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O najważniejszych zadaniach polskiego językoznawstwa w XXI wieku

Pod koniec 2001 roku Komitet Językoznawstwa PAN rozpisał ankietę dotyczącą oceny sta-
nu polskiego językoznawstwa. Znalazłem się wśród jej adresatów, a jako młody wówczas 
jeszcze pracownik nauki, choć już po habilitacji, skwapliwie udzieliłem odpowiedzi. Gdy 
ukazały się one drukiem w publikacji Gajda, red., 2003, zapoznałem się z odpowiedziami 
innych naukowców. Nie było ich wiele, bo na stu adresatów ankiety odpowiedziało kilku-
nastu. Okazało się, że byłem chyba jedynym, który na otwierające pytanie: „Jak oceniasz 
stan polskiego językoznawstwa?”, odpowiedział, że jako „nie najlepszy”. Twierdzenie to 
poparłem pewną argumentacją, do której w tym miejscu nie będę wracał, co nie znaczy, 
że dzisiaj uważam ją za niesłuszną w odniesieniu do sytuacji sprzed lat kilkunastu. Moje 
rozważania dotyczące zadań polskiego językoznawstwa w XXI wieku poprzedzę jednak 
pewną próbą diagnozy obecnej sytuacji w polskiej lingwistyce, w szczególności w języ-
koznawstwie polonistycznym, które ze względu na wykształcenie i zajęcie interesuje mnie 
najbardziej.

Sytuację dzisiejszego językoznawstwa, nie tylko polonistycznego, można scharaktery-
zować — z różnych punktów widzenia, dwoma określeniami, które odnoszą się w zasadzie 
do tego samego, moim zdaniem, zjawiska: wielonurtowość i rozdrobnienie. Wielonurto-
wość przejawia się w tym, że uprawiane są w Polsce badania utrzymane w bardzo różnych 
konwencjach metodologicznych, co znacznie odróżnia współczesną sytuację od tej, z jaką 
mieliśmy do czynienia np. w latach 50. i 60. XX wieku. Rozmaitych nurtów i konwencji, 
w jakich się interpretuje fakty językowe w polskich ośrodkach akademickich, wyliczać tu 
nie ma sensu, byłaby to zresztą wyliczanka długa. O rozdrobnieniu zaś można by mówić 
w różnym sensie. Przede wszystkim w takim, że przedstawiciele owych nurtów coraz mniej 
mają ze sobą wspólnego pod względem metodologiczno-intelektualnym, odwołują się nie 
tylko do różnych tradycji językoznawczych, ale wręcz do różnego rozumienia tak podsta-
wowych kwestii, jak: definicja i istota języka, zadania i cele językoznawstwa itd. Już kilka-
naście lat temu niektórzy odważniejsi badacze twierdzili, że lingwistyka synchroniczna
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i diachroniczna w Polsce stały się dwiema prawie odrębnymi dyscyplinami, właśnie ze 
względu m.in. na fundamentalne różnice w aparatach teoretycznych, do jakich się odwo-
łują. Dziś coraz częściej można odnieść wrażenie, że również w ramach tzw. lingwistyki 
synchronicznej nastąpiło dalsze zróżnicowanie i badacze podzielili się na grupy, obozy, 
środowiska, które nie tylko nie znajdują wspólnego języka z innymi, ale nawet nie pró-
bują go szukać, świadomie zamykając wymianę idei naukowych z innymi podobnymi 
grupami. Doszło więc do wykształcenia się licznych kolektywów poznawczych (termin 
ten, za Ludwikiem Fleckiem, wprowadził do polskiej metalingwistyki S. Borawski, por. 
Borawski 1996: 46) i ich postępującej wzajemnej izolacji. I. Bobrowski w referacie wy-
głoszonym na jednej z konferencji, bodajże w 2004 roku, niestety niepublikowanym, 
porównał to zjawisko do losów wycieczki zakładowej, której członkowie opuścili auto-
bus i zagłębiając się w las w poszukiwaniu grzybów, stopniowo oddalają się od siebie, 
tracą ze sobą kontakt najpierw wzrokowy, a potem już nawet nawoływania pozostają 
bez odpowiedzi. Efekt ten jest oczywiście wynikiem splotu różnych czynników, także 
organizacyjnych, jak choćby programy kształcenia na uczelniach. Mogłoby się zdawać, 
że absolwent filologii polskiej, pracujący w dodatku naukowo lub pretendujący do pra-
cy naukowej w zakresie językoznawstwa, niezależnie od uczelni, jaką ukończył, będzie 
wyposażony w określony zasób wiedzy, kompetencji, a przede wszystkim w określony 
— choćby na poziomie podstawowym — wspólny pogląd na swój obiekt badań i pod-
stawowe stosowane w lingwistyce metody. Że się tak nie dzieje, mogłem się najbardziej 
przekonać choćby jako redaktor „Wielkiego słownika języka polskiego”1, kiedy się oka-
zywało, że to, co oczywiste dla leksykografów — absolwentów jednej uczelni, trzeba ab 
ovo tłumaczyć osobom z innego ośrodka.

Rozdrobnienie przejawia się także w charakterze podejmowanych ostatnio prac na-
ukowych. Gdyby się zastanowić, jakie duże, mające szerszy środowiskowy charakter 
i dotyczące spraw o generalnym znaczeniu dla polskiej lingwistyki projekty badawcze, 
z wyjątkiem typowo leksykograficznych, obecnie powstają, trudno by było takie wskazać.  
Od czasu tzw. „żółtej gramatyki” PAN-owskiej, opracowanej w latach 70. XX wieku, chy-
ba takiego nie było. Przyczyny tego są, oczywiście, różne, też organizacyjne — po prostu 
ze względu na stworzone regulacjami prawnymi warunki i ramy organizacyjno-finansowe 
nauki w Polsce takich przedsięwzięć nie opłaca się podejmować, bo projekty krótsze są 
premiowane w rozmaity sposób, począwszy od kwestii pieniężnych (odrębnego systemu 
finansowania projektów długoletnich w zasadzie nie ma, a dyrektor NCN w niedawnym 
artykule w czasopiśmie „PAUza Akademicka” wprost stwierdził, że nie powinno być, por. 
Jajszczyk 2013), do „punktowych” i awansowych.

Konsekwencją owego rozproszenia, dodatkowo negatywnie oddziałującą także na 
ewentualne planowane projekty, jest brak wiedzy uczonych na temat tego, czym się zaj-
mują inni uczeni, a dotyczy to również dużych projektów. W rezultacie spotykamy się

1 ,,Wielki słownik języka polskiego” (http://wsjp.pl) jest opracowywany w Instytucie Języka Pol-
skiego PAN od 2007 roku, w okresie 2013–2018 prace są finansowane w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki. 
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z sytuacją, kiedy w zbliżonym terminie dwa ośrodki organizują konferencje na ten sam 
temat, kiedy dwie osoby lub dwa zespoły realizują niemal identyczne programy badaw-
cze, kiedy przyznaje się środki na finansowanie projektów badawczych obejmujących 
cele, które już wcześniej zostały osiągnięte w zakończonych projektach albo które się 
pokrywają z projektami aktualnie realizowanymi. To zaś wynika najpewniej z niedosta-
tecznej orientacji ekspertów oceniających wnioski i prawdopodobnie nie będzie się tego 
nigdy dało całkiem wyeliminować.

Od tych ogólnych narzekań przejdę do pozytywnej części mojego wystąpienia, miano-
wicie wskazania tych zadań, które uważam za kluczowe dla pomyślnego rozwoju polskiego 
(polonistycznego) językoznawstwa w XXI wieku. Wyróżniłbym tu trzy grupy zadań:

1) naukowe;
2) organizacyjne;
3) w zakresie kształcenia kadr naukowych.

Ad 1. Jeśli idzie o zadania naukowe, to mógłbym zacząć od powtórzenia pewnego fragmen-
tu mojej odpowiedzi na wspomnianą ankietę. Pisałem wtedy:

Za najważniejsze zadanie badawcze w zakresie lingwistyki synchronicznej uważam opis współ-
czesnego języka polskiego w pełnym spektrum jego odmian i stylów funkcjonalnych. Opis ten 
powinien się opierać na solidnych podstawach materiałowych, nie być „zasugerowanym” przez 
opisy dawniejsze i przez obiegowe opinie, a jego efektem powinien być m.in. obszerny nauko-
wy słownik języka polskiego (który funkcjonowałby w postaci książkowej, ale przede wszystkim 
w postaci elektronicznej).

Następnie pisałem o potrzebie stworzenia wielkiego komputerowego korpusu pol- 
szczyzny, co — jak wiadomo — się stało, a co osobiście uważam za najważniejsze osiągnię-
cie polskiego językoznawstwa w pierwszej dekadzie obecnego stulecia, którego doniosłość 
przejawia się właśnie w tym, że korpus stanowi bezcenne źródło materiału badawczego. 
Drugie takie źródło stanowią obecnie biblioteki cyfrowe, o których istnieniu przed dekadą 
mogłem tylko marzyć. Pod tym więc względem lingwistyka polska (i w ogóle światowa) 
znajduje się obecnie w znakomitej sytuacji. Żadne wcześniejsze pokolenie lingwistów nie 
miało tak ogromnych możliwości badania języka jak dziś (a pewnie w przyszłości możli-
wości te jeszcze się zwiększą), co przejawia się w ogromnej łatwości dostępu do zróżnico-
wanych tekstów z różnych epok. 

Opracowanie słownika współczesnej polszczyzny (przez co należałoby pewnie rozu-
mieć polszczyznę po 1990 roku) stawiam więc oczywiście wśród zadań polskiego języ-
koznawstwa na pierwszym miejscu. Sam staram się realizować to zadanie w miarę istnie-
jących możliwości, doświadczając wszystkich problemów i niewygód, jakie czyhają na 
kierownika dużego projektu naukowego w dzisiejszej Polsce. 

Niezależnie od słownika widziałbym jako celowe podejmowanie innych, bardziej 
szczegółowych studiów z dziedziny leksykologii i również gramatyki, których podstawą 
miałyby być autentyczne teksty powstałe w języku polskim. W dalszej perspektywie
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pewnie też wskazana byłaby jakaś nowa gramatyka języka polskiego, która by uwzględ-
niła zjawiska występujące w polszczyźnie najnowszej. Czyby to miała być gramatyka 
„naukowa” w takim rozumieniu jak dzieło PAN-owskie z lat 80. XX wieku? Pewnie tak, 
choć ważniejsze od nowatorstwa metodologicznego byłoby, moim zdaniem, uwzględnie-
nie w interpretacjach aktualnego stanu polszczyzny i zjawisk występujących w języku. 
Szczególnie istotne wydawałoby się to w dziedzinie fonetyki i fonologii. Z opinii środo-
wisk niejęzykoznawczych zajmujących się badaniem mowy i wymowy (np. zgrupowa-
nych w ośrodkach politechnicznych „technologów mowy”) wynika, że wiele konstatacji 
dotyczących np. zjawisk artykulacyjnych, z jakimi się spotykamy w polskich gramaty-
kach pisanych dla językoznawców, niezgodnych jest ze stanem stwierdzanym empirycznie 
w mowie współczesnej. Fonetyka opisowa (językoznawcza) i eksperymentalna wydają 
się jednak podążać całkowicie odrębnymi nurtami. Gdyby już taka gramatyka powstała, 
należałoby z pewnością podjąć wysiłki celem jej wprowadzenia przynajmniej w obieg dy-
daktyki uniwersyteckiej.

Należałoby też z całą pewnością wypracować jakiś pomysł (organizacyjny, finan-
sowy) na rozwijanie Narodowego Korpusu Języka Polskiego, zarówno w aspekcie jego 
wzbogacania o nowe teksty, jak też pewnie i w zakresie doskonalenia mechanizmów 
przeszukiwania oraz innych kwestii informatycznych. Odrębną kwestią jest upowszech-
nianie w środowisku wiedzy o korpusie i jego przydatności. Wielokrotnie miałem okazję 
się przekonać, że zwłaszcza wśród starszych językoznawców funkcjonują na jego temat 
różne nieprawdziwe przeświadczenia (por. np. Żmigrodzki, Przybylska 2012). Jednak 
także wielu młodych uczonych prowadzi swoje badania nad dzisiejszą polszczyzną tak, 
jakby NKJP nie istniał.

Nie mniejsze wyzwania czekają lingwistów diachronistów. Od dłuższego już cza-
su wyraża się oczekiwanie, aby powstało nowe naukowe opracowanie gramatyki hi-
storycznej polszczyzny (które zastąpiłoby fundamentalną pracę Jana Łosia z lat 20.  
XX wieku) czy nowa synteza historycznojęzykowa na wzór „Historii języka polskiego” 
Z. Klemensiewicza. Czynnikiem, który te potrzeby wzmaga, jest ogromny przyrost wie-
dzy od czasu ukazania się tamtych prac, w ostatnim czasie dodatkowo „wypłynięcie” roz-
maitych starszych dokumentów w bibliotekach cyfrowych. Gdyby rzetelnie przeanalizo-
wać przynajmniej część z nich, mogłoby się okazać konieczne wręcz napisanie od nowa 
niektórych rozdziałów dotyczących gramatyki, stylistyki historycznej i historii języka. 
Historycy języka mają najwięcej do zrobienia i największe możliwości, których zresztą, 
jak dotąd, w mojej opinii, nie wykorzystują. W pracach zaliczanych do historii języka 
ciągle wyraźnie zaznacza się nurt obejmujący w istocie badania pod względem materia-
łowym ograniczające się do zbioru przykładów odnotowanych w słownikach.

Gdy chodzi o historyczne opracowania leksykograficzne (i w ogóle naukowe słow-
niki), już od dawna formułowałem, zrazu dość ostrożnie, postulat ich przejścia na elektro-
niczną formę publikacji. Dziś, jak sądzę, jest to warunek bezwzględny, aby słownik taki 
zachował choćby minimalną funkcjonalność. Czy za tym powinna iść zmiana ich struktury, 
to już inna kwestia, do rozważenia przez poszczególne zespoły. Struktura leksykografii 
naukowej w Polsce została zresztą ukształtowana w wyniku decyzji podjętych dawno temu,
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kiedy jeszcze nikomu się o komputerach i Internecie nie śniło. Jej pewnej skostniałości 
w kontekście obecnych możliwości leksykografii elektronicznej chyba się więc nie zmieni. 
Warto natomiast zauważyć, że powoli spełnia się też inna moja przepowiednia, dotycząca 
powstania w przyszłości swego rodzaju „kombajnów leksykograficznych”, czyli platform 
internetowych, na których byłoby dostępnych kilka słowników jednocześnie lub też raczej 
— po wpisaniu do wyszukiwarki określonego hasła — otrzymywałoby się materiał z róż-
nych słowników. Przyczynią się do realizacji tego celu przedsięwzięcia leksykograficzne 
inicjowane obecnie w Europie, mające na celu wypracowanie wspólnego standardu kodo-
wania danych leksykograficznych2.

Celowo przedstawiłem w tym miejscu wizję bardzo ogólną. Każdy reprezentant 
szczegółowych gałęzi lingwistyki pewnie mógłby sformułować w tym punkcie cele istot-
ne dla niego i jego kolektywu poznawczego, najważniejsze wydaje się mi się jednak to, 
aby badać przejawy rzeczywistego użycia języka (czyli np. w dialektologii chodziłoby 
o badania terenowe), nie zaś „narracji” o języku, z jakimi się spotykamy czy to w słow-
nikach, czy w różnego rodzaju zbiorach tekstów mających reprezentować jakąś odmianę 
polszczyzny.

Ad 2. Gdy mówię o zadaniach organizacyjnych, myślę o takich, które miałyby na celu 
ułatwienie lub w ogóle umożliwienie wykonania zadań naukowych. Najważniejsze 
wydaje się tu skonsolidowanie środowiska wokół określonych zadań, uznanych za 
najważniejsze. Sześćdziesiąt lat temu, gdy rozpoczynały się wielkie projekty leksy-
kograficzne, niektóre trwające zresztą do dziś, jak „Słownik polszczyzny XVI wieku”, 
zadania te były dokładnie określone i przedstawiciele środowiska dążyli do ich reali-
zacji w różny sposób, także występując w sposób skuteczny z określonymi postulatami 
wobec ówczesnych władz. Ówczesna centralizacja życia, również naukowego, sprzy-
jała koncentracji wokół kluczowych projektów naukowych. W owych czasach takimi 
reprezentacjami dyscyplin naukowych, mającymi jednak wpływ na ich rozwój, były 
komitety naukowe PAN, wyposażone wszak w znacznie większe kompetencje, przede 
wszystkim dotyczące finansowania badań. Obecnie komitety w dużej mierze utraciły 
możliwość oddziaływania na rozwój dyscyplin, mają bowiem do dyspozycji minimalny 
budżet, wystarczający jedynie na organizowanie posiedzeń, a ich opinie często bywają 
ignorowane nawet w strukturach Akademii, cóż dopiero mówić o Ministerstwie Nauki 
czy innych władzach państwowych (mimo to dzięki zaangażowaniu władz Komitetu 
Językoznawstwa PAN udało się w minionej dekadzie doprowadzić do zainicjowania 
dwóch wielkich projektów: Narodowego Korpusu Języka Polskiego i „Wielkiego słow-
nika języka polskiego”). 

Najważniejszym więc zadaniem dla środowiska w tej dziedzinie jest wypracowanie 
metod skutecznego lobbingu na rzecz językoznawstwa, który by doprowadził do uznania 
tej dyscypliny za naukę istotną dla polskiej kultury i tożsamości narodowej, a nie tylko

2  Mam na myśli przede wszystkim zainaugurowaną w 2013 roku tzw. akcję programu COST  
European Network of e-Lexicography, por. http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1305.
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przydatną w kategoriach poprawności językowej (rozumianej zresztą na najniższym, pod-
stawowym poziomie), czy w doraźnych celach walki politycznej (por. np. sprawę statusu 
„śląskiej mowy” czy żeńskich odpowiedników nazw zawodów i stanowisk). Udało się to 
na przykład historykom, dzięki czemu różne przedsięwzięcia naukowe z zakresu historii 
Polski cieszą się spokojem finansowym i mają zabezpieczoną dobrą przyszłość. Jest też 
jednak potrzebny lobbing w sprawie konkretnych projektów, które środowisko uznałoby 
za najważniejsze. W gremiach, jakie powołuje się do opiniowania wniosków na rozmaite 
konkursy, programy ministerialne itp., lingwiści pojawiają się rzadko, a jeśli się już poja-
wiają, okazuje się, że nie umieją uczynić swego członkostwa tak efektywnym, aby się to 
przełożyło na konkretne efekty dla reprezentowanej przez siebie dyscypliny. Moje włas-
ne doświadczenia pouczają, że w naszym kraju nie da się zapewnić godziwego rozwoju 
prowadzonego dużego projektu naukowego bez wyjścia poza środowisko i zwrócenia się 
do władz wyższych. Tak zresztą było i dawniej. 

Jeśli wierzyć różnym dostępnym świadectwom, głównie memuarystycznym, w latach 
50. i 60. XX wieku pewne przedsięwzięcia językoznawcze zawdzięczają swoje powo-
dzenie osobistej znajomości ich kierowników z Józefem Cyrankiewiczem, działaczem 
politycznym, a potem premierem Polski Ludowej. Nie jest też tajemnicą, ale raczej tema-
tem tabu, bezpośrednie zaangażowanie polityczne niektórych czołowych językoznawców 
w owych latach, co — zdaniem ich oponentów — miało im zapewnić sukcesy naukowe 
i większe finansowanie badań. Dziś sytuacja się zmieniła, współcześni bowiem przywódcy 
polityczni, nawet jeśli legitymują się wykształceniem humanistycznym, zdają się myśleć 
innymi kategoriami, gremia zaś decydujące o polityce naukowej są zdominowane przez 
przedstawicieli nauk przyrodniczych i medycznych, którzy narzucają całemu środowisku 
standardy obowiązujące właśnie w tych dyscyplinach. To jednak nie zdejmuje z polskich 
językoznawców obowiązku stworzenia, jak się to modnie dziś mówi, jakiejś „narracji”, 
która pozwoliłaby się przebić do świadomości odpowiednich osób lub gremiów sprawują-
cych władzę w nauce i w całym kraju, a także — niekoniecznie musi to być inna „narracja” 
— do szerszych kręgów opinii publicznej. Kto tego dokona, bez wątpienia stanie się mężem 
opatrznościowym polskiego językoznawstwa.

Ad 3. Jakiekolwiek byłyby zadania polskiego językoznawstwa na wiek XXI, podsta-
wą ich wypełnienia będą odpowiednio wykształceni i przygotowani ludzie. W naszym 
językoznawstwie, szczególnie polonistycznym, o metodach i treściach kształcenia dys-
kutuje się bardzo wiele. Ostatnio obserwować można wręcz wzmożenie tych dysku-
sji, gdyż zajmuje się tematem i Komitet Językoznawstwa PAN, i Polskie Towarzystwo 
Językoznawcze zorganizowało zjazd poświęcony tej tematyce, wreszcie w Krakowie 
odbył się wielki kongres dydaktyki polonistycznej. Czy z tych dyskusji wyniknie cokol-
wiek nowego w stosunku do tego, co wynikało z podobnych dyskusji odbywających się 
w latach wcześniejszych, nie wiem. Z interesującego mnie punktu widzenia w dydak-
tyce akademickiej ważne jest tylko jedno: aby jej organizacja, treści programowe, ich 
uporządkowanie, osadzenie teoretyczne itp. dawały podstawę do tego, by lingwistyka 
zyskiwała w przyszłości kadry przynajmniej jako tako przygotowane do wykonywania
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najważniejszych dla niej zadań badawczych. Moim zdaniem, obecnie w większości 
znanych mi ośrodków — nie daje. 

Aby lepiej unaocznić, o co mi idzie, posłużę się własnym przykladem. Studia po-
lonistyczne odbyłem w Uniwersytecie Śląskim (wówczas) w Sosnowcu. W ośrodku tym 
w latach 70. XX wieku absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego: Irena Bajerowa, Alina 
Kowalska, Władysław Lubaś, Aleksander Wilkoń, Henryk Wróbel stworzyli prężny ośro-
dek badawczy, ale też i program nauczania studentów, który korespondował z aktualnymi 
wówczas trendami w polskim językoznawstwie. W roku akademickim 1984/85 studentom 
pierwszego roku wykładano tzw. „żółtą gramatykę” i elementy składni Saloniego — Świ-
dzińskiego, na ćwiczeniach z leksykologii obowiązywały podręczniki Apresjana i Gro-
chowskiego, był też solidny kurs gramatyki historycznej i historii języka. Możliwe, że 
dla 90 procent studentów stanowiło to zbyt poważne wyzwanie, ale ci, którzy widzieli 
siebie jako przyszłych pracowników naukowych, mogli znaleźć przynajmniej podstawę, 
na której mogli się potem oprzeć we własnych poszukiwaniach badawczych. Po 1989 roku 
zaczęto te podstawy programowe stopniowo modyfikować i ograniczać, i w efekcie dzisiej-
szy absolwent już w ogóle żadnej wiedzy o nowocześniejszych ujęciach gramatycznych 
nie wynosi, bo się cofnięto, także w zakresie semantyki, do ujęć przedstrukturalnych albo 
wprowadzono przedmioty tylko udające przynależność do językoznawstwa. Krok ten moż-
na by pewnie uznać za uzasadniony w kontekście zmuszenia uczelni do walki o „studenta- 
-klienta”, za którym „idą pieniądze”, jednak dla poważnie pojmowanej nauki okazuje się on 
katastrofalny, bo zdolniejszy student — gdyby nawet chciał — nie ma gdzie i jak nauczyć 
się o współczesnej semantyce, sztuce leksykograficznej, korpusach tekstów i ich budowie 
oraz zasadach organizacji, leżących u jej podstaw opisach gramatycznych. O wielu tych 
rzeczach nawet nie ma szansy od wykładowców usłyszeć. To samo oczywiście dotyczy 
problematyki diachronicznej, którą niemal całkowicie wyrzucono z programów kształce-
nia. Takiego specjalistycznego przygotowania nie dają również w moim przekonaniu studia 
doktoranckie, ale to sprawa odrębna.

Wskutek tego od pewnego czasu mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, że opi-
sywaniem współczesnego języka polskiego zajmują się w coraz większym stopniu niepo-
loniści: głównie angliści, a także przedstawiciele dyscyplin, które określane są jako lingwi-
styka informatyczna bądź inżynieria językowa, wywodzący się jednak w większym stopniu 
z nauk technicznych niż z humanistyki. 

Aby tym szkodliwym zjawiskom przeciwdziałać, należałoby rozważyć podjęcie na-
stępujących działań:

1.  Próba wykreowania jakiegoś przedmiotu na studiach I lub II stopnia, który by 
choć w podstawowym stopniu zaznajomił studentów z podstawami działania 
korpusów komputerowych, słowników elektronicznych, bibliotek cyfrowych 
itp. i możliwościami ich wykorzystania. Przedmiot taki powinien być obowiąz-
kowy dla wszystkich studentów filologii polskiej; często bowiem można się 
spotkać z opinią, aby takie zagadnienia omawiać na jakichś seminariach, spe-
cjalizacjach dla wybranych osób, co jest zawoalowaną próbą ich marginalizacji 
w programie.
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2.  Wprowadzenie, może choćby w jednym ośrodku, specjalności „lingwistyka 
komputerowa”, której celem byłoby wykształcenie absolwentów o kompeten-
cjach językoznawcy polonisty z podstawowymi umiejętnościami w zakresie 
programowania i obsługi aplikacji wspomagających komputerowe przetwarza-
nie języka.

3.  Może wykreowanie jakiegoś programu studiów doktoranckich o profilu „Lingwi-
styka”, w których programie rozmaite zagadnienia teoretyczne i praktyczne oma-
wiałoby się dokładniej, zależnie od możliwości kadrowych.

4.  Opublikowanie i wdrożenie do użytku w dydaktyce uniwersyteckiej opracowań 
o charakterze podręcznikowym, uprzystępniających studentom filologii (w tym 
głównie filologii polskiej) określone zagadnienia, np. problematykę korpusów 
tekstów, ich przydatności dla humanisty i obsługi (moim zdaniem żadna z dostęp-
nych publikacji na ten temat nie spełnia tego zadania w sposób zadowalający).

Dodatkowo ważnym zadaniem byłoby przeciwdziałanie zjawisku, które się ostatnio 
nasila, a mianowicie pewnej bifurkacji obiegu naukowego w Polsce, objawiającej się 
tworzeniem osobnych konferencji naukowych, osobnych czasopism, przeznaczonych dla 
doktorantów i tzw. młodych pracowników nauki. Zjawisko to, jak się zdaje, jest częścio-
wo uwarunkowane pewnymi priorytetami dotyczącymi finansowania wskazanych wyżej 
osób przez ministerstwo, prowadzi jednak do skutków moim zdaniem niepokojących, 
zwłaszcza gdy się okazuje, że tak chowani doktoranci, mówiąc kolokwialnie, duszą się 
we własnym sosie, nie mając szans na skonfrontowanie swoich poglądów z ocenami do-
świadczonych naukowców. Traktuje się też ich, niestety, jako rodzaj „naukowców spe-
cjalnej troski”, stosując wobec nich inne zasady oceny i dyskusji. „Trzeba ich chwalić, 
bo się zniechęcą” — z takim twierdzeniem spotkałem się ostatnio podczas pewnej sesji 
naukowej. Postawy te mogą mieć, oczywiście, pewne uzasadnienie pragmatyczne; uwa-
żam jednak, że trzeba ich unikać, bo obieg naukowy powinien być jeden. W przeciwnym 
razie niebawem spotkamy się w „dorosłej” nauce z masami słabo przygotowanych, ale 
przekonanych o własnej doskonałości i nieprzyzwyczajonych do krytyki oraz dyskusji 
młodych ludzi, z którymi trudno będzie efektywnie komunikować się naukowo. W zasa-
dzie już się z takimi można spotkać. 

Kończąc te rozważania, pewnie bardziej publicystyczne niż naukowe, bo będące wy-
razem moich osobistych doświadczeń i poglądów, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że 
istnieje w dzisiejszym polskim językoznawstwie potrzeba wskazania celów, jakie byśmy 
mogli uznać za najważniejsze, a następnie środków, które by do osiągania tych celów mog- 
ły prowadzić. Powinny w tej kwestii osiągnąć kompromis możliwie wszystkie centra na-
ukowe polskiej lingwistyki i wszystkie pokolenia uczonych — tylko bowiem w ten sposób 
jest możliwe podniesienie statusu językoznawstwa wśród dyscyplin naukowych i jego po-
zycji w życiu umysłowym Polaków.
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SUMMARY

On most important objectives of Polish Linguistics in the 21st century

In the first part of the paper, the author makes an assessment of the current situation in Polish lingu-
istics. He claims that there are two major factors of negative impact on it: 1) existing of too much 
theoretical trends and 2) dispersion of scholars and lack of the cooperation in the linguistic commu-
nity. In the second part the author points out some important goals for the Polish linguists in the 21st 
century, e.g. preparing of the exhaustive lexicographic description of the contemporary Polish as well 
as new academic Polish grammar (both synchronic and diachronic ones), digitalization of the dictio-
naries published earlier in print, developing of Polish text corpora, improving the system of linguistic 
education in Poland in order to educate new generation of linguists. Lobbying for increasing of the 
governmental funds for linguistic investigation in Poland is also a very important task.


