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Wydawnictwo PAU poleca...

Jadwiga Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa
Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2013, s. 440, cena: 52,50 zł

Książka, którą łaskawy czytelnik ma właśnie przed sobą, podejmuje najważniejsze problemy aksjo-
lingwistyki. A podejmuje je w sposób gruntowny, tak zresztą charakterystyczny dla prac Jadwigi Puzyniny. 
Na początku wymienione zostają problemy aksjologiczne, jakie pojawiają się w pracy lingwisty: w opisach 
tekstu, opisach języka (w aspekcie występujących w nim ocen i norm), w rozważaniach wartościujących 
systemy językowe, w ustalaniu norm i wzorców językowych. Te i wiele innych zagadnień wyznaczą treść 
dalszych rozdziałów książki. Problematyka każdego z nich podejmowana jest na szerokim tle teoretycz-
nym, co pozwala każdorazowo ukazać także jej genezę i znaczenie nie tylko dla lingwistyki, ale i dla ca-
łości humanistyki, w tym także dla filozofii. (…) Dociekania aksjolingwistyczne mają nie tylko teoretyczne, 
ale i praktyczne znaczenie. Chodzi o kulturotwórczą funkcję języka wartości, którym posługujemy się  
w życiu codziennym, starając się ustosunkować do wartości, ujmowanych teraz „pionowo”, od utylitarnych, 
będących niekiedy jedynie środkami do celu, aż do najwyższych – moralnych i religijnych. Otwiera się 
tu tajemnicza sfera sacrum, wymagająca swoistego języka, najczęściej języka symboli.

(z przedmowy prof. Władysława Stróżewskiego)

Słownik gniazdowy partykuł polskich jest rodzajem opracowania, które pod względem genologicznym 
stoi na pograniczu słownika i monografii. (…) jest przeznaczony przede wszystkim dla językoznawców  
(znających język polski), zawiera opisy stosunkowo niewielkiej grupy jednostek leksykalnych, jednej z naj-
trudniejszych (obiektywnie i subiektywnie) do analizy, jest więc typowym słownikiem specjalistycznym. 
(…) Nie są nam znane opracowania analogiczne do naszego dla żadnego znanego nam języka natural
nego. Nie jest wykluczone, że nie ma naukowych, specjalistycznych słowników partykuł. (…) Zalety słownika 
gniazdowego polegają na tym, że umożliwia on grupowanie jednostek bliskoznacznych lub przynajmniej 
pokrewnych oraz przedstawienie różnic semantycznych między nimi.

SGPP składa się z trzech części: wstępnej, właściwej i pomocniczej. Część wstępna obejmuje  
(1) skrótowe omówienie historii badań nad partykułami w językoznawstwie polskim, (2) charakterystykę  
definicyjną pojęcia partykuły i pojęć pokrewnych (przyjętych konwencji terminologicznych), (3) omówienie 
zakresu klasy partykuł w świetle teorii jednostek języka, (4) prezentację koncepcji słownika i jego ma-
krostruktury (podziału słownika na gniazda i budowy gniazda), (5) charakterystykę budowy artykułu 
hasłowego (mikrostruktury słownika). Część właściwa, czyli podstawowa, zawiera gniazda zgrupowane 
w pięciu supergniazdach. Gniazda z kolei obejmują artykuły hasłowe. Na część pomocniczą składa się  
bibliografia i indeks partykuł. Jednym z naszych celów jest przekazanie jak najbogatszej informacji  
o wcześniejszych pracach poświęconych zarówno poszczególnym partykułom, jak i podklasom partykuł.

(ze Wstępu)

Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich
Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2014, s. 400, cena: 80,00 zł

Podsumowując, zgłaszam trzy postulaty. Wbrew temu, 
co pisze prof. Jajszczyk, o sukcesie NCN będzie można  
mówić za parę lat, gdy kilka edycji programów grantowych 
zostanie zakończonych publikacjami. Wówczas należa-
łoby przeprowadzić profesjonalną, zewnętrzną ewaluację  
jakościową konkursów. Tymczasem sprawozdania mery
toryczne z zakończonych projektów mają być pisane wy-
łącznie po polsku, czyli nie mogą być wysłane do eks-
pertów zagranicznych. Ogłaszanie sukcesu na etapie 
recenzowania wniosków jest co najmniej przedwczesne. 
Nie mylmy radości urzędników z realnym sukcesem pro-
gramu.

Po drugie, powszechnie wiadomo, że mnożenie kry-
teriów konkursów jest prostą drogą do manipulacji wy-
nikami. Uważam, że w przypadku grantów decydująca 
powinna być jakość samego projektu, inne kryteria mogą 
co najwyżej pełnić rolę pomocniczą. Może warto jaśniej 
sformułować kryteria dodatkowe, a granty przyznawać 
na podstawie recenzji merytorycznych i dyskusji pane-
lowej skupionej na ideach, a nie osobach? NCN musi 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce promować tych,  
którzy osiągnęli już międzynarodowe uznanie, czy raczej  

dać szansę interesującym pomysłom niezależnie od tego, 
kto je przedstawia.

Po trzecie, należy wreszcie pogodzić się z faktem 
różnorodności nauk. W humanistyce myślimy i piszemy 
po polsku, aby wprowadzić do naszej kultury narzędzia 
intelektualne pozwalające zrozumieć przeszłość i świat  
współczesny, a kompetentny tłumacz może naszą myśl wy-
razić w obcym, niekoniecznie angielskim, języku. Warto  
zatem zastanowić się nad programem translatorskim,  
w którym monografie będą opiniowane przez przedstawi
cieli międzynarodowego środowiska akademickiego i wpro
wadzane do obiegu globalnego. Na tym etapie powie-
rzenie większości recenzji uczonym zewnętrznym będzie  
konieczne. Jeśli podobny program jest możliwy w MKiDN, 
powinien być również osiągalny w MNiSW. Wymaga to 
jednak myślenia długoterminowego i stabilnych rozwią-
zań instytucjonalnych. Gdy program taki zacznie funkcjo-
nować, a monografie polskich autorów będą wydawane  
przez dobre wydawnictwa, czytane oraz omawiane w naj-
ważniejszych ośrodkach akademickich, z czystym sumie-
niem będę mógł podzielić radość i dumę prof. Jajszczyka 
z dokonań NCN.

LECH TRZCIONKOWSKI
Uniwersytet Jagielloński
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