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Wprowadzenie

Iluzją jest wyobrażenie, że przystosowujemy się do 
rzeczywistości w zasadzie bez użycia języka, który 
jest  tylko  niezbyt  istotnym  narzędziem  rozwiązy-
wania  specyficznych  problemów  komunikacji  czy 
refleksji.

E. Sapi r: Status lingwistyki jako nauki

Językoznawstwo diachroniczne stało się ponownie przedmiotem refleksji  naukowej  podczas  ogólnopolskiej  konferencji  z  cyklu 
„Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 6–7 listo-
pada 2012  roku), zorganizowanej przez  Instytut  Języka Polskiego 
Uniwersytetu  Śląskiego  oraz  przez  działającą w  jego  ramach  od 
2003 roku Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Koła Nauko-
wego Językoznawców.
Była to już piąta z cyklu – jubileuszowa – konferencja, do udziału 

w której zaproszeni zostali referenci – studenci, doktoranci i młodzi 
doktorzy (do 35. roku życia) – po raz pierwszy z różnych ośrodków 
akademickich Polski, czego efektem było zróżnicowanie prezento-
wanej w wystąpieniach problematyki oraz poszerzenie pola dyskusji 
naukowej o zagadnienia, które w dotychczasowych konferencjach 
cyklu podnoszone były  rzadko  lub  też  ich w ogóle nie podejmo-
wano. Referaty wygłoszone podczas czterech wcześniejszych spot-
kań, których prelegentami byli tylko przedstawiciele Uniwersytetu 
Śląskiego – kolejno w latach 2004, 2006, 2008 i 2010 – złożyły się na 
cztery tomy, o tożsamym z nazwą konferencji tytule, opublikowane 
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: Bogactwo polszczy‑
zny w świetle jej historii (Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2006; 
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T. 2. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2008; T. 3. Red. A. Rej-
ter. Katowice 2010; T. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012).
Tom  niniejszy  jest  publikacją,  która  przedstawia  dorobek  piąte- 

go ogólnopolskiego spotkania naukowego studentów, doktorantów 
i młodych doktorów w Katowicach. Autorki zgromadzonych w książ- 
ce artykułów, reprezentujące różne ośrodki akademickie Polski, wy-
zyskały w swych badaniach bądź źródła słownikowe, bądź tekstowe, 
niejednokrotnie też korzystały z obu podstaw materiałowych. For-
mułując różne cele w toku poszukiwań badawczych, sięgnęły także 
po rozmaite rozwiązania metodologiczne, co w rezultacie pozwoliło 
wyciągnąć wiele interesujących i ważnych dla dalszych badań wnio-
sków, prezentowanych w pięciu częściach niniejszego tomu.
W pierwszej  z  nich  – Wokół wyrazów i znaczeń  –  zgromadzono 

prace poświęcone analizom słownictwa. W centrum zainteresowa-
nia  badawczego  znalazły  się  tu  zmiany  zarówno w  zakresie  se-
mantyki pojedynczych  leksemów (np. wyraz),  jak  i w zakresie pól 
wyrazowych (leksyka motoryzacyjna: nazwy środków transportu 
i nazwy kierowców) oraz  frazeologizmów. Słownictwo było  także 
punktem wyjścia  trzech artykułów części drugiej – W stronę ono‑
mastyki – w których analizowano nazwy własne. Rozważania roz-
poczynają  tu chronologicznie ułożone studia nad antroponimami 
żeńskimi, tj. szesnastowiecznymi imionami biblijnymi, a następnie 
nad imionami nadawanymi w Knurowie i Rybniku w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat (1950–2010). Trzeci tekst natomiast poświę-
cony został żeńskim i męskim imionom,  jakie nadano parafianom 
kórnickim w latach 2001–2011.
Z kolei artykuły zebrane w części trzeciej – W kręgu zmysłów i uczuć 

– łączy tematyka, sygnalizowana tytułem działu, a przede wszyst-
kim  starania  o  przedstawienie  zamkniętej  w  języku,  historycz-
nie zmiennej, konceptualizacji wybranych aspektów zmysłowości 
i uczuć. Stąd znajdziemy tu trzy teksty przybliżające nam kolejno: 
problem „obecnego” w języku zmysłu dotyku, kwestię nazewnictwa 
aktu seksualnego i związanego z tą problematyką zjawiska eufemi-
zacji oraz dyskutowane we wcześniejszym tomie zagadnienie nazw 
dzieci nieślubnych (por. E.  Ładziak,  2012: Z historii polskiego słow‑
nictwa – nazwy dziecka nieślubnego. W: Bogactwo polszczyzny w świetle
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jej historii. T. 4. Red. J.  Przyk lenk,  A.  Re jter.  Katowice, s. 55–67), 
tym razem jednak rozpatrywane w kontekście źródeł tekstowych. 
W  ostatnim  artykule  tego  rozdziału  skupiono  się  na  szesnasto-
wiecznych wykrzyknieniach jako sposobach wyrażania uczuć.
Na część czwartą – Wokół tekstu i gatunku – złożyły się trzy prace, 

których autorki obrały za podstawę swych badań tekst ujmowany 
diachronicznie i analizowany z wykorzystaniem instrumentarium 
badawczego tekstologii  lingwistycznej. Oglądowi poddano wypo-
wiedzi  typu  religijnego  (snopek mirry),  omówiono  gatunek  pieśni 
wyzyskany perswazyjnie oraz przybliżono genologiczne ukształ-
towanie twórczości Jana Kasprowicza.
Tom niniejszy zamyka część piąta – Od uzusu w stronę świadomości 

językowej – w której znalazły się trzy artykuły naukowe. Pierwszy 
z nich przynosi filologiczny ogląd Księgi grodzkiej żytomierskiej, tekstu 
powstałego na wielojęzycznym i wielokulturowym terenie. Autorka 
w prowadzonych badaniach analizowała zatem użycie języka pol-
skiego przez pryzmat jego kontaktów z innymi językami, wskazując 
w szczegółach na: cechy polszczyzny w zapiskach, wpływy języka 
ukraińskiego  oraz  rolę  łaciny  w  polskim  tekście  kancelaryjnym. 
W kolejnych  dwóch  pracach  kwestią  determinującą  ogląd  języka 
stało się zagadnienie świadomości  językowej: podjęto próbę scha-
rakteryzowania świadomości  językowej autorów przedmów doby 
saskiej  oraz  omówiono  na  materiale  poradnictwa  językowego 
zmiany w świadomości językowej Polaków od powojnia do czasów 
współczesnych.
Autorzy zebranych w tej publikacji prac zgromadzili liczne dowody 

na bogactwo historii języka polskiego w wielu jego aspektach. Należy 
nadto podkreślić, że rozpoznawanie problemów językowej przeszło-
ści nie jest zadaniem łatwym, przeciwnie – to wymagający proces 
poznawczy, rozpoczynający się zwykle od czasochłonnego  i częs- 
tokroć żmudnego zbierania materiału do badań. Tym bardziej na 
uznanie zasługują więc młodzi filolodzy, którzy już po raz piąty dali 
wyraz swej pasji – żywemu zainteresowaniu dziejami polszczyzny.

Joanna Przyklenk
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Kolejny tom, cieszqcej si~ duzym zain
teresowaniem, serii przedstawia dorobek 
piqtego og6lnopolskiego spotkania nauko
wego student6w, doktorant6w i mlodych 
doktor6w w Katowicach (6-7listopada 2012 r. ). 
Referaty wygloszone podczas czterech 
wczesniejszych spotkafl zlozyly si~ na 
tomy, o tozsamym z nazwq konferencji ty
tule, opublikowane nahladem Wydaw
nictwa Uniwersytetu Slqskiego: Bogactwo 
polszczyzny w swietle jej historii (Katowice 
2006; Katowice 2008; Katowice 2010; Kato
wice 2012). 

Autorki zgromadzonych w ksiqzce 
artykill6w, reprezentujqce r6zne osrodki 
akademickie, wyzyskaly w swych bada
niach bqdz zr6dla slownikowe, bqdz teksto
we, niejednokrotnie tez korzystaly z obu 
podstaw materialowych. Formulujqc r6zne 
cele w toku poszukiwan badawczych, si~
gn~ly taki:e po rozmaite rozwiqzania me
todologiczne, co w rezultacie pozwolilo 
wyciqgnqc wiele interesujqcych i waznych 
poznawczo wniosk6w, prezentowanych 
w pi~ciu cz~sciach niniejszej publikacji. 


