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PROFESOR MARIA HONOWSKA. 
MORFOLOGIA SŁOWIAŃSKA – OD SYNCHRONII DO DIACHRONII*

1. Profesor Maria Honowska należała do nielicznej grupy wybitnych językoznawców 
polskich – polonistów i slawistów, których twórczość naukowa wyrasta z najlepszych 
tradycji dwóch ośrodków naukowych, warszawskiego i krakowskiego. Jak ujął to 
prof. Henryk Wróbel, czuła się wierną uczennicą prof. Witolda Doroszewskiego (Wró-
bel 1995: 7). Priorytet dla aspektu współczesności – czyli w językoznawstwie – dla anali-
zy synchronicznej, to ślad warszawki. Jej pierwszy mistrz i nauczyciel, jak wielo krotnie 
określała go sama Pani Profesor, zaszczepił w Jej umyśle umiejętność syntezy oraz, jako 
spadkobierca warszawskiego pozytywizmu w światopoglądzie naukowym, znaczenie 
konkretnych faktów językowych (Bajerowa 2005: 9). Natomiast śladem krakowskim 
jest między innymi sięganie do źródeł historycznych, pomocnych w wyjaśnianiu zja-
wisk języka współczesnego, niewyjaśnialnych niekiedy albo trudnych do wyjaśnienia 
w oparciu tylko o materiał językowy współczesny. 

2. Wartość dorobku naukowego i wkład do językoznawstwa polskiego i słowiańskiego 
Profesor Marii Honowskiej tkwi przede wszystkim w jakości i w różnorodności tema-
tycznej i metodologicznej podejmowanej problematyki. Interesowały Ją zagadnienia 
trudne, ostatecznie nierozwiązane albo różnorodnie interpretowane, a przy tym ważne 
dla rozwoju językowego. Każda pozycja naukowa Pani Profesor to synteza przekształ-
ceń językowych w danej dziedzinie, starannie dokumentowana szerokim materiałem

 * W roku 1993, także na posiedzeniu KJ PAN, Maria Honowska wygłosiła referat Od synchronii do dia
chronii, o czym, ustalając tytuł niniejszego wystąpienia, nie wiedziałam, a co zdaje się potwierdzać 
trafność uogólnienia metodologii stosowanej w pracach morfologicznych M. Honowskiej.



214 HALINA MIECZKOWSKA

polskim i słowiańskim, a niekiedy szerszym, zachodzących w języku współczesnym, 
ale zazwyczaj warunkowanych historycznym rozwojem. Profesor Honowska nale-
żała do grupy językoznawców, którzy nie uznawali całkowitego oddzielenia badań 
synchronicznych od diachronicznych. Stosowała podejście historyczno-strukturalne, 
szczególnie w badaniach z zakresu morfologii, nakazujące spojrzenie na historyczny 
rozwój języka z punktu widzenia założeń strukturalizmu i gramatyki generatywnej. 
Stąd Jej badania i dorobek naukowy przyczyniają się do wypracowania nowych metod 
badawczych, w dużym stopniu naruszających statyczność opisów czysto strukturalnych, 
i upowszechnienia wiedzy o nowoczesnych sposobach interpretacji różnych zjawisk 
językowych, badanych nie tylko na materiale językowym współczesnym, ale i historycz-
nym (Honow ska 1990: 5), por.: Za novite metodi v ob last ta na sla vjan ska ta mor fo lo gi ja 
(1978), czy Wartość badań czysto synchronicznych dla obserwacji procesów rozwojowych 
(1990) albo Temat fleksyjny w badaniach historycznych (1996), Jak zainteresować grama
tyką historyczną (1999a), Ślady zmiennych modeli typologicznych w polskiej gramatyce 
historycznej (1999b). Jednak odwoływanie się do wcześniejszych etapów rozwojowych 
zjawisk z tej samej warstwy językowej nie zawsze uważała za wystarczające i skuteczne, 
dlatego badane problemy rozpatrywała na szerokim tle struktury języka współczesnego, 
biorąc pod uwagę możliwość współoddziaływania warstwy hierarchicznie wyższej 
(tu jako przykład można przytoczyć kilkakrotne odwoływanie się do metodologii ba-
dawczej Romana Laskowskiego w monografii Studia nad morfonologią współczesnego 
języka polskiego [1975]). Swoje kredo metodologiczne przedstawiła między innymi 
w artykule O morfologii historycznie, ale przekrojowo (1979a), gdzie wśród czterech 
podstawowych postulatów zdecydowanie podkreślała potrzebę traktowania rozwią-
zywanych problemów jako fragmentów uwikłanych w system językowy i opisywania 
ich na szerokim tle materiałowym Słowiańszczyzny, przy jednoczesnym doszukiwa-
niu się i określeniu celowości zachodzenia badanych zmian. Zastosowanie podejścia 
strukturalno-funkcyjnego powoduje, że Jej prace mają również charakter porządkujący 
i ponadczasowy, wydobywają i podkreślają często wątki istotne, ale niezauważane albo 
niedocenione przez ich autorów (Laskowski 1975: 144).

W interesującym i bogatym w problematykę naukową dorobku Profesor Marii 
Honowskiej na czoło wysuwają się cztery podstawowe wątki tematyczne: 1) słowo-
twórstwo – zagadnienia ogólne i badania nad konkretnymi językami słowiańskimi, 
2) szeroko pojęta morfologia języków słowiańskich, w tym przede wszystkim fleksja 
i morfonologia, 3) zagadnienia składniowe połączone z gramatyką tekstu, rozpatry-
wane przy uwzględnieniu powiązań z morfologią, semantyką i pragmalingwistyką 
oraz 4) leksykografia słowiańska ze szczególnym uwzględnieniem języków polskiego 
i słowackiego1. 

1 Poza wątkami stanowiącymi podstawowe nurty zainteresowań Pani Profesor w Jej dorobku na-
ukowym znajdziemy także pojedyncze artykuły poświęcone zagadnieniom leksykologicznym, 
onomastycznym, a nawet kulturze języka i jego odmianom funkcjonalnym. ☞



 PROFESOR MARIA HONOWSKA. MORFOLOGIA SŁOWIAŃSKA – OD SYNCHRONII DO DIACHRONII 215

3. Pierwsze zainteresowania naukowe Pani Profesor sięgają słowotwórstwa. Jednak 
niewiele później, równolegle z zainteresowaniami słowotwórczymi, Profesor Honow-
ska rozpoczyna badania nad morfologią słowiańską, który to wątek przewija się właści-
wie w całym Jej „życiu naukowym”. Ich głównym założeniem jest próba zrozumienia 
i wyjaśniania na tle historii deklinacji i koniugacji słowiańskiej współczesnych struktur 
morfologicznych, szczególnie nieprzewidywalnych albo nieustabilizowanych, dopusz-
czających formy wariantywne. Prowadzone rozważania nie mogą się jednak (według 
M. Honowskiej) sprowadzać do „czystego opisu zjawisk przekształceniowych […]” 
ale, o czym już wspomniałam wyżej, muszą: „[…] korelować ujęcia diachroniczne 
z synchronicznymi” (1999b: 233) oraz brać pod uwagę oddziaływanie płaszczyzn 
hierarchicznie niższych i wyższych, przy uwzględnieniu tendencji celowościowych 
i samoregulacyjnego charakteru języka. 

Badania nad morfologią słowiańską rozpoczyna obroniona w 1950 r. (i opublikowana 
w roku 1955) rozprawa doktorska z zakresu fleksji słowiańskiej powiązanej z płaszczyz-
ną składniową, pt. Historyczne procesy przekształceń polskiego celownika w formy 
przyimkowe. Praca obejmuje szeroki materiał językowy polski i innosłowiański, po-
nieważ problem wymiany celownika z konstrukcjami przyimkowymi przedstawia 
od XVI w. po współczesność, podkreślając jednocześnie stopień nasilenia dynamiki 
przekształceń w poszczególnych okresach rozwojowych języka. Szczególną uwagę 
Maria Honowska zwraca na wiek XVIII jako okres przejściowy i wiek XIX – okres 
ukonstytuowania się nowego systemu w wyniku krzyżowania się dwóch tendencji, 
tendencji do zaniku celownika samodzielnego na rzecz konstrukcji przyimkowych 
i tendencji do utrzymania się celownika przyczasownikowego. Natomiast w zakresie 
funkcjonalnym czynnikiem sprzyjającym okazał się brak norm i stabilizacji przypi-
sanej funkcjom poszczególnych konstrukcji fleksyjno-składniowych. 

Zgodnie z wyznawaną dewizą naukową, że nic w języku nie dzieje się bez powo-
du, Autorka stara się znaleźć i określić przyczyny zaistnienia analizowanego zjawi-
ska. Upatruje je przede wszystkim w stopniu zależności przypadka od czasownika, 
uwzględniając kilka odcieni tej zależności, a przede wszystkim celownik jako przy-
padek gramatyczny, konotowany przez verbum, i celownik pozostający w luźnym 
związku z czasownikiem, to znaczy niezależny od charakteru czasownika. 

Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że językoznawczą atrakcyjność problemu 
i wyczucie jego wagi językowej potwierdzają tendencje rozwojowe obserwowane 
z coraz większym nasileniem na pograniczu fleksji i składni w okresie współczesnym, 
sprowadzające się do wypierania przypadków konkretnych przez konstrukcje przy-
imkowe, np. współczesne: poświęcić dla kariery, oddać dla rodziny, perfumy od Diora, 
pomadka do ust od Laurenta itp.

  Natomiast celem niniejszego artykułu jest przypomnienie, a być może dla części czytelników 
i zaprezentowanie osiągnięć naukowych Pani Profesor z zakresu morfologii słowiańskiej, z koniecz-
ności w dużym zarysie, czyli raczej poprzez zasygnalizowanie poruszanych przez Nią problemów 
i sposobu ich rozwiązywania niż ich pełną analizę, w trzecią rocznicę śmierci Pani Profesor.
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Kontynuację problematyki fleksyjnej znajdujemy w kolejnej monografii Geneza 
złożonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka starocerkiewnosłowiań
skiego (1963). Autorkę interesuje o tyle opis mechanizmów działania obydwu typów 
odmian, o ile decyduje ono o warunkach i przyczynach ich zaistnienia. Stąd też uważa, 
że „przy rozpatrywaniu każdej formy [należy – H.M.] brać pod uwagę zarówno jej 
warunki składniowe i semantyczne, jak fleksyjne, leksykalne, a nawet fonetyczne” 
(Honowska 1963: 65), zwłaszcza w przypadku podwójnej odmiany przymiotników cer-
kiewnych, która poddana była działaniu różnorodnych czynników i wpływów. 

Stwierdza jednak, że w języku staro-cerkiewno-słowiańskim odmiana złożona, 
tożsama semantycznie z odmianą prostą, pojawiała się zdecydowanie rzadziej niż 
odmiana prosta, przede wszystkim w ustabilizowanych formach przydawek. Jednak to 
nie w oparciu o hipotezę składniową ani znaczeniową, ale morfologiczną, przyjmując 
prymat czynników formalnych nad znaczeniowymi, wyjaśnia genezę złożonej od-
miany przymiotników, twierdząc, że

Odmiana złożona weszła do systemu deklinacji słowiańskiej jako forma wydzielenia ka-
tegorii przymiotników ze wspólnej z rzeczownikami kategorii fleksyjnej (ibid.: 68), 

i między innymi dlatego nie objęła na przykład pierwotnie przymiotników o charak-
terze relacyjnym, w tym posesywnych, oraz pozycji orzecznika, wystąpiła natomiast 
w funkcji przydawki. Tym samym przeciwstawia się panującym poglądom o rodzajni-
kowym pierwotnie charakterze odmiany złożonej, upatrując jednocześnie, podobnie 
jak inni językoznawcy (zob. Kucała 1996: 36–37), powodu jej zaistnienia w doraźności 
i stałości określanej cechy. W zakończeniu powołuje się i na innych badaczy słowiań-
skich2, którzy opowiadają się za teorią morfologiczną, uważając, że w określonym etapie 
rozwoju fleksji słowiańskiej „[…] odmiana złożona stanowiła narzędzie zróżnicowania 
przymiotnika z rzeczownikiem […]”, chociaż oczywiście nie przyznają jej, jak określa 
Pani Profesor, prymatu genetycznego (Honowska 1963: 70).

Pionierskie wykorzystanie w szerokim zakresie osiągnięć współczesnego języko-
znawstwa synchronicznego w ukazywaniu działania mechanizmów diachronicznych 
stanowi monografia Problemy historii fleksji słowiańskiej na tle nowszych ujęć syn
chronicznych (1975). Ujęcie tematu wymaga bowiem nie tylko gruntownej znajomości 
literatury przedmiotu, do której Pani Profesor w pracy często się odwołuje, ale prze-
badania olbrzymiego słowiańskiego materiału językowego. 

Autorka zakłada, że badania diachroniczne nad fleksją słowiańską oparte na inter-
pretacji zmian czysto fonetycznych i na drugim miejscu uproszczeń morfo logicznych, 
wykorzystujących działanie prawa analogii, czyli uwzględniające mechaniczne upo-
dobnienia struktur w oderwaniu od funkcji językowej form fleksyjnych i ogólne-
go kształtu systemu językowego, nie są w stanie wyjaśnić kierunku rozwoju fleksyjnego 

2 Bibliografię do omawianych w pracy stanowisk innych badaczy słowiańskich, o rodzajnikowej bądź 
morfologicznej genezie złożonej odmiany przymiotników zob. w przypisach do przedmiotowej pracy.



 PROFESOR MARIA HONOWSKA. MORFOLOGIA SŁOWIAŃSKA – OD SYNCHRONII DO DIACHRONII 217

w poszczególnych językach słowiańskich. Ich istota sprowadzałaby się bowiem do opisu 
zbyt jednostronnego, opartego na przedstawianiu zaistniałego stanu rzeczy bez wzięcia 
pod uwagę czynnika celowościowego w interpretacji związanej z procesami resty-
tuowania opozycji. 

Szeroko omawia możliwość automatyzmów uproszczeniowych wewnątrz paradyg-
matów w poszczególnych językach słowiańskich, dokonujących się w drodze „powie-
lania homonimii”, likwidacji synonimii, na przykład w narzędniku liczby pojedynczej 
i mnogiej, oraz upodobnień końcówek fleksyjnych, tzw. prześwitów deklinacyjnych, za-
sadzających się na ujednoliceniu elementu samogłoskowego w końcówkach fleksyjnych 
do: e (regulacja końcówek: em, emi, ech), do o (om, och) lub do a (am, ami, 

ach), czyli, jak stwierdza Pani Profesor: „[…] poszerzania niejako tematu o część 
wspólną”, która uwydatniając: „[…] granicę tematu i końcówki, poniekąd ułatwia 
generowanie odpowiednich form, które nie potrzebują dodatkowych «przyciosywań» 
kontekstowych” (Honowska 1975: 75). Natomiast w zakresie restytuowania opozycji 
najciekawsze hipotezy związane są według Pani Profesor z przebudową i rozwojem 
słowiańskiego imperativu.

 Tak więc praca nastawiona jest na poszukiwanie i wyjaśnianie przejawów ten-
dencji samoregulacyjnych języka. Zdąża do sklasyfikowania zmian morfologicznych 
przy uwzględnieniu podstawowych tendencji celowościowych działających na dwu 
płaszczyznach kodu językowego – paradygmatycznej i syntagmatycznej, poprzez: 
1) tendencję do uproszczeń paradygmatycznych, 2) tendencję do uproszczeń syn-
tagmatycznych oraz 3) tendencję do uwydatniania opozycji paradygmatycznych 
i syntagmatycznych.

Ważnym pojęciem w badaniach nad fleksją słowiańską i ostatecznym kształtem 
paradygmatów i form fleksyjnych jest pojęcie tematu fleksyjnego, współwystępują-
cego, a równocześnie opozycyjnego w stosunku do końcówek fleksyjnych (Honow-
ska 1996: 31). Jego charakter Maria Honowska bada w oparciu o materiał zarówno 
z zakresu deklinacji, jak i koniugacji słowiańskiej. W przeciwieństwie do roli i charak-
teru końcówek fleksyjnych, kształtujących się w wyniku samoregulacyjnych procesów 
wewnątrzfleksyjnych, temat fleksyjny odgrywa rolę odmienną i: „[…] jest gwarantem 
leksykalnej zawartości, leksykalnej jedności […]” i czytelności „[…] wyrazów funk-
cjonu jących w paradygmatach fleksyjnych […]” (ibid.: 32). Ponieważ jest zjawiskiem 
strukturalnym, synchronicznym, nie można traktować go jako tematu historycznie 
danego, stabilnego (w przeciwieństwie do rdzenia), ale trzeba uznać za zjawisko zmien-
ne, dla różnych epok specyficzne, raczej za tendencję: „[…] o zmiennych w różnych 
okresach języka realizacjach” (ibid.: 33). 

Poza fleksją nominalną (rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przyimek) w swoich 
badaniach zahacza także o fleksję werbalną, upatrując w niej bogate źródło problemów 
i zjawisk, które ciągle jeszcze oczekują na wyjaśnienie, jak na przykład okoliczności 
przebudowy wspomnianego słowiańskiego imperativu, w niedostatecznym stopniu 
według Pani Profesor analizowanej dotychczas w powiązaniu z pozostałymi formami 
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koniugacyjnymi i z systemem fonologicznym języka. Z kolei w artykule Ślady zmien
nych modeli typologicznych w polskiej gramatyce historycznej (1999b) podejmuje próbę 
interpretacji wariantywności form bezokolicznika w zakresie form ić, eć, typu: 
patrzeć, patrzyć, słyszeć, widzieć, myśleć, ślęczeć, lecieć, drzeć… (ibid.: 233), co wymaga 
według Niej cofnięcia się aż do stanu prasłowiańskiego albo w ostateczności do języka 
staro-cerkiewno-słowiańskiego. Przedmiotowe formy bezokolicznika analizuje w sieci 
wytypowanych form fleksyjnych, a przede wszystkim wysoko frekwentowanej, w ze-
stawieniu z nisko frekwentowanym bezokolicznikiem, formy 3 os. lp. czasu przeszłego, 
a także prawo- a następnie lewostronnej derywacji prowadzącej do zmian aspekto-
wych, szczególnie przy tworzeniu aspektu niedokonanego przy użyciu przyrostków 
iteratywnych a, wa, iwa. 

Zwieńczeniem rozważań nad słowiańskimi zmianami w zakresie fleksji jest opubli-
kowany już po przejściu na emeryturę artykuł Przyczynki do historii imperativu (2000), 
którego część pierwsza ma charakter ogólnojęzykoznawczy, podsumowujący wykorzy-
stywanie u schyłku XX w. osiągnięć językoznawstwa współczesnego do pogłębiania 
badań nad gramatyką historyczną. Natomiast część druga jest praktyczną ilustracją 
przedstawionych wyżej rozważań teoretycznych, polegającą na wykorzystaniu struk-
tury semantycznej imperativu, uwzględnieniu zależności aspektowych czasownika 
i specyfiki funkcji imperativu, jako elementu dyskursu, a nie narracji, do przedsta-
wienia i uzasadnienia historii jego słowiańskiego rozwoju. 

Analizy fleksyjne zazębiają się w badaniach Pani Profesor Honowskiej z wątkami 
z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii słowiańskiej, niekiedy przedstawianymi jako 
oddzielne problemy, najczęściej jednak powiązanymi z zagadnieniami fleksyjnymi: 

[…] historyczne procesy fonetyczne nie mogą być rozpatrywane w izolacji od morfolo-
gicznych, morfologiczne bowiem mogą je utrwalać, poszerzać pierwotny zakres ich uwa-
runkowań fonetycznych, a zatem i przedłużać ich funkcjonowanie (Honowska 1991: 59). 

Zawsze punktem wyjścia opisu jest stan współczesny, badany jednak kompleksowo, 
co oznacza, że uzasadnienia kształtu i jakości opisywanych zjawisk morfologicz-
nych Maria Honowska doszukuje się także w fonologicznych zaszłościach rozwoju 
historycznego. Podejście takie pokazują m.in. artykuły: O mechanizmach pewnych 
procesów morfologicznych (z historii języków słowiańskich) (1968), O morfologii histo
rycznie, ale przekrojowo (1979a) czy Współczesna polska apofonia (1991). Autorka 
sama stwierdza, że zagadnienia przez Nią analizowane nie są nowe, ale zostały ujęte 
w nieco innym, szerszym aspekcie. Na przykład w artykule Uwagi o fonologicznej 
i morfologicznej dystrybucji polskich spółgłosek ś, ź, ć, dź (1979b) dystrybucję spółgłosek 
miękkich bada z pozycji przemian samogłoskowych, wyraźnie stwierdzając, że 

[…] większość zmian, jakie się dokonały w polskim wokalizmie, wpłynęła na posze-
rzenie dystrybucji spółgłosek miękkich, tym samym doprowadzając do ich całkowitej 
samodzielności fonologicznej (ibid.: 137). 



 PROFESOR MARIA HONOWSKA. MORFOLOGIA SŁOWIAŃSKA – OD SYNCHRONII DO DIACHRONII 219

Poza aspektem historycznym podkreśla także wagę precyzji i logiki opisu genera-
tywnego, wprowadzonego do morfologii przez Romana Jakobsona (Jakobson 1948: 
155–167), jako automatycznego i ahistorycznego, który swoją odmiennością skłania 
do podpatrywania tendencji historycznych (zob. Honowska 1991: 55). Wysoko ocenia 
wkład R. Laskowskiego wniesiony w rozwój polskiej morfonologii we wspomnianej 
monografii Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego (Honowska 1976). 
Przywiązuje dużą wagę do alternacji towarzyszących wielu zjawiskom morfologicznym 
w polszczyźnie jako języku o wysokim stopniu alternacyjności, które rekompensując 
brak opozycji iloczasowych i akcentowych, wzmagają pewność przekazu, ponieważ 
uświadomienie relewancji nimi powodowanej to: „[…] odkrycie ich elementów skła-
dających się na proces komunikacji” (Honowska 1991: 55). I to ostatnie zdanie niech 
będzie ogólnym podsumowaniem nowatorstwa metodologicznego Pani Profesor, której 
wszystkie badania zmierzały do wyrazistości i skuteczności przekazu językowego3. 
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Professor Maria Honowska. Slavonic morphology from synchrony to diachrony 
Summary

The paper presents an outline of scientific achievements of Prof. Maria Honowska in the field of Slavonic 
morphology. Considering their thematic and methodological diversity, it signals rather than analyses 
the issues she tackled. Much attention is devoted to research methodology. In her studies on modern 
morphology of the Slavonic languages, M. Honowska often stressed the importance of the historical 
aspect, and the need of a wide linguistic, grammatical and material context in considering various phe-
nomena, while taking into account teleological tendencies and self-regulatory nature of language.


