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Abstract
Professor Maria Honowska’s scientifi c achievements and her contribution to Polish and Sla-
vonic linguistics lay not only in the subject matter of the phenomena and linguistic problems 
she has analysed, but to great extent in the fact that she has taken a stand on the linguistic 
phenomena that had been wrongly diagnosed and in consequence lacked suffi cient justifi ca-
tion. Her achievements are to a large extent credited to her talent for the synthesis of linguistic 
transformations in particular fi elds, carefully documented by extensive Polish and Slavonic 
materials, and sometimes even by materials from other Slavonic languages, broad theoretical 
knowledge, and the courage to use all available tools and techniques in her study of linguistic 
phenomena.

1. Osiągnięcia naukowe i wkład do rozwoju językoznawstwa polskiego i sło-
wiańskiego Profesor Marii Honowskiej tkwią nie tylko w wielowymiarowej 
tematyce analizowanych przez Nią na szerokim tle słowiańszczyzny zjawisk 
i problemów językowych, obejmującej: 1) szeroko pojętą morfologię, 2) słowo-
twórstwo, 3) zagadnienia składniowe połączone z morfologią oraz gramatyką 
tekstu i semantyką i 4) leksykografi ę słowiańską ze szczególnym uwzględnie-
niem języków polskiego i słowackiego1, ale także w metodologii badawczej. 
Jest to umiejętność syntezy przekształceń językowych w danej dziedzinie i po-
szanowanie konkretnych faktów językowych starannie udokumentowanych sze-
rokim materiałem polskim i słowiańskim, a niekiedy innosłowiańskim. Jej ana-
lizy wychodzą od problemów języka współczesnego, jednak często sięga w nich 
do źródeł historycznych. Takie podejście pozwala na zajęcie stanowiska wo-
bec zjawisk językowych niedostatecznie albo niewłaściwie zdiagnozowanych 
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i w związku z tym nie zawsze dostatecznie zinterpretowanych czy uzasadnio-
nych. Osiągnięcia Pani Profesor ograniczają się więc nie tylko do interpreta-
cji i syntez naukowych faktów języka współczesnego, ale również wydobycia 
z dotychczasowej spuścizny językoznawczej elementów opisów, które mogły 
posłużyć ich pełniejszemu wyjaśnieniu. Pomimo że w swoich badaniach kiero-
wała się założeniami opisu strukturalnego, była również entuzjastką wszelkich 
nowych metodologii i nurtów badawczych, np. gramatyki generatywnej, prag-
matyki językowej czy językoznawstwa kognitywnego, upatrując w nich elemen-
ty pomocne w opisach strukturalnych.

Prowadzone przez Panią Profesor analizy wymagały bardzo dobrej znajomo-
ści zastanego stanu badań i doboru takich środków i narzędzi, które pozwalały 
wyraziściej dostrzec to, czego nie uwypuklał, albo co odrzucał, strukturalizm. 
Pomimo że stosowała podejście strukturalne, to jednak do niektórych założeń 
strukturalizmu odnosiła się krytycznie. Niezależnie od problematyki, współ-
czesnej czy historycznej, rozpatrywane problemy traktowała jako fragmenty 
zagadnień uwikłanych w system językowy i opisywała na szerokim tle mate-
riałowym słowiańszczyzny, przy jednoczesnym doszukiwaniu się i określeniu 
przyczyn i celowości zachodzenia badanych zmian i samoregulacyjnego charak-
teru języka (por. Mieczkowska 2012: 215).

Punkt wyjścia w badaniach naukowych, niezależnie od ich problematyki, 
stanowił zawsze język współczesny. Swoich rozważań M. Honowska nie ogra-
nicza jednak do „czystego opisu zjawisk przekształceniowych” (1999: 233). 
Prowadzi je na dwóch krzyżujących się płaszczyznach, korelując opis synchro-
niczny z diachronicznym z jednej strony, a z drugiej biorąc pod uwagę szerokie 
tło systemowe i materiałowe, uwzględniające oddziaływanie kontekstu i współ-
działanie płaszczyzn hierarchicznie niższych i wyższych.

2. Przedstawione wyżej ujęcie metodologiczne Pani Profesor znajduje odbi-
cie w całym dorobku naukowym, ale najwyraźniej, w pewnym sensie wprost, 
zostało przedstawione w artykułach: O morfologii historycznie, ale przekrojowo 
(1979), Wartość badań czysto synchronicznych dla obserwacji procesów rozwo-
jowych (1990), Jak zainteresować gramatyką historyczną (1999) itp. W artykule 
O morfologii historycznie, ale przekrojowo formułuje pewne zalecenia metodo-
logiczne, m.in. że: „[…] nie należy dopatrywać się w przeszłości jednoznaczne-
go przyporządkowania badanej formie jakiejś jednej funkcji”, jak to zazwyczaj 
ma miejsce, ponieważ: „[…] po im dalsze sięgamy rekonstrukcje czy to w dzie-
dzinie słowotwórstwa, fl eksji czy składni, tym jednoznaczniejszych doszukuje-
my się przyporządkowań płaszczyzny formy płaszczyźnie funkcyjnej” (1979a: 
246–247)1. Podpiera je dodatkowo odwołaniem się do monografi i R. Laskow-

1  W bibliografi i, ze względów objętościowych, podaję tylko publikacje Pani Profe-
sor, które ukazały się po roku 1995. W publikacjach wcześniejszych, na które powołuję się 
w treści artykułu, zaznaczam tylko rok wydania, a do ich pełnej bibliografi i odsyłam Czytelni-
ków do tomu jubileuszowego ofi arowanego Pani Profesor: Sławski F., Mieczkowska H., red., 
1995, s. 11–16. Podaję natomiast pełne notki bibliografi czne recenzji, ale tylko przywołanych 
w niniejszym artykule (łącznie z notkami recenzowanych publikacji).
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skiego, który według Pani Profesor: „poprzez drobiazgowy, ścisły zespół reguł 
generatywnych” ukazuje, jak historyczne zaszłości fonetyczne wiążą się w uję-
ciu ahistorycznym z wieloma czynnikami morfologicznymi (1976: 222).

2.1. Jednym z dwóch bardzo rozległych obszarów zainteresowań naukowych 
Pani Profesor jest morfologia polska na tle słowiańskim. I chyba właśnie w opi-
sie kształtu i funkcjonowania struktur morfologicznych języka współczesnego 
najpełniej uwidacznia się mechanizm badawczy, polegający na opisie stanu 
współczesnego przy uwzględnieniu celowości zmian, jakim podlegają fakty ję-
zykowe.

2.1.1. W rozprawie z pogranicza fl eksji i składni słowiańskiej pt. Historyczne 
procesy przekształceń polskiego celownika w formy przyimkowe (1955) M. Ho-
nowska szczegółowo opisuje problem zastępowania celownika konstrukcjami 
przyimkowymi na drodze rozwoju historycznego, zastanawiając się nad okolicz-
nościami sprzyjającymi i przyczynami oraz ewentualnymi korzyściami związa-
nymi z wprowadzaniem konstrukcji przyimkowych. Za okoliczność sprzyjającą 
uważa m.in. brak norm i stabilizacji przypisanej funkcjom poszczególnych kon-
strukcji fl eksyjno-składniowych, natomiast przyczyny upatruje przede wszyst-
kim w stopniu zależności przypadka od struktur semantycznych i cech konota-
cyjnych czasownika, uwzględniając kilka odcieni tej zależności.

Podobnie w przynależnej do wczesnego dorobku naukowego monografi i Ge-
neza złożonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka staro-cerkiewno-
-słowiańskiego (1963) próbuje znaleźć uzasadnienie zaniku odmiany prostej rze-
czownikowej przy zachowaniu odmiany złożonej pomimo ich pełnej tożsamości 
semantycznej i faktu, że w języku staro-cerkiewno-słowiańskim pojawiała się 
ona zdecydowanie rzadziej niż odmiana prosta, przede wszystkim w ustabili-
zowanych formach przydawek. Odrzuca hipotezy innych badaczy, składniową 
i znaczeniową, opierając się na hipotezie morfologicznej, zgodnie z którą umoc-
nienie się statusu odmiany złożonej miało służyć systemowi deklinacyjnemu, 
a dokładnie wydzieleniu: „[…] kategorii przymiotników ze wspólnej z rzeczow-
nikami kategorii fl eksyjnej” (Honowska 1963: 68).

Wykorzystanie osiągnięć współczesnego językoznawstwa synchronicznego 
w wyjaśnianiu działania mechanizmów rozwoju diachronicznego na szerokim tle 
języków słowiańskich prezentuje również monografi a Problemy historii fl eksji 
słowiańskiej na tle nowszych ujęć synchronicznych (1975). Autorka przedstawia 
w niej najistotniejsze zagadnienia w kształtowaniu się słowiańskich podsyste-
mów z zakresu fl eksji nominalnej. Udowadnia potrzebę uwzględniania współza-
leżności pomiędzy podsystemami fl eksyjnym i fonetycznym przy uwzględnie-
niu tendencji celowościowych działających na płaszczyźnie paradygmatycznej 
i syntagmatycznej, przede wszystkim opierając się na metodzie samoregulacji, 
co należy ocenić jako ważny i nowatorski aspekt metodologiczny. Wzięcie pod 
uwagę czynnika celowościowego w interpretacji związanej z procesami resty-
tuowania opozycji poprzez powielanie homonimii czy likwidację synonimii 
oraz upodobnień końcówek fl eksyjnych, tzw. „prześwitów deklinacyjnych”, 
zasadzających się na ujednoliceniu elementu samogłoskowego w końcówkach 
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fl eksyjnych do: -e-, -o- lub -a-, o wiele pełniej tłumaczy tendencje rozwojowe 
w podsystemach słowiańskiej fl eksji nominalnej (rzeczownikowej)2.

Podobne podejście metodologiczne uzewnętrznia się także w opisach bar-
dziej fragmentarycznych, np. w artykułach: O mechanizmach pewnych procesów 
morfologicznych (z historii języków słowiańskich) (1968) czy O przysłówkowo-
ści liczebników (1974). Dopełnieniem problematyki z zakresu fl eksji nominalnej 
jest artykuł Temat fl eksyjny w badaniach historycznych (1996). Autorka temat 
fl eksyjny traktuje jako element zmienny (w przeciwieństwie do rdzenia), dla 
różnych epok specyfi czny, czyli raczej jako tendencję niż stały element współ-
występujący, a równocześnie opozycyjny w stosunku do końcówek fl eksyjnych.

2.2. Poza fl eksją nominalną w swoich badaniach zahacza także o fl eksję 
werbalną, upatrując tutaj bogate źródło problemów i zjawisk, które ciągle jesz-
cze oczekują na wyjaśnienie, jak np. okoliczności przebudowy słowiańskiego 
imperativu, w niedostatecznym stopniu (wg Profesor Honowskiej) zbadanego 
w powiązaniu z pozostałymi formami koniugacyjnymi i z systemem fonologicz-
nym języka. Jednak zaabsorbowana dynamiką rozwoju języka współczesnego, 
i świadoma rozległości zagadnienia, do problematyki imperativu nawiązuje tyl-
ko fragmentarycznie pod koniec swojej twórczości naukowej (Przyczynki do 
historii imperativu, 2000).

Z kolei w artykule Ślady zmiennych modeli typologicznych w polskiej grama-
tyce historycznej podejmuje próbę interpretacji wariantywności form bezoko-
licznika w zakresie form -ić, -eć, typu: patrzeć/patrzyć, słyszeć, widzieć, myśleć, 
ślęczeć, lecieć, drzeć… (199a: 233). Do problematyki bezokolicznika w języku 
polskim i słowackim, chociaż w innym aspekcie, nawiązuje w artykule Polski 
bezokolicznik na tle słowackiego (1988). Stwierdzone odmienności w konfron-
towanych językach tłumaczy m.in. zależnościami leksykalno-składniowymi, 
prawdopodobnie związanymi ze stadium i okolicznościami rozwoju tych ję-
zyków (1988: 139).

2.3. Analizy fl eksyjne zazębiają się w badaniach Pani Profesor Honowskiej 
z wątkami z zakresu fonetyki, fonologii i morfonologii słowiańskiej, niekiedy 
przedstawianymi jako oddzielne problemy, najczęściej jednak powiązanymi 
z zagadnieniami fl eksyjnymi: „[…] historyczne procesy fonetyczne nie mogą 
być rozpatrywane w izolacji od morfologicznych, morfologiczne bowiem mogą 
je utrwalać, poszerzać pierwotny zakres ich uwarunkowań fonetycznych, a za-
tem i przedłużać ich funkcjonowanie (Honowska 1991: 59). Dowodzi to, że uza-
sadnienia kształtu i jakości opisywanych zjawisk morfologicznych M. Honow-
ska doszukuje się także w fonologicznych zaszłościach rozwoju historycznego. 
Stanowisko takie reprezentują m.in. artykuły: Uwagi o fonologicznej i morfo-
logicznej dystrybucji polskich spółgłosek <ś>, <ź>, <ć>, <dź> (1979b) czy 
Współczesna polska apofonia (1991). Autorka sama stwierdza, że problemy 

2  Por. też uzasadnienie potrzeby i okoliczności zastosowania interpretacji przyczynowej
i celowościowej w przywołanym wcześniej artykule Wartość badań, czysto synchronicznych…, 
1990, s. 5.
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przez Nią analizowane nie są problemami nowymi, ale ujętymi w nieco innym, 
szerszym aspekcie.

2.4. W swoich badaniach M. Honowska wykorzystuje nie tylko osiągnięcia 
teoretyczno-materiałowe polskie, ale i innosłowiańskie. W artykule O mechani-
zmach pewnych procesów morfologicznych… i w monografi i Problemy historii 
fl eksji słowiańskiej na tle nowszych ujęć synchronicznych często odwołuje się 
do materiału językowego zgromadzonego w (czteroczęściowym) dziele J. Sta-
nislava Dejiny slovenského jazyka (Stanislav 1956–1973)3, z metodologicznego 
punktu widzenia reprezentującym założenia pozytywizmu młodogramatycz-
nego. Poza uznaniem dla zgromadzenia i wykorzystania szerokiego materiału 
słowiańskiego, mocno podkreśla dokonany przez J. Stanislava fakt zestawień 
wyrównań paradygmatycznych we wszystkich językach północno- i zachod-
niosłowiańskich, tworzących wyraźną syntezę uproszczeń, z wyłączeniem moż-
liwości paraleli pomiędzy nimi a językami południowosłowiańskimi (Honow-
ska 1968: 131–132; Honowska 1975: 28).

3. Równie poważnym jak morfologia obszarem zainteresowań naukowych 
Marii Honowskiej jest słowotwórstwo. Problematyka słowotwórcza w więk-
szym stopniu niż morfologiczna koncentruje się na założeniach strukturalizmu, 
jednak przy odejściu od opisu statycznego na korzyść analizy potencjalnych 
możliwości systemu językowego, odkrywanych w trakcie słowotwórczo-se-
mantycznej analizy regularności przemian znaczeniowych dokonujących się 
w derywatach. Wykorzystanie materiału historycznego ma miejsce w o wiele 
mniejszym stopniu niż w opisach fl eksyjnych. Dotyczy pierwszej monografi i 
Pani Profesor Słowotwórstwo przymiotnika w języku staro-cerkiewno-słowiań-
skim (1960) oraz kilku rozpraw i artykułów z wczesnego stadium badawcze-
go. Przeprowadzona w monografi i na pełnym materiale przymiotnika staro-
-cerkiewno-słowiańskiego, przy wykorzystaniu narzędzi opisu strukturalnego, 
analiza słowotwórcza (formalna i znaczeniowa) została zaplanowana jako po-
tencjalna podstawa w dalszych opisach słowotwórczych języków słowiańskich, 
która może posłużyć do uchwycenia specyfi cznych cech słowiańskich procesów 
derywacyjnych, w tym i procesów leksykalizacji słowotwórczej.

Natomiast kolejne osiągnięcia słowotwórcze, czyli dwie dalsze monografi e 
Zarys klasyfi kacji polskich derywatów (1966) i Ewolucja metod polskiego sło-
wotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967–1977) (1979), rozprawa 
O pojemności znaczeniowej derywatów (1964) i szereg artykułów, wiążą się wy-
łącznie z językiem współczesnym.

Wartość klasyfi kacji derywatów, przedstawionej w monografi i Zarys klasyfi -
kacji polskich derywatów, uważanej przez slawistów do dziś za najlepsze swe-
go czasu nowoczesne opracowanie, tkwi głównie w obranej metodzie analizy, 
pozwalającej Autorce, opierając się na znamionach czysto formalnych, wnio-
skować o funkcji derywatów. Kolejnym bardzo ważnym osiągnięciem w bada-
niach słowotwórczych jest monografi a Ewolucja metod polskiego słowotwór-

3   Zob. Stanislav J., 1956–1973, Dejiny slovenského jazyka, č. I–IV, Bratislava, Slovenská 
akadémia vied.
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stwa synchronicznego…, odnosząca się do zjawisk i procesów słowotwórczych 
poprzedzającego ją dziesięciolecia, czyli okresu bardzo rozległych i dynamicz-
nych przeobrażeń w słowotwórstwie. Należy do nich zaliczyć przede wszyst-
kim: wprowadzenie derywatów w kontekst, tzn. zerwanie z rozpatrywaniem ich 
w izolacji językowej i z kierunkiem motywacji wyznaczonym formą derywatu 
i jego podstawy, co stanowiło odbicie szerzącego się w owym czasie kierun-
ku badawczego od semantyki ku powierzchni języka, czyli ku formie (1979: 
5). Przybliża ona i uwydatnia szereg przemyśleń związanych z regularnością 
słowotwórczą derywatów i z nadwyżkami semantycznymi w ich strukturach 
formalnych. Niezaprzeczalnym walorem pracy jest także próba objaśnienia, 
uzasadnienia i ujednolicenia wprowadzonej, głównie w okresie analizowanego 
dziesięciolecia, terminologii słowotwórczej.

4. Naruszanie statystyczności opisów strukturalnych M. Honowska uwi-
dacznia, nie tylko opierając się na badaniach własnych, ale także jako recenzent 
wybitnych i ogólnie cenionych prac naukowych. Ten rys twórczości można by 
również szeroko charakteryzować chociażby z racji walorów merytorycznych 
(treściowych i metodologicznych) oraz ilości recenzowanych przez Nią prac, 
przede wszystkim z zakresu morfologii współczesnej, rozumianej jako dyscy-
plina dotycząca synchronicznego opisu budowy wyrazów (czyli fl eksji, słowo-
twórstwa i morfonologii). Ze względów pragmatycznych odniosę się, i to bardzo 
skrótowo, tylko do kilku recenzji, w których Pani Profesor wykazuje się nie 
tylko znajomością poruszanej przez autorów problematyki i metodologii, ale 
ujawnia w sposób pośredni także własne podejście badawcze4.

W zakresie morfologii chciałabym zwrócić uwagę na dwie recenzje, na re-
cenzję monografi i J. Horeckiego Morfematická štruktúra slovenčiny (1964; re-
cenzja 1968a) i recenzję monografi i R. Laskowskiego Studia nad morfonologią 
współczesnego języka polskiego (1975; recenzja 1976). Obydwie recenzowane 
prace M. Honowska uważa za prekursorskie metodologicznie w owym okresie 
zarówno ze względu na zastosowany nowatorski wówczas aparat badawczy, jak 
i problematykę badań. Jest pełna uznania dla wkładu R. Laskowskiego w rozwój 
polskiej morfonologii wniesionego w recenzowanej monografi i powstałej przy 
wykorzystaniu metody morfonologii generatywnej.

W zakresie słowotwórstwa za recenzje prac ważnych dla rozwoju językowe-
go w owym okresie należałoby uznać wszystkie recenzje autorstwa Pani Profe-
sor, jednak z przyczyn pragmatycznych nawiążę tylko do jednej ze względu na 
jej nowatorską problematykę, zastosowaną metodologię badawczą i przydatność 
w prowadzonych w owym czasie badaniach słowotwórczych. Jest to recenzja 
pracy R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny Słowotwórstwo współczesnego języ-
ka polskiego. Rzeczowniki sufi ksalne rodzime (1979; recenzja 1980), którą Pani 
Profesor ocenia jako pierwszą syntezę materiałową w ujęciu czysto synchro-
nicznym, która stwarza nowe perspektywy badań pragmatyki językowej (1980: 
57). W odniesieniu do badań polskich prof. Honowska wielokrotnie wyrażała 

4  Poza przywołanymi, należy zaliczyć recenzje z zakresu słowotwórstwa, morfologii 
albo składni. Ich pełny opis bibliografi czny zob. przypis 1.
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uznanie dla precyzji analizy i jej wyników osiągniętych poprzez wykorzystanie 
osiągnięć teoretycznych i metod badawczych słowotwórstwa współczesnego do 
badań nad słowotwórstwem historycznym w pracach K. Kleszczowej5.

Natomiast w odniesieniu do badań niepolskich, innosłowiańskich, należa-
łoby przede wszystkim zwrócić uwagę na recenzję monografi i K. Buzássyovej 
Sémantická štruktúra slovenských deverbatív (Bratislava 1974; recenzja 1976)6.

5. Kolejną dziedzinę zainteresowań naukowych M. Honowskiej stanowi 
problematyka związana z nowymi kierunkami językoznawczymi, czyli składnią 
zdania i tekstu powiązaną (jak określa H. Wróbel, 1995: 8) z jednej strony z mor-
fologią, a z drugiej z semantyką i pragmalingwistyką. Poświęciła im jednak tyl-
ko kilka artykułów (1983, 1984, 1984a), co częściowo wynika ze schyłkowego 
okresu Jej twórczości naukowej a częściowo także z faktu, że chociaż była en-
tuzjastką wszelkich nowych pomysłów i rozwiązań, to jednak podchodziła do 
nich bardzo krytycznie i ostrożnie, wybierając z nich tylko to, co uważała za 
przydatne w dalszych badaniach prowadzonych nie tylko w celu wykrywania 
i opisywania nowych problemów, ale także umożliwiających znalezienie metod 
i sposobów ich rozwiązania.

6. W ostatnich latach pracy w Instytucie okoliczności spowodowały, że Pani 
Profesor zainteresowała się problematyką leksykografi czną i podjęła się redak-
cji dużego, obejmującego około 50 tys. haseł, dwutomowego słownika słowac-
ko-polskiego (1998). Jako redaktor naukowy była głównym pomysłodawcą 
koncepcji słownika, kryteriów doboru kanonu leksykalnego oraz budowy haseł, 
z uwzględnieniem ich przynależności do różnych klas i odmian funkcjonalnych 
języka, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę adresatów słownika. Zgodnie 
z nachyleniem badawczym Pani Profesor, intencją słownika stało się przedsta-
wienie nie tylko zbioru leksemów współczesnego języka słowackiego, ale uka-
zanie, w miarę możliwości, systemu gramatycznego obydwu języków w ujęciu 
konfrontatywnym.

7. Potwierdzeniem „otwartości naukowej” Pani Profesor jest Jej bardzo ak-
tywny udział w rozwoju dydaktyki uniwersyteckiej. Przez całe swoje „życie 
naukowe” była związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie wykształciła 
bardzo wielu magistrów i doktorów. Pod Jej opieką naukową powstała i rozwi-
jała się krakowska słowacystyka. Występowała w roli promotora (w przewodach 
doktorskich) albo recenzenta w postępowaniach na stopnie i tytuły naukowe 
bardzo wielu obecnych i byłych wybitnych slawistów i polonistów, profesorów 
dydaktyków i badaczy języka.

5  Zob. prace z zakresu słowotwórstwa rzeczowników i przymiotników doby staropolskiej, 
autorstwa (1998, 2003) i pod redakcją (1996) K. Kleszczowej, wydane w Katowicach w Wyd. 
UŚ.

6  Pełne notki bibliografi czne wszystkich recenzji Pani Profesor i recenzowanych przez 
Nią prac, podobnie jak publikacji sprzed roku 1995, podaję w wymienionym w przypisie 1 
tomie jubileuszowym.
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Różnorodność tematyczna i metodologiczna recenzowanych prac i dorobku 
naukowego jest potwierdzeniem nie tylko aktywności naukowej Pani Profesor, 
ale i olbrzymiej wiedzy w zakresie badań i metodologii slawistycznej.
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