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Słowo od Redaktorów

Stanisław Jerzy Lec w Myślach nieuczesanych napisał: „Żeby być 
sobą, trzeba być kimś”. Niezależność sądów, twórczy, otwarty 

umysł, inspirujące pytania, na które nigdy nie przestaniemy szukać 
odpowiedzi, ostra, krytyczna czujność naukowca i człowieka, zawsze 
widzącego zarówno teorie naukowe, jak i  rzeczywistość wokół, w spo-
sób przefiltrowany przez własny, stabilny system wartości – to nasza 
próba ujęcia w zdaniach tego, co Lec wyraził w sześciu powyższych 
słowach, a co my chcielibyśmy powiedzieć o Profesorze Ryszardzie 
Tokarskim. Czy jednak można w kilku zdaniach wyrazić wszystkie 
treści, emocje, ważne słowa, które padły i których nigdy się nie zapo-
mni, wszystkie zapamiętane sytuacje, wspólne lata poświęcone pracy, 
rozmowy o języku i kulturze, o nauce i jej wartościach, o podróżach, 
rzadkich gatunkach roślin i europejskiej architekturze?

Profesor Ryszard Tokarski, zaliczany do grona najwybitniejszych 
współczesnych polskich lingwistów, od początku swej naukowej dro-
gi związany jest z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W jej trakcie przeszedł wszystkie 
szczeble kariery akademickiej: od tytułu zawodowego magistra i sta-
nowiska asystenta stażysty po ukończeniu studiów w 1972 roku, po-
przez doktorat w 1979 roku i habilitację w 1988, do tytułu profesora 
w 1996 roku i stanowiska profesora zwyczajnego w roku 2001. Jest 
uczonym wysoko cenionym i docenianym zarówno w środowisku 
lubelskim, jak i poza nim. Wyrazem uznania ze strony środowiska 
akademickiego UMCS było uhonorowanie Profesora Tokarskiego 
nagrodą indywidualną I stopnia za całokształt dorobku, przyznaną 
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przez Rektora UMCS. Przez środowisko ogólnopolskie był zaś wie-
lokrotnie wybierany do gremiów Polskiej Akademii Nauk: od wielu 
lat jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, obecnie – Ko-
misji Teorii Języka. W 2016 roku został wybrany do grona członków 
korespondentów Polskiej Akademii Umiejętności.

W trakcie długich lat działalności zawodowej zajmował Profesor 
Tokarski ważne dla społeczności akademickiej stanowiska: od 1992 
roku, czyli od momentu jego powstania, nieprzerwanie kieruje Za-
kładem Leksykologii i Pragmatyki UMCS, w latach 1990-1993 był 
Zastępcą Dyrektora, a w latach 2006-2009 – Dyrektorem Instytu-
tu Filologii Polskiej UMCS. Poza macierzystą Uczelnią piastował 
funkcje Dziekana Wydziału Humanistycznego, a następnie Rektora 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu (Stu-
dium Generale Sandomiriense), co wiązało się z około dziesięciolet-
nim dzieleniem aktywności zawodowej między Lublin i Sandomierz.

Szczególną rolę w życiu zawodowym Profesora Tokarskiego od-
grywa dydaktyka akademicka. Pod Jego opieką naukową powstało 
kilkaset prac magisterskich, a także dziewięć rozpraw doktorskich; 
czworo spośród Jego uczniów uzyskało stopień doktora habilitowa-
nego. Jako wybitny uczony i specjalista był też wielokrotnie powoły-
wany do roli recenzenta prac i projektów naukowych. Mimo że Pro-
fesor na stałe zawodowo związany jest z Instytutem Filologii Polskiej 
UMCS, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, 
a często i młodszymi pracownikami naukowymi z Radomia (z Ko-
legium Nauczycielskiego), Sztokholmu (w trakcie cyklu wykładów 
na temat nazw barw w ramach kolokwium na Uniwersytecie Sztok-
holmskim), także słowackiego Preszowa (w trakcie serii wykładów na 
Uniwersytecie Preszowskim, realizując Wyszehradzki Grant Studiów 
Uniwersyteckich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 
– International Visegrad Fund: Visegrad University Studies Grant No 
61200006), a nawet podkrasnostawskiej Siennicy Różanej, gdzie od-
bywały się spotkania Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda 
Kapuścińskiego. Nie potrafi też odmówić prośbom o wygłoszenie 
wykładów w rodzinnym Radomiu: dla nauczycieli – uczestników 
zajęć Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Humanistów czy też ucz-
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niów ukochanego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa 
Chałubińskiego, którego jest absolwentem. 

Drogę rozwoju naukowego Jubilata wyznaczają kolejno publikowa-
ne tomy monografii i liczne rozprawy zamieszczane w czasopismach 
i opracowaniach zbiorowych. Zarówno te, będące efektem własnych 
studiów Autora (np. Struktura pola znaczeniowego (studium językoznaw-
cze), Warszawa 1984; Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin 
1987; Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995), jak 
i te, które stanowią pokłosie organizowanych konferencji i seminariów, 
redagowane wspólnie z innymi badaczami z Instytutu Filologii Pol-
skiej (np. O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993 – wspólnie z Jerzym 
Bartmińskim; Kreowanie świata w tekstach, Lublin 1995 – wspólnie 
z Andrzejem Marią Lewickim; Profilowanie w języku i w tekście, Lublin 
1998 – wspólnie z Jerzym Bartmińskim; Semantyka tekstu artystycznego, 
Lublin 2001 – wspólnie z Anną Pajdzińską; Kreowanie światów w języku 
mediów, Lublin 2007 – wspólnie z Pawłem Nowakiem; Relatywizm 
w języku i kulturze, Lublin 2010 – wspólnie z Anną Pajdzińską) zostały 
dostrzeżone, były wielokrotnie komentowane i omawiane, wreszcie na-
gradzane; miały znaczący wpływ na rozwój badań z zakresu semantyki 
leksykalnej, semantyki tekstu artystycznego, pragmatyki językowej. 
Szczególne miejsce w dorobku Profesora Ryszarda Tokarskiego zajmu-
je książka Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej (Lublin 
2013). Jest to swojego rodzaju summa doświadczeń pracy badawczej 
i dydaktycznej Jubilata. Została też bardzo wysoko oceniona przez 
środowisko akademickie, zyskując nagrodę główną Rektora Uniwer-
sytetu Warszawskiego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-
nych w Konkursie na Najlepszą Publikację Akademicką Academia 2014. 

Zainteresowanie lingwistyką zostało zapoczątkowane już w latach 
studiów polonistycznych, kiedy Ryszard Tokarski brał aktywny udział 
w pracach Studenckiego Koła Językoznawczego UMCS w Lublinie – 
początkowo w charakterze członka redakcji, a następnie redaktora na-
czelnego Studenckiego Ogólnopolskiego Pisma Językoznawczego „Ję-
zykoznawca”. Szeroko rozumiana problematyka lingwistyczna stała się 
najważniejszym polem Jego działalności naukowej. Dziś, jako jeden ze 
współtwórców lubelskiej szkoły lingwistycznej, skupia wokół siebie grono 
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współpracowników i uczniów, a Jego badania są źródłem inspiracji dla 
wielu środowisk współczesnych lingwistów polskich i zagranicznych, po-
nieważ włączają się w najbardziej twórcze nurty współczesnej lingwistyki 
polskiej i światowej. Jego naukowa refleksja obejmuje wielowymiarowe 
związki języka i kultury, a zarazem jest poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytania dotyczące samej istoty języka i jego twórcy – człowieka. Wśród 
zagadnień, które stanowią punkty kluczowe w pracach Ryszarda Tokar-
skiego, są problemy tak doniosłe, jak wartości (aksjologia lingwistycz-
na), świat ludzkich pojęć wyrażanych w języku, refleksja o języku jako 
części rzeczywistości kulturowej i życia społecznego. Problemy szcze-
gółowe, którym poświęcone są Jego prace, obejmują ogromne bogactwo 
zagadnień, takich m.in., jak: definicja i definiowanie, kategoryzacja 
ling wistyczna, relatywizm językowo-kulturowy czy konwencja i kreacja 
w języku. Profesor Tokarski jest naukowcem poszukującym – zawsze 
pozostaje otwarty na dyskusję, na nowe koncepcje, na inspiracje płynące 
z różnych dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, socjologii, antro-
pologii kulturowej, kulturoznawstwa, teorii i historii literatury. Znaj-
duje to odbicie w problematyce podejmowanych badań. Granty, które 
były realizowane pod Jego kierownictwem, to Przemoc w języku mediów 
(grant Komitetu Badań Naukowych) i Alternatywne sposoby kształtowania 
obrazu świata w systemie językowym i tekstach (grant w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki). Interdyscyplinarne konteksty 
badań lingwistycznych wyraźnie wpłynęły na kształt cyklu semina-
riów „Światy za słowami”, którego Ryszard Tokarski był inicjatorem, 
współtwórcą i współorganizatorem. Wielokrotnie też redagował tomy, 
publikowane w Instytucie Filologii Polskiej w ramach lubelskiej „czer-
wonej serii”, w których zawarte zostały naukowe efekty tych spotkań.

Interdyscyplinarny charakter zainteresowań naukowych Profesora 
Ryszarda Tokarskiego znajduje odzwierciedlenie w tematyce tomu, 
który oddajemy do rąk Czytelników. Publikacja Barwy słów oddaje 
bogactwo tematyczne i otwartość Jego refleksji naukowej, gdyż za-
mieszczone tu artykuły to zarazem prace przyjaciół, współpracow-
ników i uczniów, w tym wielu wybitnych uczonych, którzy pisząc 
włączone do Księgi teksty, chcieli odnieść się do myśli naukowej 
Znamienitego Lingwisty oraz – zgodnie z tradycją akademicką – 
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przyłączyć się do gratulacji i życzeń, które kierujemy do Profesora 
Ryszarda Tokarskiego.

Szanowny i Drogi Panie Profesorze,
pragniemy serdecznie podziękować za możliwość i zaszczyt pracy 
w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki, którym Pan Profesor kie-
rował od chwili jego powstania nieprzerwanie do dziś, za inspiracje, 
dyskusje i cenne wskazówki, których – jak napisał Lec – nie znaj-
dziemy „na żadnym zegarze”. 

Prosimy o przyjęcie naszych gratulacji: nie tylko z powodu Jubi-
leuszu, ale przede wszystkim ze względu na niezwykle ważny wkład 
w rozwój polskiej nauki, wytyczanie ścieżek lubelskiej lingwistyki 
oraz na wszystkie wybitne osiągnięcia, których część próbowaliśmy 
przedstawić w powyższych zdaniach. Pozwalamy sobie życzyć wielu 
dalszych lat owocnych badań naukowych, prosząc o kolejne cenne, 
inspirujące prace. Semantyka, którą Pan, Panie Profesorze, rozwija, 
jest prawdziwym naukowym – ale też humanistycznym – wyzwaniem: 
wymaga głębokiej wiedzy kulturowej, wrażliwości na najbardziej 
subtelne barwy słów i uświadomienia sobie – zarówno najprostszych, 
jak i najbardziej skomplikowanych – prawd o ludzkim sposobie ro-
zumienia świata, jest bowiem spleciona w Pana dziełach z refleksją 
o człowieku – twórcy języka, „istocie dobrej”, choć złożonej, myślącej 
antropocentrycznie, ale też świadomie porządkującej rzeczywistość 
i żyjącej w świecie wartości.
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