Chcę dać do drukarni
zeszyt listopad–grudzień, ale i z tym są przeszkody.
Czy Pani jedzie do Poznania? Mnie ciągną stąd Ostrowska i Siudut, ale dość wątpię z różnych powodów. Byłyby środa i czwartek, a potem piątek i sobota w W-wie?
Za dużo jeżdżenia. Dziś rozmawiałem z Ostrowską o tym edytorstwie, zwłaszcza
o indeksach, które sobie powinni robić literaci sami, a nie ubierać w to lingwistów
(którzy powinni robić coś inteligentniejszego) i w dodatku skandalicznie ich wyzyskiwać. O tych indeksach i o transkrypcjach miałbym coś do powiedzenia, a raczej
mówienia, na tym zjeździe i dość chętnie bym w tym wziął udział, ale niezbyt chętnie
tam pojechał. I do W-wy właściwie można by nie jechać.
Nic nie wiem o Zjeździe PTJ, tj. dwojakie są słuchy: Ryś oczywiście nie ma ochoty, choć oficjalnie go to nie obchodzi, a Zenon, oficjalny prezes, jeszcze 2 dni temu
nie wiedział, jakoby zjazd miał być odwleczony i do kiedy? Jaki stosunek tego terminu do grudniowego posiedzenia Komitetu Językoznawczego? A prace językowe
54 Witold Śmiech (1917–1991) – językoznawca polonista, uczeń Z. Stiebera, który zatrudnił
go jeszcze przed magisterium w Katedrze Języka Polskiego UŁ. W 1953 r. Śmiech był adiunktem. Recenzja, o której wspomina Nitsch, dotyczyła książki W. Śmiecha Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ *źŕ *žŕ. Ukazała się ona dopiero w roku następnym.
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Grappina i P. Gołąba już pół roku siedzą w „kontroli”, a Pawłowskiego po raz 3.
znów zażądano i druk przerwano. Itd.
Kiedy p. Witold wraca i kiedy ma być jego odczyt w Kr.?
Do widzenia
K.N.
999. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 XI 1953
K.P.A.,
będziemy w W-wie od czwartku wieczora (jakiej 7. czy 8. godziny) do soboty popołudnia. Ja nawet mógłbym nie być, ale moja żona musi być w PIW-ie. Hotel nam
dają „Polonię”, co mnie oczywiście niedogodnie, ale cóż robić. Z tego jednak wynika,
że chętnie byśmy, we czwartek przyjeżdżając, już w „Polonii” zastali wiadomość, czy
byśmy mogli zajść do Pani tegoż dnia wieczorem, czy raczej w piątek wieczorem –
jeśli to w ogóle możliwe. A jeśliby Pani oba te wieczory miała zajęte, to którego dnia
mógłbym do Pani wpaść choćby o 9 rano, bo tak w piątek, jak w sobotę moje posiedzenia zaczynają się o 10., a kończą? Pana Witolda chyba jeszcze nie będzie, a jego
krakowski termin (23 XI) ulegnie przesunięciu; na kiedy? Przywiozę trochę korekt
JP 4, które się niemożliwie przeciągają. Bo i wątpię, bym mógł jutro coś wysłać i już
nie warto polecać tego poczcie.
Przedwczoraj było zebranie Instytutu Lingwistycznego55, istniejącego urzędowo
przy katedrze Lehra, któremu jednak odmówiono jakiegokolwiek zasiłku na wydawanie jego sprawozdań. Ale jako jedyna możność zbierania się jest przez lingwistów
bardzo ceniona. Była cała lingwistyczna młodzież, a na 2. dzień w obu posiedzeniach
językowych rozpamiętywano i roztrząsano referat Kurzydły Mechanizm mazurzenia.
Pomysł był bardzo ciekawy i – jak to zawsze u niego – doskonale skonstruowany, ale
ta jego teoretycznie możliwa konstrukcja moim zdaniem zupełnie się nie da umieścić
na historycznym i geograficznym tle polskim, co metodycznie w konkretnej lingwistyce zasadniczo bardzo ważne. Jeśli będzie czas, opowiem to Pani.
Gdyby nie doszło do skutku PTJ, tj. jego zjazd, tutaj chyba wygłoszę referat o lessie, który [–], o boso, bosso, który to „przyczynek”, już z tego powodu odsądzony
od posiedzenia Komitetu Językoznawczego, obfituje w metodyczne właśnie uwagi.
Chciałbym go jeszcze zgłosić, choćby jako ostatni pomysł, ale właściwie pomysłów to
mi jeszcze na starość nie braknie, tylko że to są „przyczynki” do tematów jeszcze nie
istniejących, więc raczej „zaczynki”. Tę „zaczynkowość” „przyczynków” silnie podkreślał na jakimś Prezydium PAN Hirszfeld, ale u kierowniczych osób nie wywołało
55 Właściwa nazwa: Instytut Językoznawstwa UJ. Utworzono go w 1951 r., po zlikwidowaniu Studium Słowiańskiego.
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to żadnego wrażenia. Jak zdaje się, Pani pisałem, chętnie bym o tym edytorstwie
podyskutował – dość mocno krytycznie – ale jechać na to? I to na dyskusję, która
będzie decydującą?
Bardzom też ciekaw stanu zdrowia Pani, co chyba zobaczę.
Do…
K.N.
1000. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 24 XI 1953
Szanowny Panie Profesorze,
nareszcie zrobiłam korektę. Zresztą obawiam się, że na wpół przytomnie. Tej Anny
artykuł rzeczywiście bez fajeru, ale pożyteczny56.
Dziś dostałam telegram od Witolda. Przyjeżdża jutro – środa 25 XI rano samolotem. Może mi się uda trafić na lotnisko, żeby go spotkać, choć trudno będzie wyrwać
się od zajęć. Na szczęście jadą go witać jego słuchaczki i uczniowie.
W piątek rano będę na posiedzeniu Komitetu Slawistycznego. W porze obiadowej może wpadnę na Salwator, wieczorem muszę się przygotować do sesji sobotniej
(programowej), co zrobię u Dłuskiej, bo mi będzie łatwiej zdobyć od Lehra materiał.
Po południu w piątek będą obrady nad transkrypcją języków wschodniosłowiańskich
na łacinkę polską. W sobotę po południu chcę wyruszyć do Warszawy, żeby nie zamieszkać przypadkiem na stałe w slipingu.
Czy nie można by dostać skąd nieco bliższych danych o niewydanych materiałach
Federowskiego57? Podobno te papiery znajdować się miały w bibliotece PAU. Czy
byłoby rzeczą celową i słuszną wydać resztę tej jego pracy?
Tyle na razie – do widzenia
A.O.-J.
Chyba będzie Pan Profesor na tych posiedzeniach, a przynajmniej na niektórych z nich?

56 Mowa o artykule Anny Kuziorowej XVI-wieczny przełom w znaczeniu i używaniu spójnika
gdyż, JP XXXIII.
57 Michał Federowski (1853–1923) – etnograf amator, badał ludową kulturę białoruską. W latach 1897–1935 wyszły 4 tomy jego dzieła pt. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. Materiały,
o których mowa w liście, wyszły w druku jako tomy 5–8 w latach 1968–1981 pod red.
A. Obrębskiej-Jabłońskiej.
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1001. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 XII 1953
K.P.A.,
dziś rano wysłałem jeszcze do Pani resztę korekt odrodzeniowego zeszytu JP, chociaż
nie dostałem z powrotem tych (m.i. Zwolińskiego), które Pani 28 XI wzięła osobiście, wyjeżdżając do W-wy. Chciałbym, by ten zeszyt wrzesień–październik wreszcie
jutro poszedł do cenzury, po której jeszcze można zmieniać drobiazgi. Wynikałoby
z tego, że w W-wie znów Pani wpadła w wir taki, że nawet Pani nie zdołała skończyć
tej korekty, którą Pani projektowała na sobotnią jazdę koleją.
Dziś dostałem od Mayenowej list, z którego się pokazuje, że wbrew temu, co mi
mówili uczestnicy konferencji poznańskiej, zwołuje posiedzenie edytorskie już na
godzinę 16 poniedziałku! Ależ to popołudnie zajęte będzie przez posiedzenie administracyjne Komitetu Językoznawczego, którego liczni członkowie nie będą mogli być
na jej posiedzeniu, m.i. Pani, Urbańczyk, Stieber, Taszycki, Kuraszkiewicz i ja. Tak to
wprowadzać zmiany bez porozumienia się. Zaraz jej odpisałem.
Ja czas miałem, tzn. sporo go zmarnowałem (po części z powodu oczu), ale mimo
to nie zdołałem jeszcze odpowiedzieć Stieberowi na jego obszerny list. Obym to zrobił jutro!
Do…
K.N.
1002. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 XII 1953

Szanowny Panie Profesorze,
już cały tydzień spędzam w łóżku i zanosi się na dłużej. Na razie uspokoiły się bóle na
tyle, że zaczynam normalniej jeść. Poodwalałam różne biurkowe pisania. Chcę przystąpić do zamówionego przez Safarewicza artykułu, tymczasem przez to, że nie mogę
być w Krakowie, nie rozporządzam informacjami, które mi są potrzebne z dziedziny
działalności społecznej prof. Nitscha58. W szczególności interesują mnie takie momenty: daty i bliższe określenia miejsca i instytucji, które organizowały jakieś kursa dla nauczycieli, gdzie prof. Nitsch wykładał (czego? [sic]) i nawiązywał kontakty
z ludźmi, co współpracowali z nim potem na polu dialektologii. Teksty dawali do
chrestomatii gwarowej.
58 Tu i dalej mowa o planowanym artykule o K. Nitschu, do pierwszego zeszytu JP XXXIV,
w którym zamierzono uczcić 80 rocznicę jego urodzin. Ostatecznie Obrębska-Jabłońska nie napisała go. We wspomnianym zeszycie ukazały się artykuły Z. Klemensiewicza,
W. Kuraszkiewicza, T. Lehra-Spławińskiego, E. Ostrowskiej, M. Rudnickiego, F. Sławskiego, I. Steina i Z. Stiebera.
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Co to za kurs był w Zakopanem w latach 1926–7 czy później? Wielu profesorów
uniwersyteckich tam wykładało. Sprawa objęcia redaktorstwa wydawnictw Akademii
Umiejętności, a potem PAU. Od kiedy, we współpracy z kim?
Dopiero jak zacznę namyślać artykuł, wysunie się mnóstwo dalszych pytań, które
tylko, niestety, listownie wypadnie rozwiązywać.
Czy były jakie dyskusje ortograficzne, w których profesor Nitsch uczestniczył
sprzed lub z czasu reformy 1918 r. i gdzie był wtedy, i czy gdzie to było drukowane? W okresie pobytu we Lwowie jaka była działalność popularyzacyjno-naukowa
profesora?
Do widzenia na razie. Witold wychodzi na pociąg i list zabierze.
A.O.-J.
Czy doszła ekspresowa korekta? Bardzo ładny artykuł o psałterzach Ostrowskiej i jeden z najładniejszych Sławskiego w „Tygodniku Powszechnym”.

1003. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 XII 1953

K.P.A.,
bardzo mi Pani żal, naprawdę, tym bardziej że to ja głównie jestem winien Pani chorobie i mimo niej nawałowi pracy.
Ale co wy ze mną wyrabiacie! Com zawinił, że mam pisać choć częściową autobiografię! Przecież ja tam nie pamiętam tych szczegółów, o które, jak mi przeczytano
z listu Pani – teraz idzie. Jeszcze gdyby to można opowiedzieć ustnie, to by Pani sama
wybrała. A więc spróbuję pisać, bo w odpowiednich warunkach świetlanych mogę to
wszystko łatwo odczytać.
Gdym się w 1898 uporał z egzaminem nauczycielskim i doktoratem, a zostawał jeszcze w Kr., wciągnięto mnie do TSL59, ówczesnego „demokratycznego” towarzystwa oświatowego; dziś wiem, że działalność jego była szkodliwa – wówczas
nie sądziłem tak nawet o działalności TOL60, katolickiego, konserwatywnego, które
uważałem przede wszystkim za ospałe i niedobre, a dla mnie niesympatyczne przez
klerykalizm (dziś inną dałbym treść wyrazowi klerykalizm). Pożyczałem w niedzielne
popołudnia książki w kole III (w Podgórzu?), mającym nieokreśloną barwę lewicową, miewałem czasem odczyty popularne, byłem nawet członkiem i sekretarzem Za59 Towarzystwo Szkoły Ludowej – powstało w 1891 r. w Galicji i działało do 1939 r. Celem
TSL było podnoszenie poziomu kultury ludu Galicji, co czyniono przez popieranie zakładania szkół i bibliotek, budowę domów ludowych, organizowanie ruchu artystycznego,
kursów (uniwersytetów ludowych).
60 Towarzystwo Oświaty Ludowej – utworzone w 1872 r. w zaborze pruskim, miało takie
cele jak TSL.
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rządu Głównego TSL. Nie mając uzdolnień propagandowych, a nieokreślenie jeszcze
myśląc o nauce (po Baudouinie61), chciałem się z tego wyrwać i sądziłem, że mi do
tego pomoże wysłanie mnie do Jarosławia62. Ale gdy to nie pomogło, a Jarosław trwał
na szczęście tylko rok, gdym przez poznanie Rozwadowskiego (i innych, np. Potkańskiego63) mimo wszystko zaczął się ustalać na kierunku językoznawczym, zerwałem
stanowczo z Zarządem Głównym TSL. Ale przyszedł PPS-owy Uniwersytet Ludowy
im. Mickiewicza i znów nie mogłem się tak zupełnie uwolnić. Ale tu już miewałem
wykłady wyłącznie językowe, a żem w tym trochę postąpił, także jakby kurs popularny językoznawstwa słowiańskiego. To wszystko było przejściem od działalności
oświatowej do naukowo(językoznawczo?)-popularyzującej.
Jeździłem czasem i po prowincji. W r. 1906 miałem odczyt na zjeździe nauczycielskim w Cieszynie, co jest w związku z początkiem moich badań śląskich.
W r. 1912 (?) miałem cykl wykładów, oczywiście tajnych, w Poznaniu. W czasie
I wojny światowej wykładałem w okupacji austriackiej w Lublinie i Radomsku i tu
już zawsze chcąc upiec swoją pieczeń dialektologiczną. W latach 1920 prowadziłem
wakacyjny kurs niekwalifikowanych nauczycieli gimnazjalnych, głównie z Kongresówki, w Kościerzynie, 1921 w Wejherowie, 1923 w Toruniu, 1924 w Krzemieńcu,
potem jeszcze [w] Cieszynie, ale to wszystko poza działalnością pedagogiczną miało
na celu jednanie członków dla TMJP. Te ostatnie wakacyjne kursy organizowało Ministerstwo WRiOP.
TMJP powstało w r. 1920. Gdy RS założył z moim współudziałem Rozwadowski,
JP z jego pomocą (i z mniejszą Łosia) ja – to TMJP zakładał ze mną Gawroński64.
Od tego czasu wszelka moja popularyzacja łączy się z JP, w którym też notowane [są]
moje odczyty, jak liczę mniej więcej w 25 miejscowościach, aż po Wilno. Widzi Pani,
już nie mogę pisać, ale maszynowo byłoby jeszcze gorzej.
A zresztą, czy ja to już wszystko pamiętam? Ostatnią działalnością „publiczną”
w językoznawstwie był mój udział w komisji czy urzędzie zbierania nazw miejscowych, co trwało może od r. 1933 (?) do wojny. Byłem tam, jakby formalnie fachowym doradcą, naprawdę beze mnie by to wcale nie szło, co sami twierdzili.
10 dni nie wychodziłem z powodu przeziębienia – teraz od poniedziałku na szczęście wyniosłem się z domu i 3 dni z rzędu mam posiedzenia, najnudniejsze może to

61 Tj. po wysłuchanych wykładach J. Baudouina de Courtenay i udziale w jego privatissimach w Krakowie.
62 Jako nauczyciela tamtejszego gimnazjum.
63 Nitsch poznał Potkańskiego na jednym z zebrań organizowanych przez J. Baudouina de
Courtenay w jego krakowskich latach. Jak wspominał, „Tego znakomitego uczonego,
z którym aż do jego rychłej niestety śmierci (1906) łączyły mnie bardzo bliskie stosunki,
poznałem w kręgu baudouinowskim” (Nitsch 1960: 48).
64 O roli A. Gawrońskiego w powstaniu TMJP zob. Skarżyński 2018.
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to transliteracyjno-transkrypcyjne. Jutro mam jeszcze to jakby „seminaryjne” dialektologiczne w pracowni Atlasu. Ale zaległości z JP (IX–X jeszcze w cenzurze), w Słowniku staropolskim itd.
O dyskusji nad Słownikiem staropolskim opowiedział Pani Stieber. Z referatów
bardzo rzeczowy był Kuraszkiewicza, Dorsz był skandaliczny: żałował, że przykłady
nie są w dzisiejszej ortografii, że się używa [–]65 itp. Jedyne większe zarzuty miała
Koneczna co do braku układu w spójniku a; uratowałaby przez to honor W-wy,
gdyby nie dzika pewność siebie (przy [– –] tonie), gdyby nie kłócenie się ząb za ząb
z Klemensiewiczem i gdyby [– –] dzisiejszych [– –]. Następny Komitet ma być coś
25 stycznia w W-wie. Ale Pani podobno ma dłużej leżeć [– –].
Do widzenia
K.N.
Gdy mi może jutro kto znów Pani list odczyta, może tam jeszcze znajdę inne żądania Pani.
Bo ostatnie dwa razy to Pani była niemożliwie [–]. Może choroba i leżenie pomogą.

1004. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 26 XII 1953
K.P.A.,
z listu Ścibora dowiedziałem się konkretnie, co się z Panią dzieje, bom mimo wszystko sądził, że nie jest tak źle. Bardzo współczujemy.
Odrodzeniowy JP dobiją w drukarni i wypuszczą 31 XII; w opóźnieniu wina
także moja. Listopad–grudzień cały złożony i po I korekcie, ale to jeszcze potrwa. Pojutrze poślę Pani trochę korekt, bo liczę, że szpital ma tę dobrą stronę, że w jego nudzeniu się coś Pani może czytać. Jest nim praca Rosponda, objaśniająca mazurzenie
jako boczny produkt dyspalatalizacji, czyli jak warszawska fonetyczka66, ale oczywiście bez jej zupełnie nieuzasadnionego wniosku, że to wiek XV – według Rosponda
o wiele starsze. W ogóle o tej pani można by arkusz napisać; zdaje się przewyższać
swojego mistrza.
Po części czytałem, po części czytano mi „Kwartalnik” 567 (z częściową zmianą nazwiska Pani). Jakóbiec broni polskości matki Niekrasowa68, skoro pisze o „legendzie
rzekomej polskości”, czyli za legendę uważa nie polskość, ale rzekomą polskość. To
zwykły dziś styl propagandowy.
Niech się Pani jeszcze wyleży w szpitalu (no, i wyleczy).
65
66
67
68

Część karty zalana, przez co duża część tekstu nieczytelna aż do końca strony.
Mowa o H. Konecznej.
„Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”.
Mikołaj Niekrasow (1821–1877) – rosyjski pisarz.
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Do widzenia
K.N.
1005. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 31 XII 1953
Szpital Miejski I
Oddz. Wewn. 1

Szanowny Panie Profesorze,
bardzo dziękuję za list, którego otrzymania nawet się trochę obawiałam, czy nie uraziłam Pana Profesora takim, zupełnie sobie z tego zdaję sprawę, mało właściwym
„zapotrzebowaniem”.
Moje leżenie w domu dawało złe rezultaty i od 19 grudnia jestem w szpitalu.
Obiecywano mi wyjście na 1 stycznia, tymczasem atak się ponowił bez przyczyn
zewnętrznych i dołączyły się komplikacje z nerkami. Dziś była narada na mój temat
z urologiem i zlecono mi różne badania urologiczne na przeciąg jakich 2 tygodni.
Sytuacja moich terminów i zobowiązań przedstawia się niemal rozpaczliwie, ale w tej
chwili nie staram się tego sobie uprawdopodobniać. Sama zaczynam być trochę zdeprymowana moim zdrowiem.
Przyszedł Witold i zabierze pocztę i zlecenia, więc na razie kończę, łącząc życzenia
dla Obojga Państwa zdrowego roku 1954, tj. tego, czego i sobie życzę. Witold także
prosi o dołączenie jego najserdeczniejszych życzeń noworocznych.
Do widzenia kiedyś
A.O.-J.

1954
1006. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 I 1954
K.P.A.,
z otrzymanych dziś korekt wnoszę, że się Pani ma na tyle nieźle, że Pani może je
robić. Wobec tego w najbliższych dniach prześlę resztę tego numeru. Numer odrodzeniowy wreszcie dziś wyszedł, ale rozsyłka jeszcze potrwa parę dni.
W W-wie będę od 21 do 23 bm., przy czym środkowy dzień (piątek) będzie
wolny od posiedzeń, obciążony tylko dłuższą wizytą w dialektologicznej pracowni
Doroszewskiego i załatwieniem spraw w Pałacu Staszica. Czy w ten dzień będzie Panią można odwiedzić w szpitalu (na której on jest ulicy?) i w jakiej godzinie? A może
już Pani będzie w domu?
Oby naprawdę do widzenia
K.N.
1007. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 20 I 1954

Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję za obie kartki, ale niestety do „widzenia” w szpitalu dojść nie może, bo od
10 dni jest zakaz odwiedzin i bardzo utrudniony kontakt ze „światem”, nawet za
pomocą korespondencji.
Nie wiem, kiedy dotrze korekta. Tę ostatnią robiłam po trochu cały tydzień.
W ostatnim czasie mniej sypiam, co się wiąże z przebiegiem mojej kuracji i dozowania różnych leków, ale i tak gwar na sali nie ułatwia skupienia uwagi.
W każdym razie mój pobyt tutaj dobiega już końca. Tylko mi nie określają zbytnio dnia ani godziny. Kończę, bo się kończy atrament w piórze i nowego już nie
będzie.
Do widzenia
A.O.-J.
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1008. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 II 1954

Szanowny Panie Profesorze,
nie wiem, czy dojdzie do skutku wyjazd polskiej ekipy do Jugosławii w zaplanowanym składzie, bo to zależy od zapraszających i od wysyłających. Wydaje mi się, że
mam bardzo mało danych na reprezentowanie świata literatur słowiańskich i czułabym się w fałszywej sytuacji w tej roli. Nie mówiąc już o tym, jak by wyglądał taki referat, sprawozdawczego nawet charakteru, gdyby mi go wypadło przygotować. Szmat
zmarnowanego czasu na robienie rzeczy, której się nie zna i nie umie. Wprawdzie
marnuję swój czas permanentnie w Warszawie na analogiczne „funkcje”, ale przynajmniej robię to bez blagi, wyręczając się częściowo fachowcami.
Moje dwa wyjazdy w r. 19541 spowodowały zupełne wytrącenie mnie z biegu
zajęć i uniemożliwiły wypoczynek. Więc nie należy tego powtarzać. Zresztą mam
pewność, że do tej podróży u mnie nie dojdzie. Będą woleli wybrać i w ich, i w naszej
Akademii uczonego lepszego kalibru. Dopiero teraz po powrocie z Krynicy do Warszawy widzę, jak byłam zmęczona zeszłym półroczem i jak krótki był ten odpoczynek, gdy się potem zjawia tydzień posiedzeń (idiotycznych, a zwłaszcza idiotycznie
przewlekłych), kiedy przez wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkiem jada się obiad
między godz. 7 a 11 wieczorem. Dlatego lepiej nie. Cóż jeszcze. Czy „Język Polski”
(5. za 1953 r.) wyszedł z drukarni, czy jeszcze nie? Zgłaszają się do mnie z opłatą, a ja
żadnych podstaw (instrukcji) co do tego nie mam. (Adres oczywiście uniwersytecki).
Wpłynął do Komitetu Slawistycznego projekt transkrypcji rosyjskiego pisma
(zdeponowany przez Doroszewskiego w Komisji Czterech2), by się co do niej prędko wypowiedzieć. Przekazałam ją prof. Jakubowskiemu. 26 lutego omówi on ten
skrypt na posiedzeniu Komitetu Slawistycznego w Warszawie, po czym odpowiedni
elaborat skieruje do Komisji Czterech. Zastanawiam się, czy w czasie obradowania
nad zasadami transkrypcji rosyjskiej nie powinien by uczestniczyć delegat rusycysta
z głosem w dyskusji? (ewentualnie tenże Jakubowski – choć mu zbywa na orientacji
językoznawczej, ale ma podejście praktyczne). Czyby Komitet Językoznawczy nie
chciał tego rozstrzygnąć? Pytam o to nieoficjalnie, z własnej inicjatywy. Gdyby to
wyglądało prawdopodobnie, wtedy bym uruchomiła wniosek taki przez prof. Lehra
z adresem nadawczym „prof. Klemensiewicz”, bo zdaje się, że on jest przewodniczącym tej Komisji.
Kończę już i pójdę chyba spać, bo to już północ.
Do widzenia
A.O.-J.
Dla Pani i miłej stenotypistki pozdrowienia.
1
2

Oczywista pomyłka, chodzi o rok 1953.
Nie znaleziono informacji na temat takiej komisji.
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1009. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 II 1954
K.P.A.,
jak sobie Pani życzyła, posyłam dwie wybrane fotografie, a że dołączam trzecią, wina
mej żony, która tę trzecią uznaje za jedyną w całości [– –], jedyną wolną od wszelkiej
przymieszki fotograficznej; ma to być spokojny stary uczony, mądrze, więc spokojnie
patrzący na świat, a że może niewesoły, to naturalne.
Wszystkie panie żądały dedykacji, nie chciały bez niej przyjąć. Ale Pani dedykacji
nie trzeba. Cóż bym zresztą mógł napisać? Chyba:
Pani A. O.-J.,
której przez przeszło ćwierć wieku – przekonany o jej poważnych wartościach
[nadpisane: możnościach] lingwistycznych, a widząc brak w niej zdolności do zdobywania sobie łokciami miejsca na świecie – starałem się w tym pomagać, a w czym na
odwrót – jak się okazało – tylko szkodziłem,
z prośbą o darowanie winy
K.N.
albo:
ze wspomnieniem dawnej i – jak mi się zdawało – bliskiej przyjaźni?
Moim zdaniem najlepsza jest fotografia w książce, którą jutro wysyłam.
K.N.
19/2 54

Któż to tak urządza „Kwartalnik”? Chyba Jakóbiec? Kogo się tylko z ludzi wiedzących o Niekrasowa pytałem, każdy znał prawdę czy legendę o polskości matki Niekrasowa. Jeśli to legenda – ze sposobu pisania o tym w „Kwartalniku” wygląda, jakby
to Redakcja uznawała mu za ujmę – to naukowe pismo powinno ją spokojnie zbić,
zwłaszcza że samo daje argument za: fakt, że jako tako mówił po polsku, on, co
w Polsce nigdy nie był.
Nadto, cóż to za nieudolny prymitywny stylista! Pisze: „legenda o rzekomo polskim pochodzeniu matki Niekrasowa”, czyli że w tę polskość wierzy: inaczej nie
wstawiłby tu słowa rzekomo. Mówimy przecie o „legendzie, że Chrystus urodził się
z matki dziewicy”, jeżeli więc kto wstawi rzekomej [sic], to mówi, że legendą jest
jego „rzekome urodzenie z matki dziewicy”, to znaczy, że on narodzenie Chrystusa
z matki dziewicy uważa za prawdę! Tego rodzaju prymitywizm jest wprawdzie w naszej prymitywnej prasie pospolity, np. „zarzuty o rzekomych okrucieństwach strony
przeciwnej na Korei” (cóż więc będzie znaczył zwrot „zarzuty okrucieństw”?) Inna
sprawa to cytowanie prawdziwych czy udanych sympatii Niekrasowa do polskiego
powstania 63 r., wobec faktu, że pisał także z powodu tego powstania artykuły polakożercze, obojętne: szczere czy wymuszone, co w obu razach świadczy o marności
jego charakteru (tego samego zdania był w rozmowie ze mną Porzeziński). (Że nawet
bardzo utalentowany artysta może być bardzo marnym człowiekiem, to przecie fakty.
Ale taki dziecinnie patriotyczny ton „poważnego” pisma?)
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Paralela: jeżeli Wiaziemski3 był dobrym poetą, to go słusznie pomieszczono
w Dwu wiekach poezji rosyjskiej. Ale po co pisać na str. 429 tej książki, że był „przyjacielem Polaków”, skoro w 40 lat później wychwalał Murawjowa4 i pisał „I rieżtie ich
[Polaków] i rieżtie ich dietiej”.
1010. (L)5 Kazimierz Nitsch

Kraków, 3 III 1954

K.P.A.,
piszę z Zaborni, do której uciekliśmy na parę dni przed imieninami. Dzierżawczyni już wyjechała, więc chcemy się na dłuższe lato swobodnie urządzić. Ale przede
wszystkim, jak jest z Pani zdrowiem, z groźbą operacji, z ewentualnym lepszym
mieszkaniem?
Moja żona znosi wcale stoicko niemożność drukowania i mimo to zabiera się do
pisania. Ja takoż znoszę ślepnięcie, przez co najlepiej jeszcze mogę pisać przy lampie
i bardzo [–], bo maszyna jest zbyt od oczu odległa. Piszę zaś głównie, by sobie ulżyć
ze Ściborem, co do którego neurastenii miała Pani jednak sporo racji. W Kr. nie
zdawało się, by był tak daleko doprowadzony, a teraz mamy znów [– –], z których
się pokazuje jego bardzo wielka do mnie pretensja, żem go (ja, bo o Kuryle nie było
mowy, a Lehr?) nie przedstawił na członka PAN, wskutek czego jest w stosunku do
Dorsza w bardzo złym położeniu, musi się z nim jakoś ułożyć, ale do czerwca na
sekretariacie zostanie6. Wierzy ostatnim plotkarzom, których się widać tak w PAN-ie
jak dokoła niego zbiera mnóstwo, chyba niemal tak wielkich jak Kuryło – ten chyba
ze wszystkich największy [– –].
W rzeczywistości wtenczas, kiedy on pisał może tylko [–] przedstawił już Taszyckiego, tylko jego, a ja Zenona i właśnie jego (o czym go dopiero potem jednak infor3
4
5
6

Piotr A. Wiaziemski (1792–1878) – rosyjski poeta i krytyk literacki.
Michaił N. Murawjow (1796–1866) – rosyjski polityk, generał gubernator Kraju Północno-Zachodniego (Litwy) w okresie powstania styczniowego, nazwany Wieszatielem.
List pisany ołówkiem, obecnie mocno wyblakłym, stąd częściowo nieczytelny.
Jest to nawiązanie do listu Z. Stiebera z 15 II 1954 r., w którym jest m.in. taki passus:
„Muszę całkowicie zrewidować swój stosunek do pracy dialektologicznej, co się w Warszawie najściślej łączy ze sprawą stosunku do Doroszewskiego. Nie mając w Warszawie
żadnej podstawy działania [podkreśl. przez Nitscha – Wyd.], będąc zupełnym outsiderem,
otoczony na własnej katedrze uczniami Dor., mógłbym z nim rywalizować tylko mając
stanowisko przynajmniej formalnie równorzędne. Tymczasem przed samym moim przyjazdem do Krakowa dotarła do mnie wiadomość, że krakowscy członkowie PAN uczynili
już decydujący krok wykluczający osiągnięcie przeze mnie takiego stanowiska. Rywalizować z D. mógłbym tylko jako czynnik całkowicie samodzielny [podkreśl. przez Nitscha –
Wyd.]” (ANPANiPAU, K III-51, j. 205).
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matorzy poinformowali). Napisał potem list przepraszający, ale jest w złej formie7.
No i wynik niewiadomy, wiadomy tylko co do Zenona, że przejdzie (bo tak chce góra
czy grupka rządząca, a wyborów na serio przecież nie ma), a co do niego wątpliwy,
bo zerwał z tak podobno wpływową Marią Renatą Mayenową (Taszycki oczywiście
nie przejdzie, a że go postawił Kuryło, to bez znaczenia, choć o Kuryle i Lehrze i ich
motywach warto by pomówić ustnie (nie, by to była rzecz bardzo poufna, tylko że
szkoda czas tracić na obszerne omawianie)). O Zenonie pisze bardzo ostro, o jego
karierowiczostwie itp., dziwiąc się, że ja tego nie widzę. Nienawidzą więc Zenona
Taszycki (podobno bardziej niż mnie) i Ścibor – oczywiście głównie dlatego, że ma
zostać członkiem. Ja z Zenonem mimo to jestem w dobrych stosunkach, bo choć
osobiście obojętnych, to 1) nie widzę nic, co by go deprecjonowało (prócz, że zanadto przesadza w odczycie o mnie), 2) że z kimś się stykać muszę, a przecie nie z Kuryłą, nie z Lehrem, nie z Taszyckim, nie z Milewskim; w jak najlepszych stosunkach
jestem z Safarem, ale to naprawdę wyjątkowej wartości człowiek.
Gdym o ewentualnych przed 3 miesiącami wyborach mówił prywatnie z Wyką,
wyliczyłem chronologicznie: Zenon, Taszycki, Safar, Ścibor i scharakteryzowałem
ich, wiadomo jak (co mogę ustnie powtórzyć), ale nie uważałem, by zbyt gwałtowna
propaganda była korzystna. Wszystko to piszę, nie by mu Pani sama co o tym mówiła, tylko by Pani znała stan rzeczy, gdyby on Panią informował.
Dziś było w W-wie posiedzenie Wydziału I PAN, ale nie pojechałem, bo nie
miało tam być nic ciekawego, a to jednak męczące. Będę chyba w ostatnim tygodniu
marca, bo na ten czas kroi się posiedzenie Komitetu Językoznawczego i posiedzenie
Prezydium PAN. Do tego czasu zostawiam różne może i ciekawe szczegóły o stosunkach między językoznawcami.
Moja żona też się trapi zdrowiem Pani.
Więc do widzenia
K.N.
JP listopad–grudzień wreszcie odbity, za tydzień więc powinna go Pani dostać.

1011. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 13 III 1954
K.P.A.,
skoro Pani wygodniej będzie w hotelu, nie chcemy się narzucać, a z przyjemnością
przyjmujemy zaproszenie na obiad. 22., tak? My zaś 23. pojedziemy do W-wy, gdzie
będziemy do niedzieli rana.
7

Chodzi o list Stiebera z 22 II. Ma on charakter raczej wyjaśniający niż przepraszający, widać, że pisany był w stanie silnego wzburzenia, stąd może bardzo ostre sformułowania na
temat Z. Klemensiewicza (ANPANiPAU, K III-51, j. 205).
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Nie wiem, czy komitet slawistyczny jest tak obarczony sprawami jak językoznawczy. Przecie korespondencja w jego sprawach między przewodniczącym a sekretarzem odbywa się co najmniej 2 razy w tygodniu.
Czy może mieszkanie wpłynęło już na poprawę zdrowia?
Do widzenia
K.N.
1012. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 22 III 1954
K.P.A.,
po zastanowieniu się sądzę, że Zenon miał słuszność: żeby jakieś towarzystwo naukowe specjalnie aż zapraszało na swe posiedzenie bawiących w kraju cudzoziemców – to
się chyba nie zdarzało; mogą być nawet bardzo mile witani, ale zupełnie wystarczy,
by któryś z członków Towarzystwa ich wprowadził i przedstawił przewodniczącemu.
Widzę, że porozumienie się co do odwiedzin naszych u Państwa nie będzie łatwe.
A Stieberowi napisałem, że w piątek o 10 rano chyba będę u Staszica8, o ile on przedtem nie zobaczy się ze mną na śniadaniu w „Bristolu”.
Do widzenia
K.N.
1013. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 III 1954
K.P.A.,
równocześnie idą polecone korekty, przez moje gapiostwo o 3 dni spóźnione; bo
wkrótce będą nowe.
Oczywiście, że G. i Hrabec dostawali zasiłki razem, przecież to G. sam zaznacza.
Ale rzecz w tym, że Hrabec samowolnie usunął G-ego, wymazał jego podpis, jedno
stronnie przyjmował pracowników itd. Nie potrzebowała więc Pani zaznaczać, że
dostawali wspólnie.
Po ostatnich występach Dorsza, które jeszcze się ponowiły na prezydium, jestem
tak przygnębiony, że nie wiem, co robić: bo usunąć się z takich stosunków, to zostawić wszystko na pastwę niepoczytalnego megalomana (delikatnie się wyrażając). No,
a te etaty.
Do widzenia
K.N.
8

Tj. w Pałacu Staszica, siedzibie PAN.
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1014. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 16 IV 1954
Szanowny Panie Profesorze,
przesyłam 7 magisteriów z językoznawstwa polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Tym razem może już nie sprawię kłopotu złym napisaniem. Równocześnie dołączam
korektę JP – nie zdołałam jej dokończyć w pociągu i dopiero dziś, pierwszego wolnego dnia, zdołałam doczytać do końca. Ogromnie dużo czasu zajmują te zebrania,
których zbędność ocenia się czasem zbyt późno.
Teraz może zacznę odpoczywać nie tyle po zjeździe, gdzie raczej odpoczęłam, bo
się odespałam, ile po warszawskim trybie moich zajęć. Tak się zaniedbałam w stosunku do JP, że dopiero teraz wysyłam nie tylko wykaz członków-prenumeratorów,
ale także tych, co wpłacili składki na premie. No i wykaz tych „premiowców”. Czy
Kucała zechce uwzględnić ten fakt?
Świta mi w głowie inny sposób wyjaśnienia form typu lassa i wissi, ale jak dotąd
brak mi argumentów z dziedziny słowotwórczej, a tzw. święta absolutnie nie pozwolą
skupić się nad czym naukowym. Dawniej każde święta spędzałam przy jakimś „daniu” naukowym, a teraz będzie się odrabiało zaległości o charakterze urzędowym.
Poza tym „życie rodzinne”. Choć na to za dużo czasu nie zdarzało się nam trwonić. Czy okres świąteczny spędzają Państwo na Zaborni, gdzie chyba bardzo zimno?
W każdym razie, gdziekolwiek ta Wielkanoc wypadnie, życzę (tego, czego sobie najbardziej) spokojnej i wypoczynkowej.
Do widzenia
A.O.-J.
1015. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 7 V 1954
K.P.A.,
pisze mi Glinka, że Pani uznaje jego konieczność odsunięcia końca jego pracy do
końca sierpnia. Ja niestety nie znalazłem czasu na szczegółowe omówienie z nim stanu jego zbiorów. A czy Pani o tym co wie? On chce tylko, by ostatniej jego raty
(31/5) nie wypłacać tego dnia, ale dopiero 31/8, ale ja mówiłem z Keckiem [?], że mu
mogą zasiłek przedłużyć o 1, a nawet o 2 miesiące, o czym mu doniosę.
Pokazuje się, że „Ofset” nie da rady zrobić w roku więcej jak 50 map, czyli że sam
druk Małego atlasu potrwa 11 lat! Trzeba będzie całe planowanie inaczej układać.
Do widzenia
K.N.
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1016. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 30 V 1954
K.P.A.,
wpadliśmy tu na kilkodniowy rekonesans, dość szczęśliwie. Pojutrze wracamy, bo
mam mnóstwo roboty koło pomorskiego zeszytu JP pomorskiego zjazdu9. Na koniec
czerwca powinien być gotów do druku ten zeszyt i mój referat o historii badań pomorzoznawczych na prośbę tego zjazdu. A ja pisać naprzód nie umiem, wolę mówić
według swego planu, ale swobodnie.
W ostatnich tygodniach miałem nową przyjemność z Lehrem. Puszczał po Krakowie plotki, że Taszyckiego w PAN-ie ja utrąciłem, bo Arnold (2. referent) rzekomo napisał o nim pochlebnie, a potem twierdził to samo nie na podstawie słychu,
tylko na podstawie przeczytanego u Wyki referatu Arnolda10. Tymczasem referat ten
czytałem u Wyki: jest od początku do końca ujemny, we wszystkich 3 punktach
ujemny: 1) jako toponomasta zajmuje się wyłącznie stroną językową, nie licząc się
z historią społeczną, gospodarczą, osadniczą, 2) miesza rzeczy pochodzące z różnych
epok (to, co do -ętów), 3) w Pd.-zach. granicy mazurzenia jest w zupełnej niezgodzie
z historią (tu użył nawet wyrazu „praca szkodliwa”)11.
Spotkawszy Lehra, zapytałem go o to: znów twierdził, że tę opinię czytał i że
była dodatnia. Wobec tego powiedziałem: „a więc ja powtórzę i Pan sprostuje, jeśli
9

Mowa o przygotowywanym w tym czasie Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym, który
odbył się w październiku 1954 r. w Gdańsku (zob. JP XXXIV 4). Ze Zjazdem pozostaje
w związku także wydany w tym samym roku trzeci tom Wyboru pism K. Nitscha – Pisma
pomorzoznawcze.
10 Mowa o kandydaturze W. Taszyckiego na członka rzeczywistego PAN. Godność tę Taszycki otrzymał dwa lata później.
11 W spuściźnie K. Nitscha znajduje się kopia jego pisma do sekretarza Wydziału I PAN z dn.
20 IV 1954 r., zawierającego jego stanowisko w sprawie kandydatury Taszyckiego. Nitsch
zwięźle charakteryzuje dorobek Taszyckiego, podkreślając jego „wybitne stanowisko
w dwóch działach nauki: w onomastyce i lingwistycznej filologii”, ale też czyni kilka uwag
krytycznych: „Gdy jednak podejmuje zagadnienie szersze, jak opartą na filologicznie tylko
badanej dialektologii historycznej sprawę pochodzenia polskiego języka literackiego, nie
odznacza się szerszym horyzontem […], zajmuje stanowisko raczej ciemne, jednostronne,
wskutek czego apodyktyczne jego poglądy wcale nie przekonały większości fachowców”
(ANPANiPAU, K III-51, j. 132). Dalej: „Sumując, trzeba stwierdzić, że zakres jego prac
jest dość wąski: właściwie pracuje wyłącznie w staropolskiej fonetyce i morfologii” (ibid.).
W konkluzji zaś Nitsch pisze: „Skoro sam przedstawiłem na członków Zenona Klemensiewicza i Zdzisława Stiebera, to widocznie uważam ich pierwszeństwo przed wyborem
Witolda Taszyckiego; gdyby jednak nie zostali wybrani, to głosowałbym także za Taszyckim (za co najmniej równorzędnego z nim jako staropolskiego filologa uważam zresztą
Władysława Kuraszkiewicza). Co do działalności społecznej, a zwłaszcza co do tak silnie
akcentowanego stanowiska Prezydium PAN, że wybór ten nie jest zaszczytem naukowym,
ale zobowiązaniem właśnie do pracy zespołowej, wydaję opinię ujemną” (ibid.).
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niedobrze z niej zdam sprawę”, po czym powtórzyłem, jak tu na 1. stronie. Wtedy on
nie zaprzeczył, przyznał, że te 3 zarzuty tam są, nie twierdził wcale, jakoby tam było
coś więcej, jakakolwiek pochwała, ale czepił się tego, że opinia ta nie była zakończona wnioskiem ujemnym. Na to ja: „więc jeżeli nie ma słowa pochwały, a wszystkie
3 wytknięte punkty są ujemne, to trzeba jeszcze wyraźnie powiedzieć, że to jest ujemne?”. Na to już nic, tylko się powoływał na Wykę i Żółkiewskiego. Wyka rzekomo
mu powiedział, że Arnold napisał życzliwie (mnie Wyka powiedział: „Pan napisał
na 50%, a Arnold na 100%”). Żółkiewskiego zapytał podczas posiedzenia na ucho
i Żółkiewski mu rzekomo powiedział, że Arnold Taszyckiemu nie zaszkodził! Co za
śliczne stosunki!
Zresztą Lehr sam powiada – tą razą zgodnie z istotą rzeczy – że Taszycki był z góry
skazany na przepadnięcie (bo przecie regulamin, przeciw któremu głosowali tylko
Sierpiński i ja, jawnie, jest taki, że jeśli prezydium nie chce wyboru jakiego członka,
to w żaden sposób nie może być wybrany; zresztą słowo wybory w ogóle ma w naszym ustroju zupełnie inne znaczenie niż dawniej i niż gdzie indziej). Oczywiście
chce utrzymać stosunki z Taszyckim, o którym sam mówi, że jemu (Lehrowi) zrobił
już kilka niesłychanych kawałów. Ja mu nie zrobiłem nigdy żadnego kawału, ale on
mnie nie po raz 1. Ale widocznie na Taszyckiego jeszcze w czymś liczy, a na mnie już
nie. Od dość dawna już z Lehrem poza koniecznościami nie mówię, ale ostatecznie
coraz się zmniejsza liczba osób, z którymi mówić warto. Mógłbym jeszcze niejedno
napisać, ale [niżej dopisek: tu kapnął mi atrament i zniechęcił do dalszego ciągu]
[dolna część kartki obcięta; na odwrocie górnej części kartki:]
Właściwie powinienem ten list wyrzucić, ale 2. raz już bym nie napisał, więc posyłam, licząc, że mi Pani wybaczy. 14 VI ma być Komitet Językoznawczy w W-wie,
więc się zobaczymy. Auta pewnie nie będzie (naprawa bez końca się wlokąca), więc
prawdopodobnie przyjedziemy w niedzielę o 23., a odjedziemy we wtorek wieczór
slipingiem. Bo moja żona mnie samego nie puści.
Do widzenia
K.N.
1017. (L) Kazimierz Nitsch

[b.m., b.d.]
Do członka Redakcji JP
Zeszyt pomorski ma mieć 5 arkuszy, z czego co najmniej 3, chyba 3½ ma być na
teksty gwarowe. Licząc, że każdy tekst wraz z krótkim objaśnieniem zajmie 2 strony,
3½ arkusza zaś to 56 stron, trzeba by dać 28 tekstów. Licząc:
kaszubskich 5
(po 3 strony)
stron 15
tucholski 1
po 2 – „ –		
2
krajniacki 1
po 2 – „ –		
2
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bydgoski 1
–„–
2
kociewskich 2
–„–
4
chełmiński 1
grudziądzki 1
malborski 1
lubawski 1
ostródzki 1
warmiński 1
mazurski 1 (od Turskiej)
Można by tę ilość powiększyć, zażądać więcej od Stiebera i Turskiej lub dozwolić
dłuższych tekstów, ale przecież nie można nic nie dać z Mazur. Razem można dociąg
nąć do 42 stron, zostaje więc stron 14. Oczywiście trzeba mieć mazurskie, ale od
kogo. Z Doroszewskim na obie strony źle, bo nie proponować mu – to będzie dowód
separatyzmu i wrogości, a [proponować] – gotów odmówić. Ba, gdyby ich teksty
były dobre, ale te, co były w „Poradniku”, są – z maleńkimi wyjątkami – bardzo liche,
czasem skandaliczne. Zaufać można by tylko jemu i Mocarskiej12, a i to zestawić
je według innego systemu niż nasz, co by się musiało zaznaczyć. No i z nim każda
współpraca może doprowadzić do wybuchu, ewentualnie zerwania.
Kwietniowy numer „Poradnika” przez recenzję z przeszłorocznego JP wygląda na
chcący ułożenia się jakichś przyzwoitszych (z ich strony) stosunków. Ale czy można liczyć? Może by się Pani nad tym zastanowiła tak, bym wiedział, czy w W-wie
14 czerwca można próbować. Szkoda, że ten list dojdzie, gdy Stieber już będzie na
Kaszubach, bo mogłaby Pani z nim pomówić. Recenzja Sieczkowskiego o JP jest
blada, nieciekawa, ale niby-życzliwa (2 niby-pochwały), ale nie bez kolców. Co to
np. mają być te nieobiektywności w artykule Urbańczyka Zaczął wychodzić Słownik
staropolski, nie mogę się domyślić.
No i czasu już mało na te teksty, tj. na nowe, a gotowe będą w tym typie co
dotychczasowe. Karaś jeździł w zimie na wschodnie Mazury, przywiózł dobrą odpowiedź na kwestionariusz i ciekawe szczegóły, ale tekstu nie napisał.
[bez formuły finalnej i podpisu]
1018. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 8 VI 1954

Szanowny Panie Profesorze,
Stieber jeszcze był wtedy i załatwiliśmy „sondowanie” bardzo gładko. Dorosz zgodził
się chętnie dać tekst z własnych zapisów gwarowych. Mówiliśmy o 1 lub dwóch
12 Barbara Mocarska (Falińska) (ur. 1931) – językoznawca, dialektolog, w latach późniejszych profesor UW i Uniwersytetu w Białymstoku.
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stronach (on ma zapisów 1200 lub więcej stron, więc będzie miał w czym wybierać).
Resztę Pan Profesor będzie mógł załatwić z nim listownie lub ustnie. Posiedzenie Komitetu Językoznawczego dn. 15 VI zapowiada się ciekawie, z udziałem czynnym Winogradowa13, który tu robi bardzo dobre wrażenie. Prawdziwy uczony i bezpośredni
w obejściu. Jego żona miła. Miałam okazję spotkać ich 3 razy, a jeszcze przyjdzie okazja słuchania jego odczytów i informacji słownikowych, do czego (tego ostatniego)
z racji moich „zadań” ukraińskich i białoruskich szczególnie się poczuwam.
Z Glinką mówiłam, nie wiedząc, że Pan Profesor przewiduje finansowe luzy dla
niego, w tym duchu, by możliwie skrócił swoje nigdy się nie kończące uzupełnienia
i uściślenia, i żeby jak najprędzej wracał do Warszawy i zabierał się do pisania. Bo
ten jego strach przed ostatecznym formułowaniem robić się zaczyna groźny. Może
w ogóle nigdy nie zdoła nic napisać! Trzeba w nim to przemóc.
Wysyłam równocześnie list do A. Zaręby z prośbą, by użyczył maszynopis swego
referatu o technice pracy terenowej dialektologicznej, bo jest to bardzo przystępny
popularny wykład, nadający się do szkolenia najmłodszej kadry „gwaroznawców”.
A może ten jego elaborat spoczywa w aktach Komitetu Językoznawczego? Wtedy
musiałabym uzyskać zgodę obu instancji: autorskiej i „akademickiej”.
Cóż mam powiedzieć: czuję się tak dobrze i zdrowo jak nigdy. W końcu tego
tygodnia wypada 3-dniowy zjazd orientalistyczny, na którym chcę być nareszcie. Za
poprzednich lat zawsze leżałam chora lub miałam egzaminy. Za to chorują moje
panie: Matka na opłucną z wyskokami gorączki, teraz jednak z wolna opanowaną,
a Myszka na lumbago. Połamało ją złośliwie, a że ma w sobie wiele sił witalnych, więc
przy braku wprawy w chorowaniu robi wiele rzeczy, z których nie zdaje sobie sprawy,
że opóźniają powrót do zdrowia. Dziś wyjdzie po raz pierwszy do doktora na drugą
blokadę.
Moja sprawa nadzwyczajnej profesury przeszła gładko (po raz III) na Wydziale
Filologicznym i dobrze w Senacie UW (27 tak, 1 nie, 1 kartka biała). Dziś podobno
zapada ostateczna decyzja w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Podobno bardzo
dobrze przemawiali za mną na Senacie Stieber, Krzyżanowski i Koneczna. Tyle plotek
na razie – prosimy we wtorek wieczorem do nas. Po południu dnia tego wypadają mi
egzaminy, ale postaram się jakoś się z tym uporać.
Do widzenia
A.O.-J.
Dla Pani mam słoiczek skórek pomarańczowych w cukrze z tego pomarańczowego plonu
z ostatniej Państwa bytności.

13 Wiktor W. Winogradow był w tym czasie profesorem Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego (MGU), dyrektorem Instytutu Językoznawstwa AN ZSRR i redaktorem
naczelnym periodyku „Вопросы языкознания”.
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1019. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 5 VII 1954
K.P.A.,
siedzę tu od 2. bez mojej żony i bez lektorki, czego powodów nie warto pisać. Myślę,
że tak będzie jeszcze 2 dni. Wobec tego rozmyślam nad rzeczami wielkimi i małymi.
O wielkich może w ogóle nie warto mówić, bo wszelkie mówienie jest wobec nich
drobiazgiem. Ale z małych, od JP, którego dawno złożony zeszyt beznadziejnie czeka
na czcionki, a co może się stać wielkim złem tak dla tego numeru, jak – tym bardziej – dla pomorskiego.
Ale zeszyt 5. będzie miał datę 25-lecia od śmierci Baudouina, musi więc coś być
o tym, i to na czele zeszytu. Dużo nie trzeba, boć wyjdą jego pisma. Nie bardzo wierzę, by wyszły w r. 1954, a gdy wyjdą, to o nich i o przedmowie do nich trzeba będzie
napisać14. Ale niezależnie od nich musi być jaka kartka na czele zeszytu za listopad–
–grudzień. Któż to ma napisać? Nie Dorsz, a więc z komitetu dla wydania jego pism.
Oczywiście Pani. (Czy trzecim w tym komitecie był Rysiewicz?). Bo: 1) jako członek
komitetu bliżej Pani z tym w ostatnich czasach obcowała, 2) jako członek redakcji
JP jeszcze Pani nic w tym rodzaju nie robiła, więc noblesse oblige. Artykuł ten nawet
nie musi być podpisany, nawet lepiej, by podpis brzmiał tylko: Redakcja, ale musi
być. Nie chcę do tego celu użyć Zenona, autora innych tego rodzaju dobrych, ale za
uroczystych artykułów, a tym mniej banalnego i niedbałego Lehra, więc Pani. Gdyby
mnie Pani zawiodła, o czym nawet nie chcę myśleć, pozostawałbym chyba ja, ale i dla
mnie to już bardzo ciężko i źle by wypadło. Liczę więc na Panią. Może Pani o tym
przez „wakacje” pomyśli, bym we wrześniu wiedział. Poza tym cały zeszyt grudniowy
(tj. listopad–grudzień) jest albo w maszynopisie, albo zupełnie pewny, tak że choćby
się spóźniły 3. i 4., to 5. mógłby wyjść na początku grudnia, co by było triumfem,
a dla mnie niesłychanym odciążeniem, chwilą spokoju. (Bo przecie ten łatwiutki
referat na ostatnim posiedzeniu pisałem przez kilka ostatnich dni).
[bez formuły finalnej i podpisu]

14 Sceptycyzm Nitscha okazał się uzasadniony. W roku następnym, 1955, PAN powołał komitet redakcyjny pod przewodnictwem W. Doroszewskiego, ale też na tym się skończyło.
Dopiero w 1969 r., przy okazji konferencji w 40-lecie śmierci Baudouina, powołano nowy
komitet, pod tym samym przewodnictwem, który dwa lata później zdecydował o wydaniu kilkutomowego (ostatecznie 6-tomowego) wyboru pism, który wychodził w latach
1974–1983.
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1020. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 13 VII 1954
Szanowny Panie Profesorze,
dziś przyszedł list Pana Profesora, uprzedzając o pół dnia mój zamierzony od dawna.
Na propozycję napisania kartki o Baudouinie chętnie przystaję. Właściwie należałoby, by to wyszło spod pióra Pana Profesora. Zawsze sobie wyobrażałam, że tylko
jeden Pan Profesor umiałby o Baudouinie napisać w sposób godny Baudouina. Bo
i bezpośrednio, i blisko, i z odsłonięciem perspektyw na jego wybitną twórczość
naukową, i z docenieniem jego roli w językoznawstwie polskim i światowym. Wiem
też, że ta sprawa wypłynie siłą rzeczy. A to na posiedzeniu Komitetu Językoznawczego PAN, poświęconym pamięci Baudouina, gdzie w toku dyskusji wypowiedź Pana
Profesora będzie miała znaczenie zasadnicze15. Na razie będę „namyślać” ten temat.
Wobec jego krótkości (tego zamówienia) może nie sprawię zawodu16.
Ale piszę też w innej sprawie. Załączam artykuł Orzechowskiej17. Temat skład
niowy przez nią samą wysunięty. Opracowany najzupełniej samodzielnie: przyszła
do mnie na konsultację już z gotowym planem, z zebranym materiałem i próbą objaśnienia zjawiska. Moją rolą było tylko wskazać jej uzupełniającą bibliografię i przedyskutować (to już po przedstawieniu rękopisu) niektóre sformułowania, do czego się we wszystkich wypadkach zastosowała. Wydaje mi się, że artykuł jest niezły.
Rozplanowanie materiału i strony dowodowej przebiega zupełnie poprawnie. Można
o niej powiedzieć, że nauka nie poszła w las. I jeszcze jedno, wydaje mi się, że w sposób umiejętny posługuje się statystyczną analizą zjawisk składniowych. (W przeciwieństwie do uczniów Dorsza, którzy w swej statystyce zapodziewają gdzieś problematykę naukową).
Z listu Pana Profesora wynika, że program na grudzień już jest w „Języku Polskim”
ustalony, ale gdyby któryś z artykułów zawiódł, a ten artykuł Orzechowskiej nadał się
do druku, byłoby może dobrze dla niej, by się ukazał i przekonał pewnych ludzi, że
bardziej niż różni inni nadaje się na pracownika naukowego. Losy jej w tej chwili się
ważą, czy ma zostać permanentną asystentką na najbliższych lat sześć i z zezwoleniem
na robienie kandydatury prywatnie, czy też pozwolą jej ubiegać się o aspiranturę.
W ostatnich tygodniach szanse jej podobno się trochę poprawiły w Ministerstwie
Szkół Wyższych; nie widzę tego widomych znaków w postaci zgody na aspiranturę.
Dlatego drugi jej artykuł, i to wydrukowany w JP, byłby ważkim argumentem za nią.
Będę prosić o nie za długą odpowiedź w tej sprawie. Oczywiście, jeśli kto się znajdzie,
co spełni rolę lektora.
15 Sprawozdanie z tego posiedzenia pióra S. Urbańczyka zob. JP XXXIV 5.
16 Ostatecznie artykuł o Baudouinie napisał K. Nitsch.
17 Mowa o artykule Szyk wyrazów w grupach syntaktycznych z rozwiniętą przydawką imiesłowową, JP XXXIV.
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A teraz o nas. Lipiec cały spędzamy w Warszawie. Myśleliśmy, że to nam pozwoli
wyplątywać się z zaległości. Ale to były przesadne złudzenia. Na zaległości poświęca
się czwartą część zaplanowanego czasu, resztę pochłaniają Witoldowi programy, plany i sprawozdania dla ministerstwa, a mnie sprawy organizacyjne białoruskie w Instytucie i różne obowiązki redakcyjne („Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”,
PWN). Nie mam pomocniczych sił naukowych w Instytucie i to mnie bardzo obciąża pracą, którą mógłby wykonać kto inny. Od jesieni może się uda to zmienić.
Za kilka dni wyruszę na 4 dni pod Białystok, gdzie ma się odbyć kurs dialektologiczny w terenie dla 10 osób przy udziale 4 wykładowców, z których jeden będzie
kierownikiem naukowym tego kursu: Kuraszkiewicz. Stieber też się wybierał na tę
eskapadę, ale pojechał do Połczyna-Zdroju na 10 dni, gdzie Myszka jest w sanatorium na kuracji (na lumbago). Ogromnie mi to wiele zabrało czasu i energii – organizowanie tego, a rezultat naukowy na razie wątpliwy. Żebyż tylko Kuraszkiewicz nie
zawiódł. Bo jest w tej chwili na kuracji w Krynicy i 15 lipca ma wrócić do Poznania.
Nasze plany letnie: od 1 sierpnia spędzimy 2 tygodnie pod Skierniewicami
(o 8 km od Skierniewic) – bez adresu, w wiejskim domku z wyżywieniem pensjonatowym obok. Po 15 sierpnia ja może wyciągnę jeszcze Witolda na jakieś leśne
ostępy białostockie. Choć jego stan nerwów, a w związku z tym i serca, nie bardzo go
kwalifikuje do dzikiego życia. Kończę list, by jeszcze zdążyć nadać go na pocztę tego
samego dnia co data na liście.
Do widzenia
A.O.-J.
PS. A jak ze zdrowiem Państwa Obojga?
Artykuł Orzechowskiej przesyłam w 1 egzemplarzu, ale mam w rezerwie drugi maszynopis.
Życzę jak najprędszej pomocy lektorskiej – a do jej przybycia pięknych spacerów
zaborniańskich.
PS. Co znaczy apellativum zabornia?
Członkowie Komitetu Baudouinowskiego: Dorsz, Stieber, Lewicka, Koneczna i ja. [Członkowie Komitetu] Rozwadowskiego: Rysiewicz, Safarewicz, Urbańczyk18.

1021. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 17 VII 1954
K.P.A.,
Zabornia jest tajemnicą: utworzona dziwnie (od boru podhal. ‘torfowisko’ byłoby
zå-borze), nie istnieje jako apellativum. Moja żona przypuszcza *sauer-born, tak jak
Pigoniowa Kombornia pochodzi od Kalt-born ‘zimna studnia’, a w takim razie byłaby
w związku z rabczańskimi wodami; byłaby też *zubornia w związku z żurem.
18 Mowa o komitecie powołanym do wydania wyboru prac Jana Rozwadowskiego, co urzeczywistniło się w postaci trzytomowego Wyboru pism, wydanego w latach 1959–1961.
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Artykuł Orzechowskiej jest ciekawy i niemal zupełnie dobry. Gotów go jestem
wydrukować, i to bez względu na to, czy autorka zechce się zastanowić na uczynionymi w maszynopisie uwagami, zwłaszcza nad uwagą o jej podsumowaniu zagadnienia,
czy też nie. Proszę ten jej artykuł odesłać przed październikiem, bo na początku tego
miesiąca będę mógł obliczyć, czy zmieści się w ostatnim tegorocznym zeszycie. Skrócić go nie można, bo nie jest rozwlekły, nie można go też podzielić na dwa numery
tak, by nie oba były z tego samego roku. Wobec tego nie obiecuję do zeszytu 5., ale
gdyby się dało, to i owszem. Bo powtarzam, że muszą do niego wejść: Górskiego
artykuły o wyrazach Mickiewicza, zamówione, dla samej rzeczy ważne, ze względu
na interesujący ogół temat, dla pisma pożądane, ale niewiadome mi co do objętości;
przyjęte już artykuły: Mańczaka o pewnych zagadnieniach typów nazw miejscowych
w XVI w. i Kucały o sufiksie -ny // -ni, każdy z nich ponad arkusz druku; teksty,
tym razem orawskie; recenzje: Siuduta o wydaniu Kazań gnieźnieńskich, Safarewicza
o Zagadnieniach w świetle nauki Stalina19, a oprócz tego oczywiście różne mniejsze,
które się na pewno wyłonią. O książce stalinowskiej recenzja być musi, choć ona niezbyt wiele warta: o niej pewnie mówił Winogradow, że za dużo się w Polsce drukuje
przekładów z lingwistyki radzieckiej.
Jeszcze co do tematu Orzechowskiej. Kto wie, czy przykłady tego niepoprawnego
szyku nie znalazłyby się u przeładowanego stylistycznie Kadena, ale cóż? Autor ten
przecie nie istniał 20.
Anim myślał, jak wpadnę z pomysłem obfitych tekstów pomorskich w JP 4. To
piekielna robota: wybór (nie wszystkie nadesłane są do użycia), [–] transkrypcji na
ortografię półliteracką (ale jako tako konsekwentną), szczegółowe obliczanie objętości druku (bo drukarnia żąda teraz od razu całych 5 arkuszy) itd. Gdyby nie Stamirowska, która tu jest na cały miesiąc, nie dałbym rady.
Pogoda bardzo licha. Przez całe pół lipca nie było ani jednego dnia naprawdę
ciepłego, a bezdeszczowe są rzadkie, i to wbrew urzędowym prognozom. Goście
się zmieniają: stale Anka, 8 dni Małachowska, dziś zaczyna dekadę Gąsiorowski,
w sierpniu może Safarewicz i na zmianę 3 lektorki (gorsze do Stamirowskiej, bo ta
jest nie tylko doskonałą lektorką, ale fachową polonistycznie sekretarką (w części listu
jej maszynopis)). Mimo to są duże zaległości, bo nic nie zastąpi własnego rękopisu
i własnego szukania po książkach.
Zdrowie nie tylko moje, ale i mojej żony, nie najgorsze. Życzymy Państwu jeszcze
lepszego.
Kiedyż się zacznie druk Igora.
No to wszystko, o czym warto pisać.
Do widzenia
K.N.
19 Dokładniej: Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina.
20 Od 1951 r. na książki Juliusza Kadena-Bandrowskiego był zapis cenzury.
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PS. Ostatecznie zdecydowałem się całego rękopisu nie zwracać. bo to są drobnostki. Ale skoro
Pani ma kopię, to podaję dwa punkty. Na karcie 7. tam, gdzie jest: „tylko w siedmiu wypadkach są przysłówkami”, przydałyby się przykłady. Drugie: na s. 19 z przypisku wynikałoby, że
dopiero Mirowicz zwrócił uwagę na możliwość związku jakiegoś składnika z dwoma różnymi
częściami zdania, gdy tymczasem zupełnie wyraźnie mówi o tym już Łoś w gramatyce zbiorowej. Wreszcie w zakończeniu autorka zdaje mi się zbyt pochopnie przewiduje wejście nowego typu do języka literackiego. A przecież wszystkie podane przez nią przykłady pochodzą
z niedbałego języka dziennikarskiego, często od ludzi niezdyscyplinowanych, nie panujących
od razu nad całością zdania, gdy lepsi literaci albo już w myśli nad tą całością panują, albo
pierwszy rzut tekstu po napisaniu poddają jednak rewizji. Otóż czyby autorka nie złagodziła
trochę swojego końcowego sądu?
Przepraszam za plamy atramentowe. Pochodzą one nie tylko ze złego zatykającego atramentu, ale też z mojej ślepoty.

1022. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 26 VII 1954
Szanowny Panie Profesorze,
ucieszyła mnie opinia o artykule Orzechowskiej, której przekazuję w równoczesnym
do niej liście wszystkie uwagi. Co do końcowych zastrzeżeń przeciwko upatrywaniu
w tym zjawisku nowej normy językowej jestem zupełnie tego samego zdania co Pan
Profesor i jeszcze przy czytaniu rękopisu polemizowałam z autorką. Orzechowska już
wtedy trochę „złagodziła” swoje ujęcie, ale wydaje mi się, że jest tu między mną a nią
zasadnicza różnica w tym, co się przyjmuje za „normę”. Temat do dalszej dyskusji,
bo artykuł może ją spowodować, i to nie tylko co do strony merytorycznej, ale też co
do założeń ogólnych. Mógłby to być dopisek redakcji albo nadesłany później czyjś
głos dyskusyjny.
W ubiegłym tygodniu spędziłam 4 dni poza Warszawą, w Białostockiem z udziałem 9 studentów na terenowym szkoleniu w dialektologicznych zapisach białoruskich. Kuraszkiewicz zachorował w Krynicy i nie przyjechał. Kurs musiałam poprowadzić sama. Mimo trudności żniwnych, aprowizacyjnych i terenowych jakoś to
odbyłam. Paru studentów nada się do tej roboty na poważno. Od 1 VIII będę przez
2 tygodnie pod Skierniewicami, dokąd poczta dla nas nie będzie docierać.
Dostałam 2. korektę Igora. Całych 10 arkuszy, do czego mimo północnej pory
właśnie zaraz zasiadam.
Życzę Państwu nadal dopisującego zdrowia – do widzenia
A.O.-J.
Dla Pani Stamirowskiej załączam pozdrowienia. Równocześnie piszę kartę do Glinki, bo się
obawiam, czy nie za długo „uzupełnia” swoje materiały na wsi.
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1023. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 IX 1954
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo długo nie pisałam, bo i 2-tygodniowe wczasy pod Skierniewicami wypełnione były korektami jakimiś, że nawet na porządny spacer nie mogliśmy się zdobyć,
i potem powrót do Warszawy pod wyjazd Witolda do Londynu rozbił mi resztę urlopu. Spędziłam tę resztę urlopu sierpniowego w Warszawie mało wydatnie i w pracy, i w wypoczynku. Witold przywiózł dużo wrażeń z międzynarodowego kongresu
orientalistów, przywiózł też pióro wieczne, które mu zaraz na drugi dzień ukradziono
w tramwaju.
Przesyłam stronę 7. maszynopisu Orzechowskiej z poprawkami i uzupełnieniami.
Tonu swego zakończenia w artykule nie zdecydowała się osłabić. Może się rozwinie
na ten temat dyskusja.
W ciągu tego długiego miejskiego lata kontaktowałam się z Glinką. Trochę go
dopingowałam do szybszego tempa pracy (i to kto! – ja!), żeby się nie uwikłał w gąszczu zbieranego materiału. Więc w końcu sierpnia przyniósł mi materiał słownikowy, który powpisywał pod odpowiednie hasła do zeszytów. Słownik jego wynosi
ok. 10 000 wyrazów, który zajmie ponad 40 zeszytów. Z tego 32 zeszyty są ± wykończone, a ok. 13 zeszytów jest do wpisania, co mu zajmie ±1½ miesiąca. To nie są
jeszcze hasła opracowane do druku, ale całość daleko posunięta. Poza tym opracowuje system fonetyczny, a właściwie niektóre jego rozdziały ilustrowane zbyt może obfitym materiałem. Ja mu radzę, by go trochę ograniczał, nie wiem, czy słusznie. Glinka
ostatnim razem przyniósł mi szkic swoich uwag na temat zastosowania statystyki do
badań gwarowych. Myślę, że gdyby się je trochę poszerzyło i powiązało wewnętrznie
tok myślenia, to można by je pomieścić, bo są może lakoniczne, ale jasno i precyzyjnie ujęte. Dałam mu nieco lektury o metodzie statystycznej Czekanowskiego, Safarewicza oraz Kuraszkiewicza i Stiebera o Friedrichu. Ale te wiadomości nie wpłyną na
tok jego uwag. Dałam mu projekt moich uwag do jego notek o archaizmach w gwarze, a on zwrócił słusznie uwagę na płynność znaczenia wyrazu archaizm użytego
w moim wstępiku. Prosiłam, żeby to zmodyfikował według swego uznania.
Glince dotąd wypłacono sumy na pracę zleconą za 2 kwartały r. 1954. Wczoraj
znalazłam w PAN-ie pismo Pana Profesora z dopiskiem Stiebera, by mu wypłacić
też za 3. kwartał, tj. za lipiec, sierpień i wrzesień. Hałoń21 obiecał się tym zająć, ale
dobrze by było, [aby] Pan Profesor, będąc w Warszawie, sprawdził, czy i jak to załatwiono. Bo Glinka sam się nie upomni. Piszę o tym dlatego specjalnie, obciążając
Pana Profesora, że może się zdarzyć, że nie będę w Warszawie we wrześniu – ma być
wycieczka kulturalna do Ukrainy, w czym mam uczestniczyć. Wyjazd jutro, a dowiedziałam się o tym wczoraj. Dziś waży się sprawa paszportu. Jeśli go dostanę,
21 Edward Hałoń (1921–2012) – absolwent filozofii UJ, działacz społeczny, podczas okupacji działacz podziemnej PPS, po wojnie pracował w PAN i na UW.
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to pojadę, zostawiając wiele spraw wiszących w powietrzu (Komitet Slawistyczny –
przedmiot moich zgryzot) lub w zaniedbaniu.
Siły mi na ogół dopisują. By się utrzymać w dobrej formie, wezmę górę sucharków ze sobą w drogę, bo to jest podstawa mojej diety i zdrowia. Kończę na tym – do
widzenia, zdaje się niestety, nie we wrześniu. Dla Pani będę miała w październiku
2 powieści Agaty Christie.
A.O.-J.
1024. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Kijów, 17 IX 1954
Obojgu Państwu przesyłam pozdrowienia z Kijowa. Prześliczna jesień, bogactwo
zieleni i kwiatów podnosi urok tego „miasta na wzgórzach”.
Dziś na noc wyprawa 2-dniowa Dnieprem. Przewidywana dalej jazda na Krym.
Dużo wrażeń i dużo kontaktów z różnymi dziedzinami życia Ukrainy.
Do widzenia
A.O.-J.
1025. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Moskwa, 4 X 1954
[bez formuły inicjalnej]
Jutro wspaniałości Kremla oglądać będziemy na własne oczy. Dziś zwiedzaliśmy Uniwersytet Moskiewski na Górach Leninowskich (które wcale nie są górami). Wspaniałość jego wnętrz przewyższa naszą Bibliotekę Jagiellońską, ale ustępuje pod względem
przepychu hotelowi otwartemu przed 4 dniami, gdzie nas pomieszczono na parodniowy pobyt. Najpewniej będziemy jeszcze 15 października w Warszawie.
Do widzenia
A.O.-J.
1026. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 12 X 1954
K.P.A.,
dziękujemy za obie kartki. Powinna była Pani odpocząć, ale w W-wie czeka już aż zanadto roboty… Mimo to zgłaszam się zaraz, i to z przypomnieniem obietnicy napisania do JP o Baudouinie. Rzecz pilna o tyle, że zeszyt za wrzesień–październik będzie
gotów na zjazd gdański22, więc listopad–grudzień daję zaraz po powrocie stamtąd do
22 Tzn. Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy, który odbył się w październiku 1954 r.
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druku. Czyli że tegoroczne zeszyty wyjdą w tym roku!! Omówimy to w sobotę 23 X
w W-wie wieczorem, bo do Gdańska chcemy jechać autem z W-wy w niedzielę rano.
Właściwie to jedyny interes nieodkładalny.
Z trudem napisawszy to, czekam cierpliwie 11 dni.
Do widzenia
K.N.
1027. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 XI 1954

K.P.A.,
potwierdzam odbiór 180 zł. Ale zdawało mi się, że Pani ma rachunek w PKO. Jeśli
tak, to proszę o podanie mi jego numeru. Mój jest IV 5523/115. Przy sposobności
zapytuję, na kiedy Pani planuje przysłanie mi artykułu o Baudouinie.
Moją żonę ta 8-dniowa wycieczka bardzo zmęczyła: leży.
Z II tomem mego Wyboru23 będzie dużo kłopotu, bo cenzura chce go różnymi
zmianami ośmieszyć, na co się oczywiście nie godzę.
Do widzenia
K.N.
1028. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Berlin, 13 XI 1954
Szanowny Panie Profesorze,
już w chwili wyjazdu do Berlina dostałam kartę Pana Profesora i dlatego nie zdążyłam
odpisać. Oczywiście, o moim zobowiązaniu baudouinowskim myślę, aleby trzeba
mieć na to nie chwilę, ale kilka dni skupienia. Zastanawiam się, skąd to wytrzasnąć.
Trzydniowa konferencja slawistów zakończyła się dzisiaj wspaniałym przyjęciem,
wydanym dla slawistów przez Niemiecką Akademię Nauk. Był bardzo miły wieczór,
siedzieliśmy 4 godziny. Kontakty ze słowiańskimi i niesłowiańskimi uczonymi. Rozmowy w swobodnym, „pogodnym” nastroju. Byli Niemcy wschodni i zachodni,
tj. slawiści niemieccy. Pod koniec wieczoru siedzieliśmy z delegacją radziecką i słuchaliśmy wspomnień studenckich naszych dziś akademików z Moskwy na temat
pierwszych zetknięć z Baudouinem czy Szczerbą24. Dowiedzieliśmy się, że Szczerba
23 Mowa o Wyborze pism polonistycznych K. Nitscha (t. I–IV), wydawanym w latach 1954–
–1958.
24 Lew W. Szczerba (1880–1944) – rosyjski językoznawca slawista, romanista, petersburski
uczeń J. Baudouina de Courtenay, od 1916 r. profesor Uniwersytetu Piotrogrodzkiego
(Leningradzkiego), członek RAN (później AN ZSRR).
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napisał bardzo obszerne wspomnienie o Baudouinie po jego śmierci (rok 1930–31?)
drukowane w „Izwiestijach” bodaj25. Czy Pan Profesor nie jest może szczęśliwym
posiadaczem odbitki tego nekrologu?
Prof. Winogradow obiecał nam, tj. przedstawicielom językoznawczym (Stieber,
Dorosz i ja) polskiej delegacji, swoją składnię jęz. rosyjskiego. Przy okazji niepokoił
się, czy Pan Profesor dostał dedykowany Mu przez niego egzemplarz? Czy nie podyktuje Pan Profesor liściku, w sumie potwierdzenia odbioru? A nawet może ten tom
pomorski dialektyczny należałoby wysłać? Dziś (bo już jest po północy) jedziemy na
Łużyce.
Bardzo dla mnie owocny zjazd, bo się osłuchałam z językami (prócz niemieckiego, który stale słyszałam, ale rozumiałam niewiele) słowiańskimi: bułgarski, słowacki,
a jutro zapewne i z łużyckimi językami.
Taka się zrobiłam zmęczona, że kończę i
do widzenia
A.O.-J.
1029. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 14 XI 1954

K.P.A.,
pozwalam sobie zapytać, kiedy się mamy spodziewać artykułu o BdC, zamówionego
na początku lata, a przypomnianego w Gdańsku 17 dni temu. Jest pilny, bo pojutrze
oddaję cały zeszyt do druku, a drukarnia (tym razem słusznie, bo monotyp daje dużo
korzyści, ale technicznie chce mieć od razu całość), gdy dostanie z luką, wprawdzie
złoży, ale będzie robić trudności z dodatkowym narządzaniem maszynki dla 1 artykułu. Skład monotypowy 5 arkuszy nie powinien trwać 10 dni, czyli przed 26 bm.
powinien być gotów.
Coś mi ktoś mówił, jakoby Pani pojechała do Berlina. Z Krakowa nie wiem, czy
prócz Lehra dostał ktoś zaproszenie, a Lehr chory, z Berlina wrócił samolotem do
Warszawy.
Do widzenia za 8–12 dni w Warszawie
K.N.

25 Mowa o artykule L. Szczerby И.А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некролог, „Известия по русскому языку и словесности АН СССР” III, 1930.
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1030. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 19 XII 1954
K.P.A.,
nie rozumiem pretensji Zieliczowej. Powiedziała mi Pani, że według niej nie uwzględniono jej dodatków. Tymczasem ani na odesłanej przez nią korekcie, ani w zwróconym maszynopisie żadnych dodatków nie ma! A gdyby była sprytniejsza, to by
zrozumiała, spostrzegła, że strony nie są zupełnie sobie równe, czyli że nie są równe
stronom „Języka Polskiego”. A trudno każdego autora z góry informować o tym,
czego może nie zrozumieć.
Szkoda, żeśmy nie mieli choćby godziny swobodnej.
Do widzenia
K.N.
Ponieważ auto było cały piątek zepsute, nie mogłem zawiadomić Glinki, a w sobotę tyle że
wziąłem jego rękopis, nie omówiwszy go.

1031. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 27 XII 1954
K.P.A.,
z Glinką niezupełnie jasno. Dał mi artykuł o końcówkach gen. sg -a // -u w swojej
gwarze (± wg rozkładu Mańczaka), który dałem jako koreferentowi Siudutowi; z sensem, ale w 1 punkcie dziwny; zobaczę. Ale to chyba nie ten artykuł, o którym była
dawniej mowa. Czy Pani nie pamięta, jaki był ten poprzedni temat?
Orzechowska – poza tym, com pisał ostatnio – okazała się lichą korektorką swego
własnego dzieła: zecer opuścił jej pół zdania, a ona tego nie zauważyła; na szczęście
odesłała swój maszynopis i Wandzia to złapała. JP 5 cały po 1. korekcie oddany do łamania, więc zaraz po Nowym Roku pójdzie do cenzury. Zeszyt tekstów pomorskich
też się cały łamie i w styczniu chyba wyjdzie. Ależ to była z nim piekielna robota!
JP XXXV 1 mam prawie calutki zebrany; chciałbym tam wsadzić i Glinkę, ale czy
się uda?
Szkoda, żem nie mógł Pani pokazać kawałów z ostatniego „Poradnika Językowego”; pokażę w Kr. koło 20/1.
Niech Pani powie Ściborowi, by na tę następną, krakowską, sesję o słowniku
Mickiewiczowym zaprosił też Glinkę. Oprócz 2 głównych dni będzie też Komisja
Ortograficzna (?), no i atlasowa. I może sobie Pani już z góry zarezerwować miejsce
na 1 obiad u nas, bo inaczej nie będziemy się widzieli.
Do widzenia
K.N.
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1032. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 30 XII 1954
K.P.A.,
czy istnieje jakiś nowoczesny słownik białoruski? Ja mam tylko zupełnie przestarzałego Nosowicza. Czy лошадь i жеребенок26 są w białoruskim tak jak w rosyjskim,
tj. inaczej niż w małoruskim, gdzie koń – łoša? Uderza różnica między gwarami polskimi graniczącymi z białoruskim a graniczącymi z małoruskim.
Czyby mi Pani nie mogła sprokurować „Poradnika Językowego” z czerwca 1954?
W sklepach „Ruchu” darmo szukać.
JP listopad–grudzień idzie do cenzury 3. lub 4. I. Teksty gwarowe północnopolskie równocześnie, ale wątpię, czy oba Pani dostanie przed posiedzeniem Komitetu
±20 bm.
Do widzenia
K.N.

26 лошадь (ros., błrs.) – koń; жеребенок (ros.) – źrebię – (błrs.) жарабё.
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1955
1033. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 1 I 1955
Szanowny Panie Profesorze,
pierwsze dwa artykuły Glinki były o archaizmach gwarowych i o metodzie statystycznej w zapisach gwarowych. Czy te artykuły doręczył on Panu Profesorowi? Czy może
ja je wysyłałam do Krakowa? Nie pamiętam.
W Krakowie będę na Komitecie Slawistycznym i Językoznawczym, razem 2 dni.
Chętnie się zjawię na Salwatorze na obiedzie.
Zasyłamy spóźnione życzenia noworoczne. Żadnej mi ten Nowy Rok satysfakcji
nie daje wobec stałych zaległości w pracy.
Do widzenia
A.O.-J.
1034. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 II 1955
K.P.A.,
dostałem dziś z Belgradu list od p. Cyryla Taranowskiego1, sekretarza komitetu zamierzonego zjazdu, o którym Pani mówiłem2. Dziękuje mi za wykaz owych sześciu
osób i zapowiada, że zaproszenia będą wysłane na początku lutego. Nic jednak nie
pisze o ewentualnym zaproszeniu Polskiej Akademii Nauk, tak że będę o to musiał się bezpośrednio poinformować w PAN-ie, gdy tam będę, zapewne nie przed
20 bm. „Komitet Organizacyjny prosi też slawistów polskich przygotować referat
1

2

Cyryl Taranowski (1911–1993) – slawista, głównie rusycysta i polonista, wersolog, profesor Uniwersytetu Belgradzkiego, gdzie wykładał współczesny język polski i dialektologię.
W 1958 r. wyjechał na zaproszenie Romana Jakobsona do USA. Pracował jako profesor
filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim i Uniwersytecie Harvarda.
Mowa o organizowanym wówczas zjeździe slawistów, na którym powołano Międzynarodowy Komitet Slawistów.
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o rozwoju językoznawstwa słowiańskiego oraz historii literatur słowiańskich w czasach powojennych w Polsce”. O rozwoju literaturoznawstwa słowiańskiego poza polskim będzie Pani może najłatwiej ze wszystkich to uczynić. Pomówimy zresztą o tym
w Warszawie.
W ostatnim zeszycie „Problemów” Strelcyn na kilku kartkach pogrąża dyletancki
artykuł, zamieszczony tamże o historii pisma, jakiegoś p. Kowala. Redakcja pisma,
która się zbłaźniła zamieszczeniem owej „pracy” bez poradzenia się jakiegokolwiek
fachowca, dała ten artykuł Strelcyna w końcowej rubryce „Errare humanum est”. Ja
zaś przy tej sposobności po raz pierwszy przeczytałem coś Strelcyna, coś niesamodzielnego, ale jasnego i dokładnego.
Życzymy, łącznie ze stenotypistką Wandą, dobrego wyzyskania pobytu, najlepiej
przez podział czasu między sen i spacer.
Prof. Taranowski pisze po polsku z małymi tylko błędzikami.
Do widzenia
K.N.
1035. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 II 1955

K.P.A.,
dziękuję za list, na którego 3 zasadnicze punkty odpowiadam szczegółowiej, bo choć
będę w W-wie 25 bm., wątpię, czy będzie tam sposobność wystarczająca.
1) Oczywiście, wiem przecie, że wolność osobista została bardzo okrojona, ale
skoro są tacy, co tego nie widzą i nie czują… Nie rozumiem jednak dobrze podziału
na „zapraszających” i „wysyłających”. Kto tu ma „wysyłać”? To jest wiem, że są*) wysyłający niezaproszonych, ale ja przynajmniej nie pojechałbym niezaproszony. A jeśli
do Jugosławii pojadę, to oczywiście nie mogę brać odpowiedzialności za wszystkich
„wysłanych” tam, gdzie ich mogą nie chcieć. Trudno, ja nie mogłem proponować
tępaków, w dodatku patrzących na świat przez narzucone im, a chętnie przyjęte**)
końskie okulary. Oczywiście, czyta się w gazecie, że jakiś rząd nie dał paszportów, nie
dał wizy, ale myślałem, że się to choć między komunistycznymi państwami skończy.
Zresztą o całej tej sprawie nic bliższego nie wiem.
2) JP XXXIV 5 broszuruje się i w tych dniach go Pani dostanie, prawdopodobnie
najpierw ten zeszyt, a z małym opóźnieniem także Teksty północnopolskie, nr „Biblioteczki” dodany do zeszytu 4. dla „członków”, czyli dla wszystkich zapisanych u Pani3.
Przyczyną tak znacznego opóźnienia jest drukarnia, która przez 2 tygodnie nie przystępowała do odbicia przyjętego nawet przez cenzurę zeszytu; ona temu nie była win3

Tj. Północno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury, pod red. K. Nitscha, wydane
jako 13 tom „Biblioteczki TMJP”.
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na, bo w tym roku dostała o wiele większy „przydział”, mimo że jej nie powiększono
(budynek by nie pomieścił). Z tego jednak wynika, że mimo wysiłków redakcji wcale
się pod tym względem nie zapowiada polepszenie, na odwrót. Wskazówki co do
wkładek są na okładce. Niestety, nadal nie możemy dać JP do księgarni, bo nie mamy
pozwolenia na większy nakład. O tym ostatnim już zresztą staram się nie myśleć, bo
i tak z samą redakcją mam za dużo roboty. Teraz dopiero, gdy sam prawie nie mogę
czytać (pisać to czasem łatwiej), widzę, jaki bezmiar czasu wkładałem (po części marnowałem) w to pismo; bo widzę, ile go jeszcze wkładam, każąc sobie mniej więcej
czytać i trochę poprawiać nadsyłane artykuły. Jest ich wystarczająco, mam już przygotowany materiał do zeszytu 2. (1. już cały w korektach), ale czasem chciałbym coś
komuś zaproponować, np. do zeszytu Mickiewiczow(ski)ego ‘o Mickiewiczu’, który
by tego roku odpowiedział „odrodzeniowemu” i „pomorskiemu”.
3) W sprawie transkrypcji z rosyjskiego (czy Komitet Slawistyczny ogranicza się
tylko do niego?) nie rozumiem wzmianki o jakiejś „komisji czterech” – co to jest.
A w ogóle sprawy tej bieg jest typowym na dziś przykładem biurokratycznego niedołęstwa, krępującego każdą akcję. Gdybym mógł, pomógłbym, ale przecież nie jestem
członkiem Komitetu Slawistycznego, co więcej, nawet nie jestem zapraszany na jego
posiedzenia, choć przecie na [Komitet] Językoznawczy zaprasza się stale pewną ilość
nieczłonków.
Do W-wy wybieramy się we czwartek rano, by tam być choćby o pierwszej. Będę
zaraz w PAN-ie, po czym mam czas dość wolny. Piątek organizacyjny (dziwna nazwa, ale nowość zam. administracyjny) gotów się przeciągnąć dość długo; w sobotę
wyjedziemy o tyle rano, by wrócić za dnia, np. o 10. rano. To w razie jazdy autem,
ale gdym chciał jechać na 8 bm. na prezydium (a bardzo chciałem, bo tam niemożliwe projekty co do wyzysku (bez rezultatu zresztą) pomocniczych sił naukowych, to
się pokazało, że oba krakowskie gruchoty zepsute (a ponieważ zaproszenie przysłano
express w niedzielę na wtorek (choć wiedzieli na pewno tydzień naprzód), nie mogłem już dostać slipingu!), w razie zaś kolei przyjedziemy w piątek rano, a wyjedziemy na noc sobota/niedziela. Może zresztą i przy aucie wypadnie zostać na sobotę.
Z milczenia o tym wnoszę, że Pani w Krynicy nie wypoczęła.
Dziś byliśmy na Zaborni. Odziomek od 1 marca wreszcie odchodzi, Miechurscy
zapowiadają się dobrze, ale quis scit  4, co za górą, Józię, zdaje się, uda się ulokować
u Helclów5.
Dziś po południu nie mam lektorki, więc piszę listy.
Aha! więc Dorsz, który 3 razy zawiódł w dostarczaniu poprawek do polskiej ortografii, zabrał się do transkrypcji rosyjskiej, oczywiście przeciw temu, co sam uchwalił
w r. 1936!
4
5

quis scit (łac.) – kto wie.
Dom opieki dla nieuleczalnie chorych, fundacji Anny i Ludwika Helclów (1890). Od
1951 r. po zlikwidowaniu fundacji Państwowy Dom Opieki Społecznej.
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A więc do widzenia
K.N.
*)
**)

początek temu dał już Janusz.
nie czują tego.

1036. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 II 1955

K.P.A.,
chociaż drukarz, bardzo rządowy, dał „Językowi Polskiemu” datę ukazania się 28 lutego (!), dostanie Pani pocztą JP przed tą datą. Zamówienia na premię może Pani
zbierać nawet po wyznaczonej w tym celu na stronie 3. okładki także po tej dacie
[sic]. Teksty północnopolskie, też wreszcie odbite, dostanie Pani pewnie osobno parę
dni później.
Boję się, że śnieg uniemożliwi przyjazd autem. Boję się też o jazdę mojej żony, ale
na to nie ma rady.
Do widzenia
K.N.
1037. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 3 III 1955
Szanowny Panie Profesorze,
życzę, by jutrzejszy dzień upłynął w zacisznym spokoju ograniczony do życzeń z daleka i spotkań tylko z najbliższymi. Prócz życzeń sprawy – jedna do poradzenia się.
Druga – meldunek.
Zacznę od ostatniej: czy przypomina sobie Pan Profesor w „Poradniku Językowym” artykuł p. Siwkowskiej ze spraw z pogranicza historii leksykografii i in. wiadomości językowych w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Warszawie
z 1. ćwierci w. XIX? Dział ten obecnie w PorJ zamykają, gdyż zajmą się podobno
materiałem współczesnym. Pani Siwkowska (mgr, chyba raczej dr – już nie pamiętam, wiem tylko, że to uczennica Krzyżanowskiego i miewała referaty w Towarzystwie Naukowym Warszawskim) przyszła do mnie z zapytaniem, czyby Redakcja JP
reflektowała na ten typ artykułów. Obiecałam jej zapytać się Redaktora, co właśnie
czynię – nie bez wątpliwości w celowość czy sensowność pytania. W razie potrzeby
nadeśle egzemplarze zaczętego i zaawansowanego rękopisu.
Teraz rzecz druga, bardziej mnie obchodząca. Mówiłam już Panu Profesorowi
o kłopocie ze Smułkową6 od prof. Turskiej w Toruniu, że jej pewnie nie nakłonię do
6

Elżbieta Smułkowa jako studentka w latach 1954/1955 uczestniczyła w szkoleniu i zbieraniu materiału do atlasu gwar białoruskich. Także jako asystentka prof. Haliny Turskiej
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zainstalowania się w Warszawie i podjęcia prac nad atlasem gwar białoruskich z powodu protestu babcio-matek (ciekawe użycie tego compositum w pluralu, bo 1 babcia
i jedna matka tworzą, wzięte razem, liczbę mnogą).
Otóż wymyśliłam sobie perłę. W ogóle „perłowy” interes. Ale muszę to właśnie
uzgodnić z Panem Profesorem. Myślę, że doskonałym terenowcem do odpytywania
kwestionariusza i gromadzenia materiału będzie (czy byłby) nasz Stanisław Glinka.
Niechby objął asystenturę u mnie w Instytucie Polsko-Radzieckim od 1 lipca lub
1 sierpnia. Poszedłby w teren latem obozowy, a jesienią wyjeżdżałby sam lub z innym
partnerem(-rką) w Białostockie. Poduczyłby się jęz. białoruskiego na tyle, ile trzeba
będzie dialektologowi (mniej i nie tak rygorystycznie jak słownikarzom) i miałby
po 4 godz. pracy naukowej pomocniczej, i czas do robienia w innych swoich materiałach. Czy nie dobry pomysł? Miałby tu zajęcia po linii swych zainteresowań,
a kiedy kiedyś przystąpi Pan Profesor do robienia Wielkiego atlasu, Glinka będzie
idealnym kandydatem do odpytywania mieszanej szachownicy polsko-białoruskiej.
Białoruś i białostockie na tym w tej chwili zyska [sic], a polska dialektologia nic na
tym nie straci – konserwując go równocześnie na przyszłość. Jedna tylko niepewność:
czyby on się zgodził na tę propozycję? Czekam bardzo odpowiedzi i pomocy Pana
Profesora.
A teraz plotki. Okazało się, że ogromnego admiratora ma Pan Profesor w tym
urzędniku od wydawnictw Akademii – p. Orthweinie. Jest to kolega szkolny Witolda
i na jakimś piłowatym zebraniu w PAN-ie pogadali sobie na inne tematy. Orthwein
podziwiał niesłychaną energię Pana Profesora i witalność, i całkowite opanowanie
problemu wydawniczego od początku do najdrobniejszych szczegółów. Plany i rozważania przewidujące i wykończone aż do drobiazgów jak u wielkiego businessmana
(biznesmena) – porównanie oczywiście nie moje, ale że Orthwein pochodzi ze starej
mieszczańskiej rodziny warszawskiej (specjalność: kasy ogniotrwałe czy jakieś tam
meble), zaś jego brat komunista był bliskim kolegą Józia (przyjeżdżał go odwiedzać,
ukrywając się u niego po trosze, gdy Józio był u Matki w Kościerzynie), więc to jego
porównanie mimo zmienionych czasów w tym kontekście nie razi.
Kończę na tym i do widzenia – i raz jeszcze oboje życzymy… chyba dalszego
biznesowania
A.O.-J.

w roku akad. 1955/56 i w pierwszym semestrze 1956/57. W latach 1956–1961 była zatrudniona przy atlasie na ½ etatu, następnie wielokrotnie na pracach zleconych w Zakładzie Słowianoznawstwa PAN. Od stycznia 1957 r. została przeniesiona do Katedry
Filologii Białoruskiej UW i już na stałe związała się z Warszawą.
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1038. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 6 III 1955
K.P.A.,
pisać mogę łatwiej niż czytać ręczne pismo, więc odpisuję na list Pani, który mi przeczytała żona. Potem poproszę o odczyt powtórny, by ewentualnie dopełnić.
1) Pomysł Pani co do Glinki jest pomyślny zwłaszcza dla mnie, bo inaczej mógłby
się ten młodzieniec odbić od lingwistyki i wrócić do fizyki. A moje z nim interesy
nie są skończone: przecie musi oddać Zakładowi Słownika Gwarowego zebrany dla
niego materiał. Pani zrobi – obawiam się – mniejszy interes, boć on Białostocczyzny
nie zna, a za mało miewa decyzji. Kierować więc pracą innych nie może (chyba za
rok czy dwa); ale że i ta sporna pani z Torunia według opinii Turskiej też by tego nie
potrafiła (mogłaby być tylko kierowaną), więc i tak Pani pozostanie całe kierownictwo, które Pani odbierze tę resztkę czasu, którego Pani i tak nie ma. Ale skoro Panią
tak ta Białostocczyzna wzięła, więc mimo wszystko życzę Pani na tej nowej drodze
powodzenia. Można by o tym i więcej, ale gdybym o tym zaczął, nie przeszedłbym
do rzeczy innych.
2) Siwkowska czy jak jej tam. Zasadniczo nie zwykłem zbierać tego, co komu
innemu z nosa spadło; na odwrót „Poradnik” drukował już parę rzeczy przez JP odrzuconych. Ale zanim definitywnie odpowiem, muszą mi przeczytać jej dawniejsze
artykuły, czego w tej chwili, mając tylko 3 godziny lektorskie, zaraz zrobić nie mogą.
Ale o ile pamiętam, pisze ona rozwlekle, nie bardzo przesiewając rzeczy ważniejsze
i drobiazgowe, obojętne. O wiele bym wolał, by dała jakie wiadomości o sferze Mrozińskiego; ale to by wymagało raczej pracy nad systemem. Gdy więc przeczytają mi,
choć pobieżnie, jej dawne artykuły, napiszę o tym do Pani.
3) Zdaje mi się, że jeszcze była jakaś sprawa realna. Jeśli tak, dopiszę jutro.
A teraz z mojej strony. Pech prześladuje JP: zachorował i Siudut, i Kucała, a z tym
znów w odwłokę idzie załatwienie reszty spraw administracyjnych zeszytu z tekstami
północnopolskimi i zeszytu listopad–grudzień. Dostałem styczniowy PorJ. Niedbały
w dalszym ciągu. No, ale ten Sieczkowski! Co za malizna!
Z tego, co Pani pisze o Siwkowskiej, wynikałoby, że Dorsz chce jakoś skoncentrować się na nowej polszczyźnie. Czyby o tym nie wiedział czegoś Ścibor? Bo nuż
to tylko pretekst Dorsza dla pozbycia się Siwkowskiej? Ale z większą ciekawością
czekam zeszytu lutowego z repliką Kuraszkiewicza7.
Kiedy Pani jedzie do Zakopanego, na ile dni i czy się Pani nie zatrzyma w Krakowie choć w jedną stronę? Może by się dało przerwać jazdę na parę godzin bez
straty dnia?
7

Mowa o artykule W. Kuraszkiewicza Psałterz puławski nie pochodzi z drugiej połowy
XV wieku, PorJ 1955.
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4 marca 1. połowa dnia zeszła na jeżdżenie do Zaborni (z Wandzią, bo moja żona
reszty dnia bała się, źle się czując). Po południu od 4. do 7. byłem u Jasieńskich, od
7. do 9. u Wandzi. Fotografia niefotogenicznej osoby bardzo się podobała, też Mani.
Czytają mi książkę Przyłubskiego8 o Lindem, ale jeszcze nie skończono. (W 3 godziny przeczytać można najwyżej 40 stron!; oto obecna szybkość mojej pracy).
Rzecz niezła. Chciałbym napisać recenzję do JP. Ale co to za Przyłubski? Czy Pani
o nim co wie?
Wielka szkoda, że Pani nie znalazła nigdy chwilki czasu na zajrzenie na Mikołajską do pracowni Małego atlasu gwar polskich. Jakoś to Panią zupełnie nie interesuje.
Ale jeśli to właśnie nie interesuje, to pozwalam sobie na mniemanie, że mogłaby
Pani mieć z tego korzyść dla zamierzanego Atlasu białoruskiego, który Pani tak śmiało
planuje. Może byłoby pożyteczne zobaczyć nasze trudności już w ułożeniu kwestionariusza, a potem na mapach. Moim bardzo skromnym zdaniem nawet cały dzień
na to warto poświęcić. Pani pewnie sądzi, że oparcie się na gotowych już przygotowawczych pracach radzieckich wszystko to ułatwi – ja pozwolę sobie być innego
zdania. Poddaję to pod rozwagę i proszę o jakąś odpowiedź, zanim Pani pojedzie do
Zakopanego, może już na [–].
Do widzenia więc?
K.N.
1039. (K) Kazimierz Nitsch

[Kraków], 13 III 19559, sobota

K.P.A.,
Siwkowskiej jeszczem nie miał czasu sobie przypomnieć, pamiętam tylko, że było
mocno nudne. A więc niech jej Pani jeszcze nic nie mówi, chyba żeby przysłała na
próbę „Lindiana”, które by się może przydały ze względu na recenzję książki Przyłubskiego (co zacz?) o Lindem, z której prawie na pewno dam recenzję w 2. zeszycie JP10.
A kiedy Pani przejeżdża przez Kraków?11
Do widzenia
K.N.
8

W liście: Przyłupskiego, Przyłupski. Mowa o świeżo wówczas wydanej popularyzatorskiej
książce Feliksa Przyłubskiego (1906–1983), polonisty, autora podręczników i popularnych publikacji z zakresu poprawności językowej i pisownianej, pisanych także wspólnie
z żoną, pt. Opowieść o Lindem i jego słowniku (1955).
9 Data dopisana ołówkiem, ręką A. Obrębskiej-Jabłońskiej.
10 Ostatecznie Nitsch dał do JP XXXV 3 zbiorczą recenzję o książce Przyłubskiego oraz o artykułach J. Michalskiego Spór o koncepcję Słownika Lindego i B. Wieczorkiewicza Jeszcze
o Słowniku Lindego.
11 Na stronie adresowej kartki A. Obrębska-Jabłońska zanotowała na użytek odpowiedzi:
Glinka, Siatkowski, Siwkowska, przejazd przez Kraków.
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Czy Pani dostała wreszcie paczkę z Tekstami półnopolskimi dla „członków” TMJP zapisanych
u Pani?

1040. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 1 V 1955
K.P.A.,
odsyłam artykulik Siwkowskiej ze Śniadeckim, który dwaj jeszcze członkowie Komitetu JP uznali za nie nadający się. Istotnie, poza zbyt w stosunku do całości rozbudowanym wstępem (zresztą tylko informującym) jest tam tylko kawałek prozy
Jędrzeja Śniadeckiego, tj. tylko próbka stylu z początku XIX w., bez jakiegokolwiek
komentarza.
Lindiana12 – jak Pani mówiłem – wydrukuje się tylko dlatego, że w tym numerze
będzie coś istotniejszego o Lindem. Ta pani Siwkowska nie reprezentuje nic indywidualnego. Co do JP mamy nowe pomysły urozmaicenia, ale to wszystko wymaga
roboty i… własnych oczu. Tychże oczu wymaga IV tom Wyboru pism, mający dać
rozprawy ściśle dialektologiczne (poza pomorskimi) i nowe wydanie Tekstów gwarowych, co powinno zająć wiosnę i lato (tj. ten czas zajmie przygotowanie tych wydań).
Z moją żoną ± tak samo, może odrobinę lepiej.
Do widzenia choćby ostatniego maja
K.N.
[na odwrocie karty dopisek odnoszący się pewnie do pierwszego zdania listu: to ciekawe obyczajowo, nie językowo, chyba jako curiosum – jedna z ocen]

1041. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Stary Sącz, 17 VII 1955

Szanowny Panie Profesorze,
tak się gruntownie kurujemy w Krynicy, że nie składała się równocześnie korespondencja. Dzisiaj przy pierwszym pogodnym dniu niedzielnym wybraliśmy się na wycieczkę do Starego i Nowego Sącza. W tej chwili jesteśmy w Starym. Oblecieliśmy
wszystkie miejsca godne uwagi, łącznie z garncarzem „ludowym” Bilińskim13 i innymi znakomitościami miejscowymi, te z dodatkiem epitetu „poważny gość” pokazano
nam na starym cmentarzu przy najstarszym podobno kościółku z XIII w. Wyroby
garncarskie okazały się nieciekawe pod względem zdobnictwa (co lepsze wzięli Reinfuss14 i Warszawa), za to szlachetne w linii garnki i mało mówiące miski.
12 Mowa o artykule Siwkowskiej Linde a pomorszczyzna, JP XXXV.
13 Józef Biliński, jeden z trzech ostatnich wówczas garncarzy starosądeckich.
14 Roman Reinfuss (1910–1998) – z wykształcenia prawnik i etnograf, kierownik Pracowni
Sztuki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN, badacz kultury ludowej Karpat.
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W końcu czerwca byłam na Kaszubach z Kaszubską Pracownią Dialektologiczną , ale po 3 dniach musiałam wracać. Pięknie pracują. Teraz skończyłam pisać recenzję o książce Nahtigala (Staroruski ep…)16 i zabieram się do innej zaległej zmory.
Przy okazji pytanie: jak według wersji zaborniańskiej porusza się sroka (po ziemi,
po gałęziach). Czy można powiedzieć, że pełznie po drzewie? Jest to mój rzeczowy
kontrargument w polemice z Nahtigalem.
W Krynicy zostaniemy do 29 lipca. Potem Warszawa. Matka chorowała dość
poważnie – chcę z nią trochę pobyć. Jak zdrowie i plany Państwa?
Do widzenia
A.O.-J.
15

1042. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 19 VII 1955
K.P.A.,
dziękuję za kartkę z Bryjowa17, to miłe miasteczko, ciekawsze od Nowego. Ale o sroce nie mogę powiedzieć, bo trudno tak złapać kogo za kark i pytać. Do tego byłby
może Odziomek, ale go na szczęście już wreszcie nie ma; daje się tylko w całej jego
izbie nową podłogę, bo on tam trzymał kozę, psa i po nich nie sprzątał, aż podłoga
zaczęła gnić.
Jesteśmy tu dopiero od 11/7, ale już coś przy pomocy Stamirowskiej zrobiłem. Za
kilka dni ma przyjechać Urbańczyk dla roboty 2. wydania Wyboru tekstów.
Jak Pani widzi, mogę pisać, ale jak? Odczytuję jednak własne pismo.
Do widzenia
K.N.
1043. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Krynica – Muszyna, 31 VII 1955

Szanowny Panie Profesorze,
piszę z drogi powrotnej do Warszawy. Termin tego powrotu opóźnił się o 2 dni wskutek braku slipingów. Bo na jazdę na stojąco, jak do Krynicy, już nie reflektowaliśmy. Wracamy bardzo zadowoleni z pobytu tutaj. Mimo średniej pogody osiągnęło
się dobre wyniki kuracyjne i najlepsze, jakie być mogły, wypoczynkowe. Trochę się
15 II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN, kierowana przez Z. Stiebera.
16 R. Nahtigal, Staroruski ep Slovo o polku Igoŕevě (1954). Recenzję o tej książce pt. Słoweńskie
wydanie Słowa o wyprawie Igora przez R. Nahtigala ogłosiła Obrębska-Jabłońska w „Kwartalniku Instytutu Polsko-Radzieckiego” nr 3/4, 1956.
17 Tzn. ze Starego Sącza.
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też pracowało. I trochę porobiliśmy spacerów. Pieszych i jezdnych. Jedno niedzielne
popołudnie przeznaczyliśmy na Żegiestów, który jest ślicznie położony. Przy okazji
zrobiliśmy najście na całą rodzinę Safarewiczów, którzy spędzali lato w sanatorium
tamtejszym. Nam się u nich i z nimi bardzo podobało. Nie wiem, jak dalece im. Pani
Safarewiczowa bardzo chciała zrobić wypad na teren białoruski i w Białostockie. Nie
wiem tylko, czyby dostała zwolnienie w Słowniku staropolskim. Na wszelki wypadek
poślę jej kwestionariusz.
Ostatni okres wczasów krynickich spędziłam na robieniu transkrypcji Klonowicza. Współżycie fonetyki polsko-łacińskiej wciąż nasuwa nowe wątpliwości mimo
szczegółowej instrukcji (nieraz płynnej we wskazaniach) i ładnych artykulików
Urbańczyka z tego zakresu.
Jak zdrowie Państwa? Prosiłabym o wiadomość do Warszawy.
Do widzenia
A.O.-J.
1044. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 VIII 1955
K.P.A. (?),
nie odpowiedziałem zaraz na Pani drugą kartkę, ale nie było chyba nic pilnego. O Safarewiczach miło mi było przeczytać, bo to jedyna w Kr. para profesorska, z którą
utrzymuję jakieś stosunki. Ale mnie bardzo zdziwiła ta jakaś chęć pani Haliny pojechania na badania (?) białostockie. Nigdy dotąd nie okazywała ona zainteresowania
do badań dialektycznych; gdym jej 1. pracę pod tym względem zaczepił, że analizowała najprymitywniejsze odpowiedzi niefachowców na jej kwestionariusz zamiast
pojechać na parę dni do jakiejś wsi – odpowiedziała, że nie myśli tego robić, choćby
to było wskazane. Rozumiem urlopy naukowe i dają je w pracowniach, ale w jakimś
określonym celu, choćby poza celami pracowni, gdzie się jest zajętym. Zresztą ona
o tym nic mi nie mówiła ani pisała. Ciekawym, czy wspomni o tym, gdy się za 2 tygodnie zobaczymy.
Winszuję powodzenia krynickiego. U nas inaczej: moja żona cały czas tu leży
(1 raz była w ogrodzie) i już nie wiem, co robić. Ja od 19 VII jestem stary: leżałem
tydzień na jakąś gorączkę, byłem 4 dni na przebadaniu w klinice i oczywiście nic się
nie wie. Teraz się czuję zdrowym, ale bez dawnej raźności. Chociaż mam dobrą lektorkę, nic prawie nie zrobiłem. Tylko troje Urbańczyków, którzy tu wpadli ze skrzypcami i basami, ożywiło nas na kilka godzin. Ale sytuacja Urbańczyka mieszkaniowo-krakowska jest rozpaczliwa. I inne sprawy.
Pani pewnie w Białostockiem, ale kartka poczeka.
Do widzenia
K.N.
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1045. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Białystok, 31 VIII 1955
Szanowny Panie Profesorze,
dopiero od p. Safarewiczowej dowiedziałam się o niebezpiecznej chorobie Pana Profesora i o tym, że sprawa została już zlikwidowana pomyślnie. Czuję się bardzo winna
tak długim okresem w niemieniu o Panu Profesorze wiadomości. Zawsze się wtedy
coś takiego staje. Pamiętam latem 1945 i po zjeździe intelektualistów we Wrocławiu… Najważniejsze to to, że chciałabym wiedzieć, jaki jest stan obecny zdrowia
Pana Profesora i Pani i zanim dotrę do domu (jestem właśnie w drodze do Warszawy
na kilka dni), i dostanę się do telefonu, próbuję pchnąć tę kartkę w nieznane. Może
dotrze do Krakowa, a może Zabornia?
Jestem w drodze powrotno-wypadowej z 1. części prac zespołu do materiałów
gwar białoruskich w Białostocczyźnie. Było ogółem 9 osób, w tym troje profesorów
i dwoje magistrów dialektologów. Szkoliło się czworo młodych, z czego utrzyma się
dwoje, może troje. Był prof. Ossowski, w którego rękach leżała strona dydaktyczna.
Dużośmy z niego skorzystali.
Punkt pierwszy były Krynki, gdzieśmy pracowali w różnych zespołach 8 dni. Po
czym rozbiwszy się na dwie grupy: 3- i 4-osobowe, rozjechaliśmy się. Leszek + Glinka + 1 student do Jałówki nad granicą na samym południu pow. białostockiego, ja
z 3 studentami (w tym magisterka Turskiej18) do Tapolan tegoż powiatu. Było to
moje pierwsze obozowisko dialektologiczne; można się w tym rozsmakować. Zwłaszcza zawieranie pierwszej znajomości z systemem danej gwary jest podniecające. Pani
Safarewiczowa była ogromnie miła, łatwa w obejściu, podbiła serca kobiet i [–] była
jej żywość.
A Glinka bardzo dobrze się spisywał. Poduczył się gwary białoruskiej, był dobrym
organizatorem strony technicznej i dość kategorycznie odbiera mi różne zajęcia we
własne ręce. Myślę, że współpraca z Ossowskim też mu da sporo, choć on sam już
się poduczył dialektologii białoruskiej – naukowego reagowania na zagadnienia językowe. Myślę, że i na przyszłość zostanie on stałym członkiem zespołu, kiedy mu
rodzina przestanie chorować, tak długo, jak długo będzie on się kształtował przy
Instytucie Polsko-Radzieckim. Leszek Ossowski oczywiście także. A może i Kuraszkiewicz się dołączy. Kończę. 10 września zwijamy obóz, ale ja częściowo będę w tym
czasie w Warszawie.
Do widzenia
A.O.-J.
1 IX 1955. Telefon milczał, więc kieruję kartę na Zabornię.

18 Elżbieta Smułkowa.
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1046. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 11 IX 1955
Szanowny Panie Profesorze,
moje parokrotne próby telefonowania do Krakowa pouczyły mnie, że chyba nie ma
Państwa na Salwatorze, pozostaje więc chyba tylko Zabornia. Pisałam tam jedną kartkę jeszcze na wpół z drogi z Białostockiego. W ciągu tego czasu zdążyłam być w pow.
białostockim po raz drugi i znów wrócić, by stanąć wobec nowej wyprawy – tym
razem dalej, bo do Jugosławii. Dochodzi ona do skutku, choć osobiście wydawało mi
się, że może się obejść bez mego tam udziału, natomiast powinni by pojechać inni.
Ale zdecydowało się inaczej i dziś wieczorem zajeżdża po mnie auto PAN-u, po czym
nasza delegacja PAN-u, licząca 8 członków: państwo Lehrowie, Dorsz, Jakóbiec,
Wolpe19, Ziomek20, Mikulski (oraz Stieber z Kottem21, którzy mają doskoczyć z Rzymu), wyrusza przez Budapeszt (z 1-dniowym czekaniem na połączenie) do Belgradu.
Wiezie się trochę książek – wydawnictw PAN-u głównie. Ale że to było robione
w ostatniej chwili, więc nie postarano się o komplety w kilku egzemplarzach. Niektóre się uzupełnia prywatnymi zasobami. Więc np. Pana Profesora Wybór pism polonistycznych dało się skompletować do 3 części, t. I–II–III tylko dzięki temu, że sama
miałam 2 egzemplarze tomu I, a tom II dokupiłam w „Domu Książki”. Wzorcownia
PAN-u22 (na 25. piętrze Pałacu Kultury i Nauki) okazała się słabo zaopatrzona. Bardzo dziękuję za II tom Wyboru, który dostałam właśnie wczoraj. Poza tym, widząc,
że jadą „Poradniki Językowe”, wydobyłam z zapasu egzemplarzy tomu XXXIV oraz
zesz. 1. i 2. tomu XXXV, a także „Biblioteczkę TMJP” nr 13 (Północnopolskie teksty gwarowe) i po 3 egzemplarze takiego zestawu zeszytów zabieram ze sobą, choć
właściwie JP jest znany Belgradowi i in. miastom Jugosławii. Ale jeśli się tam może
zrobi coś w rodzaju wystawy książek publikowanych u nas po wojnie, niech to idzie.
Zresztą wykaz jest bardzo przypadkowy. Nie ma prac, co wyszły zaraz po wojnie, ani
wszystkich tych, co już wyszły pod egidą PAN-u (językoznawczych). Udało mi się
skompletować Słownik staropolski z. 1–5. Choć pewnie i ten do tamtejszych bibliotek
akademickich jakoś docierał. Nie wiozę kompletu, tylko 2 zeszyty Etymologicznego
19 Henryk Wolpe (1899–1966) – polonista, przed wojną działacz KPP i nauczyciel w warszawskich szkołach średnich. W 1955 r. wicedyrektor do spraw naukowych IBL PAN,
wykładał także historię literatury polskiej na Wydziale Dziennikarstwa UW.
20 Jerzy Ziomek (1924–1990) – historyk literatury, w tym czasie pracownik UP i IBL PAN.
21 Jan Kott (1914–2001) – teatrolog, krytyk literacki, tłumacz, profesor UW, współzałożyciel
IBL.
22 Księgarnia PAN, w latach późniejszych Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw PAN,
największa księgarnia naukowa w Polsce, prowadząca też sprzedaż naukowych wydawnictw zagranicznych. Przez 45 lat była głównym źródłem zaopatrującym w literaturę naukową i czasopisma biblioteki naukowe i naukowców. Została zlikwidowana w 2001 r.
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słownika języka polskiego Sławskiego – a szkoda wielka, że właściwie onże sam autor
osobiście się tam nie znajdzie.
Mimo słów p. Safarewiczowej, że choroba jest opanowana, nurtuje mnie niepokój o zdrowie Pana Profesora. Czy nie można by liczyć na jakąś, choćby najbardziej
lakoniczną informację? Zaraz po powrocie z Jugosławii będę się starała doskoczyć
choć na parę godzin tam, gdzie Państwo są obecnie. Tylko gdzie to jest? Bo Kraków
i Zabornia nie wyłączają innych możliwości. Będę się starała zdobyć wiadomości
o Państwu inną drogą – z prośbą o zakomunikowanie mi ich pod adresem warszawskim. Kończę, raz jeszcze prosząc o wiadomości.
Do widzenia za parę tygodni
A.O.-J.
1047. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Budapeszt, 13 IX 1955

[bez formuły adresatywnej],
Tego pięknego oświetlenia nocnego nie będziemy oglądać23, bo na noc wyruszamy
do Belgradu, niestety bez slipingu, który dziś nie idzie.
Język niemiecki pozwala nam się poruszać po mieście i zwiedzać je, ale się Węgrzy
wyraźnie rozjaśniają, gdy im oświadczamy, że jesteśmy Polakami.
Buda jest bardzo ładna – opasana wstęgą Dunaju, a Peszt robi wrażenie zamożnej
stolicy z rozmachem. Nocowaliśmy w staroświeckim hotelu niedaleko dworca, nieco
w sile krakowskiego „Grandu”. W drodze powrotnej zwiedzimy muzea i uczelnie.
Pozdrowienia z podróży
A.O.-J.
1048. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 21 IX 1955

K.P.A.,
przesadzają: nie byłem wcale niebezpiecznie chory, a tylko 19 lipca poczułem po raz
pierwszy, że już jestem stary.
26 bm. pod wieczór będziemy w W-wie i zostaniemy do środy południa. Opowie
mi Pani o Belgradzie, z którego w mojej propozycji była Pani tak niezadowolona.
Ja nie będę miał co opowiadać, chyba o coraz większych kłopotach z JP: gotowy
do odbicia, nawet po cenzurze, zeszyt 3. leżał w drukarni 1½ miesiąca (tak), bo nie
było… urzędowo przyznanego papieru (tak); w tej chwili może się wreszcie odbija
23 Widokówka przedstawia Budapeszt nocą.
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(za maj–czerwiec), ale sekretarka (Wandzia) musiała specjalnie jeździć po papier pod
Szczecin!!!!!, ukradziono więc nam w dodatku 400 zł.
[bez formuły finalnej i podpisu]
1049. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 XII 1955
K.P.A.,
mam zamiar przyjechać do W-wy we środę po południu i być u Melanowskiego24
jeszcze tego samego dnia (przyjmuje od 16 do 18). Zapewne przyjadę sam, a wyjechać z powrotem chciałbym w piątek w południe. Żałuję może, żem nie był w tym
tygodniu, ale na słowniku rosyjsko-polskim chybabym nie był, bo ciekawsze było
dyskusyjne zebranie „humanistyczne”. Ale kto mi bezstronnie to zebranie zreferuje,
skoro Pani była na słowniku? Bo Ścibor sam jest interesowaną partią.
Moja żona nie ma się dobrze.
Do widzenia
K.N.
O paru sprawach chciałbym pomówić, np. o wymaganym poziomie prac kandydackich.
O tym trzeba by wspólnie ze Ściborem i Doroszewskim, ale czy to możliwe?

1050. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 15 XII 1955
K.P.A.,
nie byłem w W-wie z 2 powodów; trochę zachorowałem, a wicepremier Jędrychowski25 nie raczył mi wyznaczyć audiencji (przypadkiem szczęśliwie, bo nie mógłbym
pojechać, z powodu czyraka na górnej wardze, w obrębie wąsa). Od tego czyraka
spuchła mi górna warga, a Michejda26 wziął to poważnie i już mi dano 3 razy po milionie penicyliny i pewnie jeszcze będą dawać. Boję się, bym nie dostał posłuchania
na poniedziałek, bo a nuż się „leczenie” przedłuży? Przyczyna posłuchania: odmowa
druku Atlasu z powodu kosztów!! Tyle pracy 2-letniej całego zespołu! Nie wierzę, by

24 Władysław Melanowski (1888–1974) – lekarz okulista, profesor Akademii Medycznej w Warszawie.
25 Stefan Jędrychowski (1910–1996) – ekonomista, prawnik, przed wojną działacz organizacji lewicowych w Wilnie, po wojnie polityk, działacz PPR, następnie PZPR.
26 Kornel Michejda (1887–1960) – lekarz, chirurg, przed wojną profesor USB, po wojnie
profesor UJ. W latach 1950–1953 był pierwszym rektorem krakowskiej Akademii Medycznej.
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ustąpił, skoro to rozstrzygnięcie dał, ani słowa się ze mną nie porozumiawszy. Trzeba
będzie iść wyżej, bez nadziei zresztą.
Jechać ma ze mną Wandzia, choć to zbyteczna „opieka”, raczej trochę pomoc.
I inne mam w W-wie sprawy.
Do widzenia
K.N.

1956
1051. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 10 I 1956
K.P.A.,
ponieważ Pani będzie oczywiście w Kr. 20 bm., więc do tego czasu odkładam np. pomówienie o nie znanym mi dotąd wydawnictwie „Zeszytów Lingwistycznych”,
których dostałem nagle zeszyt 4., z tandetnym pominięciem choćby na okładce, co
zawierają zeszyty 1–3. Ale idzie mi o co innego: czy Glinka [by] przywiózł – jeżeli
go zaproszę – lub Pani przywiozła zasięg wsi białoruskich w Polsce, który może mi
się tu przydać.
Moja żona ma się niedobrze i jest to dalszy ciąg wakacyjnego leżenia, bo każde
wstanie i zajęcie się czymkolwiek powoduje straszne zmęczenie; właściwie i mówić
więcej nie powinna. A nasza pomoc domowa złamała rękę!
Ja widzę drugi brzeg mego 3. wydania Dialektów, a jestem w połowie przygotowania 2. wydania Tekstów. Ale znów żądają dwu innych nowych artykulików, gdy pisanie ich, tj. zebranie i ułożenie w całość przez lektorów, jest bardzo trudne. A w niedzielę 22 bm. rano będę miał w TMJP 4. odczyt Moich wspomnień językowych1, tym
razem poświęcony RS i jego epoce. Może Pani przyjdzie?, tj. zamówi sobie hotel
z soboty na niedzielę?
Do widzenia
K.N.
Nie wiem, kiedy będzie styczniowe posiedzenie Wydziału I, a mam w W-wie różne interesy.
Nie byłem w W-wie od 20 XI! (Moja żona była po wakacjach ze mną wszystkie 3 razy, ale
teraz mowy o tym nie ma).

1

Te odczyty, z dodatkiem publikowanych wcześniej artykułów Nitscha o zmarłych językoznawcach, zostały wydane w książce Ze wspomnień językoznawcy (1960).
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1052. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 29 II 1956
Szanowny Panie Profesorze,
korzystając z uprawnień danych mi przez Pana Profesora, rozpoczęłam rozmowę ze
Zdzisławem. Rozmowa była długa, że aż za późno zatelefonowałam do Pana Profesora
i nic z tego nie wyszło wobec słabej słyszalności. Udało mi się przekonać Zdzisława, że
nie było najmniejszej celowej akcji ze strony administracyjnych czynników PAN-u,
by go pomijać w udzielaniu informacji i w sprawach organizacyjnych (upewniłam
się co do tego w PAN-ie). Jeśli co źle funkcjonuje, to wina młodego i nie zawsze
sprężystego aparatu. Ale i w tym niedociągnięcia były drobne. Główna przyczyna
„eskapistycznej” postawy Zdzisława to ogromne wyczerpanie nerwowe. Udało mi się
przekonać go, że brak odpoczynku i niekorzystanie z urlopu przez 2½ lat doprowadziło go do tego, że teraz „wyprzęga” na wszystkich frontach, ale że to nie może i nie
powinno być powodem uchylania się od zadań i czynności organizacyjnych, które
przez niego spełnione będą lepiej niż przez jakichś innych ewentualnych jego zastępców. Największe wrażenie na nim zrobiło stanowisko Pana Profesora, który nie chce
mieć nielojalnych pomocników w pracy organizacyjnej Komitetu Językoznawczego, co by się w konsekwencjach równało dezorganizacji i znacznemu uszczerbkowi
w funkcjonowaniu Komitetu Językoznawczego i całego polskiego językoznawstwa.
Rada w radę stanęło na tym, żeby o rezygnacji i ewentualnych zmianach w łonie
Prezydium Komitetu Językoznawczego zaprzestać rozmów na czas dłuższy. Zdzisław
jednocześnie prosi o urlop od szeregu funkcji, tzw. organizacyjnych, na przeciąg
2 miesięcy. Już się uwolnił w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej aż do maja czy
czerwca. Tak samo się chce się wyizolować na ok. 2 miesięcy z sekretarstwa Komitetu
Językoznawczego. Strona techniczna nie ucierpi na jego urlopie. Hałoń jest na tyle
zorientowany w całości, że protokóły, wnioski itp. iść będą swoim torem poprawnie.
Na najbliższym posiedzeniu 9 III spraw bieżących w porządku dziennym prawie nie
będzie. Mimo że go bardzo i „jak najbardziej” (dzisiejsze modne określenie) interesuje tytuł odczytu Lehra i Sławskiego, ale się nie zmobilizuje do wyjazdu. Więc sprawa
tych niepożądanych wstrząsów personalnych zażegnana. A ja teraz robię sobie duże
wyrzuty, że mając tak blisko Zdzisława i stale z nim się stykając w pracy i w domu,
nie zauważyłam w porę stanu, do jakiego się doprowadził. Zmobilizowało się różne
zastrzyki, by zahamować niedobre objawy nerwowo-neurologiczne, powinien się dostać w jakieś dobre ręce lekarskie. Szkoda, że się Zdzisław nie daje wywieźć na żaden
śnieg czy inne narty, czy Zakopane. Ale on nie lubi wyjeżdżać w towarzystwie. A nikt
z jego bliskich nie ma możności się zwolnić, by się nim zająć, jakby jakim rekonwalescentem czy niedomagającym człowiekiem.
Martwię się tym. Fizycznie nic mu niby nie brakowało, ale nerwowo wyczerpywał
się ogromnie. Warszawa go bardzo eksploatowała w mnóstwie świadczeń, jak opinie,
recenzje, rzecznictwa, nie mówiąc o Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i o wielu
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staraniach wkładanych w katedrę na uniwersytecie, której dużo poświęca energii
i gdzie ma przy tym wszystkim sporo przykrości. To wszystko doprowadziło do momentu jakiejś trwającej dłużej depresji. Nawet gdybym miała na uwadze jedynie dobro językoznawstwa, byłby to wystarczający powód do trosk. Ale przy tym przegląda
z tego wszystkiego obolały cierpiący człowiek. Mogę nie podzielać słuszności uprzedzeń czy cierpienia, ale to nie umniejsza jego natężenia tych przeżyć.
Kończę ten list, będący moim wynurzeniem na temat Zdzisława. Jeszcze prosił
mnie powiedzieć, że jeśli na posiedzeniu organizacyjnym Komitetu będą wnioski na
nowych członków, to on zgłasza osobę Dejny. My zgłaszamy na slawistyce siedmiu
i Hrabca m.i.
Do widzenia – jest późny wieczór – idę na pocztę z listem. Moja pomoc domowa
choruje, co mi komplikuje życie. Gotowanie doszło lub niejedzenie po 12 godzin.
Dobranoc
A.O.-J.
1053. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Nieborów, 31 III 1956
Drodzy Państwo,
przesyłamy życzenia świąteczne z Nieborowa, dokąd udało się nam jednak dostać
(ktoś zrezygnował z pokoju) na 4 dni. Na razie jestem tak bardzo zmęczona, że głównie będę spała. Oboje ze Stieberem (bo i oni tu są już 2 dni) gotujemy się przypuścić
szturm do szafy starodruków polskich (jeśli nas dopuszczą przy wielkim świątecznym
zjeździe gości). Ja poza tym mam tu określoną lekturę i tematykę – leksykograficzną
polsko-rosyjską. Ale czy w ciągu 4 dni przy intensywnym spaniu da się co zrobić
określonego?
Raz jeszcze pozdrowienia dla Obojga Państwa i dla p. Anny Gruszeckiej.
A.O.-J.
PS. Wysłałam stąd składki TMJP i epistołę administracyjną do p. Wandzi.
Do widzenia

1054. (K) Kazimierz Nitsch 2

Zabornia, 25 V 1956

K.P.A.,
przypomniałem sobie ostatnią rozmowę, przypominam więc Pani, że ten punkt artykułu Pomianowskiej, który Pani zna z ustnego referatu, znajduje się w zeszycie
2

Kartka dyktowana przez Nitscha.
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9. „Poradnika” (listopad 1955) na s. 342–5. Bardzo będzie „Językowi” przyjemnie,
jeśli i o tym znajdzie się artykulik Pani w jego zeszycie 3.3; bo ani Kreja, ani Winkler-Leszczyńska o tym nie piszą. Gdyby Pani mogła przysłać ten artykulik przed 8 VI,
poszedłby do składania razem z trzema innymi atlasowymi. 10 VI przyjeżdżamy do
Warszawy na 4–5 dni, 15 VI jedziemy do Olsztyna.
JP zeszyt 1. chyba się w tej chwili właśnie odbija, a zeszyt 2. pewnie jutro pójdzie
do cenzury. Zeszyt 3. zacząć trzeba od nekrologu Ułaszyna, ale materiał na cały zeszyt już jest niemal gotów (a artykulik Pani będzie przecie gotów przed 8 VI). Wybór
tekstów przy wielkim wkładzie p. Stamirowskiej dobiega końca; przed moim przyjazdem do Warszawy musi być w PWN. Przed połową czerwca chyba Pani jeszcze na
Białoruś nie wyjedzie, a więc do widzenia.
K.N.
1055. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 5 VI 1956
Szanowny Panie Profesorze,
kartę otrzymałam jedną i drugą.
Przeczytałam artykuł Pomianowskiej. W artykule tym przytacza ona więcej odmian układów α, β, γ itd., niż to pamiętam z jej referatu. Ale nie sądzę, by warto było
podejmować z nią polemikę. W dyskusji zwróciłam uwagę na to, żeby ze sformułowania na piśmie nie wynikało, że jakiemuś danemu układowi wyrazów odpowiada
nieodmiennie ten, a nie inny przebieg rozwoju leksykalnego. Ale przedyskutowanie tego szczegółowe wymagałoby przekontrolowania sprawy na jej mapach lub na
innych skartografowanych zjawiskach leksykalnych. Nie mam do tego danych, bo
to by wymagało interpretacji historii czy kultury materialnej. Najpewniej te zagadnienia się wyjawią po jakimś opublikowaniu bardziej wyczerpującym map warmijsko-mazurskich. I powinno omówienie ich wyjść z pracowni, gdzie się analogiczne
rzeczy opracowują. To jest z Krakowa.
Moje sprawy rodzinno-sanatoryjne dobiegają końca. Dnia 11 czerwca odwożę
bratanicę Witolda do sanatorium w Tuszynku po Łodzią. Potem 15 VI sama wyruszę
w Białostockie. Kiedy Państwo będą w Warszawie?
Oboje z Witoldem jesteśmy zmęczeni i „wypompowani” nerwowo. Ja skończyłam niby zajęcia, ale się nie mogę do niczego zabrać. Odrabiam małe zaległości. Tym
razem może Oboje Państwo tu będą?
3

Mowa o drugiej części artykułu W. Pomianowskiej Z prac nad kartografią lingwistyczną
(cz. 1 zob. PorJ 1955, 7). Sugerowanego przez Nitscha artykułu A. Obrębska-Jabłońska nie napisała, natomiast w JP XXXVI 3 znajduje się artykuł I. Winkler-Leszczyńskiej
W sprawie mapowania faktów językowych, odnoszący się do tekstu Pomianowskiej.
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Do widzenia niezadługo
A.O.-J.
1056. (K) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 5 VIII 1956

K.P.A.,
dyktować maszynowo list do Pani to jakoś nie wypada, ale próbuję napisać kartkę
ręcznie, choć sam jej nie odczytam. Myślę, czy też Pani naprawdę siedzi w W-wie?
Czy się przynajmniej udał [–] białoruski?
U mnie główna rzecz, że się zaczyna produkować Atlas i ma być gotów 1. zeszyt (tom) na kwiecień 57. Robi się w Ossolineum we Wrocławiu, prędzej, taniej
i z mniejszymi kłopotami, niż to „planowali” warszawscy bussinesmani. Zresztą
zobaczymy.
Tutaj jak zawsze w lecie: różni lektorzy i lektorki. Napisałem wreszcie artykuł
o nom. pl masc. w 1. części Flor.4 i dałem do JP. Oczywiście dyktowałem do maszyny,
co trwa 3 razy dłużej, niż się to robiło własnymi oczyma. Każdy drobiazg bardzo
kłopotliwy, a naprawdę dobra w tych warunkach współpracownica to Stamirowska,
której tego roku nie ma.
Moja żona, jak na nią, trochę lepiej.
Niech Pani jeszcze gdzie wyjedzie, choćby na Zabornię.
Do…
K.N.
1057. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska
Rakowiecka 6 m. 5
(a nie m. 8!)

Warszawa, 10 VIII 1956
Szanowny Panie Profesorze,
ogromnie dziękuję za własnoręczną kartkę. Jest doskonale i całkowicie czytelna, czego nie można powiedzieć ani o piśmie prof. Klemensiewicza, ani dziekana Libery.
Nawet użycie lupy nie pomaga w odszyfrowaniu ich drobnopisów.
Zimne i chmurne lato nie uspasabia [sic] do gwałtownej chęci znalezienia się
poza miastem. Za 10 dni wyjadę jednak ponownie w teren, jak tylko wróci Glinka ze
swoich zajęć terenowych, które kontynuuje z niedużymi przerwami przez całe lato.
Mamy trudności personalne w naszym zespole, bo współpraca białoruskiej młodzie4

Składnia mianownika l.mn. u pierwszego pisarza Psałterza Floriańskiego, JP XXXVI.
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ży, pomocnej przy rozmowie z zastosowaniem języka białoruskiego, zawiodła tego
lata. Wypadł im jakiś kurs uniwersytecki. Liczę na to, że we wrześniu ich zmobilizuję,
ale na razie opieram się na Glince i na Smułkowej, która wyjeżdżała w teren na wiosnę i wyjedzie ponownie we wrześniu.
W Warszawie żyje mi się gnuśnie. Opiekuję się Matką, u której nocuję, bo Stieberowie są nad morzem. Pracuję nad Federowskim i nad, niestety, Klonowiczem. Ciągnie się za mną ogon prac rekrutacji studentów na Uniwersytet Warszawski, której
realizacja (o co proszą absolwenci liceów białoruskich) zależy całkowicie od tego, czy
przyjadą wykładowcy języka i historii literatury białoruskiej z Mińska. Korespondencje, rozmowy, programy. No i niepewność, jak to pójdzie. Czy ci wykładowcy przyjadą. Stąd jestem trochę osowiała i bez rozpędu do spraw związanych z osobistymi
pragnieniami. Dlatego też bardzo dziękuję za miraże Zaborni. Chyba mi przyjdzie
z nich zrezygnować. A nawet na pewno.
Jutro będzie u nas (sobota) na obiedzie Ela Schayerowa. Jest już blisko 2 miesiące
po operacji. Mizerniutka i słaba. Mimo to pracuje, choć blizna po operacji wciąż się
nie goi ostatecznie, a pisanie i ruch prawą ręką bardzo jest [sic] dla niej uciążliwe.
Namawiam ją na jakiś wyjazd, żeby trochę się oderwała od zajęć fizycznych – pisania
itd., zwłaszcza że już od wczoraj nie chodzi do szpitala na opatrunki, tylko je sobie
sama robi przy pomocy jakiejś zasypki sulfatiazolowej. Odmawia i nie słucha rad
moich. Osoba tak trudna do chorowania i do leczenia.
W niedzielę jeżdżę pod Łódź do bratanicy Witolda. Kuracja nerki postępuje, ale
się za to inne wyłaniają kłopoty z jej zdrowiem. I to mnie też powstrzymuje przed
jakąkolwiek decyzją wypoczynkową.
Bardzo się cieszę, że Atlasu zeszyt I poszedł „do produkcji”. Ossolineum jest jednak najsolidniejszą instytucją wydawniczą, co się także na Atlasie potwierdza.
A co to za artykuł o nominatiwie pluralis do „Języka Polskiego”? Zaciekawia mnie
to z dawnych, zamierzchłych i nie odnawianych względów.
Życzę Państwu dobrej pogody na Zaborni – nie tak pochmurnej i nie tak oziębłej
jak tu w Warszawie.
Do widzenia
A.O.-J.
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1058. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 16 X 1956
K.P.A.,
dziękuję za pamięć o JP, okazaną przesyłką artykułu Riegera5. Przeczytaliśmy go Zenon i ja, bo – rzecz jest dziś bardzo rzadka – kolegium redakcyjne [nie] jest w JP
czystą formą, jak choćby w PorJ. Rezultat: gotowiśmy wydrukować, ale z uzupełnieniami realnymi, tj. z przykładami, bo znów wypowiada tylko gołe twierdzenia, ujęcia… bez faktów. Przykłady muszą być na wszystko, i to przykłady nie wymyślone,
ale wzięte albo z druków, albo z życia, z obserwacji. Artykułu nie mam w tej chwili
u siebie, a zresztą choćbym go miał, nie mógłbym go sam przeczytać. Oddam go Pani
za tydzień w Krakowie. Bo przecie Pani przyjedzie.
Przypadkiem – bo sam nie zaglądam do pism – dowiedziałem się o artykule Stiebera (w „Вопросaх”6) o genezie języka literackiego. Jak zawsze, są tam trafne ujęcia,
ale też rzeczy bez żadnych dowodów. Uderzyły mnie tak wielkie pochwały dla Taszyckiego. Niektóre dowody Taszyckiego uznaję, ale np. by chwalić jedną z najsłabszych
rozpraw ostatnich lat, jaką jest Dawność mazurzenia Taszyckiego, tego naprawdę nie
rozumiem. Niestety ma Stieber teraz jedną cechę wspólną z Taszyckim, mianowicie
pomijanie milczeniem niedogodnych argumentów, m.i. moich w artykule Co wiemy
naprawdę o dialektach XVI wieku. Jeszcze najlepiej byłoby różne rzeczy publicznie
ustnie przedyskutować, zmuszając niektórych ludzi do wyraźnej odpowiedzi na poszczególne kwestie czy pytania. Ale takiej instytucji dotąd nie ma, a ja już tylko
z wielkim trudem mogę pisać, bo muszę mieć do tego cudze oczy tak do czytania mi,
jak do zapisywania mego dyktatu, co przy lingwistyce szczegółowej wymaga towarzysza znającego się na rzeczy, a w dodatku bardzo cierpliwego.
Nie piszę więc, bo choć Pani to odcyfruje, ale ja sam list mogę, taki, napisać, ale
go przed wysyłką sam sobie nie odczytam, a nie wszystkie mogę czy chcę powierzać
innym. Myślę jednak, że Pani tak urządzi przyjazd, byśmy mogli spokojnie dłużej we
dwoje porozmawiać.
A więc do widzenia
K.N.
Zeszyt 4. JP idzie do 2. korekty. Materiał do zeszytu 5. prawie zebrany.

5

6

Janusz Rieger (ur. 1934) – językoznawca slawista, w tym czasie po rocznej asystenturze na
UJ przeniósł się na UW. Tu mowa o jego artykule O partykułach, który został opublikowany w JP XXXVII.
Mowa o artykule Роль oтдельных диалектов в формировании польского литературного языка, „Вопросы языкознания” 1956.
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1059. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 20 X 1956
K.P.A.,
jeśli Pani będzie we czwartek na Salwatorze, proszę się przypadkiem nie zdradzić ze
sprawą artykułu Witolda Nieżyczliwego w książce o Pochodzeniu polskiego języka literackiego 7, bo mojej żonie nic o tym nie mówiłem. Bardzo by się tym zirytowała, a jej
serce wciąż jest w stanie niepokojącym.
Do widzenia
K.N.
1060. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 23 X 1956

Szanowny Panie Profesorze,
cieszę się, że się jeszcze na coś mogę przydać „Językowi Polskiemu”. Bardzo słuszne
jest żądanie przykładów. Taki sam był też mój punkt widzenia. Rieger będzie w Krakowie i dopadnę go razem z maszynopisem.
Teraz inna prośba – o zgodę, by mógł być na posiedzeniu naukowym z referatem Pana Profesora w Krakowie dialektolog białoruski prof. Mikołaj Biryła8. Jest on
w Mińsku kierownikiem „sektora” dialektologicznego Białoruskiej Akademii Nauk.
Tutaj przyjechał na rok (co się pewnie potem przedłuży na drugi według planów
tutejszych) i podjął wykłady językowe na sekcji filologii białoruskiej na UW. Studentów jest dwadzieścioro dwoje, w tym 8 dziewcząt. I w tej liczbie 22 osób 5 z nich
uczy się białoruskiego od podstaw (z polskiej szkoły ogólnokształcącej, reszta ze szkół
białoruskich). Sprawę kosztów jego przyjazdu chyba da się jakoś wygospodarować
w perspektywie zaoszczędzonych posiedzeń w innym miesiącu.
Teraz co do mojej bytności na Salwatorze. Myślę, że najlepiej by było trafić do
Państwa wieczorem – może po posiedzeniu organizacyjnym. Bo wtedy będzie spokojniej. Porę obiadową muszę sobie zarezerwować na różne białoruskie książkowe
sprawy i inne też białorusko-organizacyjne. Wracam do Warszawy we czwartek nocą,
bo nazajutrz mam „ekstrakcję” zęba z powodu jakichś zaniedbań dentystycznych
(ropień dokuczający mi już dwa tygodnie).
Czy ta rozmowa planowana pozwoli co wyjaśnić albo sprawę rozwikłać – wątpię.
Mój sceptycyzm na tym odcinku coraz bardziej się pogłębia. Ale to już do ustnych
7

8

Mowa o artykule W. Taszyckiego i T. Milewskiego Polski język literacki powstał w Małopolsce. Głos w dyskusji nad pochodzeniem literackiej polszczyzny, [w:] K. Budzyk (red.),
Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3 (1956).
Mikołaj W. Biryła (1923–1992) – w latach 1956–1958 pracował w Katedrze Filologii
Białoruskiej UW.
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wynurzeń, jeśli będą potrzebne. Może mi się uda zatelefonować do Pana Profesora
dziś wieczorem. Szereg wieczorów było zajętych do późna – nie wiem, jak będzie
dzisiaj.
Do widzenia
A.O.-J.
List był bardzo „czytelny”.

1061. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Obory, 22 XII 1956
Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne, wielu sił i zdrowia przesyłają z Obór
A. i W. Jabłońscy

1957
1062. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska
Ленинград „Астория” но 416

Leningrad, 17 V 1957
Drogim Państwu przesyłam próbkę impresji leningradzkich. Wody, mostków
i schodków bardzo tu dużo. Także tej wilgoci, od której się zakatarzyłam i leżę w łóżku. Stosunki i opieka niezmiernie życzliwe. Pomoc i przyjaźń ogromna. Robię korektę rosyjskiego przekładu mego artykułu do tomu Studiów staroruskiej literatury
i łykam pigułki. Pogoda piękna, że aż żal leżeć.
Do widzenia
A.O.-J.
1063. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 10 VIII 1957
Szanowny Panie Profesorze,
tak długo jeszcze do tego ewentualnego spotkania w Warszawie, że decyduję się zdać
relację z ostatnich 3 miesięcy, kiedy mnie Państwo stracili z oczu. I trochę szczegółów
z ostatnich, najdłuższych w życiu tygodni.
Mój pobyt w Leningradzie ograniczył się tylko do 2 tygodni. Potem wyjechałam
do Moskwy. Po krótkotrwałym zaziębieniu w Leningradzie w Moskwie przyszła regularna grypa. W czasie choroby dostałam wiadomość o wypadku, jakiemu uległa moja
Matka 7 czerwca i o tym, że obecność kogoś z rodziny jest konieczna dla zdecydowania ryzyka operacji. Przerwałam moją podróż naukową i przyjechałam 11 czerwca do Warszawy. W trzy dni potem dokonano operacji złamanej szyjki biodrowej.
Operacja się udała, ale na piąty dzień nastąpiło silne pogorszenie wskutek osłabienia
serca. Z chirurgii urazowej Matkę dr Rutkowski zabrał na swój oddział wewnętrzny
(w dawnym Szpitalu na Czystem) i tam ratunek trwał około trzech tygodni. Były
chwile bardzo niepewne. Ściągnęło się Myszkę z kuracji, przyjechał na 2-tygodniowy
urlop Józio z Nowego Jorku. Serce się jakoś podratowało, ale stosowane dla podtrzy-
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mania organizmu zastrzyki ACTH, nie sprzyjające tworzeniu się kostniny, opóźniły
zrastanie kości o cały miesiąc.
Matka już trzeci miesiąc jest w szpitalu i ja trzeci miesiąc jestem tam co dzień.
Noszę robione przeze mnie obiady, bieliznę itd. Do tej pory opłaca się nocne pielęgniarki. Od połowy sierpnia zacznie się próby częściowego obywania się bez czuwania nocnego. Musiałam przeorganizować sprawy gospodarczo-domowe. Obywam się
bez pomocy domowej.
Witold wyjechał do Chin w 4 dni po moim wyjeździe do Leningradu – 16 maja.
Było to o 2 miesiące za późno w stosunku do jego planów naukowych (planował
pobyt w Chinach wiosną od 15 marca do 15 maja), ale że się w tych sprawach
nie zależy od siebie – trudno tylko wiedzieć, czyje ostateczne decyzje w Warszawie
czy w Pekinie zaważyły na przesunięciach terminów – stało się tak, że podróż jego
naukowa po Chinach wypadła w najgorętszych miesiącach wyjątkowo w tym roku
upalnego tam lata.
Wyjeżdżał w złej formie. Od półtora roku z górą nie miał czasu się leczyć. Nie
wyjechaliśmy nigdzie zeszłego lata, bo… miał różne terminy, zobowiązania wydawnicze i dopilnowywał wysyłania swoich studentów do Chin. Ale i w Chinach pracował bardzo intensywnie, o czym wiem z listów jego, z relacji jego czeskich kolegów
i urzędników Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, z którymi toczyły się rozmowy
listowne na temat organizacji studiów chińsko-polskich w Chinach.
Jednym z punktów jego podróży było przebycie trasy odbytej przed 25 laty po
Chinach południowo-zachodnich. To też podobno odbywało się w bardzo męczących warunkach.
Takie były obiektywne niepomyślne czynniki zewnętrzne. O wewnętrznych, powodujących znużenie nerwowe – spowodowanych nieuchronnym układem stosunków naszej warszawskiej rzeczywistości – czyż warto mówić? Przez to się rzecz nie
odstanie.
Witold często pisał do mnie w tym czasie. Niepokoiły go sprawy domowe. Chciał
nawet przyśpieszyć swój powrót, gdyby było trzeba. Od 21 lipca przestawał być gościem Chińczyków i przeniósł się z hotelu do domu swego ucznia, radcy ambasady
polskiej, Dębnickiego1. Był obecny na przyjęciu 22 lipca w ambasadzie – dużo rozmawiał z Chińczykami, m.i. z Czou En-lajem2. Wieczorem jeszcze rozmowa ożywiona w mieszkaniu Dębnickiego z gromadką znajomych – uczniów jego. Czarna kawa.
Tak mi to wszystko po wielekroć przesuwa się przed oczyma. Obraz stworzony
z obszernej depeszy, z relacji ustnej, z listów, które przychodziły od niego jeszcze
w przeddzień pogrzebu.
1
2

Aleksy Dębnicki (1916–1991) – sinolog, dyplomata, tłumacz literatury chińskiej.
Czou En-lai (Zhou Enlai) (1898–1976) – pierwszy premier Chińskiej Republiki Ludowej.
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Śmierć nastąpiła nazajutrz, 23 VII około godz. 10 rano – we śnie. Sekcja jako
przyczynę zgonu ustaliła zawał serca. Podobno nie był to pierwszy. Znaleziono świeże
blizny po wcześniejszym zawale. Może to było jeszcze w Warszawie. Podobno bywają zawały serca, które przechodzą niezauważone. Zwłaszcza u ludzi tak unikających
leczenia jak Witold.
Zdaje się, że w ambasadzie zajęto się bardzo życzliwie całą sprawą. Nie było odwlekania. Wiadomość dostałam tego samego dnia. Konieczność decyzji pogrzebu
w Pekinie czy sprowadzenia urny z prochami. Wybraliśmy to drugie.
W Warszawie postanowiono, że pogrzeb odbędzie się na koszt państwa. Przyznano mu także pośmiertne odznaczenie: Komandorię Poloniae Restitutae.
Pragnieniem moim był pogrzeb świecki. Więc urna z lotniska przewieziona została na uniwersytet i umieszczona w Pałacu Kazimierzowskim w sali posiedzeń senatu. Tam pozostawała pod opieką woźnych i pracowników uniwersyteckich aż do
dnia pogrzebu. Dużo osób przychodziło. Jednego ranka przyszli wszyscy pracownicy
z terenu.
Rektora Turskiego3 – nieobecnego w tym czasie – zastępował prof. Gieysztor4.
On to – człowiek dużej kultury i subtelności – i sekretarz rektoratu, dr Rabek, przygotowali cały przebieg tego zgoła wyjątkowego na uniwersytecie obrzędu. Wydawało
się, że nie było tam ludzi, którzy by nie przyszli bez szczerej intencji. Byli chyba prawie wyłącznie ci, co mieli dla Witolda życzliwość lub szacunek (czasem tylko nieco
spóźnione).
Dostałam dziś list od prof. Wędkiewicza, z którym Witold zbliżył się w czasie
okupacji i często się widywali wtedy. Dużo listów przyszło i telegramów. Nie licząc
tych, które przyszły wprost do Rektoratu i gdzie w odpowiedziach wyręczył mnie
Gieysztor.
Mam teraz dużo nieznanych dotąd i nieprzewidzianych zatrudnień. Podjęcie strony wydawniczej będących w druku prac Witolda, otwarcie jakiegoś postępowania
spadkowego ze względu na jego rodzeństwo i na jakieś spodziewane dochody z książek. Gotówki będzie mało, tylko dużo kłopotliwych zachodów.
Wreszcie sprawa najbliższa – płyty na grobie. Te sprawy zajmują mi ranki, a po
południu do wieczora szpital, gdzie Matce jeszcze o niczym nie powiedziałam.
Po 15 sierpnia wraca Myszka z urlopu. Ja wtedy wyjadę w Białostockie na pracę
terenową. Ale o tej porze – do końca sierpnia nie będzie jeszcze Państwa w Warszawie, prawda?

3
4

Stanisław Turski (1906–1986) – matematyk, rektorem UW był w latach 1952–1969.
Aleksander Gieysztor (1916–1999) – historyk mediewista, podczas wojny żołnierz ZWZ-AK. Od 1949 r. profesor, od 1955 dyrektor Instytutu Historycznego UW. W latach 1956–
–1959 był prorektorem UW.
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Zrobiła się późna noc. Siedzę w pokoju Witolda. Wśród książek i materiałów
jego.
Wiem, że jedynym przedłużeniem trwania człowieka jest utrzymanie żywej pamięci o nim. A i ta tak prędko razem z nami niszczeje.
[bez formuły fnalnej]
A.O.-J.
1064. (Telegram) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 28 VIII 1957
Matka zmarła 25 – dwudziestego piątego sierpnia rano, pogrzeb odbędzie się czwartek 29/VIII sierpnia rano.
Antonina Jabłońska
1065. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Brześć Litewski, dworzec, 10 IX 1957
Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję za list. Jestem znów w podróży. W drodze do Mińska, gdzie z różnych względów układa mi się pobyt we wrześniu raczej niż kiedy indziej.
Koło 25 IX spodziewam się być już z powrotem w Warszawie. Może nareszcie zacznę znowu spać i może wreszcie się nic nowego nie stanie podczas mojej ponownej
nieobecności w Warszawie.
Do widzenia
A.O.-J.
1066. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 29 IX 1957
K.P.A.,
będę w Warszawie 8 X cały dzień, a 7. (poniedziałek) chyba od godz. 6. wieczór; we
środę zaś wyjadę najwcześniej w południe. Bardzo bym chciał widzieć się z Panią dłużej, np. cały wieczór w poniedziałek lub wtorek, ale zresztą kiedy Pani będzie miała
wolny czas. Moja żona też będzie (o ile jej się do tygodnia nie pogorszy), ale do Pani
na piętro nie wyjdzie. Ja zaś, na odwrót, chciałbym być u Pani, bo w hotelu nigdy nie
można przewidzieć, czy w czasie wizyty Pani nie przyjdzie Jędrek lub Małachowska,
a w takim razie nasze widzenie się byłoby w praktyce zupełnie zmarnowane. Niech
Pani to weźmie pod uwagę i ewentualnie mi odpisze tak, bym dostał odpowiedź
przed niedzielą. Pisać to łatwo, też listy Pani odczytuje mi żona, ale pójść od auta
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z ulicy do mieszkania Pani samemu byłoby bardzo trudno, a żona mi w tym pomóc
nie może. Więcej nie piszę, tj. żadnych rzeczy istotnych, bo do tego tylko ustna rozmowa. Prawdopodobnie będę 2. raz 16 X, ale na to lepiej nie liczyć.
Do widzenia
K.N.
Myślę, że tak: zaraz po przyjeździe do Warszawy zatelefonuję do Pani z hotelu, może o godz. 18
z „Bristolu”; bo na 18 koniecznie chcę już być.

1958
1067. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 II 1958

K.P.A.,
chciałem do Pani zatelefonować, by Pani podziękować za urodzinowy telefon (nie
było mnie w domu, bo w sobotę wieczorem zawsze jestem na koncercie), a przy tej
sposobności powiedzieć coś o tym, co jest treścią niniejszego listu. Wiem, że mi Pani
nic nie pomoże, ale mimo to… Otóż posyłam Pani list Dejny, który Panią wprowadzi w odpowiednią atmosferę, a którego zwrot najbezwzględniej sobie zastrzegam1.
Prawdopodobnie będzie Pani w Krakowie 28 bm., ale doświadczenie poucza, że
trudno wtedy znaleźć trochę czasu na poufną rozmowę bez świadków.
Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Komitetu Językoznawczego zrobiłem głupstwo z rzędu tych, o jakie u mnie nietrudno. Oto wygadałem się, że mam z Dejną
i Urbańczykiem rozważyć wstępne warunki atlasu ogólnopolskiego, a wtedy Ścibor
się odezwał, że i Doroszewski chciałby wziąć w tym udział, czemu trudno było odmówić. Jak Pani widzi, z mojej strony nierozwaga, ze strony Dorsza poparty przez
Ścibora nietakt. Wpakowałem się, ale na razie wydobyłem przez odroczenie sprawy.
Tutaj list Dejny, z którym konferencja, prywatna, odbyła się w ubiegły piątek, ale
tylko przy udziale Urbańczyka. Doszliśmy do zgody, ale się pokazało, że najistotniejszym punktem nie jest ani kwestionariusz (o którym na urzędowym posiedzeniu
już miała być mowa), ani dobór punktów, ale sposób zbierania materiału, przede
wszystkim fonetycznego. Zgodziliśmy się, że oddanie kierownictwa Dorszowi byłoby
klęską, bo zbieranie powinno być fonologiczne, nie uwzględniające „rozchwiań”, naprawdę przez kogoś prowadzone, i to przez człowieka, który by dawał gwarancję, że
uchwalonych zasad dotrzyma i nie będzie wprowadzał swoich widzimisię. Jedynymi
ludźmi, którzy by to potrafili robić, są: jako ogólny kierownik Ścibor (o ile by mógł
zapanować nad swoją chimerycznością), a jako wykonywający redaktor Dejna (który
oczywiście protestował). Postanowiliśmy pogadać o tym ze Ściborem, to jest poufnie
przekonać Ścibora (Dejna i ja). Dejna, bo Ścibor naprawdę go lubi, a on jest bardzo
1

W spuściźnie K. Nitscha nie ma listów K. Dejny.
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spokojny; ja, bo jeszcze ktoś być musi, a Ścibor jest jeszcze (a raczej powinien by
być z różnych względów) do mnie bardziej przekonany. Myślałem, że 25 bm. będzie
Prezydium PAN-u, że więc u Pani bez nikogo więcej porozmawiam z nim wstępnie.
Skoro się tak nie stanie, chciałbym tę trzyosobową rozmowę przeprowadzić w Krakowie 27 bm. wieczorem, ale trzeba, żeby Ścibor zechciał dzień wcześniej przyjechać.
W tej chwili myślę, że tę wstępną rozmowę można by jeszcze odłożyć, bo Komisja
Dialektologiczna Komitetu nie zbierze się przed majem, a ja w pierwszej połowie
marca na pewno będę w Warszawie, może i kilka dni. Ale tak czy owak chcę, by Pani
o tym wszystkim wiedziała i w danym razie współdziałała, choćby przez zapobieganie
możliwym chimerom. Dodam, że list Dejny był dla mnie zupełną niespodzianką.
Proszę o niepokazywanie tego listu Ściborowi, tym bardziej listu Dejny, ale o oddanie mi listu Dejny osobiście w Krakowie. Całą rzecz atlasu ogólnopolskiego uważam za bardzo ważną, a gdyby się miała dostać w ręce Dorsza, nie pozostawałoby mi
nic innego jak razem z Dejną zupełnie się z tej sprawy wycofać.
A więc do widzenia na Komitecie Językoznawczym, a najpóźniej w pierwszej połowie marca w Warszawie.
K.N.
Od skromniutkiej sekretarki
proszę przyjąć najmilsze ukłony
i serdeczne ucałowania
Wanda Tarnowska

1068. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 17 III 1958
K.P.A.,
posyłam Pani pismo otrzymane przez Towarzystwo Miłośników z Wydziału I PAN.
Nie mamy innego sposobu, jak tylko najusilniej prosić Panią, by Pani w tym posiedzeniu wzięła udział i zechciała nasze Towarzystwo reprezentować. Sprawa jest
oczywiście bardzo ważna, ale w praktyce niezbyt łatwa do ruszenia. Mówiłem o tym
właśnie telefonem z Klemensiewiczem, z którym się Pani będzie widziała w piątek,
kiedy to będzie mowa o nauczycielach szkół mniejszościowych. Bardzo chętnie przyjął sugestię, by w przerwie tego posiedzenia z Panią o wymienionej sprawie pomówić; ale niech Pani nie czeka jego do Pani podejścia, ale sama się do niego zwróci.
Klemensiewicz zwrócił mi też uwagę, że w sprawie wykładów na prowincji powinien
też wziąć udział Komitet Językoznawczy PAN-u, który ma przecież osobną komisję
kultury języka. Wprawdzie ta komisja zajmowała się dotąd tylko ortografią, ale ona
właśnie powinna też w szerszych kręgach ścisłą naukę popularyzować. Gdyby Pani
na posiedzeniu w Wydziale I wyraźnie to zaznaczyła, to Wydział na pewno tej sprawy
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nie zlekceważy. Liczymy na to, że Pani w piątek z Klemensiewiczem te rzeczy rozpatrzy i że z tego będzie przecie jaki pożytek.
Ja dotąd mam zaproszenie dopiero na posiedzenie Wydziału I na piątek 28 bm.,
ale prawdopodobnie jutro, pojutrze przyjdzie ekspresem zaproszenie na plenum Prezydium PAN-u na 25 bm. Jeśli się tak stanie, będę siedział w Warszawie 4 dni: od
poniedziałku wieczora do soboty rano. Korzyścią tak długiego warszawskiego pobytu
będzie, że przecie będę mógł z Panią któregoś z tych dni spokojnie pomówić; a może
znajdą się tam jakie dwie, trzy godziny na konferencję ze Stieberem i Dejną.
A więc, K.P.A., do widzenia
K.N.
1069. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 18 III 1958
K.P.A.,
dostałem tekst spod Białegostoku w zasadzie doskonały, choć niefachowy. Pochodzi
ze wsi Dobrzyniewo Duże pod Białymstokiem. Bardzo proszę o wiadomość – jeśli ją
Pani może zdobyć – czy to wieś polska, czy białoruska, czy mieszana, czy ewentualnie
tylko starzy po białorusku itp. Bardzo proszę. Najdalej za 10 dni będę w Warszawie.
K.N.
Glinka na pewno wie!

1070. (L) Antonina Obrębska-Jabłońska

Warszawa, 30 IV 1958
Szanowny Panie Profesorze,
pewnie już wiadomość o śmierci Eli Schayerowej dotarła do Państwa. Zmarła
21 kwietnia w poniedziałek. Pogrzeb odbył się 23 kwietnia na cmentarzu wojskowym. Ostatnie dni były dla niej lżejsze dzięki morfinie. Byłam z nią do późna w noc
w niedzielę. Już nie mówiła. Dopiero dziś trochę się pozbierałam fizycznie, by powiadomić parę osób z nią bliżej związanych. Pierwszy list jest do Państwa.
Do widzenia
A.O.-J.
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1071. (K) Kazimierz Nitsch

Kraków, 4 V 1958
K.P.A.,
dziękujemy za wiadomość o śmierci Schayerowej. Powiedział nam zresztą zaraz o tym
Gąsiorowski, abonujący „Życie Warszawy”.
We czwartek wczesnym wieczorem przyjadę do W-wy, gdzie będę się starał widzieć ze Ściborem w sprawie Atlasu ogólnopolskiego i Dorsza [sic], bo piątek będzie na
pewno cały zajęty walnym zgromadzeniem PAN-u (przypuszczam, że będzie ciekawe, niestety). Oczywiście z Panią także, a nie wiem, czy poza czwartkiem wieczorem
będzie czas, bo piątek może być zajęty do późnego wieczora, a w sobotę zaraz po
południu chciałbym wyjechać.
U nas nic nowego, tj. moja żona z trudem trzyma się, ale prawie nie może pisać.
Do widzenia
K.N.
1072. (L) Kazimierz Nitsch

Kraków, 8 VI 1958

K.P.A.,
nie było Pani w Krakowie na ostatnim Komitecie Językoznawczym; w ogóle nie było
na nim prawie nikogo, bylibyśmy więc mogli swobodnie porozmawiać. A że i ja
prawdopodobnie nie będę już przed wakacjami w Warszawie, więc trzeba to będzie
chyba odłożyć na jesień. Oczywiście jeśli dożyję, bo się jakoś nie najlepiej czuję,
a przed wyjazdem na Zabornię rozmaite kłopoty.
Po tym wstępie bardzo Panią proszę o oddanie załączonego listu Ściborowi i o delikatne skłonienie go do spełnienia jak najprędzej zawartej w nim prośby. Bo naprawdę bardzo mi zależy na tym terminie, jako że właśnie do tego zeszytu materiału
jest skąpo. Zeszyt 2. JP idzie dopiero w tym tygodniu na maszynę, ale może przed
wakacjami będzie gotowy. Zeszyt 3. mamy w pierwszych korektach, ale czwarty kazałem oddać przed końcem czerwca, by go przez wakacje złożono i byśmy się dzięki
wakacjom wydostali na normalne terminy.
Pisząca te słowa cieszy się2, że zobaczy Panią wcześniej od autora listu, a to
w Łagowie.
Do, do…
K.N.

2

List pisany na maszynie, zapewne przez Wandę Tarnowską.
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1073. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Łagów, 26 VII 1958
Szanowny Panie Profesorze,
dotarłam dziś wreszcie do Łagowa. Jestem niesłychanie wymęczona i niedospana. Za
kilka dni przyjdę do siebie. Zostaję tu do 15 sierpnia. Potem może bym wpadła na
1 dzień na Zabornię, jeśli wtedy jeszcze będą Państwo na wsi. Za parę dni napiszę
więcej.
Do widzenia
[bez podpisu]
1074. (L) Kazimierz Nitsch

Zabornia, 8 VIII 1958

K.P.A.,
ucieszył mnie list Pani, na który czekałem od niezbyt udanego telefonu z końca
czerwca. Dobrze, że Pani choć raz trochę odpoczywa. Ale pomysł wpadnięcia na Zabornię na jeden dzień tylko by ten odpoczynek zniszczył, a mnie zostawił niedosyt.
A więc oboje prosimy Panią, by wpadła tutaj co najmniej na trzy lub cztery dni, przy
czym nie stawia się tamy dobroczynności na dłużej. A co do sposobu dostania się tutaj, to zechce się Pani zgłosić w Akademii na pierwszym piętrze u Pani Czernowej (ja
ją nazywam Czerną, ale ona woli być Czernową), a ona będzie już miała informację
co do auta. Pobyt Pani tutaj co najmniej przez trzy dni jest też pożądany ze względu
na moje zdrowie (nieszczególne), a to dlatego, że moja żona musi pojechać do Krakowa na dwa lub trzy dni, a dr Anna Gruszecka boi się tu ze mną zostać samotnie.
Tak więc niech Pani będzie łaskawa zaraz*) mi odpisać dokładnie, którego dnia
i o której godzinie będzie Pani w Krakowie. Mogłaby Pani przenocować w naszym
mieszkaniu na moim tapczanie, ale to wymagałoby dalszych pouczeń dla dozorczyni
naszego domu. Ideałem więc – nie wiem, czy możliwym do spełnienia – byłby wyjazd Pani z Krakowa tutaj tego samego dnia, w którym Pani do Krakowa przyjedzie.
Tyle interesów. O innych sprawach nie piszę, bo się tutaj nagadamy. Na razie więc
tylko prawdziwego odpoczynku przez pozostałe dni łagowskie.
K.N.
*) [dopisek A. Gruszeckiej-Nitschowej:] bo K. musi uściślić dzień, zamawiając auto w Akademii.
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1075. (K) Antonina Obrębska-Jabłońska

Moskwa, 4 IX 1958
Szanowny i Drogi Panie Profesorze,
od trzech dni trwa gigantycznych rozmiarów Kongres Slawistów. Podziwiamy wielki
sukces organizacyjny dla 2000 obecnych na Kongresie, ale osobiście wyżej cenimy te
posiedzenia, które mają przebieg bardziej kameralny.
Pozdrowienia od A.O.-J i Z. Stiebera

Ostatnia kartka A. Obrębskiej-Jabłońskiej do K. Nitscha

Antonina Obrębska-Jabłońska

Kazimierz Nitsch
1 II 1874 – 26 IX 19581

Kazimierz Nitsch nie żyje. Dokonało się pracowite, czynne, twórcze życie. Zmarł,
mając lat 84.
O wielu ludziach w tym wieku mówi się, że żyli dosyć. Że żyli długo, zbyt długo.
Że przeżyli siebie samych. Ale myśląc o tej śmierci, znajdujemy w sobie słowa sprzeciwu, słowa żalu, że to się stało za wcześnie, nie w porę. O tylu rzeczach chciał jeszcze
pisać, jeszcze różne prace powinny się były dokonać przy nim. Jeszcze był wielu nam
potrzebny.
Kazimierz Nitsch odchodził przy całej jasności i żywości umysłowej, jaka go cechowała przez całe życie. Jeszcze 15 września, nie podnosząc się już z poduszek, wysyła list do prof. Konrada Górskiego z zapytaniem o znaczenie niezrozumiałych hlaków
w Przeglądzie wojsk Adama Mickiewicza. Jeszcze w tydzień potem unosi się gniewem,
że uzyskanych z paru źródeł odpowiedzi na to nie da się w formie gotowej przekazać do teki redakcyjnej „Języka Polskiego”. Jeszcze pyta o wiadomości z dzienników,
słucha relacji z Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Moskwie. Długie godziny
pozostaje ze swymi myślami.
Miał pełną świadomość tego, że siły go opuszczają. Że przychodzi chwila przekazania spraw naukowych w ręce innych. Mówił o tym spokojny, opanowany. Chciał
koniecznie podyktować część wspomnień sprzed pół wieku, odnoszących się do jego
wędrówek gwarowych po Wielkopolsce. „To ważne” – mówił, zapytując chwilami,
czy jest kto w pokoju, bo w ostatnich tygodniach oczy, i tak już od lat paru prawie
nieczynne, odmówiły mu służby. „To ważne, bo zawierać będzie ciekawe, a niewielu
znane szczegóły z ówczesnego życia umysłowego Wielkopolski”.
1

Pierwodruk w „Przeglądzie Kulturalnym” z 9 X 1958, przedruk w: A. Obrębska-Jabłońska, Śladami żywego języka. Wybór pism, pod red. nauk. E. Smułkowej, Warszawa 1993.
Autorzy niniejszego tomu dziękują Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za zezwolenie na przedruk tekstu.
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Właśnie nad tym jego powiedzeniem chcę się zatrzymać. Nad tym, co dla Nitscha
było ważne. Bo przecie nie to, że byłyby to ostatnie jego słowa przekazane czytelnikom. Nie celebrował nigdy własnej ważności ani wobec siebie, ani wobec innych.
Przede wszystkim ważna dla niego była nauka. Rzetelne, zgodne z faktami tak, jak je
widział, przedstawienie prawdy naukowej.
Był jak najściślej związany z nauką językoznawstwa, której był w Polsce wybitnym
twórcą i organizatorem. Żywił też głębokie uznanie i żarliwe uczucie przyjaźni dla
tych, w których widział najwybitniejszych przedstawicieli polskiego językoznawstwa,
Jana Baudouina de Courtenay i Jana Rozwadowskiego. Na drugim dopiero planie
ciągnął się długi szereg innych, ukazanych w rzeczowych, sprawiedliwych, a niekiedy
poruszających do głębi wspomnieniach pośmiertnych. Ze wspomnień, opowiadań,
wykładów rysował się przed słuchaczami żywy, oryginalny, o zdecydowanym konturze zarys historii językoznawstwa polskiego.
Sam siebie tylko usuwał Nitsch w tych relacjach na plan dalszy. Choć same tylko
realne fakty: profesor, członek i prezes Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprezes
Polskiej Akademii Nauk, wieloletni sekretarz wydziałów, komisji, komitetów, inicjator i redaktor wydawnictw, założyciel towarzystw i instytucji naukowych, wreszcie
uczczony przez dwa wielkie centra naukowe za granicą, Sorbonę paryską i Akademię
Nauk ZSRR, wyborem na ich członka – wszystko to daje miarę naukowego dynamizmu Kazimierza Nitscha, jego niezmordowanej, twórczej pracy i wielkich osiągnięć.
Dziś się retrospektywnie obejmuje myślą imponujące prace z dialektologii, jak
obszerne i precyzyjnie opisane Dialekty polskie Prus Zachodnich (1907), Dialekty
polskie Prus Wschodnich (1907), Dialekty polskie Śląska (1909), jak w zadziwiająco
szybkim czasie terenowo opracowaną Próbę ugrupowania gwar polskich (1910) –
podstawę pod naukowy zarys dialektologii, wydany w r. 1915 jako Dialekty języka
polskiego. Przegląda się konstruktywne rozprawy Stosunki pokrewieństwa języków lechickich (1905) czy też pracę, którą Nitsch w swych pracach naukowych sam najwyżej stawiał, Z historii narzecza małopolskiego (1928); mierzy się drogę od wstępnych
kroków wielkiego zamierzenia atlasowego, rozsyłanych próbnych kwestionariuszy
gwarowych, studiów z geografii językowej, poprzez wydany wspólnie z M. Małeckim Atlas językowy polskiego Podkarpacia (1934), aż do etapu ostatniego w życiu
Nitscha, I tomu Małego atlasu gwar polskich (1957); przelicza się czasopisma naukowe jak „Rocznik Slawistyczny” (zał. w r. 1908), „Język Polski” (1913), „Lud Słowiański” (1929, nie wznowiony po wojnie), przy których powstawaniu czy redagowaniu
i związanym z tym ogromem bezimiennej czasochłonnej pracy wszędzie był obecny
i jak najbardziej czynny profesor Nitsch.
Gdy się tylko zatrzymamy na jednym czasopiśmie najpieczołowiciej przez niego od lat 37 redagowanym, „Języku Polskim”, gdy sobie uświadomimy, że w kilkuset z górą pozycjach bibliografii Nitscha zawiera się ogromne, nieobjęte żadnymi
kompendiami gramatyk ani encyklopedyj żywe, pulsujące, oryginalne bogactwo
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wiadomości o języku polskim w najszerszym zakresie: od historii języka, powstania
języka literackiego, przez dialektyzmy, regionalizmy, problemy wersyfikacyjne, sprawy normatywne, zagadnienia ortografii i ortofonii, aż po nade wszystko fascynujące
w swych niespodziankach, zawsze indywidualnie podane życie i rozwój znaczeniowy
wyrazów – to trudno uwierzyć, by tyle prac i taki ogrom wiedzy ogarnąć mogło życie
jednego człowieka.
Chciałoby się zajrzeć za zasłonę tego „sanktuarium”, gdzie się kształtuje i rozwija
typ uczonego tej miary. Trzeba od razu powiedzieć, że Nitsch był w tych sprawach jak
najbardziej prosty. Nie celebrował nauki, nie miał w sobie nic z pychy i łaknienia zaszczytów, co odziera ze znamion wielkości ludzi nawet zasłużonych w swej dziedzinie.
Wielu się wydaje, że aby zostać uczonym, trzeba się do tego specjalnie urodzić.
Że ludziom uzdolnionym zgarnianie wawrzynów prawie samo przychodzi. Nic bardziej dalekiego od prawdy. Trzy są przynajmniej konieczne dla zdobycia wawrzynów
naukowych warunki: prawdziwe, bezinteresowne zamiłowania, wytrwała praca, zdolność do krytyki siebie samego.
Te trzy momenty uświadomiły mi się przez wypowiedzi spośród bliskiego otoczenia Nitscha i dzięki jego własnej komunikatywności. Miewał chwile szczerego
mówienia o swoich początkach naukowych i to ukazywało wcale niełatwą drogę
w zdobywaniu uczoności.
Żywość zainteresowań naukowych Profesora ukazało mi przed laty opowiadanie
teścia jego, Artura Gruszeckiego. Gdy się zbierano w porze obiadowej przy stole
i Nitsch zasiadał nie w humorze, czymś zgryziony, najlepszym sposobem na rozpędzenie irytacji było zadać mu jakieś pytanie językowe. Na przykład: jakie jest pochodzenie i pierwotne znaczenie wyrazu dowcipny? Zagadnienie momentalnie absorbowało uwagę Nitscha. W miarę odpowiadania zapalał się, zapominał o jedzeniu. Biegł
do gabinetu po książki – powstawał na poczekaniu wykład. Taki, jakich dziesiątki
my, jego uczniowie, mieliśmy możność słyszeć nie na sali wykładowej, tylko w przelocie: w seminarium, na schodach, na rogu ulicy – gdziekolwiek z rozmowy wynikł
jakiś przypadkowy temat, obudowany Profesora dygresjami, sprostowaniami i oceną.
Czerpał hojną ręką z zasobów swojej doskonałej pamięci i ogromnej wiedzy, i doświadczenia naukowego. Ale początki tego nie były łatwe. Profesor dementował nasze
wyobrażenia, że się takim obdarowanym od natury trzeba urodzić. Twórca dialektologii polskiej, który sam jeden dokonał olbrzymiego dzieła objechania i opisania
systemu gwar całego terytorium polskiego, miał do zwalczenia obiektywne i subiektywne większe trudności niż wielu naszych współczesnych dialektologów.
Urodzony i wychowany w mieście, miał słaby kontakt ze wsią, toteż w terenie
zapoznawać się musiał osobno z kulturą materialną wsi, co zwłaszcza przy geografii
wyrazowej było nieodzowne. Z innych przeszkód: bardzo krótki (już wtedy) wzrok,
nerwowość i niełatwość z początku nawiązywania rozmów z mieszkańcami wsi. Ile
trzeba było przełamać własnych oporów, ile i jak zwalczyć uprzedzeń rozmówców,
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by osiągnąć łatwość orientacji w warunkach terenowych, w zdatności informatorów
i materiału gwarowego!
I jeszcze jedno z mitu o wielkim utalentowaniu dementował Profesor. Mówił
o sobie jako o początkującym językoznawcy wcale niewybitnych uzdolnień, o niewielkiej pomysłowości, o postawie ludzi raczej nieśmiałych. Jego własna inwencja
naukowa, pionierskość tylu problemów zainicjowanych w językoznawstwie polskim,
obfitość i różnorodność tematów sugerowanych do opracowania, jakimi nas olśniewał – wszystko to przyjść miało później, po latach wytrwałej pracy.
W przytoczonych tu opiniach Nitscha o sobie samym uderza trzeźwość, obiektywność i surowość sądu ta sama, a może nawet większa, niż ją stosował wobec
innych. Tak samo jak i innym stawiał sobie wielkie wymagania. Towarzyszyło mu
prawie stałe niezadowolenie z siebie. „Tracę wiarę, że jeszcze cokolwiek porządnego
zrobię”, „Nie mogę się zdobyć na nic większego”. To było jego najczęstsze podsumowanie dnia – jakże pracowicie wypełnionego.
Ogromna aktywność dydaktyczna, naukowa, wydawnicza, a także najdoskonalej pojęta popularyzacja wiedzy o języku w „Języku Polskim” – to były przeszkody,
które odsuwały na plan dalszy materiały czekające latami opracowania. Dzieło to,
przerastające możliwości roboczego dnia jednego człowieka, weszło w stan realizacji
dopiero po II wojnie, gdy pod kierunkiem Profesora Nitscha zespół młodych pracowników naukowych przystąpił do opracowania Słownika gwar polskich i Małego
atlasu gwar polskich w Zakładzie Językoznawstwa PAN.
Mówi się dzisiaj wiele o Nitschu nauczycielu i wychowawcy. Wydaje się, jakby
z odejściem jego zelżały hamulce szczerości i wielu jawnie mu przyznaje te atrybuty,
których do niedawna pod wrażeniem konfliktów wynikających przy gwałtownym
usposobienia Profesora niejednokrotnie mu się odmawiało.
Nitsch miał dar uczenia, który się nie legitymował bynajmniej poczuciem posłannictwa czy misji społecznej, tylko wyrastał z zamiłowania do „dobrej roboty”
i przeświadczenia, że nie ma się prawa tolerować dyletanctwa, niechlujstwa i blagi. Sam dbały o jasne i precyzyjne sformułowania, o wyczerpującą argumentację
naukowego dowodu, nie panował nad sobą, gdy się zetknął z przejawami głupoty
i braku logiki w myśleniu. Powstawały urazy i zadrażnienia, konflikty, które niczego
nie uczyły, bo obrażony nie rozumiał najczęściej motywów gniewu Profesora, gdyż
według trawestowanych słów Ody do młodości „takie widział świata koło, jakie tępemi
zakreślał oczy”. Toteż główny nurt uczenia i kształcenia toczył się poza impasem nieporozumień, wśród uczniów zdolnych skoncentrować się na sprawach nauki, a nie
na zjawiskach pobocznych.
Wymagania dobrej roboty i własny przykład Profesora, własna odpowiedzialna
postawa wobec podjętych żądań – to była aura, w której się formowali jego uczniowie. Uczył własnym przykładem, ale też służył radą czy wskazówką w razie potrzeby,
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zostawiając jednak zawsze nawet początkującym pole do samodzielnego ujęcia. Krytykował otwarcie i ostro. Nie chwalił nigdy. Brak nagany bywał pochwałą.
Nitsch uczył tylko w wąskim zakresie swojej specjalności, ale oddziaływał wychowawczo znacznie szerzej, także na swych przeciwników, bo z jego sądem, surowym
i nieustępliwym, z jego nietolerowaniem niedomówień i sytuacji niejasnych, z wyciąganiem niewygodnych wniosków i stawianiem kropek nad i liczyć się musiały koła
wszystkich środowisk, placówek i instancji, gdziekolwiek mu się przyszło obracać.
Osobista odwaga i rządzenie się własnym kodeksem honorowym kazały mu stawać
przed wojną po stronie jego ucznia, wielokrotnie więzionego komunisty, Jaszuńskiego, a po wojnie apelować do prezydenta Bieruta w sprawie aresztowanej politycznie
córki kolegi. Nie uchylał się przed zadaniami odpowiedzialnego za sytuację ogólną
obywatela, traktując to jako rzecz naturalną.
Kazimierz Nitsch był wielkim uczonym i nauczycielem. Uczył prawie do końca.
Umiał też tę ostatnią kartę w swym życiu – chwilę śmierci – odwrócić spokojnie, po
męsku. Nam ku nauce.
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397
Grabski Stanisław t. I: 432
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Grégoire Henri t. II: 172, 249, 253
Griekow Borys D. t. II: 273
Grigorowicz Wiktor I. t. I: 5
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Grodecki Roman t. I: 518
Gruszczyńska-Dubowa Helena t. II: 245
Gruszecka Anna (ciotka Anna, Anka) t. I:
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494, t. II: 58, 250, 451, 587, 603, 607
Gruszecki Artur t. I: 462, t. II 607
Grünhäser Edmund t. I: 98
Grydzewski Mieczysław t. I: 227
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592, 606–608, t. II: 40, 44, 48, 50, 56,
83, 90–93, 95, 97, 117, 118, 121, 122,
148, 158, 175, 179, 180, 189, 190, 192,
201, 223, 227, 234, 237, 248, 250, 257,
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279, 417, 553, 557, 565, 567, 570, 572,
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Kuryluk t. II: 441
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Szancer Jan Marcin t. II: 499
Szarski t. I: 379
Szczechura t. I: 589
Szczeklik Edward t. II: 88, 96, 97, 99, 106,
150
Szczepański Jan t. II: 85, 90
Szczerba Lew W. t. II: 566, 567
Szczerba Teofil t. I: 205
Szczucki Julian K. t. II: 8
Szczygieł t. I: 22, 96
Szeftel Marc t. II: 172
Szeruda Jan t. II: 279
Szletyński Henryk t. I: 307
Szmydtowa Zofia t. I: XXII, 222, 453, t. II:
196
Szober Stanisław t. I: 21, 22, 25, 34, 38, 48,
53, 54, 59, 63, 76, 77, 82, 90, 94, 95,
97, 98, 102, 111, 129, 139, 147, 155,
156, 161, 169, 182, 187, 199, 204, 220,
235, 236, 240, 246, 247, 254, 257, 258,
266, 271–273, 276, 279, 281, 287, 296,
297–299, 305–307, 311, 313, 318, 332,
337, 354, 414, 445, 485, 579, t. II: 44,

46, 87, 107, 110, 167, 170, 192–194,
256, 289, 437, 486
Szober Wojciech (Wojtek) t. I: 21, 54
Szoberowa Stefania t. I: 22, t. II: 437, 439
Szoberowie Stefania i Stanisław t. I: 22, 25,
98, 199
Szołochow Michaił A. t. II: 319
Szpotański Stanisław t. I: 202
Szrotka zob. Schrottowa
Szrotowa zob. Schrottowa
Szturm de Sztrem Edward t. I: 284
Szujski Józef t. I: 392
Szulc Tadeusz t. I: 455
Szymon t. II: 241
Szymon t. II: 508
Szymonowicz Szymon t. II: 451, 475, 476,
483, 487
Szyrokogorow Siergiej M. t. I: 334
Szyszkowski Władysław t. I: 298
Szwalbe Stanisław t. I: 596
Szweyk zob. Szweykowski Zygmunt
Szweykowska t. I: 227
Szweykowski Zygmunt t. I: 453
Szyjkowski Marian t. II: 82
Szylke Edward t. I: 6, 9
Szymczak Mieczysław t. II: 497, 499
Szyper Henryk t. II: 167
Szyprzykiewicz t. I: 356
Ściborowa zob. Stieberowa Janina
Ściborowa zob. Obrębska-Stieberowa Maria
Ściborowie zob. Stieberowie Maria i Zdzisław
Ścibory zob. Stieberowie Maria i Zdzisław
Ślebodziński Władysław t. II: 150
Śliwińscy H. i K. t. I: 529
Śliwińska t. I: 488
Śliwiński Artur t. I: 488
Śmiech Witold t. II: 540
Śmieszek Antoni t. I: 217, 224, 225, 269,
306, 404, t. II: 8
Śniadecki Jędrzej t. II: 577
Światosław t. II: 250, 264, 407, 480
Świątkowska t. II: 358
Świderska zob. Koneczna Halina
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Świderska-Koneczna Halina zob. Koneczna
Halina
Świętosławski Wojciech t. I: 262, 298
Tabaczyński Fryderyk (Tabaka) t. I: 294,
394
Tabaka zob. Tabaczyński Fryderyk
Tacyt Publiusz Korneliusz t. I: 485
Taine Hipolit t. I: 176
Tamara zob. Obrębska Tamara
Taranowski Cyryl t. II: 570, 571
Taraszkiewicz Bronisław t. I: XXVII, XXVIII
Taraszkiewicz Nina Aleksandrowna t. I:
XXVIII
Tarkowski t. II: 60
Tarnacki Józef t. I: 296, 314, 405, 557, t. II:
44
Tarnowscy Wanda i Zbigniew t. I: 381, 383,
392, 460, 533, 546, 568
Tarnowska Alina (Alinka, Alusia) t. I: 392,
405, 475, 568, t. II: 61, 243, 477, 508
Tarnowska Wanda (Wandeczka, Wandzia)
t. I: XII, 96, 305, 343, 378, 388, t. II:
27, 137–139, 243, 349–351, 376–379,
381, 383, 475, 477, 491, 503, 508, 510,
568, 571, 576, 583, 584, 587, 600, 602
Tarnowski John t. I: 328, 337
Tarnowski Zbigniew (Zbyszek) t. I: 381,
392, 407, 568
Tasicius zob. Taszycki Witold
Tasicius tremens zob. Taszycki Witold
Taszicius zob. Taszycki Witold
Taszycki Witold (W. Nieżyczliwy, W. Drażliwy, W. Lwowski, Tasicius (tremens),
Taszicius) t. I: 6, 7, 10, 11, 13, 18, 131,
165, 173, 189, 196, 204, 223, 265, 286,
298, 329, 374, 387, 429, 438, 443, 454,
502, 510, 517, 534, 548, 550, 556, 559,
566, 571, 572, 574–576, 582, 587, 608,
611, t. II: 11, 22, 30, 33, 36, 67, 87, 109,
117, 118, 120, 121, 122, 140, 162, 163,
169, 171, 173, 174, 176, 181, 182, 184,
185, 191, 209, 210, 233, 235, 243, 246,
267, 268, 270, 275, 286, 291, 295, 296–
–301, 304, 309, 311, 312, 317, 324–
–327, 333, 335, 355, 357, 358, 360–

–362, 364, 366, 375, 376, 378, 379,
393, 396, 398, 407, 434, 435, 440, 444,
446, 456, 460, 465, 470, 473, 475, 477,
486, 497, 501, 514, 535, 538, 539, 543,
551, 552, 555, 556, 591, 592
Tatarek zob. Tatarkiewicz Władysław
Tatarkiewicz Władysław (Tatarek) t. I: 453,
550, 562, 564, t. II: 460
Tatiana t. I: 37
Tatiszczew Wasilij N. t. II: 231
Tazbir Stanisław t. II: 41
Teisszopówna t. I: 456
Teodor t. II: 241
Tesnière Lucien t. I: 178, 617
Thomas William I. t. I: 349
Tichy t. I: 304, 307
Tokarski Jan t. I: 578, t. II: 218, 219, 222,
250, 254–256, 338–340, 345, 497, 499,
504, 505, 518
Tola t. II 208
Tola zob. Kwiatkowska Teofila
Tołkaczow t. II: 499
Tomasz zob. Tomaszewski Adam
Tomaszewski Adam (Tomasz) t. I: 55, 292,
387, 405, 408, 411, 518, 519, 535, 569,
582, t. II: 30, 69, 244
Tomaszewski Tadeusz t. II: 280
Toniszewski t. I: 247, 249
Toporofscy t. I: 315
Trauttman Reinhold t. I: 267
Trávníček František t. I: 48, 53, 104, 107,
108, 110, 120, 121
Trawińska Julia t. II: 538
Trembecki Stanisław t. II: 459
Tretiak Andrzej t. I: 440
Trnka Bohumil t. I: 113
Trotz Michał Abraham t. II: 204
Trubar Primož t. I: 178
Trubecki Mikołaj t. I: 6, 108, 113, 137, 163,
t. II: 227
Truszkowski t. I: 493
Truszkowski Witold t. II: 403, 420
Trypućko Józef t. II: 120–123, 137, 153,
154, 158, 164, 165, 186, 197, 319, 323,
407, 417, 420, 484
Trzaska Władysław t. I: 130
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Tubielewicz Władysław t. II: 473
Tung t. I: 333, 338, 339, 341
Turska Halina (Jabłońska-Turska) t. I:
XXVIII, 230, t. II: 135–137, 140, 188,
323, 465, 521, 522, 524, 526, 527, 557,
573, 575, 580
Turski Stanisław t. II: 596
Turyn t. I: 406
Turynowa t. I: 266
Tuwim Julian t. I: 216, 321, 475, 559, 566,
t. II: 196–198, 211, 212, 226, 230, 252,
258, 341, 344, 352, 451, 492
Twain Mark t. I: 5
Twardowski t. I: 533
Twardowski Samuel t. I: 4, 391
Ujejski Józef t. I: 263, 279, 318
Ulewicz Tadeusz t. I: 415, 599, 602, t. II:
370, 371
Ułaszyn Henryk t. I: VII, 53, 72, 133, 137,
141, 280, 348–350, 385, 386, 392–394,
396, 398, 405, 406, 408, 409, 411, 420,
434, 450, 453, 454, 459, 494, 503, 505,
519, 521, 522, 561, 578, 581, 592, 596,
601, t. II: 38, 62, 63, 81, 154, 155, 259,
275, 282, 375, 414, 425, 427, 431, 433,
435, 471, 499, 530, 588
Unbegaun Borys t. II: 185, 223
Urbanowska Zofia t. I: 204
Urbańczyk Jakub (Kuba) t. I: 391, t. II: 41,
79
Urbańczyk Kazimierz Mikołaj t. I: 522, 526,
t. II: 343
Urbańczyk Kuba zob. Urbańczyk Jakub
Urbańczyk Stanisław t. I: VII, 241, 295,
301, 379–381, 383, 388, 391, 396,
404, 406, 407, 445, 454, 460, 474, 475,
478–480, 482, 504, 513, 520, 543, 548,
552, 562, 564, 567, 568, 572–576,582,
587, 592, 606, t. II: 11, 16, 22, 23, 29,
30, 48, 57, 61, 64, 74–76, 79, 81, 88,
89, 92, 100, 109, 117, 119–122, 126–
–129, 139–141, 147, 150, 152, 154,
160, 161, 163, 169, 170, 173, 176,
181–184, 186, 188, 190, 191, 194,
210–212, 215, 216, 219, 242–244, 246,

256, 261, 264, 269, 270, 272, 275, 277,
287, 290, 295, 296, 299, 300–303, 308,
309, 311, 313, 323–326, 332, 334, 337,
342, 343, 349, 353, 354, 356–359, 363,
367, 369, 371, 378, 393–395, 398, 411,
414, 417–420, 422–425, 427, 429–431,
434, 435, 439, 440, 456, 459, 460, 465,
467, 470, 488, 498, 503, 505, 507, 514,
518, 529, 535, 536, 538, 540, 543, 557,
560, 561, 578 579, 599
Urbańczykowa Alina (Alinka) t. I: 270, 378,
381, 383, 388, 392, 406, 460, 475, 480,
482, 516, 517, 520, 582, 583, t. II: 16,
27, 29, 57, 61, 64, 79, 83, 89, 147, 343,
383, 427, 343, 477, 508
Urbańczykowie Alina i Kazimierz t. I: 378,
379, 427, 522, 523, 542, 545, t. II: 128,
161, 475, 579
Urszula t. II: 208
Uwarow Igor A. t. I: 171
Uwarow Jelizawieta N. (Ouvaroff ) t. I: 168,
171
Uwarow Praskowia S. t. I: 171
Vaillant André t. I: 359
Vančura Zdeněk t. II: 130
Vasić t. I: 86
Vasmer Max t. I: XXI, 303, 304, 384, 444,
513, 514, 519, 530, t. II: 14
Vážný Václav t. I: 114
Vendryes Joseph t. I: 178, t. II: 145, 484
Vetulani Adam t. I: 43, t. II: 325, 326
Vey Marc t. II: 384, 385
Vidaković Aleksandar t. I: 85, 134
Vodička Felix t. II: 130
Vondrák Václav t. I: 10, 74
Voss zob. Foss Gustaw
Vrtel zob. Vrtel-Wierczyński Stefan
Vrtel-Wierczyński Stefan (Vrtel) t. I: 523,
594, t. II: 41, 74, 77, 310, 333, 517
Vulić Nikola t. I: 62
-w- zob. Wędkiewicz Stanisław
Wachholz Leon t. I: 478
Walczak Bogdan t. I: 597
Walde Alois t. II: 47
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Waligóra zob. Waligórski Andrzej
Waligórski Andrzej t. I: 309, 313, 315, 316
Wallace Edgar t. I: 309, 322
Wallis t. I: 6, 11
Walter Franciszek t. II: 28
Wanda (pani Wanda, pani Wandzia) zob.
Nitsch Wanda
Wanda, Wandeczka, Wandzia zob. Tarnowska Wanda
Wang Lung t. I: 323
Wańkowicz Melchior t. II: 435
Wasilkowski Jan t. II: 527, 528
Wasylewski Stanisław t. I: 72, 98, 99, 100,
109, 116, 130, 132, 135
Wat Aleksander t. II: 430
Wąsik Wiktor t. I: 133
W.D. zob. Doroszewski Witold
Webster t. I: 362, 363
Wegner Jan t. II: 203
Weigl Rudolf t. I: 451, 454, 461
Weil Henri t. I: 354
Weintraub Wiktor t. I: 225, 227, 232, 233,
236, 287, 374, 457, 459, 499, t. II:
370
Wells Herbert George t. I: 352
Wende t. I: 511
Wende zob. Wędkiewicz Stanisław
Wendtkie zob. Wędkiewicz Stanisław
Westfal Stanisław t. I: 578, t. II: 44, 261,
289, 294, 318, 319, 334, 341, 343
Wędke zob. Wędkiewicz Stanisław
Wędkie zob. Wędkiewicz Stanisław
Wędkiewicz Stanisław (Wędke, Wędkie,
Wendtkie, Wende, -w-) t. I: 201, 248,
250, 269, 283, 306, 311, 377, 392, 394,
395, 402, 414, 415, 509–511, 515, 525,
552, 560, 561, 565, 567, 577, 578, 580,
583, 592, 594, 613, t. II: 13, 28, 53, 98,
99, 106, 161, 163, 272, 278, 307, 312,
315, 317, 347, 407, 418, 432, 433, 443,
485, 596
Wędrychowscy t. I: 164, 182
Węglarz Wiktor t. I: 237, 278, 292, 302,
t. II: 244, 468, 469, 478
Whitehead Alfred North t. II: 99
Whorf Benjamin Lee t. I: 333

Wiaziemski Piotr A. t. II: 551
Wichrow Piotr t. I: 5, 6, 8
Widajewicz Józef t. I: 518
Widera Aleksander t. II: 65
Wieczorkiewicz Bronisław t. I: 307, 556,
t. II: 46, 50, 121, 576
Wieliczka Zygmunt t. I: 118
Wielki zob. Doroszewski Witold
Wielki Julian zob. Krzyżanowski Julian
Wieluch Doman t. I: 436, 438, t. II: 67
Wierczyński zob. Vrtel-Wierczyński Stefan
Wiernadski Gieorgij W. t. II: 227, 235
Wijk Nicolaas, van t. I: 170, 444, t. II: 133,
324
Wilczek Marian t. II: 21
Wilczyński Albert t. I: 501
Wilemka zob. Willman-Grabowska Helena
Wilhelminka zob. Willman-Grabowska Helena
Willimka zob. Willman-Grabowska Helena
Wilkosz Witold t. II: 95
Willmanka zob. Willman-Grabowska Helena
Willman-Grabowska Helena (Wilemka, Willimka, Wilhelminka, Willmanka, Willmanowa) t. I: 204, 384, 564, 569, 571,
t. II: 68, 175, 420, 421, 443, 455
Willmanowa zob. Willman-Grabowska Helena
Windakiewicz Stanisław t. I: 487
Winklerówna Irena (Winkler-Leszczyńska
Irena) t. II: 382, 588
Winogradow Wiktor W. t. I: 336, t. II: 337,
558, 562, 567
Wirgiliusz t. I: 136
Witkac zob. Witkacy
Witkacy t. I: 216, 278, 323, 332, 463, 465–
–468, 482, 484, 497, 499–502, 504,
506, t. II: 87, 147, 167, 168, 241
Witkiewiczowa Jadwiga t. II: 147
Witold zob. Jabłoński Witold
Witold Drażliwy zob. Taszycki Witold
Witold Lwowski zob. Taszycki Witold
Witold Nieżyczliwy zob. Taszycki Witold
Witold Rozkoszny t. I: 502
Witold Wielki zob. Doroszewski Witold
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Wittlin Józef t. I: 276, 278–281, 413, 499,
t. II: 63, 193, 194, 196, 198, 212, 252
W.K. zob. Kotański Wiesław
Wojas t. II: 427, 526
Wojciechowska t. I: 285, 294
Wojciechowski Zygmunt t. II: 82, 182–184,
375, 512
Wojeński Teofil t. I: 556, 569, 577, 580,
581, t. II: 72–74, 76
Wojtasiewicz Olgierd (Jamnik, O.W.) t. II:
18–20, 36, 70, 72, 82, 103, 127, 132,
141, 148, 157, 158, 172, 175, 180, 208,
270, 275, 283, 284, 289, 293–295, 310,
312, 320, 322, 323, 331, 386, 400, 445,
473, 476, 499, 506, 513, 534
Wojtek zob. Szober Wojciech
Wolert Władysław t. I: 130, 135
Wolff Gustaw t. I: 524
Wolffowa t. II: 64
Wolpe Henryk t. II: 581
Worcell Henryk t. I: 483
Woźnicka Maria t. I: 169
Wójcikiewiczowa t. I: 446
Wóycicki Kazimierz t. I: 559, 566, t. II: 341
Wróblewski Mikołaj t. I: XXVIII
Wrzesiński t. I: 446
Wsewołod a. Wsiewołod t. II: 241
Wszesław t. II: 314–316
Wujek Jakub t. II: 278
Wundt Wilhelm t. I: 353
Wycech Czesław t. I: 587
Wyczółkowski Leon t. I: 298
Wydra B. t. II: 353
Wyka Kazimierz t. I: 292, 544, t. II: 220,
244, 252, 253, 263, 424, 454, 514, 515,
518, 523, 531, 532, 552, 555, 556
Wypler Jan t. II: 65, 67
Wypych t. II: 393, 461
Wysocki t. I: 452
Wyspiański Stanisław t. I: 423
Zabołocki Mikołaj A. t. II: 197
Zabrocki Ludwik t. I: 236, 252, t. II: 128,
183, 499
Zachorowski Stanisław t. II: 507
Zagórowski t. I: 563, 574, 591, 595

Zając zob. Zajączkowski Ananiasz
Zając Michał zob. Korczewski Michał
Zając-Korczewski zob. Korczewski Michał
Zajączek t. I: 509
Zajączkowscy Nadzieja i Ananiasz t. I: 248
Zajączkowska Maria Emilia t. I: 394
Zajączkowska Nadzieja t. I: 394
Zajączkowski Aleksander t. I: 394
Zajączkowski Ananiasz (Ananiasz, Zając)
t. I: 240, 269, 306, 338, 376, 377, 394,
437, 439, 441, 446–448, 509, 510, t. II:
45, 71, 72, 108, 141, 163, 225, 229,
234, 237, 260, 280, 344, 380, 467, 473,
527
Zaleski Seweryn t. I: 480
Zanosińska Irena t. II: 14
Zapolska Jadwiga t. II: 393
Zaremba Stanisław t. I: 478
Zaręba t. I: 214
Zaręba Alfred t. II: 214, 216, 237, 295, 297,
311, 314, 326, 398, 399, 401, 403, 413,
416, 418, 420, 422, 423, 425, 439, 485,
491, 492, 506, 507, 515, 537, 558
Zaruski Mariusz t. I: 137, 147
Zawadowski t. I: 362
Zawiliński Roman t. I: 157, t. II: 485
Zawistowska t. I: 446, 476
Zawodziński Karol Wiktor t. I: 455, 557,
t. II: 54, 72, 74, 76, 197, 201, 202
Zborowski Iwan K. t. II: 9
Zborowski Juliusz t. I: 43, 44, 286, 401,
t. II: 182
Zbyszek zob. Tarnowski Zbigniew
Zbucka Natalia t. I: 270, 276
Zdancewicz Tadeusz t. I: XXVIII
Zdziechowski Marian t. I: 165
Zdzisław zob. Stieber Zdzisław
Zdzisławowie zob. Stieberowie Maria i Zdzisław
Zdzitowiecka t. I: 86
Zdzitowiecka-Jasieńska Halina t. II: 241
Zegadłowicz Emil t. I: 216
Zejszner Ludwik t. I: 94
Zembatówna Maria t. II: 486
Zenon zob. Klemensiewicz Zenon
Zieleniewscy Irena i Jan t. II: 13, 126, 127
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Zieleniewska Irena (Irka) t. II: 24, 37, 39, 40
Zielicz zob. Orzechowska Hanna
Zieliczka zob. Orzechowska Hanna
Zieliczowa zob. Orzechowska Hanna
Ziemski t. II: 240
Zierhoffer Karol (Kazet) t. II: 269, 277
Ziłyński Jan t. I: 56, 163, 264, 384, 567,
t. II: 13
Zimmerman Marian t. II: 183
Ziomek Jerzy t. II: 581
Ziula t. II: 353
Złoci t. I: 315
Znaniecki Florian t. I: 307, 349, t. II: 85, 90
Zoll Fryderyk t. II: 110
Zollówna t. I: 182
Zołotow t. II: 499
Zosia zob. Kwiatkowska Zosia
Zosia zob. Nowakówna Zosia
Zubatý Josef t. I: 87

Zula t. II: 208
Zwoliński Przemysław t. II: 61, 69, 154,
170, 171, 208, 221, 265, 267, 273, 274,
301, 324, 357, 440, 489, 512, 529, 535,
543
Żebrowski Jerzy Z. t. I: 306, 603
Żeligowski t. II: 235
Żerom zob. Żeromski Stefan
Żeromski Stefan (Żerom) t. I: 4, 216, 400,
423, 487, 492, 497, 499, 556, t. II: 94,
315
Żółkiewski Stefan t. I: 589, 590, 594, 595,
599, 601, 608, t. II: 17, 166, 258–263,
271, 280, 383, 384, 437, 449, 470, 486,
490, 492, 495, 510, 512, 556
Żurauski Arkadiusz t. I: XXIV
Żurowska Wanda t. I: 513
Żurowski Kazimierz t. II: 228

Biblioteka „LingVariów”
t. 1: M. Skarżyński i M. Smoczyńska, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, Kraków 2007.
t. 2: W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16−17 maja 2008 r., pod red.
M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2009.
t. 3: Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”. Kraków 10−11 marca 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i A. Czelakowskiej, Kraków 2009.
t. 4: J. Godyń, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków 2009.
t. 5: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej,
Kraków, 25–26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.
t. 6: A. Czelakowska, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków 2010.
t. 7: H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rękopisu opracował, opatrzył przypisami i wydał M. Skarżyński, Kraków 2010.
t. 8: A. Czelakowska i M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy
Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego,
Henryka Ułaszyna, Kraków 2011.
t. 9: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia
i K. Sikory, Kraków 2010.
t. 10: Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie
z okazji Jej jubileuszu, pod red. J.S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010.
t. 11: M. Rak, Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego, Kraków 2011.
t. 12: T. Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie
trzech wsi podkarpackich), Kraków 2011.
t. 13: W. Cockiewicz, Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011.
t. 14: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja
i M. Raka, Kraków 2011.
t. 15: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Kraków 2013.
t. 16: K. Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Kraków 2013.
t. 17: Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, pod red. M. Raka i K. Sikory,
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Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona
w latach 1925–1958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są
sprawy naukowe, zawodowe i ludzkie. Jest ona dokumentem
tym cenniejszym, że obie strony łączyła bliska więź, oparta na
wzajemnym zaufaniu i otwartości. Dzięki wyjątkowości tej
wzajemnej relacji wgląd, jaki otrzymujemy w odzwierciedlony
w listach wycinek historii nauki polskiej, daje więcej niż tylko
spojrzenie z perspektywy aktorów wydarzeń. Dostarcza istotnych dla tej historii informacji, jakich nie zawierają zbiory
korespondencji mniej osobistej, w tym ważnych informacji
o ludziach i stosunkach w środowisku polskich językoznawców,
jakich próżno szukać w innych źródłach. Wreszcie, co może
najważniejsze, pozwala poznać bliżej oboje korespondentów nie
tylko jako wielkiej klasy uczonych, ale też jako osoby wzbudzające szacunek, sympatię i podziw. 33-letnia nieustanna
dysputa naukowa tych dwojga, wpleciona w bieg indywidualnych biografii i wielkiej historii, stanowi lekturę fascynującą
i pobudzającą do przemyśleń, więcej – lekturę istotną dla tożsamości polskiego językoznawstwa.
Edycja ta stanie się nie przyczynkiem, lecz fundamentalnym
źródłem do dziejów polskiego językoznawstwa w szerokim kontekście humanistyki polskiej oraz społecznej i politycznej historii kraju.
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