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Wstęp

Oddajemy do r k Czytelników kolejny numer periodyku podejmuj ce-

go problematyk  u ycia j zyka. Zagadnienia roli j zyka w komunikowaniu. 

Dzia  studiów i rozpraw otwiera praca wybitnego onomasty, znawcy historii 

j zyka polskiego, zw aszcza Pomorza, Profesora Edwarda Brezy. Tym razem 

badacz opracowa  epitety Matki Bo ej wyst puj ce w Hymnach ko ciel-

nych w przek adzie jezuity ks. Tadeusza Kary owskiego. Autor podaje boga-

ty zbiór epitetów. W ród tytu ów NMPanny wyró nia na przyk ad: Matka 

Boska Pi knej Mi o ci (pochodzi z hymnu Te gestientem gaudiis TK 2000, 

str. 5, w. 3, u o onego w XVII w. przez dominikanina Eustachego Sirena), 

B oga Królowa niebian (pochodzi z hymnu Te dicimus praeconio TK 132, 

str. 4, w. 1–2). Profesor Breza podkre la, e epitety hymniczne s  inspira-

cj  dla pisarzy i poetów, na przyk ad dla kaszubskiego poety Jana Trepczy-

ka, który do Matki Boskiej Królowej Kaszub ze wsi Sianowo pod Kartuzami 

zwraca si  Sjónowsk  nasza Matinkò ‘Nasza Sianowska Mate ko’. Epitet 

odnajduje tak e w inwokacji do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza: Panno 

wi ta… Zagadnienie fenomenu komunikacyjnego jakim jest dyskurs podej-

muje Judyta Kabus. Wskazuje na polimorÞ czno  poj cia dyskursu. Zwra-

ca uwag  na z o ono  dyskursu i obecno  w naukach nie tylko o j zyku, 

ale na przyk ad w teorii literatury. Omawia rozumienie poj cia dyskursu 

w Þ lozoÞ i Michela Foucaulta, a wi c uj cie, które wywar o znacz cy wp yw 

na popularyzacj  tego terminu w naukach humanistycznych. Kolejne dwa 
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artyku y dotycz  komunikowania poprzez taniec. Problematyk  komunika-

tu baletowego podj a Marta Wybraniec. Autorka skonfrontowa a spektakl 

baletowy jako komunikat z tekstem libretta. Uznaje, e sztuka baletowa jest 

oparta na instrukcji w wykonywaniu okre lonych aktów „mowy cia a”, które 

nie tylko ozdabiaj  sam spektakl, ale przede wszystkim wyja niaj  jego tre . 

Olga Ziopaja zaj a si  analiz  sposobów odzwierciedlania emocji poprzez 

j zyk werbalny, teatru dramatycznego, a  po j zyk ta ca improwizowanego 

i teatralnego. Przyjmuje, e sfera emocjonalna wydaje si  najbardziej wyra-

zistym spektrum wykroczenia ta ca ponad formy poj ciowe. Zwraca uwag  

na intelektualn  warto  ta ca. Traktuje taniec wspó czesny jako medium 

emocji. Podkre la, e taniec nie mo e by  odbierany tylko jako rozrywka. 

Ewa Zieli ska omawia wska niki zespolenia w zdaniu pojedynczym w gwa-

rach kociewskich. Podstawowym ród em analiz jest dla badaczki dzie o 

ks. Bernarda Sychty S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. Zauwa a, 

e spójniki oraz zapowiedniki zespolenia typu a, ale, albo; to, to , za  s  

w gwarach kociewskich wieloznaczne. Ich wieloznaczno  polega na uwy-

datnieniu warto ci komunikatywnej. Justyna Makowska rozwa a problem 

j zykowo-kulturowego obrazu kobiet w dramatach autorstwa Jana Gutta-

-Mostowego, pisarza pochodz cego z Podhala. W badanych tekstach m oda 

kobieta postrzegana jest jako w asno  ojca (np. okre lenia typu: córka + 

czyja?). Pojawiaj  si  tak e opisy targów mi dzy rodzinami podczas wyda-

wania córek za m . Ma e stwo w analizowanych tekstach jawi si  jako akt 

przekazania kobiety spod w adzy ojca w r ce m a. wiadcz  o tym noszone 

przez góralki – bohaterki utworów Gutta-Mostowego przezwiska odojcowskie 

i odm owskie. Ma e stwo uznawane jest jednak e za prawdziwe powo a-

nie ka dej kobiety. Kobiety s  opisywane jako istoty gadatliwe, odznaczaj ce 

si  si  Þ zyczn  i psychiczn . W kolejnym artykule Jolanta Kasperek podej-

muje zagadnienie stylizacji j zykowej na polszczyzn  ydów w utworze Mo-

siek spekulant. Komedyjka w dwóch ods onach Karola Miarki (1825-1882) 

(premiera w amatorskim teatrze: 16 stycznia 1869). Jak zauwa a Autorka, 

stylizacja ta wynika z interferencji j zyka polskiego i jidysz. W Mo ku spe-

kulancie obejmuje p aszczyzn  fonetyczn , np. zast powanie g oski  [ ] 

przez l, np. sluchaj, chlopy, ß eksyjn , np. u ycie ko cówki -ów zamiast -y, 

np.: pomo e do pieni dzów, sk adniow , np. zak ócenie zwi zku zgody w za-

kresie rodzaju, np.: kwa ny mleko oraz zwi zku rz du, np. liczne przyk ady 

Wst p10
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u ycia dope nienia w M. zamiast w B.: spotkasz chlopski syn, dope nienia 

w M. zamiast w D.: nie z ami  s owo. Bardzo bogata jest stylizacja na po-

ziomie s ownictwa. Wyrazy ydowskie zapisane w niepoprawnej formie 

to np.: tateleben ‘ojciec’ (od wyrazów tate, tatele ‘ojciec’), u yte w popraw-

nej formie to np.: szacher ‘handel, oszustwo w interesach’. Ilona Stasio-

ek przedstawia j zykowy obraz zmaga  pisarskich Teodora Parnickiego 

na podstawie Dzienników z lat osiemdziesi tych. J zyk Dzienników ujaw-

nia z o on  osobowo  autora. Zdaniem Autorki analizowane notatki po-

zwalaj  bli ej pozna  samego pisarza. Artyku  Karoliny Ditrych ukazuje 

z o ono  i wielow tkowo  procesu nauczania j zyka obcego (j zyka an-

gielskiego) w grupie uczniowskiej. Opisuje aspekty dotycz ce zbli enia sy-

tuacji klasowej do autentycznej komunikacji dziej cej si  w yciu codzien-

nym. Omawia jednocze nie autonomiczne formy pracy na lekcji sprzyjaj ce 

naturalnej komunikacji, a tak e stosunek do b du j zykowego w podej ciu 

komunikacyjnym. Micha  Garncarek omawia znaczenie Polskiego j zyka 

migowego (PJM) w nauczaniu osób s ysz cych. Zwraca uwag , e wiado-

mo  spo eczna na temat G uchych jako mniejszo ci j zykowo-kulturowej 

oraz polskiego j zyka migowego jest wspó cze nie niewielka. Osoby s y-

sz ce najcz ciej traÞ aj  na kursy systemu j zykowo-migowego (SJM). 

W konsekwencji nie s  w stanie efektywnie komunikowa  si  z G uchymi 

u ytkownikami naturalnego j zyka migowego nawet po zako czeniu kursu 

SJM na poziomie zaawansowanym. Autor przedstawia wskazówki metodycz-

ne dotycz ce nauczania polskiego j zyka migowego (PJM) osób s ysz cych. 

Uznaje, e PJM u atwia w wi kszym stopniu komunikacj  z osobami nies y-

sz cymi ni  system j zykowo-migowy (SJM). Zwraca uwag , e profesjonalne 

przygotowanie kursów PJM i materia ów dydaktycznych wymaga wykorzy-

stania wiedzy lingwistycznej, metodyki nauczania j zyków wizualno-prze-

strzennych oraz zasad opracowywaniu programów do nauki j zyków obcych. 

Na ca o  tomu sk adaj  si  jeszcze Recenzje i omówienia oraz Kronika. 

W pierwszym z wymienionych dzia ów zamieszczono recenzj  Bartosza Wo -

niaka dotycz c  ksi ki Anety i Grzegorza Majkowskich ród a do dziejów 

j zyka polskiego w r kopi miennych zbiorach Jasnej Góry wydanej w 2011 

roku oraz recenzj  pracy Joanny Ku  Antroponimia pogranicza podlasko-

-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksi g paraÞ alnych z Mo-

kobód) równie  z 2011 roku autorstwa Grzegorza Majkowskiego. W dziale 
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Kronika Aneta Majkowska przedstawi a Sprawozdanie z IX Mi dzyuczelnia-

nej Studenckiej Konferencji Naukowej J zyk – Teatr – Literatura. Cz sto-

chowa, 7–8 maja 2012 roku, Sekcja B. J zykoznawstwo.

Mamy nadziej , e zebrane w tym tomie artyku y b d  ciekaw  lektur  

dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami j zyka i komunikacji.

Grzegorz Majkowski
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