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ТАDEUSZ LЕНR-SPLAWINSКІ

(ТWORСZOSG NAUКОWА I DZIALALNOSС ОRGANIZАСYJNA)

1. Slawistуka poniosla ciežka strate: w dniu 17 lutego 1965 г. Zmart nag

le w Кrakowie znakomity uczony, nestor polskiej slawistуki, dugoletni pro

fesor Uniwersуtetu jagiellonskiego, wszechstronny organizator slawistycznego

žycia naukowego, inicjator wielu przedsiewzieć w dziedzinie słowianoznaw

stwa w Polsce, wychowawca kilku pokoleri slawistów, Таđeusz Lehr-Spla

withski.

Urodzony 20 IX 1891 г., po studiach w zakresie filologii słowianskiej,

klasycznej i historii w Uniwersуtecie Jagiellońskim, gdziew 1913 г. uzysku

je doktorat filozofii (Studia nad akcentem pomorskim), po naukowуm pobусіе

w Wiedniu, u Vondräka, w 1917 г. habilituje siew Кrakowie (Ze studiów nad

akcentem slowianskim), a w 1919 г. zostaje profesorem filologii słowianskiej

w Poznaniu. W trzy lata póžniej opuszcza Poznan, z którуm jednak przez cate

swoje žусie zawsze pozostawat w bliskich kontaktach naukowych i przenosi

sie na Katedre Filologii Słowianskiej Uniwersуtetu jana Kazimierza wе

Lwowie, gdzie rozwija žуwa dzialalnošć i tworzy lwowska szkote slawistусz

naw ciagu niedługiego, bozaledwie siedmioletniego tam pobytu (1922—1929).

W roku 1929 obejmuje Katedre Filologii Slowiańskiej w Uniwersуtecie Jagie

llońskim, gdzie prowadzi szeroka dzialalnošć naukowa, dуdaktyczna i organi

zacyjno-naukowa, która to dzialalnošć rychto swуm zasiegiem wуkracza poza

ošrodek krakowski (uniwersуtecki i zwiazany z Polska Akademia Umiejetnoš

сі, роtem Polska Akademia Nauk) zarówno przez kontakty ze swуmi wу

chowankami, którzy obejmuja katedry w kilku uniwersуtetach polskich i za gra

nica, jaktež przez osobistу udzial Т. Lehra-Splawinskiego wogölnopolskim žу

ciu naukowуm w Zakresie jezykoznawstwa slowianskiego i słowianoznawstwa

w ogóle.
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Z wyjatkiem okresu 2. wojnу šwiatowej, na której poczatku T. Lehr

Splawinski, owoczesny Rektor Uniwersytetu Jagiellonskiego, aresztowany

przez hitlerowсów w listopadzie 1939 r. wrazz innymi profesorami WSzechnicy

Jagiellonskiej przebywa w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, profesor

kontynuuje swoja dziatalnošćaž do chwili šmierci. Nie przerwat catkowicie

pracу nawet w czasie okupacji, bo niezaležnie od pracу naukowej, która pod

jat po powrocie z obozu w Sachsenhausen (w czasie wojnу рisze m. in. swоја

ksiažke Jezyk polski. Pochodzenie, powstanie, rozwoj oraz Poczatki Slowian),

prowadzi tež zajecia dydaktусzne (wyklady i seminaria) dla studentów filo

logii polskiej i stowianskiej w zorganizowanym w ramach Uniwersytetu Ja

giellonskiego tajnym nauczaniu w latach 1943. i 1944.

Wlatach powојепnусh równoleglez praca naukowa petni szereg funkcji

kierowniczych, organizacyjno-naukowych, juž to w Uniwersytecie Jagiellofi

skim jako jego pierwszy powојеmny rektor, równoczešnie kierownik Katedry

Fitologii Slowianskiej, dyrektor Studium Stowianskiego a potem Instytutu

Јеzykoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellonskim, juž to jako przewodniczacy

Komitetu Slowianoznawstwa PAN oraz Komisji Slowianoznawstwa Oddzialu

PAN w Krakowie, przewodniczacy Polskiego Komitetu Slawistów, kierownik

stworzonej przez siebie pracowni Stownika prastowianskiego w Krakowie, dy

rektor a požniej kurator Instytutu Zachodniego w Poznaniu, redaktor czywspó}-

redaktor wielu organów stowianoznawstwa polskiego. Funkcje przewodnicza

cegow organach Polskiej Akademii Nauk i funkcje redaktorskie sprawowat

nadal po 1962 r., tj. po przejšciu na emeryture w Uniwersytecie Jagiellonskim,

stale naukowo twörczy przygotowywat m. in. nowe wydanie ksiažki О роcho

dzeniu i praojczyžnie Stowian oraz o misji Cyryla i Metodego. Prac tych nie

danyim Mu bуfo, z wielka dla slawistуki strata, ukoriczyć: nagla šmierć prze

rwaža trudy žусia naukowego wielkiego uczonego.

2. Dorobek i osiagniecia naukowe Profesora Tadeusza Lehra-Spla

winskiego sa wielkie i wielostronne. Badania zmariego slawisty szly

w kilku kierunkach, dotусzуly zarówno podstawowych zagadnieh ogól

noslawistусznусh, jak tež poszczególnych grup jezykowych i jezyków

slowianskich, zachodzacych miedzy nimi zwiazków i to nie tylko

* Por. o tуm w ksiažce pt. Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego

nauczania w Uniwersytecie Jagiellonskim w latach 1941—1945. — Praca zbiorowa.

Zredagowali Maria i Alfred Zarebowie. Kraków 1964.
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šcišle lingwistусznусh, lecz takže w Szerokim ujeciu historyczno-kultu

ralnym“. Bibliografia prac zmariego obejmuje ponad 400 pozycji“.

А. Južw milodošci zajah sie uczony wyjašnjeniem skomplikowanych za

gadnieh akcentuacyjno-intonacyjnych wstowianszczyžnie i poczawszy od swej

pracy doktorskiej pt. Studia nad akcentem pomorskim (z mapa MPKJ VI,

1913, s. 359—451)" poprzez swa teze habilitacyjna Ze studiów nad akcentem

stowialiskim (Kraków 1917), wielokrotnie temat ten póžniej podejmowal w

Szeregu rozpraw i artykutów takich jak, žeby wymienić wažniejsze, O prasto

wiafskiej metatonii (Kraków 1918), О јаkosci intonacji stowianskich (RS/2,

1922, s. 254—294), De la stabilisation de l'accent dans les langues slaves de l'

оuest (RES III, 1923, s. 173—192), Najstarsze prastowiafskie prawo cofania

akcentu (SGJR II, 1928, s. 85—100) i niedawno temu ogloszonусh, nр. Z

rozwažari o powstaniu akcentuacji polabskej (SFPS III, 1963, s. 73—102).

Drugim problemem, który pasjonowat T. Lehra-Splawinskiego jest kapi

talne zagadnienie etnogenezy Stowian. Problemem tуm zajmowat sie nasz

uczony przez cate swoje žусie: od opublikowania pierwszego na ten tematarty

kutu pt. Kilka uwag o praojczyžnie Stowian (STLw IV, 1924, s. 62—65) až

po lata ostatnie stale powracat do tego zagadnienia, którego najреfniejsze ujecie

dal w pracy O pochodzeniu i praojczyžnie Stowian (Poznati 1946) oraz wсуk

lu: Poczatki Slowian, Рrastowianie (Kraków 1946). Biorac za podstawe wyni

ki badan róžnych dyscyplin, historii, jezykoznawstwa, onomastуki (zwlaszcza

nazw wodnych), prehistorii i antropologii postavit T. Lehr-Splawiћski hipo

teze o zachodniej kolebce Prastowian, w dorzeczu Odry i Wisty, oraz o póžniеј

szym dopiero przesunieciu sie ich na obszary wschodnie, nad Dnieprem. Pra

ce dotусzace etnogenezy Stowian sa wielkim osiagnieciem zarównoze wzgle

2 Žycie i dziatalnošć naukowa i naukowo-organizacyjna prof. T. Lehra-Spla

wiћskiego przedstawiaja nastepujace artykuty: V. Kuraszkiewicz, Czterdziestolecie dzia

falnošci naukowej Tadeusza Lehra-Splawiћskiego, PZ VII, nr. 7/8, 1951, s. 601—609

Т. Мilewski, Badania Tadeusza Lehra-Splawiћskiego nad kontaktami stowiafsko-germafi

skimi, ibid., s. 593—600 ; Z. Klemensiewicz, Dwie rocznice prof. Tadeusza Lehra-Spla

winskiego, JP XXXI, 1951, s. 193—196; T. Milewski, Tadeusz Lehr-Splawifski jako

lingwista, PS III, 1952, s. 21—26; J. Widajewicz, T. Lehr-Splawiћski jako historyk

ibid., s. 7—20 ; Z. Stieber, Tadeusz Lehr-Splawiћski jako slawista i polonista, JP XLII,

1962, s. 1-7; С. Радева, Два кобилеи на видни полски езиковеди (Акад. Тадеуш

Лер-Сплавински и акад. Зенон Клеменсевич — 70-годишни, БЕ ХII, 1962, кн

3, I, c. 246—248; P. Zwolinski, Tadeusz Lehr-Splawiћski jako badacz jezyka pol

skiego, Por. J. 1965, z. 3 (223), s. 97—101.

* Por. А. Siudut, Bibliografia prac naukowych Tadeusza Lehra-Splawiћskiego

1911—1950, РZ VII, nr. 7/8, 1951, s. 610—624 oraz J. Rusek i Z. Wagner, Biblio

grafia prac Tadeusza Lehra-Splawinskiego za lata 1951—1961, Studia linguistica in

honorem Thaddaei Lehr-Splawitiski, PWN 1963, s. 7—18.

* Por. Wуkaz skrötöw na koricu niniejszego artykulu.
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du na nowe ujecie zagadnienia, jak tež zuwagi na szeroka podbudowe dowо

dowa. Stanowia one znakomity przykad syntezy naukowej wielu dyscyplin,

šwiadczac zarazem o szerokošci horyzontów badacza.

Jestrzecza zrozumiata, že uczonego zmierzajacego do wykrycia praojczy

zny Stowian zainteresuje tež problem jezyka prastowiafskiego i jego zwiaz

ków Zinnymi jezykami indoeuropejskimi. Zainteresowaniom tуm dawa wyraz

Т. Lehr-Splawitiski w takich pracach, jak Kilka uwag o nosćwkach prasto

wiafskich (RS X, 1931, s. 116—137), O tzw. przestawсе руnnусh wјеzykach

stowiafskich (PF XIV, 1929, s. 635—643), О mieszaniu prastowiafskich

polaczeti te 1 t z to 1 t wјеzykach pótnocnosiowiafskich (PF ХV/2, 1931,

s. 345—361), Pröba datowania tzw. II palatаlizacji spóglosektуlnojezykowych

wјеzyku praslowianskim (SFPS I, 1955, s. 375—383; rozwiniecie wcze

šniej poruszonego zagadnienia w RS IV, 1911, s. 141—148), О dialektach

praslowiafskich (SPSSF, 1932, s. 577—585), Powstanie, rozrost i rozpad

wspölnoty prastowiafskiej (PZ VII, z. 3/4, 1951, s. 350—378), Szkic dzie

јów jezyka prastowiafskiego (SFPS III, 1958, s. 243—265), Wspölnota

balto-slowianska a problem etnogenezy Stowian (SA IV, 1954, s. 1-21),

Kilka uwag o stosunkach jezykowych celtycko-prastowiafskich (RS ХVIII/1,

1956, s. 1—10) i in.

Uczony nie ograniczy sie przy tym wyfacznie do systemu gramatycz

nego, zajmowat sie tež zagadnieniami stownictwa prastowiafskiego, o czym

swiadcza prace, np. Les emprunts latins en slave commun (Eos 1929, s.

705—710), Dziedzictwo prastowiafskiew stownictwie wspölczesnych jezyków

stowianskich (KRMZS, 1934, s. 70—72) wreszcie koncepcja Slovnika

prastowianskiego realizovanego pod kierunkiem tego uczonego w Zakladzie

Stowianoznawstwa PAN w Krakowie“.

Wbliskim zwiazku z problemem etnogenezy Stowian pozostaja zaintereso

wania onomastусzne T. Lehra-Splawiћskiego. Dane nazеwnicze wykorzy

stywal on w szerokim zakresie w swych pracach o praojczyžnie Stowian, sam

pošwiecil tym zagadnieniom szereg rozpraw dotусzacych nazw wód i miejsco

wošci, jak tež nazw osob i plemion, np. Rozmieszczenie geografiсzne prasto

wiafskich nazw wodnych (RS XXI/1,1960, s. 5—22+mapa), Оросhodzeniu

nazwy rzeki Nysa (ЈР ХХV, 1945, s. 45—47), O nazwie pomorskiego

grodu Wo 1 in — Ju 1 in u ujšcia Odry (RG VII./VIII, 1935, s. 37—43),

Jeszcze raz Gniezno czy Szczecin w regešcie dokumentu Dagome

Јudех (SО ХХ, z. 2, 1960, s. 85—89), D a b r 6 w ka czy D o b r a wa(ЈР

ХVII, 1932, s. 104—109), Nazwy ludów i plemion stowiafskich (SSS, Zeszyt

* Por. T. Lehr-Splawitiski i F. Slawski, Z pracowni slownika praslowiafskiego,

RS ХХ/1, 1958, s. 3—15 i w redakcji wymienionych Stownik prastowianski. Zeszyt

pröbny, Kraków 1961, stron 66.
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dyskusyjny, Wroclaw 1958, s. 75—77), Znowu o nazwie S to w i an (ЈР

ХХVIII, 1948, s. 140—146), Z onomastуki Slowian lechickich (Onomastica

IV, 1958, s. 289—297) i in.

V centrum uvagi uczonego badajacego problemy jezyka prastowian

skiego, jego struktury,wspolnoty, wzrostu i rozczionkowania znalaziy sie oczy

wišcie zagadnienia pokrewieristwa jezyków stowiariskich, ksztaltowania sie

grup jezykowych oraz struktury poszczególnych jezyków stowianskich. Za

gadnieniom tуm pošviecif Т. Lehr-Splawiћski szereg znakomitych opra

cowari, czy to ogólnych, takich jak Problem ugrupowania јеzyków stowianskich

(ВРТЈ. ХIV, 1955, s. 112—121), czy tež dotусzacych odrebnych grup jezy

kowych i poszczególnych jezyków stowiafskich.

Prace T. Lehra-Splawitiskiego o akcentuacji pomorskiej pociagnety za

Soba jego trwate zainteresowanie jezykami zachodniostowianskimi, przede

wszystkim, ale nie wyfacznie, jezykami i dialektami nadbaltyckimi. Z tego

kregu zainteresowaf powstaja zasadnicze prace o jezyku dawnych Potabian,

takie jak (poza wspomnianymi juž z dziedziny akcentuacyjno-intonacyjnej)

Zapožyczenia dolinoniemieckie w jezyku polabskim (МРКЈ VII, 1920, s.

271—318), О dzialaniu analogii w koniugacji polabskiej (SO I, 1921, s.

186—193), Z deklinacji polabskiej (PLВ 1921, s. 171—174), Glosownia

polabska w porównawczej gramatyce stowiafskiej W. Vondráka (SO III/IV,

1925, s. 400—420), Przyczynki do gramatyki i slownika jezyka polabskiego

(SO VI, 1927, s. 1-25), których ukoronowanie stanowi kapitalna Gramatyka

potabska (Lwów 1929, s. XV + 278), jedуne do tej pory przedstawienie

systemu jezykowego polabszczyznу w oparciu o zapisy szczatków wymar

lego na przefomie XVII i XVIII w. jezyka Drzewian.

Dalszym ciagiem tego kregu zainteresowari uczonego sa z jednej strony

prace ozwiazkach jezyka Polabian zinnymi jezykami zachodniostowiafskimi,

nр. МоWa dawnych Polabian w stosunku do grupy jezykowej pomorsko

-polskiej (SO I, 1921, s. 121—159), Szczatki jezyka dawnych stowiafskich

mieszkanców Rugii (wspölnie z J. Legowskim, SO II, 1922, s. 114—136),

О narzeczach Stowian nadbaltyckich (PIB XIV, 1934, s. 251—297), О

dawnych narzeczach Stowian Pomorza Zachodniego i ziem przyleglych

(Konferencja Pomorska, Warszawa 1956, s. 21—36) i inne, z drugiej zaš

prace nad etymologia polabska (por. SО V, 1926; SO VIII, 1929) urzeczy

wistnione w wydaniu wspölnie z K. Polariskim pierwszego zeszytu Stownika

etymologicznego jezyka Drzewian polabskich (Wroclaw-Warszawa—Kraków

1962).

Оpröcz prac dotусzacych ogólnych zagadnieh zachodniostowiafskich,

takich jak Prastowiafskie je- w jezykach zachodniostowiafskich (RS VIII,
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1918, s. 152—156), Les voyelles nasales dans les langues léchites (RES VI,

1926, s. 54—65) (tu tež naležy cytowany juž artykut De la stabilisation de l'

accent dans les langues slaves de l'ouest) dat T. Lehr-Splawiћski szereg

prac z zakresu jezyka czeskiego i polskiego.

Z zagadnieniem podziatu dialektycznego prastowiafskiego jezyka faczy

sie opracowanie pt. To historyczne ugrupowania gwar czeskich (RS ХVII/1,

1952, s. 9—27 + mapa), inne prace bohemistусzne odnosza sie do stosunków

kulturno-jezykowych polsko-czeskich, o czym bedzie mowa osobno.

Prace polonistусzne sa tematycznie róžne. Znaczna ich czešćwiaže sie

z zagadnieniami jezyków Stowian nadbaltyckich (por. wyžej), np. Zachodnia

granica kaszubszczyznу wwiekach šrednich (SO ХVI, 1937, s. 139—150), Naj

starsze nazwy plemion polskich wobcych žrödiach (ЈР ХLI, 1961, s. 263–268),

sporo rozpraw i artykutów poruszawybrane zagadnienia polszczyznу wspći

czesnej i okresów dawniejszych (Kilka uwag o klasyfikacji glosek polskich,

JP XI, 1926, s. 33—40); Reform der polnischen Rechtschreibung, SRu

1936, s. 381—385; Przyczynki do polskiej morfologii historycznej, STILw

VI, 1926, s. 60—62), czesto na szerszym tle stowianskim (Jedna z izofon

pólnocno-zachodnio-stowianskich. Formy typu w P o 1 s z c z e itр.,

SOX, 1931, s. 153—159). Tu težwspomnieć trzeba o šwietnym opracowaniu

јеzyka Bogurodzicy (Prace historyczno-literackie kuczci Ign. Chrzanowskie

go, Kraków 1936, s. 85—107). Wiele jest artykutów wyjašnjajacych forme

i etymologie wyrazów, nр. Pochodzenie i rozpowszechnienie wyrazu kr 6 1

w роlszczyžnie i winnych jezykach stowiafskich (PF XII, 1927, s. 44–53),

О pochodzeniu wyrazu ty dzi e h (ЈР ХIII, 1928, s. 12—14), Staropolskie

i gwarowe dzisia (JР ХVI, 1931, s. 147—148), Pol. c h i ona ć, otch | a ti

(ЈР ХХIV, 1939, s. 40—45) i in. Istotny jest udziat T. Lehra-Splawinskiego w

dyskusji o pochodzeniu polskiego jezyka literackiego, w której kilkаkrot

nie zabierat glos, por. Problem pochodzenia polskiego jezyka literackiego

(Przegl. Wspölcz. V, t. ХVIII. z. 53, Kraków 1926, s. 322—333, pod

tуm samym tytutem w Studiach Staropolskich III, 1956, s. 18—29),

Jeszcze o pochodzeniu polskiego jezyka literackiego (ЈР ХХХVII, 1957,

s. 1—19).

Znaczny jest wklad T. Lehra-Splawiriskiego w wyjašnianie sto

sunków polsko-innostowiafskich, i to nie tyiko gramatycznych, o czym

juž wуžej byta mowa, ale tež jezykowo-kulturalnych, do czego za chwile

powróce.

Szczególnym osiagnieciem w zakresie polonistyki sa dvie wieksze

prace:Nowy slownikjezyka polskiego (pod redakcja T. Lehra-Splawiћskiego),

zawierajacy dane historyczne, dialektусzne, etymologiczne, niestety z po

wodu wybuchu wojnу niedokoficzony (wyszed w Warszawie tom I w 1938 i
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pierwszy zeszyt tomu drugiego w 1939) oraz jedуne do chwili obecnej

catošciowe, choć w Zarysie, przedstawienie historii polszczyzny, pt. Jezyk

polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój (dwa wydania: 1947, 1951 oraz

thumaczenie na jezyk rosујski, 1954).

Bogata twörczоšć polonistyczna uzupetniaja podreczniki oraz liczne

recenzje.

Јеzyki wschodniostowianskie stanowia powažna grupe prac T. Lehra

Splawinskiego. Na czoto wysuwa sie tu syntetусzne ujecie rozwoju i wew

netrznego zróžnicowania јеzyków ruskich w rozprawie Stosunki pokrewien

stwa jezyków ruskich (RS IX/1, 1921, s. 23—71) i ogölne przedstawienie

ich rozwoju w pracy Stowianie wschodni (Kraków 1946), potem idzie

szereg rozprav i artykutów dotусzacych jezyka ukrainskiego, nр. Z fonetyki

maloruskiej (PF VIII, 1916, s. 361—380), Drobiazgi z morfologii malo

ruskiej (Ks. Pamiatkowa O. Balzera, II, Lwów 1925, s. 495—502), krytycz

na recenzja gramatyki ukrainskiej Small-Stockiego i Gartnera (RS VII,

1914—15, s. 74—111) wyjašnjajaca wiele zasadniczych nieporozumieri

o stosunku jezyka ukraiћskiego do innych jezyków stowiafskich, dalej

rozprawy o jezyku rosујskim, nр. Z rozwažari o pochodzeniu rosујskiедо

јеzyka literackiego (JR II, z. 1, 1949, s. 9—15) oraz prace o tematyce jezykowо

kulturalnej.

Liczne sa tež prace odnoszace sie do poludnia StowianszczyZny.

Оbok ogölnego ujecia wartykule pt. Owzajemnym stosunku jezyków polu

dniowostowianskich (STLw IV, 1924, s. 111—112) oraz w pracy pt. Slo

wianie poludniowi (Kraków 1946) wažne miejsce zajmuja prace dotусzace

јеzyka staro-cerkiewno-slowiafskiego a zwlaszcza kulturalnego tla i zna

сZenia misji Cyryla i Metodego, o czym za chwile.

B. Na osobne omowienie zasluguje wažny dziat, mianowicie zwiazków

kulturalnych miedzy róžnymi jezykami stowianskimi oraz historia ksztat

towania sie poszczególnych literackich jezyków stowianskich, poczatki

ošwiaty i pišmiennictwa u Slowian, którym to zagadnieniom T. Lehr-Spla

winski pošwieci znaczna czešć swojej twórczоšci. Wychodzac od faktów

јеzykowych i kojarzac je umiejetnie z faktami historycznymi, historyczno

literackimi i historycznokulturalnymi w ogóle dat uczony szereg znakomitych

opracowari dla róžnych jezyków stowianskich. Z wažniejszych wymienimу

tu dotусzaca wszystkiсh jezyków stowianskich prace pt. Zarys dziejów

literatur i jezyków literackich stowiafskich (czešć historycznoliteracka

opracowal. A. Brückner, Lwów 1929), potem da poszczegölnych jezyków,

mianowicie dla polszczyzny: Jezyk polski jako zwierciadio kultury narodu

(Szkicie z dziejów..., Lwów — Warszawa 1938, s. 5—45), Element pra

slowianski w dzisiejszym stownictwie polskim (przedruk w Rozprawach
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i szkicach..., Warszawa 1954) i syntetусzna prace Jezyk polski (p. wуžej);

dila jezyków ruskich: Zagadnienie jezyka kulturalnego Rusi przedchrzešcijafi

skiej (RS ХVI, 1948, s. 152—162), Najstarsze zabytki mowy potocznej

na Rusi (JR VII, Z. 3, 1954, s. 5—9); dla jezyka rosујskiеро.: Puszkin w

dziejach rosујskiедо јеzyka literackiego (JR II, Z. 3, 1949, s. 23–30), Z

rozwažan nad pochodzeniem rosујskiеро јеzyka literackiego (JR II, z. 1,

1949, s. 9—15); dla jezyka ukrainskiego: Dzieje jezyka ukrainskiego (wspöl

nie z S. Hrabcem i P. Zwolinskim, Warszawa 1956).

Poczatki pišmiennictwa stowianskiego, misja Cyryla i Metodego, jej

dzieje i znaczenie dla kultury stowiafskiej byty przedmiotem szczegölnego za

interesowania uczonego. Pošwieci tej tematyce wiele rozpraw i artykutów,

których czešć zebrat i oglosit w Rozprawach i szkicach z dziejów kultury

Stowian (Warszawa 1954, II: Poczatki ošwiaty i pišmiennictwa u Slowian, s.

149—189), osobno publikujac Zywoty Konstantyna i Metodego (obszerne)

(Przekad polski ze wstepem i objašnjeniami oraz z dodatkiem zrekonstruo

wanych tekstów staro-cerkiewino-stowianskich, indeks wyrazów, Poznati

1959).

Do referowanej tematyki naleža tež prace ozwiazkach kulturalno-jezy

kowych zachodzacych miedzуsasiadujacymi z soba jezykami stowiariskimi. Za

sadnicze znaczenie ma tu przede wszystkim praca pt. Zwiazki kulturalne pol

sko-czeskie do korica wieku XVI (wksiažce zbiorowej T. Lehra-Splawiћskiе

go, K. Piwarskiego, Z. Wojciechowskiego Polska a Czechy. Dziesieć wieków

sasiedztwa. Katowice—Wroclaw 1947: przedruk partii opracowanej przez Т.

Lehra-Splawiћskiego w Rozprawach i szkicach... op. cit., s. 189—234) oraz

wczešniejszy artykut Wzajemne wplywy jezykowe polsko-czeskie (Szkice z

dziejów ..., op. cit., s. 91—104). Podobne opracowanie dla sasiedztwa

wschodniego stanovi artykut Vzajemne wрђуWy polsko-ruskie w dzie

dzinie jezykowej (Szkice z dziejów..., op. cit., s. 104—127).

С. Нistoria slawistуki zajmuje w dorobku T. Lehra-Splawiћskiego

powažne miejsce. Znajdziemy tu wiele prac przedstawiajacych dzieje slawistуki

i jej dorobek naukowy nie tyiko w Polsce, ale i winnych krajach stowiari

skich: osobne opracowanie pt. Zarys dziejów stowianoznawstwa polskiego

(Kraków 1948) poprzedzone szeregiem artykulów (wybrane zamieszczono w

Szkicach z dziejów..., op. cit., oraz w Rozprawach i szkicach..., op. cit.),

Slavistyka krakowska w Х-leciu PRIL (Zeszyty Naukowe UЈ nr 9, Fil. 2,

1956, s. 187—194), Polski dorobek badawczy w zakresie jezykoznawstwa

stowiafskiego po drugiej wojnie šwiatowej (wspölnie z A. Zareba, Beo

dradski slavistički sastanak, Belgrad 1957, s. 289—310) itp.

Przedstawienie dziatalnošci naukowej uczonусh-slawistów, juž to warty

kufach rocznicowych, juž to w nekrologach stanowi wažny przусzуnek do his
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torii slawistyki. Takie artykutyy, jak Józef Dobrovsky a jezykoznawstwo po

skie... (Sbornik stati k stému vyroči smrti J. Dobrovského, Praga 1929, s.

107—113), Lubor Niederle jako slawista (Swiatowit ХХ, Warszawa 1948,

s. 17—24), Jan Czekanowski jako slawista (PZХ, z. 11/12, 1954, s. 661—664),

czy nekrologi pošwiecone M. Murce, A. Brücknerowi, М. Маћеckiemu,

K. Nitschowi, M. van Wijkowi, J. Mikkoli, J. Rozwadowskiemu, S. Szobe

rowi, M.Vasmerowi, A. Beliciowi i innym (czešć przedrukowana w zbiorach

pt. Szkice z dziejów..., op. cit., s. 177—209 oraz Rozprawy i szkice..., op.

cit., s. 289—309) sa cennym wkfadem do dziejów stowianoznawstwa.

Tu tež wspomnimу o artykulach charakteryzujacych stan slawistуki i

omawiajacych jej zadania i plany, jak np. Stowianoznawstwo polskie. Stan

obecny i zadania na przysztošć (PS I, 1949, s. 3—24), Zadania i plany orga

nizacyjne jezykoznawstwa polskiego na lata najbližszе (ВРТЈ. ХI, 1952, s.

130—143) i in.

3. Równolegle zbogata twörczоšcia naukowa rozwijal T. Lehr-Spla

wiћski ožywiona dziatalnošć organizacyjno-naukowa i dydaktyczna. Oprócz

funkcji kierowniczych, októrych juž byla mowa, by1 nasZuczony inicjatoremczy

wspólinicjatorem wielu przedsiewzieć naukowych i organizacyjnych. Z jego

dziatalnošcia Haczy sie založenie Studium Slowianskiego, potem Instytutu

Јеzykoznawstwa Uniwersytetu Jagiellofskiego, Instytutu Zachodniego w

Poznaniu, Komitetu Stowianoznawstwa PAN, Komisji Slowianoznawstwa

Оddzialu PAN w Krakowie. Brat udziai jako redaktor czy wspotredaktor w

wуdawaniu wielu czasopism i wydawnictw ciagych, takich jak Biblioteka

Studium Stowiafskiego UJ, Prace Komitetu Jezykoznawstwa i Slowianoznaw

stwa PAN, Prace Komisji Slowianoznawstwa Oddzialu PAN w Krakowie,

Studia z Filologii Polskiej i Slowiafskiej, Rocznik Slawistусznу, Раmietnik

Stowianski, Jezyk Polski, Stownik Starožytnošci Stowiafskich, Przeglad

Zachodni itd.

V okresie 45-letniej dziatalnošci profesorskiej nie tylko wyksztalicit

dziesiatki slawistów polskich i z innych krajów, ale stworzy1 cala szkote

slawistусzna.

Szerokošć zainteresowafi T. Lehra-Splawitiskiego i zrozumienie

potrzeb slawistуki wplyney zasadniczo na rozwój slowianoznawstwa pol

skiego nie tyiko w zakresie lingwistуki, lecz takže dyscyplin pozajezyko

znawczych.

Duže zaslugi položytuczonу w przygotowaniu podreczników. Opraco

wai ich sporo. Z wažniejszych wymienić naležy znany Zarys gramatyki

јеzyka staro-cerkiewino-stowianskiego na tle porównawczym (4 wydania,

ostatnie wraz ze skladnia Cz. Bartuli, 1959), Gramatyke jezyka polskiego

(wspölnie z R. Kubinskim, siedem wydafi, ostatnie 1957), wydana težw wersji
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czeskiej (z I. Šaunova, Praga 1934) i litewskiej (z E. Sveikauskaité, Kowno

1935), Gramatyke jezyka czeskiego (1950), Gramatyke historyczna jezyka

czeskiego (z Z. Stieberem, 1957), Gramatyke historyczna jezyka polskiego

(z Z. Klemensiewiczem i S. Urbariczykiem, 2 wydania 1955 i 1964), Grama

tyke jezyka rosујskiеро (z V. Galeckim i V. Jakubowskim, osiem wydafi,

ostatnie w 1957), Przeglad i charakterystyka jezyków stowianskich (z W.

Kuraszkiewiczem i F. Stawskim, 1954), Wybór tekstów do historii jezyka

rosyjskiego (z W. Witkowskim, 1965).

4. Bogata twörczošć naukowa T. Lehra-Splawifskiego, ožywiona jego

dziatalnošć organizacyjna i profesorska doczekaly sie naležytej oceny zе

strony wspölczesnych. Oprócz róžnych funkcji kierowniczych oraz godnošci

universyteckich (dziekana i rektora Uniwersytetu Jagiellofskiego) i akademic

kich, które mu ofiarowano w uznaniu jego whašciwošci intelektu, zdolnošci

organizatorskich i wyptywajacych z glebokiego humanizmu i wielkiej kul

tury osobistej zalet charakteru, Žyczliwošci dla ludzi i umiejetnošci wspöt

Žycia z nimi, wyróžniono uczonego wieloma odznaczeniami i zaszczytami.

Т. Lehr-Splawinski bуl doktorem honoris causa Uniwersytetu w Sofii i

Uniwersytetu Karola w Pradze, czionikiem Akademii Nauk Polskiеј, Вulgar

skiej, Serbskiej, Niemieckiej oraz Jugoslowiafskiej Akademii Nauk i Sztukw

Zagrzebiu, cztonkiem wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granica.

Przyznano mu wysokie odznaczenia: krzуž komandorski Orderu Odrodzenia

Polski i krzуž komandorski czechoslowackiego Orderu Biatego Lwa, but

garski Order Cyryla i Metodego I klasy.

Dwukrotnie obchodzono težw Polsce jubileuszеuczonego: raz w 1951 r.

na 60-lecie žусia i 40-lecie pracу naukowej, drugi raz w 1961 r. na 70-lecie uro

dzin i 50-lecie pracy. Pošviecono mu w zwiazku z tymi jubileuszami róžne

wydawnictwa (oprócz szeregu artykulów omawiajacych dziatalnošć jubilata),

jak Pamietnik Slowiafski III, 1952 oraz specjalna ksiege jubileuszowa pt.

Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Splawiћski (1963). Jest ona

odbiciem szerokošci zainteresowafi uczonego przez róžnorodna tematyke

artykulów ujetych w 6 dzialów: I. Јеzykoznawstwo ogölne i indoeuropejskie

(s. 19—59), II. Dziaf ogölnostowiafski i prastowiafski (61—157), III. Jezyk

staro-cerkiewino-slowianski (159—208), IV. Jezyki poludniowostowiafskie

(209—289), V. Јеzyki wschodniostowianskie (287—331), VI. Јеzyki zachod

niostowiafskie(333—507) z wydzieleniem wich obrebie podgrupy: А. Јеzyk

polski (333—453) oraz B. Inne jezyki zachodniostowiafskie (455—507).

Dowodzi tež ona pozycji prof. T. Lehra-Splawitiskiego w nauce šwia

towej, jego z niaszerokich i šcislych zwiazków, a takže uznania dla uczonego.

Prace w ksiedze drukowane pochodza od jezykoznawсów, slawistów z

catego šwiata, szczegölnie oczywišcie liczne sa z krajów stowiafskich, w tуm

tež z Jugoslawii, jak artykuty Milki Ivić, Dativus respectivus i sinonimi
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čne konstrukcije u Slovenskim jezicima, M. Pavlovicia, Les processus lingui

Stiques et la mixoglottie, J. Vukovicia, Prilog proučavanju deseterca u

srpskohrvatskoj narodnoj poeziji, P. Ivicia, Paralele poljskome „pochylenie“

na srpskohrvatskom terenu.

Dowodem trwatej wartošci prac naukowych T. Lehra-Splawiћskiego

sa czterokrotne wydania zbiorowe jego dziel: Szkice z dziejów rozwoju i

kulturу јеzyka polskiego (Lwów—Warszawa 1938), Rozprawy i szkice z

dziejów kultury Stowian (Warszawa 1954), Studia i szkice wybrane (War

szawa 1957) oraz Od pietnastu wieków (Warszawa 1961).

Dorobek naukowy Prof. T. Lehra-Splawiriskiego jest wielki: wie

lotematyczny, oparty o gleboka erudycje, dotусzacy weziowych zagadnieh

stowianoznawstwa, przez synteze wielu dyscyplin przekracza znaczenie

ramу јеzykoznawstwa. Plon pracу naukowej oraz dziatalnošci organiza

сyjnej i profesorskiej uczonego trwale wszed do osiagnieć nie tylko sla

wistуki polskiej, ale kultury polskiej i stowianskiej w ogóle.

Wykaz skrötöw.

БЕ = Бљлгарски Език, Софији.

ВРТЈ. - Biuletуn Polskiego То

warzystwa Jezykoznavсzego,

Kraków.

ЈР = Јеzyk Polski, Kraków.

ЈR = Јеzyk Rosyjski, Warszawa.

KRМSZ = Ksiega Referatów II

Мiedzynarodowego Zjazdu Sla

wistów, Warszawa 1934, Sekcja I

— Јеzykoznawstwo.

МРКЈ = Materialy i Prace Komisji

Јеzykowej PAU, Kraków.

PF = Prace Filologiczne, Warsza

Wа.

РТВ = Раmietnik Instytutu Bal

tyckiego, Torun.

PLB = Prace lingwistусzne ofiaro

wane J. Baudouinowi de Cour

tenay, Kraków 1921.

PorЈ = Poradnik Jezykowy, War

SZaWa.

PS = Pamietnik Slowianski

(Kraków), Wroclaw.

РWN = Paristwowe Wydaw

nictwo Naukowe.

PZ == Przeglad Zachodni, Poznati.

RES = Revue des Еtudes Slaves,

Paryž.

RG = Rocznik Gdanski.

RS = Rocznik Slawistусznу, Kra

ków.

SA = Slavia Antiqua, Poznan

Wroclaw.

SGJR = Symbolae grammaticae in

honorem Johannis Rozwadowski,

Kraków I/II, 1927—1928.

SO = Slavia Occidentalis, Poznati.

SPSSF = Sbornik pract I Sjezdu

slovanskych filologu v Praze,

Praga 1932.

SFPS = Studia z Filologii Polskiеј

i Slowiafskiej, Warszawa.

SRu = Slavische Rundschau, Praga.

SSS = Stownik Starožytnošci Sto

wianskich.

STLw = Sprawоzdania Towarzy

stwa Naukowego Lwowskiego.

Alfred Zareba
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