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ODESZLI...
23 sierpnia 2019 zmarł w Kielcach po 

długiej chorobie prof. Mirosław 
Skarżyński – językoznawca polonista, 
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, twórca i wieloletni redaktor naczelny 
„LingVariów”, wydawca tekstów i kore-
spondencji wielkich polskich lingwistów. 
Jego życie prywatne było związane 
z Kielcami, tam urodził się 26 sierpnia 
1952 w inteligenckiej rodzinie o szla-
checkich korzeniach. W latach 1967–1972 
późniejszy profesor językoznawstwa 
uczęszczał do Technikum Chemicznego 
przy Alejach Legionów w Kielcach. 

Życie naukowe Mirosława Skarżyń-
skiego było związane z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, gdzie przeszedł kolejne 
szczeble kariery akademickiej. Na UJ stu-
diował polonistykę w latach 1972–1977. 
Początkowo bardziej interesowała go lite-
ratura polska, jednak na II roku studiów, 
pod wpływem wykładów z gramatyki hi-
storycznej prowadzonych przez prof. Ja-
nusza Strutyńskiego, zmienił zaintereso-
wania na językoznawcze. Później, już pod 
opieką naukową prof. Zofii Kurzowej, 
przygotował pracę magisterską (O ję-
zyku pisarskim Melchiora Wańkowicza. 
Słownictwo, słowotwórstwa, składnia) 
i doktorat (Próba zastosowania metody 
gniazdowej do opisu słowotwórstwa 
współczesnej polszczyzny), obroniony 
w 1985 roku. 

W latach 1977–1986 Mirosław Skar-
żyński był związany z Instytutem Kształ-
cenia Nauczycieli w Kielcach, a w latach 
1986–1991 z kielecką Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną. Na UJ powrócił w 1986 
roku. Początkowo pracował w Zakła-
dzie Językoznawstwa Stosowanego do 
Nauczania Języka Polskiego jako Obce-
go. Z tego okresu pochodzą jego prace 
glottodydaktyczne, między innymi Mały 
słownik słowotwórczy języka polskie-
go dla cudzoziemców (Kraków 1989). 
Później (od 1987 roku do śmierci) był 
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pracownikiem naukowym Zakładu (na-
stępnie Katedry) Współczesnego Języka 
Polskiego. Rok akademicki 1996/1997 
spędził na Uniwersytecie Wileńskim 
w Katedrze Języka Polskiego. 

Działalność naukowa Mirosława 
Skarżyńskiego obejmowała trzy nurty: 
słowotwórstwo współczesnej polszczy-
zny, historię polskiego językoznawstwa 
i poprawność językową. Jego zaintereso-
wania znacznie wykraczały jednak poza 
te działy – opublikował kilka artykułów 
z etymologii polskiego słownictwa 
i wiele recenzji naukowych, które są 
dowodem tego, że śledził aktualne prądy 
w lingwistyce. Jeśli idzie o językoznaw-
stwo, znał się praktycznie na wszystkim, 
zaskakiwał wiedzą z innych, zdawałoby 
się – odległych, dziedzin:  fizyki, chemii, 
a zwłaszcza historii. 

Słowotwórstwem współczesnej pol-
szczyzny prof. Skarżyński zajmował 
się przez około ćwierć wieku. W jego 
dorobku z tej dziedziny mieszczą się 
monografie (Powstanie i rozwój polskie-
go słowotwórstwa opisowego, Kraków 
1999, Liczebniki w słowotwórstwie 
współczesnej polszczyzny (studium 
gniazd słowotwórczych), Kraków 2000, 
Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, 
metoda, zastosowania, Kraków 2003) 
i prace słownikowe (Słownik gniazd 
słowotwórczych współczesnego języka 
ogólnopolskiego, t. 3–4, Kraków 2004). 

Osobne miejsce w tym nurcie naukowej 
działalności Profesora zajmowało kiero-
wanie przez niego w latach 2000–2003 
grantem „Słownik gniazd słowotwór-
czych współczesnego języka ogólno-
polskiego”, przyznanym przez Komitet 
Badań Naukowych. 

Zamiłowanie do historii językoznaw-
stwa wynikało z zainteresowań Mirosława 
Skarżyńskiego historią. Warto tu dodać, 
że, podejmując w 1972 roku studia na UJ, 
wahał się między historią a polonistyką. 
Początkowo zagadnienie dziejów języ-
koznawstwa opracowywał na materiale 
dawnych gramatyk polskich. Poświęcił 
temu rozprawę habilitacyjną Części mowy 
i ich kategorie w gramatykach polskich 
XIX i XX wieku (1817–1938) (Kraków 
1995), wydanie zmienione – W kręgu gra-
matyk polskich XIX i XX wieku (Kraków 
2001). Jednak najważniejszy komponent 
tego aspektu działalności naukowej 
Profesora stanowią edycje tekstów i ko-
respondencji wybitnych językoznawców: 
Jana Baudouina de Courtenay, Henryka 
Ułaszyna, Kazimierza Nitscha, Antoniny 
Obrębskiej-Jabłońskiej, Jana Łosia i Jana 
Rozwadowskiego. Tu mieści się również 
przekład z rosyjskiego książki Michaiła 
Robinsona Losy elity akademickiej. Rosyj-
ska slawistyka od 1917 r. do początku lat 
30. (Warszawa 2014) oraz hasła do Pol-
skiego Słownika Biograficznego (Ignacy 
Stein, Henryk Suchecki, Witold Taszycki). 

Prof. Mirosław Skarżyński; 
wakacje w Rabce, 2008 A
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Prof. Mirosław Skarżyński; 
wakacje w Rabce, 2008

Zainteresowania problemami popraw-
ności językowej Mirosław Skarżyński 
realizował na różne sposoby, nie tylko 
poprzez uniwersyteckie zajęcia z kultury 
języka i językowych podstaw edytorstwa. 
W 2003 roku utworzył i prowadził aż do 
roku 2011 Internetową Poradnię Języko-
wą Wydziału Polonistyki UJ, a w latach 
2010–2016 przybliżał słuchaczom Radia 
Kraków w codziennych audycjach języ-
kowe bogactwo polszczyzny i rozstrzygał 
zagadnienia poprawnościowe. Bardzo 
cenił ten aspekt swojej działalności i chęt-
nie się nim zajmował. Audycja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i uznaniem 
ze strony radiowych słuchaczy. W 2015 
roku, czyli na pięciolecie współpracy 
z Radiem Kraków, dostał od nich drona. 
Miał zresztą zamiłowanie do wszystkich 
nowości elektronicznych. 

Największym jednak osiągnięciem 
naukowym i organizacyjnym Profesora 
jest czasopismo „LingVaria”. Gdy w 2005 
roku powstawał Wydział Polonistyki, 
pojawił się też pomysł (zgłosił go prof. 
Władysław Miodunka, wówczas prorektor 
UJ do spraw polityki kadrowej) utworze-
nia osobnego pisma, zwłaszcza w obliczu 
tego, że „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 
pozostały przy Wydziale Filologicznym. 
Redagowanie półrocznika (na początku 
zakładano, że być może będzie to jednak 
kwartalnik) powierzono prof. Skarżyńskie-
mu. To on wymyślił tytuł, skompletował 
zespół redakcyjny (Jan Godyń, Bronisława 
Ligara, Justyna Winiarska) i określił profil 
tematyczny. Pismo, oczywiście, ewolu-
owało. Początkowo było stricte poloni-
styczne, później zyskało kolejne działy, 
między innymi językoznawstwo ogólne 
i słowiańszczyzna. Profesor odmłodził 
również redakcję, do której weszły osoby 
o jedno pokolenie młodsze od niego (Anna 
Czelakowska, Tomasz Kurdyła, Maciej 
Rak, Kinga Tutak).

Jako redaktor naczelny przygotował 
wraz ze współpracownikami 28 numerów 
„LingVariów”. Była to ogromna praca 
naukowa i organizacyjna. Utworzenie 
czasopisma językoznawczego od podstaw 
to nie jest przecież proste zadanie. Nie 
wystarczy wydać jeden numer, chodzi 
bardziej o ciągłość i wysoki poziom 
naukowy artykułów. O jedno i drugie 
Profesor bardzo zabiegał. Zapraszał po-
tencjalnych autorów „LV” przy każdej 
okazji, czytał każdy tekst przesłany do 
redakcji. Nie było dla niego istotne, jaki 
ośrodek naukowy reprezentuje autor ani 
jaki ma tytuł naukowy. Ważny był artykuł, 
jego nowatorstwo, zastosowana metodo-
logia, ścisłość wywodu. Wielu młodych 
językoznawców, publikując w „LV”, od 

Profesora (z jego komentarzy i uwag) do-
wiadywało się w praktyce, czym cechuje 
się styl naukowy, czego unikać, by nie 
zagmatwać analizy. Debiutanci z pierw-
szych numerów „LV” są dziś często 

Promocja książki Michaiła Robinsona Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka od 1917 r. 
do początku lat 30. (Warszawa 2014), którą tłumaczył Mirosław Skarżyński

doktorami habilitowanymi i profesorami 
uczelnianymi, a „LV” są rozpoznawalnym 
w Polsce czasopismem, w którym doko-
nuje się wymiana myśli lingwistycznej 

polskiej i obcej, gdzie są prezentowane 
zarówno nowości metodologiczne, jak 
i historia dyscypliny.

Przywołaliśmy tu zaledwie część prac 
i dokonań prof. Mirosława Skarżyńskiego. 
Gdy się temu dorobkowi bliżej przygląda-
my, trudno się uwolnić od smutnej i bole-
snej prawdy, że jego praca, przynosząca 
językoznawstwu tak piękne owoce, została 
na zawsze przerwana. 31 sierpnia 2019 na 
cmentarzu w podkieleckiej Cedzynie poże-
gnaliśmy Profesora. Pozostanie w naszej 
pamięci jako mądry, prawy i dobry oraz 
bardzo pracowity człowiek. 

Janina Labocha
Maciej Rak 

Wydział Polonistyki UJ

Prof. Mirosław Skarżyński przy pomniku ławeczce Helio-
dora Święcickiego w Poznaniu podczas XIII Konferencji 

Komisji Słowotwórczej; 2011

Prof. Mirosław Skarżyński

Fo
t.

 A
rc

h
iw

u
m

 B
a

rb
a

ry
 S

ka
rż

yń
sk

ie
j


