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Wprowadzenie

Dnia 6 maja 2010 roku odbyło się w Katowicach spotkanie na‑
ukowe zatytułowane „Bogactwo polszczyzny w świetle jej hi‑

storii”, zorganizowane przez Sekcję Historycznojęzykową Studenc- 
kiego  Koła  Naukowego  Językoznawców  Uniwersytetu  Śląskiego. 
Była  to czwarta z cyklu konferencja naukowa, podczas której wy‑
stąpili  studenci  oraz  doktoranci współpracujący  i  sympatyzujący 
z działającą od początku 2003 roku Sekcją Historycznojęzykową. Re‑
feraty wygłoszone podczas trzech wcześniejszych spotkań – kolejno 
w latach 2004, 2006 i 2008 – złożyły się na trzy tomy opublikowane 
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: Bogactwo polszczy-
zny w świetle jej historii  (Red.  K.  Kleszczowa,  A.  Rejter.  Katowice 
2006); Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. (Red. K. Klesz‑
czowa, A. Rejter. Katowice 2008); Bogactwo polszczyzny w świetle jej 
historii. T. 3. (Red. A. Rejter. Katowice 2010). Książki te zostały bar‑
dzo dobrze przyjęte przez środowiska językoznawcze całego kraju 
i stały się ważną dokumentacją historycznojęzykowych zaintereso‑
wań młodych adeptów śląskiej lingwistyki.
Tom niniejszy  jest publikacją,  która prezentuje dorobek  czwar‑

tego katowickiego spotkania naukowego studentów i doktorantów. 
Wchodzące zatem w jej skład teksty zostały w większości przedsta‑
wione w formie referatów podczas wspomnianego spotkania. Kilka 
artykułów  jest  obecnych w  książce  dzięki  rekomendacji  pracow‑
ników naukowych Instytutu  Języka Polskiego, którzy postanowili 
w ten sposób uhonorować studentów -autorów wysoko ocenionych 
tekstów,  jakie zostały przygotowane wcześniej w formie prac zali‑
czeniowych.



Wprowadzenie10

Problematyka  zgromadzonych w  niniejszym  tomie  artykułów, 
podobnie  jak w  trzech wcześniejszych pozycjach wydawniczych, 
koncentruje się wokół dwóch zasadniczych obszarów badawczych, 
na które składają się: z jednej strony – zdeterminowane ujęciem dia‑
chronicznym wieloaspektowe analizy polskiej leksyki historycznej 
i z drugiej – genologiczny namysł nad tekstem dawnym i współ‑
czesnym.
Autorzy, stawiając w swych poszukiwaniach badawczych różne 

cele,  sięgnęli  po  rozmaite  rozwiązania  metodologiczne,  co  za‑
owocowało  sformułowaniem  interesujących  i ważkich wniosków. 
W  części  pierwszej  (W poszukiwaniu znaczeń i słów)  zgromadzono 
prace poświęcone  analizom  leksyki. W  centrum zainteresowania 
badawczego znalazły się tu zmiany zarówno w zakresie semantyki 
pojedynczych leksemów, jak i w zakresie polskiego systemu nomi‑
nacyjnego oraz przekształcenia w obszarze wybranych gniazd sło‑
wotwórczych. Słownictwo było także punktem wyjścia artykułów 
części drugiej (W poszukiwaniu językowych konceptualizacji), w których 
podjęto starania o przedstawienie zamkniętej w języku, historycznie 
zmiennej, konceptualizacji wybranych pojęć czy zjawisk. Niniejszą 
publikację wieńczy część trzecia (W poszukiwaniu gatunku), na którą 
złożyły się trzy artykuły. Ich autorki obrały za podstawę swych ba‑
dań tekst ujmowany diachronicznie  i analizowany z wykorzysta‑
niem instrumentarium badawczego genologii lingwistycznej.
Warto zaznaczyć, iż podjęcie tematyki historycznojęzykowej nie 

jest  zadaniem  łatwym,  wymaga  bowiem  skrupulatnego  i  nieraz 
żmudnego zbierania materiału do badań. Tym bardziej  na uzna‑
nie  zasługują  początkujący  filolodzy,  którzy  już  po  raz  czwarty 
udowodnili,  że  pasja  w  dociekaniach  badawczych  przezwycięża 
wszelkie  trudności,  a  historia  języka  jest  zajmującą, wciąż  żywą, 
dziedziną wiedzy.

Joanna Przyklenk, Artur Rejter
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Przedstawiony mi do recenzji tom jest pu
blikacj~~:, kt6ra ,prezentuje dorobek czwartego 
katowickiego spotkania naukowego student6w 
i doktorant6w". Zgromadzone artykuly- zgo
dnie z sugesti~~o Redaktor6w - zostaly podzielo
ne na trzy tematyczne grupy: W poszukiwaniu 
znaczen, w poszukiwaniu j~zykowych koncep
tualizacji, W poszukiwaniu gatunku. Trzeba 
podkreslic, ze taki uklad ksi!l:lki rna cenne 
walory porz~~odkuj~~oce i interpretacyjne. 

Autorami prac s~~o ludzie bardzo mlodzi, 
dopiero rozpoczynaj~~ocy sw~~o naukow~~o drogtt, 
ale - ju:l na wst~ie - nale:Zy podkreslic, ze 
wielu z nich wykazuje si~t dojrzalosci~~o badaw
cz~~o i opanowanym ju:l warsztatem j~tzyko
znawczym. [ ... ] 

[ ... ] recenzowany tom zasluguje na druk 
z uwagi na interesuj~~oc~~o problematyk~t oraz 
niew~~otpliw~~o wartosc merytoryczn~~o: podj~tcie 

trudu opisu zagadnien cz~tsto malo znanych, 
a takZe reinterpretacj~t zjawisk wczesniej tylko 
z pozoru w pelni opisanych. 

Z recenzji wydawniczej 
prof. UwB dr hab. Urszuli Sok6lskiej 
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