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rodził się 1 lutego 1874 r. w Krakowie. Był synem Maksymiliana, 
architekta pochodzącego z polskiej rodziny mieszczańskiej, i Marii 
Studzińskiej, wywodzącej się ze zubożałego ziemiaristwa kresowego. 
Maturę uzyskał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w 1891 r., 

a następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uczęszczał na wykłady językoznawcy Lucjana Malinowskiego, historyków litera

tury: Stanisława Tarnowskiego i Józefa Treriaka, historyka Stanisława Krzyżanowskie
go, sanskrytologa Leona Mańkowskiego, a pod koniec studiów — także językoznawcy 
Jana Baudouina de Courtenay. Po ukończeniu Uniwersytetu był przez cztery lata 
zastępcą nauczyciela w Gimnazjum św. Anny. W 1897 r. zdał egzamin nauczycielski, 
doktoryzował się w maju 1899 r., a we wrześniu został nauczycielem gimnazjalnym 
w Jarosławiu. Po roku powrócił jednak do Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Równo
cześnie pracował naukowo' Dzięki urlopom w pracy szkolnej pogłębiał swoje wykształ
cenie językoznawcze w Pradze w r. 1903/1904 u Jana Gebauera, Frantiśka Pastrnka, 
Jana Zubatego, a następnie w Paryżu, gdzie pracował w laboratorium fonetycznym 
Jeana Pierre’a Rousselota. Tam zapoznał się i zaprzyjaźnił z indoeuropeistą Antoincm 
Mcilletem. Habilitował się w 1905 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podjął tu wykła
dy jako docent, ale jednocześnie nadal uczył w gimnazjum. Dzięki stypendium, które 
otrzymał w r. 1907/1908, przebywał w Wiedniu, Zagrzebiu i Belgradzie, gdzie na
wiązał bliższe kontakty' z Aleksandrem Beliciem, i w Sofii, gdzie poznał Ljubomira 
Milericza. W r. 1908/1909 spędził kilka miesięcy w Moskwie i Petersburgu, gdzie 
poznał Filippa Fortunatowa, Fiodora Korsza, Aleksieja Szachmatowa i Aleksieja So
bolewskiego. W 1910 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym filologii sło
wiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wraz z Janem Rozwadowskim i Janem 
Łosiem stworzył tu głośną szkołę językoznawczą. W 1916 r. podjął obowiązki profe
sora zwyczajnego na Uniwersytecie Lwowskim. Wiosną 1920 r. wrócił do Krakowa, 
obejmując stanowisko profesora filologii słowiańskiej UJ.

Związany naukowo i emocjonalnie ze Śląskiem, brał żywy' udział w akcji 
propagandowej przed plebiscytem. W 1919 r. był członkiem polskiej delegacji na 
konferencję pokojową w Wersalu jako rzeczoznawca w sprawach językowych na 
pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim.

W r. 1920/1921 wykładał gościnnie na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie do 
jego uczniów zaliczali się Adam Tomaszewski, Piotr Gołąb i Władysław Pniewski.

Od 1921 r. nie opuszczał już Krakowa; rozwinął tu energiczną działalność 
organizacyjną i dydaktyczną. W 1924 r. założył Studium Słowiańskie, które łączyło 
kilka katedr zajmujących się sprawami słowiańskimi, i został jego dyrektorem. Stało 
się ono obok Pragi najważniejszym w czasach międzywojennych ośrodkiem studiów 
slawistycznych. Wśród inicjatyw Studium ważne znaczenie miało założone z etno
grafem Kazimierzem Moszyńskim czasopismo „Lud Słowiański”, poświęcone dia
lektologii i etnografii słowiańskiej, oraz Biblioteka Ludu Słowiańskiego.

Równocześnie z pracą uniwersytecką Nitsch działał w Akademii Umiejętności. 
W 1904 r. przejął po Janie Rozwadowskim stanowisko sekretarza Komisji Językowej 



KAZIMIERZ NITSCH 243

AU, które piastował do 1918 r. Wraz z Rozwadowskim i Łosiem redagował 
„Materiały i Prace Komisji Językowej AU”, od 1908 r. także „Rocznik Slawistycz
ny”. W 1911 r. został członkiem korespondentem AU, a w 1924 r. — członkiem 
czynnym PAU oraz sekretarzem Wydziału I. Przejął opiekę nad wydawnictwami 
językoznawczymi Akademii: „Pracami Komisji Językowej AU”, „Monografiami 
Polskich Cech Gwarowych”, „Pracami Językowymi Śląska”. W latach 1935-1952 
piastował godność przewodniczącego Komisji Językowej PAU.

Kazimierz Nitsch był współtwórcą Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 
w 1924 r. i współredaktorem jego „Biuletynu”. W 1920 r. założył Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego, które od Komisji Językowej PAU przejęło czasopismo 
„Język Polski”. Nitsch sprawował funkcję jego naczelnego redaktora aż do śmierci. 
Był też przewodniczącym Zarządu Głównego tego Towarzystwa i redaktorem 
popularnej „Biblioteczki TMJP”.

W 1928 r., po śmierci Jana Łosia, objął katedrę języka polskiego na Uniwer
sytecie Jagiellońskim oraz opiekę nad Słownikiem staropolskim.

W latach 1931-1936 Nitsch poświęcił się pracom nad reformą ortografii polskiej. 
W 1932 r. przygotował 9. wydanie Pisowni polskiej Polskiej Akademii Umiejętności. 
Po powołaniu w 1935 r. przez PAU Komitetu Ortograficznego został jego przewod
niczącym. Komitet opracował nowe przepisy i opublikował je jako wydanie 9. Pisowni 
polskiej w 1936 r. Oprócz tego Nitsch opracował w 1936 r. Pisownię polską. Przepisy, 
słownik, która mimo protestów różnych środowisk utrzymała się i obowiązuje do dziś.

Po ukończeniu 65. roku życia w lutym 1939 r. Nitsch przeszedł na emeryturę 
i postanowił się skupić na opracowaniu dawno planowanego Atlasu gwar polskich. 
Wybuch wojny udaremnił jednak te zamierzenia. 6 listopada 1939 r. Kazimierz 
Nitsch wraz z innymi profesorami i wykładowcami krakowskimi został wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-Oranienburgu. W pamięci tych, któ
rzy się uratowali, pozostał jako wzorowy kolega. Z obozu powrócił w lutym 1940 r., 
po czym rozpoczął konspiracyjną pracę naukową. Udało mu się ukończyć druk kilku 
wydawnictw PAU. Podjął również pracę nad zbieraniem materiałów do Słownika 
staropolskiego, które znajdowały się wówczas w Bibliotece Jagiellońskiej, przemiano
wanej przez Niemców na Staatsbibliodiek. W ciągu lat wojennych zdołał tak 
uporządkować i przygotować zbiory, że niedługo po wojnie można było przystąpić 
do opracowywania i redakcji słownika. Brał też udział w tajnym nauczaniu oraz 
zainicjował konspiracyjną działalność Komisji Językoznawstwa i Komisji Histo
rycznoliterackiej PAU. Na jednym z posiedzeń Komisji w 1944 r. uczczono 70. 
urodziny Kazimierza Nitscha i wręczono mu maszynopis księgi jubileuszowej Inter 
arma (wydano ją w 1946 r.).

Po wyzwoleniu Nitsch rozpoczął na nowo organizację życia naukowego 
w Krakowie: wznowił działalność Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz 
wydawanie „Języka Polskiego”. Już w lutym 1945 r. zwołał posiedzenie Wydziału 
Filologicznego PAU, wrócił do czynnej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim jako 
kierownik Katedry Dialektologii Słowiańskiej, którą prowadził do 1952 r.
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W 1946 r. wybrano go na prezesa PAU, a w 1952 — na wiceprezesa Polskiej 
Akademii Nauk. Był przewodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN do 1958 r. 
Gdy w 1953 r. powstał w PAN Zakład Językoznawstwa, Nitsch został jego kie
rownikiem. Szczególną troską otoczył pracownię dialcktologiczną, w której prowa
dził prace nad Małym atlasem gwar polskich oraz Słownikiem gwar polskich. Dopro
wadził do wydania I tomu Atlasu w 1957 r. oraz zredagował tom II, który ukazał 
się już po jego śmierci.

Kazimierz Nitsch był również współzałożycielem Komisji Ustalania Nazw 
Miejscowych, powstałej w 1946 r., która wprowadziła polskie nazwy miejscowe na 
Ziemiach Odzyskanych.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Akade
mii Nauk Związku Radzieckiego, Akademii Bułgarskiej, Serbskiej i Słoweńskiej, 
Acadcmic des Insciriptions et Belles Lettres, doktorem honoris causa Sorbony 
i uniwersytetu w Sofii. Otrzymał m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Order św. Sawy, Order 
św. Sawy z Gwiazdą.

Zmarł 26 września 1958 r. w Krakowie.

Kazimierz Nitsch był twórcą nowoczesnego polskiego językoznawstwa; dał podwa
liny kilku jego dyscyplinom. Uznawany jest przede wszystkim za twórcę polskiej 
dialektologii. Przed Nitschem istniały tylko nieliczne opisy gwar poszczególnych 
wsi, np. Śląska — opracowane przez Lucjana Malinowskiego, czy Kaszub — 
dokonane przez Friedricha Lorentza i Gerharda Bronischa, ale Nitsch jako pierwszy 
podjął badania na większych obszarach, zbierając materiał systematycznie według 
sporządzonego przez siebie kwestionariusza, który pozostał wzorem i podstawą do 
wszystkich późniejszych badań gwar polskich.

Podejmując własne badania terenowe związane z wielu wędrówkami i ogrom
nym wysiłkiem fizycznym, zaczął opis gwar polskich od ich obrzeży, najbardziej 
narażonych na niebezpieczeństwo germanizacji, tj. od Kaszubszczyzny, Prus Za
chodnich, Prus Wschodnich, Śląska. Potem przeszedł do Wielkopolski i Małopolski, 
na koniec zostawiając Mazowsze — dzielnicę różniącą się od pozostałego zespołu 
gwarowego. Jako efekt wędrówki po Kaszubach powstała jego pierwsza praca 
dialcktologiczną Studia kaszubskie (gwara luzińska) („Materiały i Prace Komisji 
Językowej AU”, 1902), w której zaznaczył peryferyjne stanowisko kaszubszczyzny 
wobec gwar polskich. Wykazując jednak przejściowe położenie Borów Tucholskich 
między kaszubszczyzną a dialektem Wielkopolski, udowodnił przynależność Kaszub 
do polskiego zespołu językowego, co było wówczas kwestionowane zarówno przez 
uczonych niemieckich, jak i rosyjskich.

W 1904 r. podjął Nitsch badania w Prusach Zachodnich, tj. na lewobrzeżnym 
Pomorzu nadwiślańskim wraz z przyległymi obszarami prawobrzeżnymi w Chcł- 
mińskiem, Lubawskiem i Malborskiem. Wynikiem tych badań terenowych była 
praca Dialekty polskie Prus Zachodnich („Materiały i Prace Komisji Językowej AU” III, 
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1907), zawierająca opis całego badanego obszaru i jasną, opartą na faktach języko
wych jego klasyfikację na dialekty kaszubskie, borowiackie, krajniackie, kociewskie, 
chełmińskie, grudziądzkie, lubawsko-malborskie. W tym samym roku ukazały się 
także Dialekty polskie Prus Wschodnich (ibidem), dające opis gwar Warmii, Ostródz- 
kiego i Mazur. O tym, jak opisy te były trafne i precyzyjne, przekonano się po 
latach, wznawiając badania na tych terenach po II wojnie światowej. Okazało się, 
że ustalenia Nitscha sprzed 40 lat pozostały w pełni aktualne.

Najdojrzalszą monografią terenową, poprzedzoną wędrówką badawczą od wsi 
do wsi, były Dialekty polskie Śląska („Materiały i Prace Komisji Językowej AU” IV, 
1909), przynoszące opis fonetyki i morfologii oraz słownik wyrazów specyficznie 
śląskich. Praca ta najpełniej ukazała zalety metody Nitscha, która pozwoliła na 
wytyczenie granicy językowej polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej. Na pograniczu 
polsko-czeskim autor zaobserwował i opisał dialekty przejściowe, tzw. dialekty laskie, 
co po ukazaniu się pracy Nitscha wywołało polemikę ważną z punktu widzenia 
teoretycznego, która przyczyniła się do ukształtowania pojęcia dialektów przejścio
wych w odróżnieniu od dialektów mieszanych.

Następnie zbadał Nitsch gwary Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i Podlasia 
z Suwalszczyzną i w ten sposób zdobył materiały z całego obszaru Polski. Wyników 
jednak nie ogłaszał w formie opisów monograficznych, lecz na zebranych materiałach 
oparł syntetyczny obraz polskich dialektów. Najpierw opublikował tekst pt. Próba 
zgrupowania  gwar polskich („Rozprawy Wydziału Filologicznego AU” XLVI, 1910). 
W pracy tej wydzielił najważniejsze dialekty, przyjmując jako podstawę podziału 
izoglosy mazurzenia i zjawisk podobnych (siakania, kaszubienia) oraz tzw. fonetyki 
międzywyrazowej. Łącząc te izoglosy z zasięgami innych zjawisk gwarowych, po 
raz pierwszy ustalił grupy dialektów polskich: Wielkopolska z Kujawami, Mazowsze 
z Podlasiem, Małopolska z Łęczyckiem, Sieradzkiem i Łowickiem, Śląsk i nowsze 
dialekty północne tzw. Prus Wschodnich. W opisach swoich po raz pierwszy 
w Polsce wprowadził mapy dialektologiczne oraz izoglosy.

Po tej wstępnej syntezie naukowej ogłosił popularną pracę Mowa ludu polskiego 
(Kraków 1911), w której omówił ważniejsze gwarowe cechy fonetyczne i morfolo
giczne oraz ich zasięgi, podział dialektów polskich i ich charakterystykę, opis 
ludowego słownictwa, wpływy języków obcych na gwary, wzajemne wpływy gwar 
i ich stosunek do języka literackiego. Książka ta jest ważna dla historii językoznaw
stwa ze względu na wyłożone tam poglądy Nitscha na język i dialekty.

W 1915 r. ukazała się druga praca syntetyzująca dotychczasowy dorobek 
dialektologiczny uczonego — Dialekty języka polskiego, wydana w Encyklopedii 
polskiej AU (III), będąca sumą wiedzy o dialektach polskich, do dziś w pełni 
aktualną. Ponownie wydano ją z pewnymi zmianami w zbiorowej Gramatyce 
polskiej (Kraków 1923) i po raz trzeci w Wyborze pism polonistycznych K. Nitscha 
(t. IV, Wrocław 1958).

W 1916 r. z inicjatywy Nitscha zaczęła wychodzić w ramach wydawnictw AU 
seria prac pt. „Monografie Polskich Cech Gwarowych”. Trzy pierwsze rozprawy 
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z tej serii to właśnie prace Nitscha, wszystkie wydane w 1916 r.: Fonetyka, miedzy- 
wy razowa, Małopolskie -eh i Prasłowiańskie l. Były to prace syntetyczne, pokazujące 
rozwój pewnych typów fonetycznych w całej Polsce lub w dużej jej części.

Na potrzeby dydaktyki uniwersyteckiej wydał Nitsch Wybór polskich tekstów 
givarowych (Lwów 1929). Drugie ich wydanie, gruntownie przerobione, ukazało 
się w 1960 i 1968 r.

Dialektologicznc badania Nitscha obok pionierskiej wartości naukowej miały 
też olbrzymią wagę moralną w czasach, kiedy nie istniało państwo polskie — ustalały 
polskie granice językowe, a tym samym — polski obszar etniczny. Nakreślone przez 
Nitscha granice etniczne stały się następnie ważnym argumentem przy wytyczaniu 
polskich państwowych granic zachodnich, a również określeniu tzw. linii Curzona 
po I wojnie światowej, a także granic północnych i wschodnich w układach poko
jowych po II wojnie światowej.

Poza obszar rdzennie polski wyszedł Nitsch w badaniach gwar polskich Wi- 
leńszczyzny, których wyniki ogłosił w artykule Język polski w Wileńszczyźnie („Prze
gląd Współczesny” XII, 1925). Obok dokładnego opisu rozmieszczenia tych gwar 
postawił hipotezę o ich świeżym, XIX-wiecznym pochodzeniu, wynikającym z po- 
lonizacji ludności litewsko-białoruskiej. Badania następców profesora w pełni traf
ność tej hipotezy potwierdził)'.

Z czasem zainteresowania Nitscha zaczęły coraz silniej kierować się ku słownictwu 
gwarowemu. Sporo zasięgów słownictwa ukazał już w Monografiach polskich cech 

gwarowych, ale służą tam one tylko ilustracji zasięgów zjawisk fonetycznych. Natomiast 
pierwszą pracą czysto leksykalną Nitscha jest duży artykuł Z geografii wyrazów polskich 
(„Rocznik Slawistyczny” VII, 1918). Od tego czasu wątek leksykalny przewijał się 
stale w twórczości Nitscha. Na szczególną uwagę zasługuje jego artykuł Jodła, świerk, 
smrek („Lud Słowiański” II A, 1931), w którym na podstawie zasięgów występowania 
tych wyrazów w przeszłości i współcześnie wysunął wnioski dotyczące przypuszczalnej 
wędrówki plemion słowiańskich jeszcze w dobie ich wspólnoty językowej. W artykule 
Mazowieckie studia przyrodnicze (ibidem), który napisał wspólnie ze swą uczennicą Ewą 
Mróz-Ostrowską, zainicjował nowy dział dialektologii — geografię wyrazową. Pod 
koniec życia ogłosił Studia z historii polskiego słownictwa (Kraków 1948), które stanowią 
doskonałą prezentację filologiczno-dialektologicznej metody autora.

Zainteresowania geografią wyrazową doprowadziły Nitscha do pomysłu 
opracowania atlasu gwar polskich na wzór podobnych atlasów opracowywanych 
już w kilku innych krajach. Wstępem do tego wielkiego przesięwzięcia byłAt/m' 
językowy polskiego Podkarpacia (Kraków 1934), który Nitsch przygotował wspólnie 
ze swoim uczniem, Mieczysławem Małeckim. Był to pierwszy atlas językowy 
polski, a jednocześnie słowiański. Równocześnie z inicjatywy Nitscha i pod jego 
kierunkiem rozpoczęto przygotowania do opracowania atlasu ogólnopolskiego. 
Druga wojna światowa prace te przerwała.

Dopiero po wojnie, w 1950 r., powstała przy PAU, a następnie przy Komitecie 
Językoznawstwa PAN Komisja Atlasu Gwar Polskich, na której czele stanął 
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K. Nitsch, kierując najpierw pracami przygotowawczymi, a potem terenowymi oraz 
organizowaną przez siebie Pracownią Atlasu Gwar Polskich. Pierwszy tom zapla
nowanego na dwanaście tomów dzielą pt. Mały atlas gwar polskich ukazał się 
w 1957 r. Tom II Nitsch zdołał jeszcze przygotować do druku. Po jego śmierci 
opiekę nad Atlasem przejął uczeń Profesora, Mieczysław Karaś. W 1970 r. praca 
została zakończona jako pierwsza i wówczas jedyna w całej Słowiariszczyźnie. Liczy 
ostatecznie trzynaście tomów z 603 mapami.

Drugim przedsięwzięciem na wielką skalę, o którym Nitsch marzył, było 
opracowanie nowego słownika gwar polskich, gdyż, jak udowodnił w recenzji 
(„Rocznik Slawistyczny” IV, 1911), słownik Jana Karłowicza stracił już na aktual
ności. Przy okazji tej recenzji wyłożył Nitsch także założenia metodologiczne nowego 
słownika gwar polskich. Już wcześniej zebrał do niego wiele materiałów, które po 
wojnie weszły pod jego kierunkiem w stadium redagowania. Nie doczekał jednak 
ukazania się tomu I. Pracę nad słownikiem przejęli uczniowie Nitscha — Mieczysław 
Karaś, a po jego śmierci — Jerzy Reichan. Pierwszy tom Słownika gwar polskich 
ukazał się w 1977 r.; do dziś wyszło pięć tomów.

Kazimierz Nitsch nie ograniczał się do samego opisu gwar. Interesowały' go 
też problemy' genezy: jak powstawały różne typy gwar lub zjawiska gwarowe, jak 
dialekty wpływały na siebie, wreszcie jaki był udział dialektów dawnej Polski 
w tworzeniu ponaddialektalnego języka literackiego. I tak np. odkrył, że dzisiejsze 
zasięgi cech gwarowych, wyodrębniające poszczególne dzielnice dialektalne: Wielko- 
polskę, Śląsk, Małopolskę i Mazowsze, są zgodne z dawnymi granicami plemien
nymi. Obserwacja ta skłoniła go do postawienia hipotezy o pochodzeniu zjawiska 
mazurzenia z czasów plemiennych.

Najważnejszą próbą odtworzenia przemian, jakie zachodziły na dużym obszarze 
gwarowym, jest praca Z historii narzecza małopolskiego (w: Symholaegrammaticae in 
honorem Ioannis Rozwadowski, t. II, Kraków 1928), w której podjął próbę wyjaśnienia 
północnomałopolskich gwar tzw. bcznosówkowych jako hiperpoprawności przeja
wianej przez ludność małopolską naśladującą w XVI w. „lepszą” wymowę wielko
polską.

Frapującym odkryciem dialektologiczno-historycznym Nitscha było również 
wskazanie całego pęku izoglos odsuwających Mazowsze poza zwarty obszar dialek
tów polskich. Wytłumaczenie tego faktu widział Nitsch w peryferyjnym położeniu 
Mazowsza, które aż do XVI w. było luźniej związane z państwem polskim jako 
księstwo lenne, a także w możliwym wpływie substratu pruskiego oraz w powią
zaniach Mazowsza z dialektami wschodniosłowiańskimi.

Prace nad relacjami gwar polskich i języka literackiego doprowadziły' Nitscha 
jeszcze przed I wojną światową do sformułowania poglądu, że podstawą tego 
języka był dawny dialekt wielkopolski, który wraz z dynastią Piastów przedostał 
się do Krakowa i tu rozwijał się dalej na małopolskim podłożu. Poglądy Nitscha, 
wyłożone najdobitniej w jednej z najgłośniejszych prac z tego zakresu: O wzajem
nym stosunku gwar ludowych i jeżyka literackiego. 1. Pochodzenie polskiego języka 
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literackiego. 2. Polskie dialekty kulturalne. 3. Wpływ dialektu kulturalnego na dialekty 
ludowe („Język Polski” I, 1913), wywołały ogromną dyskusję, trwającą przez 
dziesięciolecia. Polemika ta spowodowała podjęcie przez jej uczestników wielu 
prac szczegółowych, dzięki którym wzrosła ogólna znajomość staropolszczyzny 
literackiej i gwarowej.

Łączenie badań dialektologicznych, historycznojęzykowych i historycznych, 
zainicjowane przez Nitscha, zrodziło drugi nowy dział dialektologii polskiej — 
dialektologię historyczną. Nitsch posługiwał się bowiem faktami językowymi za
czerpniętymi z dawnych tekstów oraz z dzisiejszych gwar w celu rekonstruowania 
dawnych izoglos gwarowych, które ulegały niekiedy w porównaniu ze stanem 
dzisiejszym pewnym przesunięciom. Metodę tę stosował w wielu pracach. Własne 
zaś rozumienie dialektologii historycznej wyłożył w artykułach: Co to jest dialektologia 
historyczna? („Biuletyn PTJ” VIII, 1948) oraz Co wiemy naprawdę o dialektach 
ludowych XVI w. („Język Polski” XXXIII, 1953).

Kazimierz Nitsch był także historykiem języka. Jego pierwsza drukowana praca 
O pisowni i języku „Kazań” Paterka („Prace Filologiczne” V, 1899) dotyczyła języka 
pisarza pierwszej połowy XVI w. Później także zajmował się językiem różnych 
autorów, m.in. Kochanowskiego, Krasickiego, Żeromskiego, Reymonta, kilkakrotnie 
językiem Mickiewicza, (Z zagadnień języka Mickiewicza^ „Język Polski” XIX, 1934). 
Na de ówczesnego językoznawstwa były to pozycje wyróżniające się pod względem 
metodologicznym — wszędzie pomagała Nitschowi znajomość gwar polskich. 
Najwyraźniej jednak ujawniło się to w niezwykle pomysłowej pracy Z historii polskich 
rymów. Studium językowe (Warszawa 1912), którą mógł napisać tylko historyk języka 
będący jednocześnie dialektologiem. Jest to bowiem pierwsza praca, która tropi 
wymowę pisarzy pochodzących z różnych geograficznie dzielnic na podstawie 
sposobu rymowania wyrazów. Na przykładzie trzydziestu poetów — od Kochano
wskiego do Staffa — zauważył w historii języka polskiego takie cechy i zjawiska, 
które późniejsi badacze odnajdywali zapisane w tekstach. Metodę wnioskowania 
o wymowie na podstawie rymów przejęli późniejsi badacze.

Nitsch jako dialektolog i historyk języka pierwszy zwrócił uwagę na istnienie 
dialektów kresowych jako regionalnych odmian języka polskiego, a Kresom Wschod
nim przypisywał rolę dialektalnych dzielnic Polski, które miały ważny udział w kształ
towaniu się polskiego języka literackiego. Myśli te rozwinął we wspomnianej rozprawie 
Z historii polskich rymów, w której najobficiej uwzględnił poetów „ruskich” — od Rusi 
Czerwonej po Wilno — oraz w artykule Wpływ prowincji ruskich na polszczyznę literacką 
(„Język Polski” I, 1913).

Historii języka polskiego przysłużył się Nitsch również w ten sposób, że położył 
podwaliny pod drugie — obok słownika gwarowego — monumentalne wydawnic
two: Słownik staropolski. Materiały do niego gromadził od czasów młodości wraz 
z Janem Łosiem. Prace nad tym słownikiem zintensyfikował po II wojnie, przyczy
niając się do zorganizowania pracowni, w której umieścił swoich uczniów i którą 
otaczał najtroskliwszą naukową opieką. Dożył wydania I zeszytu Słownika w 1955 r. 
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Po śmierci Profesora dzieło kontynuowali jego uczniowie pod kierunkiem Stanisława 
Urbańczyka; obecnie słownik ten jest niemal na ukończeniu.

Zainteresowania badawcze Nitscha przejawiały się także na polu slawistyki 
i dotyczyły zachodniosłowiariskiej grupy językowej. W pracy Stosunki pokrewień
stwu jpzyków lechickich („Materiały i Prace Komisji Językowej AU” III, 1907) 
wykazał znamienne pokrewieństwo języków zachodniosłowiariskich, które jak 
sąsiednie pasma tęczy stopniowo przechodzą w siebie, ale jak pasma końcowe — 
nigdy się do siebie nie zbliżają. Języki te uszeregował ze względu na stopień 
pokrewieństwa następująco: w grupie lechickiej język połabski przechodzi w ka
szubski, ten w polski, polski zaś stanowi przejście do dolnołużyckiego z grupy 
łużyckiej, dolnołużycki do górnołużyckiego, ten zaś zbliża się do języka czeskiego 
z grupy czeskiej, który dalej stanowi przejście do słowackiego. Wynika z tego, że 
np. język polski bliższy jest połabskiemu i dolnołużyckiemu niż np. słowackiemu 
czy czeskiemu.

Onomastyką Nitsch nie zajmował się w sposób systematyczny, ale jednak ogłosił 
kilkanaście artykułów objaśniających różne nazwy miejscowe, sposoby tworzenia 
nazw synów, żon, córek od imienia ojca lub męża. Bardzo interesujący i pouczający 
był cykl jego artykułów Pogadanki o imionach i nazwiskach („Język Polski” XXVI, 
1946; XXVIII, 1948; XXIX, 1949; XXXI, 1951). Jako onomasta dialektolog 
w swoich pracach podkreślał niejednokrotnie znaczenie dokumentacji terenowej 
nazw, która pozwala odróżnić formy żywe, a więc autentyczne, od mylących 
i zwodniczych form papierowych, kancelaryjnych.

W polu zainteresowań Nitscha pozostawał także język współczesny i choć 
na jego temat nie ogłosił większego studium, to jednak pozostawił mnóstwo 
artykułów z celnymi obserwacjami, jak np. Kilka uwag o wymowie nosówek w pol- 
szczyźnie literackiej („Materiały i Prace Komisji Językowej AU” III, 1907), Przy
czynki do wymowy dzisiejszej polszczyzny literackiej („Materiał}' i Prace Komisji 
Językowej AU” IV, 1909) — pierwsza polska praca z fonetyki eksperymentalnej, 
O kilku spornych formach deklinacyjnych („Język Polski” XI, 1926), Przyczynki do 
wymowy polszczyzny kulturalnej („Prace Filologiczne” XII, 1927), Odmiana rze
czowników męskich na -o („Język Polski” XXVIII, 1948), Tajemnica polskiego czasu 
przeszłego złożonego („Język Polski” XXXVI, 1956) czy broszurka dla studentów 
pt. Dzisiejszy system głosowy (Kraków 1925), ujmująca zagadnienia fonetyki ze 
stanowiska fonologicznego. Ważną rolę odegrał Nitsch przy ustalaniu Prawideł 
poprawnej wymowy połskiej (wspólnie z T. Bennim, Z. Klemensiewiczem i J. Roz
wadowskim; Kraków-Warszawa 1930).

Nitsch doskonale rozumiał potrzeby językoznawstwa poprawnościowego, roz
wijał więc działalność popularyzatorską: pisarską, prelegencką i organizacyjną w To
warzystwie Miłośników Języka Polskiego. Jego poradnictwo językowe oparte było 
z jednej strony na znajomości historii języka, z drugiej zaś — uzusu językowego 
dialektów kulturalnych różnych dzielnic Polski. Cechowała go tolerancja dla różnych 
wariantów polszczyzny.
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Bibliografia prac Kazimierza Nitscha liczy ponad 700 pozycji, a najważniejsze 
z nich znalazły się w czterotomowym Wyborze pism polonistycznych (t. I-IV, Wrocław 
1954-1958).

Jako pedagog Nitsch wychował zastępy uczniów, był, jak o nim napisano, 
łowcą językoznawczych talentów. W każdym roku swojej nauczycielskiej działalności 
potrafił pozyskać godnego adepta. I tak np. w 1928 r. kształciło się u Nitscha wielu 
wybitnych potem uczonych, jak Mieczysław Małecki, Zdzisław Stieber, Antonina 
Otrębska-Jabłońska, Maria Dłuska, Salomon Jaszuński, Stanisław Rospond, Wiktor 
Weintraub, Alfred Fei, z cudzoziemców zaś — Iwan Leków, Pctar Djordjić, Josip 
Hamm, Istvan Kniezsa, Kiril Mirczew, Radomir Aleksie. W następnych latach 
znaleźli się w „szkole Nitscha” wychowankowie lwowskiej szkoły językoznawczej: 
Władysław Kuraszkiewicz i Tadeusz Milewski, a ponadto Ewa Mróz-Ostrowska, 
Leszek Ossowski, Franciszek Sławski, Stanisław Urbańczyk, Wiktor Węglarz. Jego 
studentem był też Kazimierz Wyka. Po II wojnie dołączyli do nich: Mieczysław 
Karaś, Marian Kucała, Zofia Kurzowa, Zenon Leszczyński, Jerzy Reichan i inni.

Nitsch uczył z pasją. Niecierpliwili go i irytowali uczniowie słabi, ale zdolnych 
cenił, opiekował się nimi, poświęcał czas ich pierwszym naukowym pracom, zabiegał 
o stypendia krajowe i zagraniczne. Nitsch utworzył własną szkołę, która stała się 
znana nie tylko w Polsce, ale i w krajach słowiańskich.

W ocenie ludzi był absolutnie bezstronny, współpracowników traktował bez 
uprzedzeń, nie interesował}' go plotki, przekonania polityczne, narodowość, wyznanie, 
pochodzenie społeczne. Cenił jedno — umiłowanie nauki. Wewnętrzny ogień, pasję 
naukową odczuwali uczniowie w każdym jego zdaniu. Wiedzieli równocześnie, że ich 
mistrz jest wszakże nieprzejednany wobec nieuctwa i blagi, lenistwa i bałaganiarstwa.

Nitsch hołdował ideałom demokracji i socjalizmu. Przyjąwszy je w młodości 
(działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej i w Uniwersytecie Ludowym), pozostał 
im wierny do końca. Przeciwstawiał się antysemityzmowi i nacjonalizmowi, które 
pleniły się przed II wojną światową na polskich uniwersytetach. W życiu politycz
nym jednak czynnego udziału nie brał.

Wielki obywatel, konsekwentny, światły, odważny demokrata, znalazł się wśród 
uczonych protestujących przeciw tzw. sprawie brzeskiej w Polsce międzywojennej 
i przeciw prześladowaniom za przekonania w Polsce Ludowej.

Nitsch zbudował polskie językoznawstwo. Sam tworzył całe jego dziedziny, wypełnił 
je trwałymi osiągnięciami, a także zorganizował najpotrzebniejsze i do dziś najefektyw
niejsze instytucje naukowe. Zostawił po sobie cały szereg wybitnych następców.

Wielkość Nitscha budowała się na jego konsekwentnym racjonalizmie, przeni
kliwym krytycyzmie badacza, ogromnej pasji, a także bezwzględnej czystości mo
ralnej, co pozwalało mu skupiać wokół siebie różne osobowości twórcze.

Jako wieloletni profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry 
Języka Polskiego, twórca Studium Słowiańskiego, dzięki swoim dziełom naukowym 
i pracy na rzecz organizacji nauki umocnił renomę Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w całej Europie.
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