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SŁOWO OD REDAKCJI

Intelektualna triada człowiek – język – świat, biorąca swój początek
w starożytnej myśli greckiej, dobrze charakteryzuje specyfikę współczesnych badań językoznawczych. Badania te są zwrócone najpierw, rzecz
jasna, na odkrywanie tajemnic niezwykłego fenomenu, jakim jest język
„sam w sobie”, na opisywanie tego najdoskonalszego systemu znaków
funkcjonującego wśród ludzi. I kolejno, lingwistyczne dociekania mają
za przedmiot fascynacji licznych badaczy mówiącego człowieka, który
przez język realizuje swoje człowieczeństwo, komunikuje się z drugim
człowiekiem, poznaje i opisuje świat, wyraża swoje myśli, pomnaża wiedzę, tworzy wspólnoty, rozwija kulturę.
Zadziwia różnorodność tematyczna współczesnych badań lingwistycznych, a język i jego analiza jest znakomitym wejściem poznawczym
w bardzo różne współczesne i historyczne światy człowieka.
Przedstawiamy PT Czytelnikom jedenasty numer naszego „Słowa”.
Zamieszczamy w nim 12 artykułów i trzy recenzje. Autorzy naszych
tekstów to zarówno doświadczeni badacze języka polskiego, jak i osoby
będące na początku swojej intelektualnej, naukowej przygody. Wszystkich
łączy pasja poznawania słowa w jego strukturalnych, semantycznych,
społecznych i kulturowych uwarunkowaniach.
Nasz tom przedstawia różnorodne szczegółowe studia nad językiem
w życiu społecznym i jego ścisłymi związkami z kulturą wspólnot komunikacyjnych. Najogólniej można śmiało ten numer określić jako studia
z antropologii słowa.
Najwięcej uwagi poświęcono tematyce onomastycznej. O ciekawych
związkach nazw z dziejami różnych społeczności traktują teksty Kazimierza Ożoga, Moniki Kij, Roberta Słabczyńskiego, Marcina Raimana,
Artura Żołądzia.
Artykuły Jana Miodka i Anny Paluszak-Bronki to ciekawe studia na
temat języka osobniczego. Naszą wiedzę o języku Polonii brazylijskiej
znacząco poszerza tekst, którego autorką jest Alicja Goczyła Ferreira.
Z kolei Barbara Szczerbińska daje analizę języka uczniów w aspekcie
trudnej, szczególnie w dzisiejszym komputerowym i cyfrowym świecie
„sztuki” wyrażania uczuć.
Adam Czartoryski charakteryzuje tzw. zwischenruf, czyli akty przerywania innej mowy. To zupełnie oryginalne badania. Olga Fyłypec
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analizuje stereotyp Ukraińca i Polaka wśród polskich studentów. Tekst Żanety
Szlachcikowskiej dobrze przybliża niektóre zależności gry językowej w nagłówkach
prasowych.
Nasze „Słowo” uzupełniają nośne merytorycznie recenzje analizujące ważne
dla polskiego językoznawstwa publikacje związane z językiem Niepodległej
(1918–1939), autorstwa Heleny Synowiec, oraz z podstawowym we współczesnych
badaniach lingwistycznych pojęciem, jakim jest dyskurs, pióra Doroty Miller.
Dziękując Autorom za przedstawione wyniki badań, Paniom Recenzentkom za
pierwszą lekturę całości i wnikliwe uwagi, polecamy nasz tom łaskawej uwadze
Państwa Czytelników.
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