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S owo wst pne

Poj cie „afrykanistyka” wywodzi si  od terminu „afrykanista”: tak od pocz tku XX
wieku nazywali siebie etnologowie, etnohistorycy, a w lad za nimi filologowie i j zyko-
znawcy zajmuj cy si  problemami Czarnej Afryki. Z czasem zacz to nim okre la  uczonych
ró nych dyscyplin humanistyki, specjalizuj cych si  w sprawach Afryki i jej mieszka ców.
W takim znaczeniu poj cie to przyj o si  w ca ej Europie i funkcjonowa o analogicznie do
poj cia „orientalistyka”.

Podr cznik Wst p do afrykanistyki przeznaczony jest g ównie dla studentów afryka-
nistyki w Zak adzie J zyków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego te
zakres znaczeniowy u ytego tu terminu „afrykanistyka” ogranicza si  do czterech reprezen-
towanych w Zak adzie specjalno ci: j zykoznawczej, literaturoznawczej, historycznej
i spo eczno-kulturowej. Ksi ka stanowi przede wszystkim wprowadzenie do filologii
afryka skiej, rozumianej jako nauka humanistyczna zajmuj ca si  badaniem j zyków,
literatur i kultur spo eczno ci afryka skich, zarówno na podstawie analizy zabytków ich
pi miennictwa, jak te  przy zastosowaniu ró nych metod pracy terenowej. Kluczem do
podj cia owocnych bada  w zakresie ró nych dyscyplin naukowych jest znajomo  rodzi-
mych j zyków afryka skich. Dlatego te  problemom j zykowym po wi cono tu tak du o
miejsca. Szczególn  uwag  zwrócono w podr czniku na problemy bantuistyki, czadologii
i etiopistyki. Wynikn o to z faktu, e j zyki hausa (czadyjski), suahili (bantuski) i amharski
(etiopski) stanowi  g ówne j zyki nauczane w Zak adzie.

J zykowe problemy omówione w tej ksi ce by y ju  cz ciowo prezentowane we
wcze niejszych polskich pracach:
– N. Pilszczikowa, Elementy j zykoznawstwa afryka skiego, Wydawnictwa UW, War-

szawa 1965,
– Z. Frajzyngier, Wst p do j zykoznawstwa afryka skiego, Wydawnictwa UW, Warszawa

1969,
– R. Ohly, J zyki Afryki, PWN, Warszawa 1974.
S  one cennymi pomocami dydaktycznymi i stanowi  powa ne osi gni cia badawcze, na
miar  czasów, w których powsta y. Burzliwy rozwój bada  afrykanistycznych w ostatnich
dziesi cioleciach sprawi , e nawet w w skiej dziedzinie j zykoznawstwa sta y si  one nieco
przestarza e. Niniejsze opracowanie nie tylko uaktualni prezentacj  stanu afrykanistycznej
wiedzy j zykoznawczej, ale spe ni te  rol  pomocy dydaktycznej obejmuj cej inne za-
gadnienia omawiane w ramach wyk adu kursowego „Wst p do afrykanistyki”.
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