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tom V

Wstęp

Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczy-
zny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad pol-
szczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało 
zrealizowane. W roku 2016 wydaliśmy tomy trzeci i czwarty, 
obecnie do rąk Państwa trafiają kolejne tomy – piąty i szósty. 
Zgromadziliśmy w nich 31 artykułów naukowych, w których 
badacze z wielu ośrodków akademickich zaprezentowali wyniki 
swoich analiz. Ich wspólną treścią jest historyczna polszczyzna, 
poddawana oglądowi z różnorakich perspektyw – najliczniej 
reprezentowane są zagadnienia leksykalne oraz badania nad ję-
zykiem tekstów, w dalszej kolejności – badania polszczyzny re-
ligijnej, dawnej frazeologii i paremiologii, onomastyki i składni. 
Nie zabrakło też refleksji ogólnej – o relacjach pomiędzy historią 
języka a gramatyką historyczną (równorzędność/podrzędność) 
oraz o zależności językowego sygnalizowania podmiotu wypo-
wiedzi od etapu ewolucji dyskursu naukowego.

Wszystkim Autorom składamy serdeczne podziękowania 
za złożone do druku studia. Wyrazy szczególnej wdzięczności 
za wnikliwą lekturę tekstów oraz cenne uwagi, które znacząco 
podniosły rangę naszej publikacji, kierujemy do Pań Recenzen-
tek – prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej i prof. dr hab. Bożeny 
Sieradzkiej-Baziur.

Sześć tomów z cyklu W kręgu dawnej polszczyzny, zawiera-
jących 104 artykuły naukowe, pokazało, iż prace nad dawnym 
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językiem prowadzone są w wielu polskich ośrodkach badaw-
czych. Cieszy szczególnie fakt, że tę tematykę podejmują ludzie 
nieraz bardzo młodzi, którzy rozpoczynają dopiero żmudne 
wydeptywanie naukowych ścieżek. Pozwala to mieć nadzieję, iż 
tradycja badań historycznojęzykowych będzie kontynuowana, 
a wyniki tych prac pozwolą nam spojrzeć na rozwój języka pol-
skiego z szerokiej perspektywy.




