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Profesor Marian Kucała

(2 III 1927–20 X 2014)

20 października 2014 roku po długiej chorobie zmarł w Krakowie Profesor 
Marian Kucała – jeden z najwybitniejszych historyków języka polskiego, czło-
nek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, emerytowany profesor zwyczajny 
Instytutu Języka Polskiego PAN, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Profesor pełnił też wiele ważnych funkcji, m.in. prezesa Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego (1994–1997), redaktora naczelnego Języka Pol-
skiego (1998–2004). Wielokrotnie wybierany był do Komitetu Językoznawstwa 
PAN i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Profesor Marian Kucała urodził się w Więciórce koło Myślenic. Ze swą ojco-
wizną był związany całe życie. Każdą wolną chwilę spędzał w domu rodzinnym, 
prowadził tam też badania dialektologiczne, których efektem była m.in. praca Po-

równawczy słownik trzech wsi małopolskich (1957). Na podstawie tam poczynio-
nych obserwacji napisał także znany, często cytowany i do tej pory znajdujący się 
w kanonie lektur uniwersyteckich, artykuł socjolingwistyczny O słownictwie ludzi 

wyzbywających się gwary, który został w 1960 roku opublikowany w „Biuletynie 
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Autor pokazuje w nim m.in., że za-
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nik słownictwa gwarowego nie jest w pierwszym etapie wyzbywania się gwary 
rekompensowany przez leksykę ogólną. Z tego powodu osoby wyzbywające się 
gwary mają bardzo poważne problemy komunikacyjne. Śmiało zatem można po-
wiedzieć, że Marian Kucała był pionierem polskiej socjolingwistyki.

To jednak nie dialektologia ani socjolingwistyka, ale gramatyka historyczna 
i historia języka polskiego były tymi obszarami badań, na których Uczony odnosił 
największe sukcesy. Ukończył w 1952 roku studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim i rozpoczął działalność naukową w zespole, którego celem było 
opracowywanie Słownika staropolskiego. Aż do sfi nalizowania tego fundamental-
nego dla polskiego językoznawstwa dzieła, tj. do roku 2002, opracowywał artyku-
ły hasłowe i uczestniczył w redagowaniu poszczególnych zeszytów. Od roku 1978 
równocześnie kierował zespołem przygotowującym Słownik polszczyzny Jana 

Kochanowskiego, którego ostatni tom ukazał się w roku 2012.
Opracowując kolejne artykuły hasłowe do Słownika staropolskiego, Marian 

Kucała rozwiązywał też wiele bardzo skomplikowanych problemów gramatycz-
nych (m.in. zagadnienie supinum w dawnej polszczyźnie, zmiany w obrębie grupy 
wielokrotnych czasowników dokonanych, rozwój kategorii rodzaju gramatyczne-
go). Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle misterny artykuł Składniowe ślady 

supinum w języku polskim, który został opublikowany w pierwszym tomie Polo-
ników w roku 1975. Autor dowodzi w nim, że rekcja dopełniaczowa w wielu naj-
dawniejszych zdaniach polskich jest wynikiem wpływu supinum, które po zaniku 
jerów miało identyczną postać jak bezokolicznik. 

Wnikliwa lektura zabytków staropolskich zaowocowała też książką Rodzaj 

gramatyczny w historii polszczyzny (1978), która nie tylko przedstawia bardzo 
szczegółowo zmiany, jakie się dokonały w zakresie rodzaju gramatycznego, ale też 
stanowi wzór metodologiczny dla innych historyków języka. Przed ukazaniem się 
tej książki prace historyków języka polskiego i badaczy polszczyzny współczes-
nej posługiwały się odmiennymi siatkami pojęciowymi, a przez to opisy języka 
dawniejszych epok i języka dzisiejszego były niewspółmierne. Profesor Marian 
Kucała wychodzi od narzędzi pasujących do stanu współczesnego, następnie od-
nosi je do epok dawniejszych, pokazując jednocześnie, w którym miejscu nale-
ży je zmodyfi kować tak, by za ich pomocą osiągnąć adekwatny opis historyczny. 
W wydanych wcześniej pracach historycznych Uczonego – a szczególnie w roz-
prawie habilitacyjnej Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim (1966) 
– kwestia współmierności opisów była również obecna, dopiero jednak w książce 
o rodzaju uzyskuje ona status wymogu metodologicznego. 

Powiązanie wiedzy na temat diachronii języka polskiego ze znajomością opi-
sów współczesnej polszczyzny zaowocowało też tym, że Profesor włączył się do 
prowadzonej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dyskusji nad założenia-
mi uniwersyteckiej gramatyki opisowej. Jego stanowisko w kwestii rodzaju gra-
matycznego, w którym podstawą jest opisana wcześniej przez Witolda Mańczaka 
relacja pomiędzy przymiotnikiem a rzeczownikiem (a nie relacja pomiędzy cza-
sownikiem i rzeczownikiem – jak u Witolda Doroszewskiego czy relacja pomię-
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dzy liczebnikiem a rzeczownikiem – jak u Zygmunta Saloniego) zostało znakomi-
cie uzasadnione i w efekcie zaakceptowane przez zespół opracowujący Gramatykę 

współczesnego języka polskiego.
Wiele lat wytężonej pracy poświęcił Uczony redagowaniu Słownika polszczy-

zny Jana Kochanowskiego i kierowaniu zespołem przygotowującym kolejne ar-
tykuły hasłowe. A zadanie to było nadzwyczaj trudne, ponieważ w chwili, gdy 
Instytut Języka Polskiego PAN podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad tym słow-
nikiem, Słownik polszczyzny XVI wieku, w którego kartotece rozpisane przecież 
były wszystkie teksty polskie poety, był już doprowadzony do litery „N”. Profesor 
Kucała opracował jednak taką koncepcję nowego słownika, która znacznie od-
różniała go od innych dzieł leksykografi cznych. Najogólniej można powiedzieć, 
że struktura artykułu hasłowego determinowana była przez konteksty, w których 
dana jednostka leksykalna pojawiała się w utworach Jana Kochanowskiego. Twór-
ca tej koncepcji bazował zatem na intuicji pojęcia profi lowanie, które kilkanaście 
lat później za sprawą prac Ronalda Langackera stało się słowem kluczowym języ-
koznawstwa kognitywnego. 

Oprócz badawczej drugą pasją Profesora była popularyzacja wiedzy o języ-
ku polskim oraz dydaktyka uniwersytecka. Od początku swojej pracy zawodowej 
najpierw w Zakładzie Językoznawstwa PAN, a następnie w Instytucie Języka Pol-
skiego PAN pracował społecznie w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego 
i w redakcji wydawanego przez Towarzystwo czasopisma „Język Polski”. To-
warzystwo też wydało dwie jego książki popularyzujące wiedzę o polszczyźnie: 
„Twoja mowa cię zdradza”. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego (1994) 
i Mały słownik poprawnej polszczyzny (1995). Szczególnie ta pierwsza książka, 
która w bardzo pomysłowy sposób pokazuje, jak można na podstawie wypowie-
dzi określić pochodzenie geografi czne mówcy, odegrała w popularyzacji wiedzy 
o języku dużą rolę, bardzo szybko bowiem dość duży pierwszy jej nakład został 
rozprzedany i należało przygotować kolejne wznowienia. 

Marian Kucała był też autorem kilkudziesięciu odpowiedzi redakcji i dopi-
sków do artykułów opublikowanych na łamach „Języka Polskiego”. Wiele z nich 
to znakomite rozprawki, które w syntetyczny sposób przedstawiają bardzo racjo-
nalny punkt widzenia autora i świadczą o jego znakomitej orientacji w najnow-
szych koncepcjach lingwistycznych. Jedna z najbardziej trafnych i przekonujących 
zamieszczona została przy okazji dyskusji nad problemem poprawności form typu 
wyłanczam. Przeciwnicy uznawania ich za niepoprawne argumentowali, że nie ma 
się tu do czynienia z wymianą samogłoski o na samogłoskę ą, ale z wymianą grupy 
on na grupę an. Profesor Kucała posłużył się jednak intuicyjnym pojęciem mor-
fonemu, który blokuje tego typu alternacje, nie dopuszczając do utworzenia form 
typu wysanczam.

Trzeba też zauważyć, że Profesor przez wiele lat przyczyniał się scalania na-
szego życia naukowego. W dobie rozbicia nauki na małe podgrupy Jego postawa 
miała szczególne znaczenie. Był obecny na każdym publicznym odczycie języko-
znawczym, chętnie dyskutował nad przedstawianymi tezami prelegentów. Zawsze 
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były to wystąpienia życzliwe, aczkolwiek znany był ze swojej pasji polemicznej. 
Miał swoją bardzo precyzyjnie określoną wizję uprawiania lingwistyki, akcepto-
wał wszakże poglądy innych badaczy i w każdym stanowisku starał się znaleźć 

miejsca warte zastanowienia. Nad propozycjami zmian w artykułach początku-

jących językoznawców, którzy swoje teksty przysyłali do „Języka Polskiego”, 

spędzał niekiedy wiele godzin. Swoje uwagi wprowadzał wyłącznie ołówkiem 

i zawsze był skłonny do dyskusji nad każdą poprawką.

Swoją pasję dydaktyczną Profesor urzeczywistniał na Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim, gdzie pracował od roku 1974 do roku 1997, prowadząc zajęcia 

z leksykologii, gramatyki historycznej i historii języka polskiego oraz seminaria 

magisterskie. Zdarzało się, że do Lublina podróżował nocnym pociągiem z Krako-

wa z kardynałem Karolem Wojtyłą. Opowiadał, że razem dobijali się kilka razy do 

furty konwiktu, w którym mieli przygotowane pokoje gościnne. Obaj byli wtedy 

zatrudnieni na stanowiskach docentów KUL.

Tak się szczęśliwie złożyło dla piszącego te słowa, że był on w grupie stu-

dentów, z którą Marian Kucała odbył pierwsze zajęcia z zakresu leksykologii 

i leksykografi i. Potem zdawałem u Niego egzaminy, uczestniczyłem w seminarium 

magisterskim poświęconym problematyce rodzaju gramatycznego, On też był 

pierwszym czytelnikiem kilku moich debiutanckich tekstów językoznawczych. 

To On zaproponował mi pracę w zespole przygotowującym słownik Kochanow-

skiego, pożyczył mi na opłacenie rocznego czynszu w Krakowie, tolerował moje 

próby opisów formalnych polszczyzny – nawet zgodził się promować mój dokto-

rat o cechach składniowych czasowników w interpretatywnym modelu gramatyki 

generatywno-transformacyjnej. Nauczył mnie dbać o czytelnika. Każdy fragment 

tekstu dysertacji starał się zrozumieć, jeśli coś było niejasne, proponował zmiany. 

Pojąłem wtedy, że niezrozumienie tekstu przez odbiorcę zawsze jest z winy na-

dawcy.

Profesor Marian Kucała był człowiekiem mądrym, niezwykle prawym, szla-

chetnym, a jednocześnie bardzo skromnym. Przez całe swoje życie był oddany 

nauce.

Ireneusz Bobrowski
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