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Prof. dr hab. Teodozja Rittel 
(1938–2019)

 26 września 2019 roku zmarła prof. zw. dr 
hab. Teodozja Rittel – twórczyni polskiej lingwi-
styki edukacyjnej, współtwórczyni krakowskiej 
szkoły językoznawczej logopedii, wybitny języ-
koznawca, badacz, metodolog, nauczyciel aka-
demicki, promotor dysertacji doktorskich, patron 
naukowy prac habilitacyjnych oraz wnikliwy re-
cenzent osiągnięć naukowych wielu polskich  
językoznawców i logopedów.

Podczas XVII Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej „200 lat logopedii w Polsce”, któ-
ra w dniach 10–11 czerwca 2011 roku odbyła się 
na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lubli-
nie, prof. dr hab. Stanisław Grabias, podsumowu-
jąc linie rozwojowe polskiej logopedii referatem 
Przedmiot logopedii i hierarchia celów, stwier-

dził, iż lingwistyka edukacyjna, obok teorii metalingwistyki Franciszka Gruczy, 
to najważniejsze osiągnięcie polskiej logopedii lingwistycznej. Lingwistyka edu-
kacyjna to prof. dr hab. Teodozja Rittel.

Profesor Teodozja Rittel – związana bez reszty, sercem i duchem z Zie-
mią Świętokrzyską – urodziła się niedaleko Kielc, w Masłowie. Pasmo Ma-
słowskie Gór Świętokrzyskich, jakże umiłowane, towarzyszyło Zmarłej rów-
nież w ostatnich latach życia. Ze swego kieleckiego mieszkania spoglądała na nie  
codziennie.  

Patrząc z pewnego już, wymuszonego niespodziewanym odejściem Badacz-
ki, dystansu, można stwierdzić, iż Jej dorobek naukowo-badawczy jest połącze-
niem językoznawstwa ogólnego z historycznym, głównie analizy gramatycznej 
kategorii osoby i szyku wypowiedzi, stylu pisarzy oraz językoznawstwa teore-
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tycznego z lingwistyką stosowaną, teorii lingwistyki edukacyjnej, kompetencji 
lingwistycznej ucznia w normie i w zaburzeniach, kategorii wykonania i spraw-
ności językowych, diagnozowania stanu języka oraz jego rozwijania. 

Wstępem do pracy naukowo-dydaktycznej późniejszej Pani Profesor było 
napisanie w 1960 roku pod kierunkiem prof. Stanisława Jodłowskiego pracy ma-
gisterskiej Budowa gramatyczna i zastosowanie stylistyczne form czasu przyszłe-
go. Po krótkim okresie pracy w małopolskim Gdowie Teodozja Rittel rozpoczę-
ła studia doktoranckie w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej – uczelni, 
z którą naukowo i dydaktycznie wiernie związana była do ostatnich swych dni. 
Ten sam profesor Jodłowski został promotorem Jej pracy doktorskiej obronionej 
w 1969 roku. Wydana w 1975 roku dysertacja doktorska, zatytułowana Szyk czło-
nów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, otwarła listę Jej 
monografii. Istotne miejsce w dorobku naukowym Profesor zajmuje praca habi-
litacyjna pt. Kategoria osoby w polskim zdaniu, ukierunkowana naukowo przez 
prof. Adama Heinza.

Wraz z rozwojem naukowym przychodziły awanse w dokonaniach dydak-
tycznych i akademickich.  W latach 1966–1969 pracowała w charakterze starsze-
go asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1969–1983 
prowadziła zajęcia jako adiunkt w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, zaś 
przez kolejnych 10 lat wykładała w WSP w Krakowie jako docent. Stanowisko 
profesora tej uczelni otrzymała w 1994 roku, zaś tytuł profesorski przypadł Jej 
w udziale rok później. 

W pierwszych latach naukowej działalności Prof. Teodozja Rittel zajmowa-
ła się ważkimi zagadnieniami słowiańskiej gramatyki historycznej. Prace te pu-
blikowane były głównie w „Języku Polskim”, „Poradniku Językowym”, „Slavii  
Occidentalis”, „Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Studia i artykuły 
z tego okresu wraz dwoma pierwszymi monografiami wpisują się w historyczny 
nurt badań nad morfologią języka polskiego – pierwsze ważne pole lingwistycz-
nych zainteresowań Zmarłej. 

W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. XX wieku problematykę gra-
matyczno-historyczną poszerza Teodozja Rittel o rozległe badania semantycz-
ne. Publikuje wówczas m.in. takie teksty jak: „Unikanie” (avoidance), tabu 
i eufemizm (1984), Wyrażenia onomatopeiczne w języku polskim (próba ujęcia 
morfosyntaktycznego) (1986), Z badań nad słownictwem społeczno-moralnym 
studentów (podejście socjolingwistyczne) (1990), Kontekst kulturowy w opisie 
słownictwa (1994). Ponadto porusza w swych opracowaniach kwestie stylistyki 
historycznej. W tym nurcie ukazują się takie artykuły, jak: „Pamiętnik Wacławy” 
Elizy Orzeszkowej jako przedmiot analizy pragmatyczno-językowej (1990), Moż-
liwości i ograniczenia kategorii czasu (w kontekście rozważań o noweli pozytywi-
stycznej) (1996), Metafora kulturowa w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza (1997). 
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Wyraźną cezurę w naukowych zainteresowaniach Profesor Teodozji Rittel 
przynosi rok 1986. Od historycznych studiów lingwistycznych przechodzi Profe-
sor do badań ogólnojęzykowych, a następnie do interesujących aplikacji w duchu 
lingwistyki stosowanej. 

W okresie tym ukazują się następujące studia: Błąd diagnostyczny (próba 
sformułowania niektórych zasad postępowania nauczyciela) (1986), Osoba gra-
matyczna w nabywaniu i kształceniu języka (1987), Osoba gramatyczna w ko-
munikowaniu się dzieci (1987), Wyrażenia dźwiękonaśladowcze w nabywaniu 
i kształceniu podstaw języka (1987). 

Prof. Teodozja Rittel stworzyła w tym okresie podstawy teoretyczne dyscy-
pliny, którą określiła jako lingwistykę edukacyjną. W  proponowanym przez Au-
torkę modelu lingwistyki edukacyjnej wyróżnić można było trzy główne poziomy 
kompetencji lingwistycznej (poziom przejściowy, przybliżony i docelowy), pre-
cyzowane przy pomocy tych samych lub zbliżonych charakterystyk językowych, 
określanych przez kompetencję gramatyczno-leksykalną, komunikacyjną i kultu-
rową. Głównym celem tak wyodrębnionej dziedziny wiedzy było diagnozowa-
nie języka ucznia w celu jego usprawniania. Prace Zmarłej z zakresu lingwisty-
ki edukacyjnej (i szerzej – stosowanej) obejmują ponad 50 pozycji, w tym kilka  
monografii. Dwie najważniejsze to: Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywa-
nie i kształcenie języka, Kraków 1993 oraz Metodologia lingwistyki edukacyj-
nej. Rozwój języka, Kraków 1994. Wszystkie prace z tego okresu mają charakter 
teoretyczny z możliwością zastosowań aplikacyjnych. Dotyczą teorii rozszerzo-
nej kompetencji lingwistycznej oraz jej gradualizacji. Lingwoedukacyjna teoria 
kompetencji lingwistycznej Autorki do dziś jest wykorzystywana przez logope-
dów podczas programowania języka osób z niewykształconymi sprawnościami 
percepcyjnymi. 

Monografie i studia z tego kręgu rozważań włączyły ośrodek krakowski 
w szeroki nurt europejskich badań lingwoedukacyjnych, zapewniając mu autono-
miczną i silną pozycję w obrębie językoznawstwa stosowanego. Idee Prof. Teodo-
zji Rittel okazały się płodne naukowo, na co wskazują prace pragmalingwistyczne 
poświęcone tej problematyce, rozwijane w wielu uniwersytetach w kraju, zwłasz-
cza w Warszawie (UW), Lublinie (UMCS), Gdańsku (UG), Katowicach (UŚ), 
Wrocławiu (UWr), Kielcach (UJK), Opolu (UO). 

W ostatnich latach swego życia Prof. Teodozja Rittel – nie rezygnując z ba-
dań lingwoedukacyjnych – powróciła do nurtu, który Ją ukształtował jako lin-
gwistę i filologa – mianowicie do językoznawstwa historycznego. W swych  
badaniach Profesor umiejętnie łączyła badania nad językiem osobniczym elżbie-
ty Drużbackiej z nowoczesną metodologią pragmalingwistyczną w opisie dys-
kursu artystycznego. Odwoływała się do najważniejszych i najnowszych teo-
rii naukowych językoznawstwa światowego, tworząc innowacyjną metodologię  
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badań historycznojęzykowych. W latach 2012–2018 w krakowskim Wydawnictwie 
Collegium Columbinum ukazały się następujące monografie Zmarłej z tego kręgu  
tematycznego: Elżbieta Drużbacka. Gramatyka poetyckich konstrukcji argu-
mentacyjnych (2012); Elżbieta Drużbacka. Gatunki mowy w odmianie lite-
rackiej. Studium lingwistyczne (2014). Elżbieta Drużbacka. Mitologiczny kod 
tematyczny. Mitologizmy, mitologemy, mitemy (2018). Z kolei naukowa spu-
ścizna lingwoedukacyjna Zmarłej ostatnich lat obejmuje aż pięć monografii:  
Dyskurs edukacyjny. Zagadnienia – znaczenia – terminy. Wybór i opracowanie 
(wespół z S.J. Rittelem), Kraków 2015; Bibliografia analityczna lingwistyki dys-
kursu analitycznego za lata 1993–2011, tomy 1–12 (wespół z S.J. Rittelem), Kra-
ków 2015; Lingwistyka edukacyjna i dyskurs edukacyjny. Ujęcie lingwoedukacyj-
ne. Kraków 2017; Kompetencje i dyskurs edukacyjny, Kielce 2018;  Kompetencje 
i dyskurs edukacyjny (wespół z S.J. Rittelem), Kielce 2018. 

 Profesor Teodozja Rittel stworzyła własną szkołę naukową – zapewniła jej 
rozwój i kontynuację, przyczyniając się tym samym do rozwoju kadry naukowo- 
-dydaktycznej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych uczelni. 
Zmarła ukształtowała naukowo wielu uznanych dziś badaczy – lingwistów i lo-
gopedów. Pozostawiła nam liczne prace, które dotyczą takich dziedzin, jak: języ-
koznawstwo historyczne, językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane,  
lingwistyka edukacyjna, logopedia i stylistyka. Nauczyła nas też, jaką wartością 
jest rzetelna nauka, służąca nie celom doraźnym, partykularnym, lecz poznawa-
niu i ulepszaniu świata. 

Logopedię krakowską, razem ze śp. Profesorem Janem Ożdżyńskim, Zmar-
ła wyniosła na wyżyny naukowej refleksji. Nigdy wcześniej i nigdy później  
logopedia w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym nie była postrzegana tak 
dobrze, jak w latach 90. XX wieku. Nie byłoby jej, gdyby nie Profesor Teodozja 
Rittel.  

Będziemy Ją wspominać jako wyjątkowego badacza i opiekuna naukowego, 
wymagającą Mistrzynię, sprawiedliwego Człowieka i Prawdziwą Panią Profesor. 

Mirosław Michalik
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