
 

PRÉFACE 
 
Les occasions de fêter ne manquent pas et pourtant certaines dates sortent de 

l’ordinaire. Le monde universitaire, depuis un siècle et demi, célèbre certaines 
dates importantes dans la vie académique de ses Professeurs en leur offrant des 
Mélanges d’articles rédigés par leurs amis, collègues et disciples. 

La monographie intitulée En quête de sens se veut d’un tel caractère commémo-
ratif. L’ouvrage est dédié à Madame le Professeur Marcela Świątkowska à l’occa-
sion de son 65e anniversaire. 

En tant que linguiste romanisante, Marcela Świątkowska se spécialise avant 
tout dans la problématique concernant la langue française. Son parcours est do-
miné par deux axes thématiques et deux méthodologies : la description de formes 
linguistiques des interjections verbales et la sémantique du temps et de l’aspect, 
constituant les lignes directrices principales. Ainsi, le premier axe se manifeste 
dans les travaux sur la politesse linguistique dans l’ancien français et sur l’inter-
jection (ce sont les thèmes d’un mémoire de maîtrise achevé en 1969 et de sa thèse 
de doctorat soutenue en 1977). La Dédicataire ne se limite pas à la description 
structurale ; dès le début, elle révèle son intérêt profond pour la langue en usage. 
Comme la fin des années 70 est marquée par un intérêt grandissant porté à la 
pragmatique, les travaux de Marcela Świątkowska s’avèrent pionniers dans ce 
domaine en Pologne (il faut y mentionner différentes conceptions pragmatiques, 
telles les actes de langage d’Austin et Searle ; les maximes conversationnelles de 
Grice ; l’école française de l’énonciation de Ducrot ; l’analyse conversationnelle 
de Genève, ainsi que l’essor de la linguistique textuelle). Par ses analyses de 
phénomènes paratextuels se manifestant en marge du système linguistiques (inter-
jections, signes phatiques, marqueurs discursifs), ainsi que du fonctionnement de 
formes de politesse, Marcela Świątkowska anticipe l’émergence des travaux effec-
tués par d’autres chercheurs polonais. Le développement continu de la sémantique, 
de la pragmatique et de la linguistique textuelle, ainsi que de la théorie de l’argu-
mentation, de l’analyse du discours, de l’ethnologie, du cognitivisme, n’apportant 
pas de critères pour une description des interjections, fera revenir la Dédicataire  
à cette question ; ainsi publiera-t-elle en 2000 le livre Entre dire et faire. De 
l’interjection proposant une synthèse des conceptions modernes dans le domaine, 
d’une part, et présentant un essai de définition de la classe de ce signe et de ses 
fonctionnements, d’une autre. En conséquence, Marcela Świątkowska sera invitée 
à contribuer au numéro 161 de la revue « Langages », portant notamment sur 
l’interjection (2006). 

Le deuxième axe des recherches de la Dédicataire concerne le temps et l’aspect. 
Sa thèse d’habilitation sur l’imparfait (Imparfait en français moderne. Contribu-
tion à l’étude du temps et de l’aspect, 1987), recourant, entre autres, aux concep-
tions de linguistes slavisants, conceptions peu connues de la linguistique ouest- 
-européenne, a été appréciée par les représentants de celle-ci et les citations en sont 
la preuve (par exemple, par Marc Wilmet dans la Grammaire critique du français, 
Duculot, 1994). Marcela Świątkowska renoue avec cette problématique ; ses 
travaux récents portent surtout sur la deixis et l’anaphore, tout comme sur leurs 
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fonctionnements dans l’analyse sémantique des temps. La Dédicataire réussit à lier 
harmonieusement ses deux domaines d’intérêt, apparemment éloignés : interjec-
tion et temps. 

En outre, il faut souligner l’activité de Marcela Świątkowska dans la sphère de 
la linguistique appliquée. Grâce aux fonctions administratives qu’elle exerce et 
à son engagement (du côté polonais) dans des organisations se préoccupant de la 
politique linguistique en Europe (AUPELF et Conseil Européen pour les Langues), 
Marcela Świątkowska s’est également lancée dans la problématique de l’enseigne-
ment des langues étrangères et des adaptations de programmes d’études néophilo-
logiques en conformité avec les programmes européens. Notre Collègue et Amie se 
préoccupe aussi de l’avenir des sciences humaines, de même que de la conception 
de l’Universitas au XXIe siècle.  

 
Le titre du présent Livre d’Honneur se veut significatif. Il va à la rencontre des 

intérêts linguistiques manifestés par la Dédicataire, portés avant tout à la séman-
tique-pragmatique. Il se vaudrait également une allusion au titre de l’œuvre de 
Proust (A la recherche du temps perdu) dont les structures phrastiques complexes 
servent d’exemples aux analyses syntaxiques proposées aux étudiants lors des 
travaux de grammaire descriptive du français. 

 
Nous avons invité aux Mélanges des amis, des collègues et des disciples de 

Marcela Świątkowska, représentants à des titres divers du monde universitaire. Le 
nombre d’articles et d’inscriptions à la liste de félicitations (Tabula Gratulatoria) 
témoignent de la popularité mais aussi de la sympathie dont bénéficie la Dédica-
taire dans ce milieu, au pays comme à l’étranger. 

Au vu de la différentiation thématique, nous avons opté pour l’ordre alphabé-
tique des textes, selon les noms des auteurs. Le recueil des articles est une 
recherche de sens, tant en linguistique (en diachronie et en synchronie, en linguis-
tique comparative, en lexicologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, rhétorique, 
cognitivisme, en analyse du texte et du discours, en méthodologie), qu’en littéra-
ture (ancienne et moderne, en analyse de topoï, de genres littéraires, en sémiologie 
et herméneutique), en traductologie, en culture et civilisation et en glottodidac-
tique.  

Ce cadeau éloquent, intitulé En quête de sens, exprime notre hommage et notre 
attachement envers Marcela que nous estimons pour son enthousiasme dans les 
recherches, pour son optimisme contagieux, son talent d’organisation, son 
ouverture aux autres, et pour ses qualités de cœur – bref, ces traits soulignés si 
souvent par ses collègues. 

 
Chère Marcela, nous te souhaitons de longues années de recherches, pleines 

d’énergie et de passion. Ad multos annos ! 
 

Halina Grzmil-Tylutki 
 

 



 

PRZEDMOWA 
 

Różne bywają okazje do świętowania. Do ponadstupięćdziesięcioletniej 
tradycji należy, w środowisku akademickim, honorowanie Jubilatów księgą 
pamiątkową, gromadzącą publikacje ich przyjaciół, kolegów, uczniów. 

Monografia W poszukiwaniu znaczeń ma taki uroczysty charakter. Jest dedyko-
wana prof. dr hab. Marceli Świątkowskiej z okazji 65. urodzin. 

Jako językoznawca romanista, Marcela Świątkowska specjalizuje się przede 
wszystkim w problematyce dotyczącej języka francuskiego. W jej dotychczaso-
wym dorobku naukowym dominują dwa nurty tematyczne i dwa podejścia 
metodologiczne: opis form językowych występujących w interiekcji werbalnej 
oraz semantyka czasu i aspektu. Do pierwszego nurtu zaliczyć należy prace 
dotyczące form grzecznościowych w języku starofrancuskim i interiekcji (m.in. 
praca magisterska z 1969 r. i rozprawa doktorska obroniona w 1977 r.). Zaintere-
sowania Jubilatki wychodzą poza opis strukturalny, od początku zajmuje Ją język 
w użyciu. Ponieważ koniec lat 70. należy w Polsce wiązać z rodzącą się modą na 
pragmatykę, prace M. Świątkowskiej są pionierskie w zakresie stosowanej 
metodologii, do której należą różnorodne koncepcje pragmatyczne (akty mowy 
Austina i Searle’a; maksymy konwersacyjne Grice’a; francuska szkoła wypowie-
dzi Ducrota; genewska analiza konwersacji) oraz rozwijająca się tekstologia. 
Badaniami zjawisk parajęzykowych, budowanych na marginesie systemu języka 
(wykrzykniki, znaki fatyczne, wyznaczniki strukturyzacji dyskursu), a także 
funkcjonowania form grzeczności językowej, Jubilatka wyprzedza zaznaczający 
się dopiero zwrot ku tym dziedzinom. Nieprzerwany rozwój semantyki, pragma-
tyki i tekstologii, a ponadto teorii argumentacji, analizy dyskursu, etnolingwistyki, 
pojawienie się kognitywizmu, niepróbujących wszelako określić kryteriów 
przynależności form kłopotliwej klasy wykrzykników, sprawi, że Marcela 
Świątkowska powróci do tej tematyki, publikując w roku 2000 monografię pt. 
Entre dire et faire. De l’interjection, z jednej strony, będącą syntezą współ-
czesnych dokonań teoretycznych w tej dziedzinie, a z drugiej strony, podejmującą 
próbę określenia definicji klasy interiekcji i ich funkcjonowania. O znaczeniu 
badań Jubilatki w tej dziedzinie świadczy zaproszenie Jej do 161. numeru francus-
kiego czasopisma językoznawczego „Langages”, poświęconego interiekcji, wyda-
nego w 2006 roku. 

Drugi nurt badań Marceli Świątkowskiej, którego zwieńczeniem była rozprawa 
habilitacyjna, dotyczy zagadnień czasu i aspektu. Książka o Imparfait (Imparfait 
en français moderne. Contribution à l’étude du temps et de l’aspect, 1987), 
wykorzystująca mało znany zachodnioeuropejskiej nauce dorobek językoznawców 
slawistów w tej materii, znalazła oddźwięk w przedmiotowej literaturze fran-
cuskojęzycznej, o czym świadczą liczne cytowania, w tym przez M. Wilmeta  
w Grammaire critique du français (Duculot, 1994). Do tej problematyki Jubilatka 
ostatnio powraca, koncentrując się przede wszystkim na badaniu deiksy i anafory 
oraz ich użyciu w semantycznej analizie czasów. W najnowszych badaniach łączy 
– pozornie odległe – obszary dotychczasowych zainteresowań: interiekcji  
i czasów.  
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Prócz tych dwóch dominujących orientacji badawczych należy jeszcze pod-
kreślić działalność Jubilatki w sferze językoznawstwa stosowanego. W związku 
z pełnionymi funkcjami administracyjnymi oraz udziałem, z ramienia Polski,  
w międzynarodowych organizacjach zajmujących się polityką językową w Europie 
(AUPELF oraz Conseil Européen pour les Langues), Marcela Świątkowska zajęła 
się również problematyką dotyczącą nauczania języków obcych oraz transformacją 
programów studiów neofilologicznych pod kątem ich harmonizacji z programami 
europejskimi. W kręgu Jej zainteresowań leży przyszłość kierunków humanistycz-
nych a także idea Universitas w XXI wieku. 

 
Dedykowana profesor Świątkowskiej Księga ma wymowny tytuł, który nawią-

zuje do semantyczno-pragmatycznych zainteresowań Jubilatki. Stanowi też aluzję 
do tytułu dzieła Prousta: skomplikowane w swej budowie gramatycznej teksty 
służą studentom do ćwiczenia relacji składniowych we francuskim zdaniu 
złożonym. 

Do udziału w Miscellanea zostali zaproszeni przyjaciele, koledzy, uczniowie 
Jubilatki, reprezentujący szerokie środowisko akademickie. Liczba artykułów oraz 
wpisów do listy gratulacyjnej jest świadectwem popularności a także sympatii, 
jaką cieszy się prof. dr hab. Marcela Świątkowska w środowisku naukowym  
w kraju i za granicą.  

Ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne, proponujemy alfabetyczny 
porządek nadesłanych tekstów, według nazwisk autorów. Zbiór artykułów zawar-
tych w monografii jest poszukiwaniem przez ich autorów znaczeń w lingwistyce 
(w synchronii i diachronii, w językoznawstwie porównawczym, w leksykologii, 
strukturze, semantyce, pragmatyce, retoryce, kognitywizmie, w analizie tekstu 
i dyskursu, w metodologii), w historii literatury (dawnej i nowej, w analizie 
toposów, rodzajów literackich, w badaniach semiotycznych i hermeneutycznych), 
w przekładoznawstwie, w badaniu kultury i cywilizacji oraz w glottodydaktyce. 

 
Monografia W poszukiwaniu znaczeń jest wyrazem szacunku i przyjaźni dla 

Marceli, którą cenimy za entuzjazm w pracy naukowej, zaraźliwy optymizm, talent 
organizacyjny, otwartość w kontaktach, a także za ludzką życzliwość, podkreślaną 
przez wielu gości zaproszonych do Księgi. 

 
Drogiej Jubilatce życzymy wiele sił, energii i pasji twórczej. Ad multos annos!  

 
Halina Grzmil-Tylutki 
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