
lipiec – wrzesień2014 zeszyt 7

W zeSzycie

– Od XIV w. do 20-lecia międzywojennego w XX w. rola języka polskiego na obszarze 
dawnych Kresów wschodnich sukcesywnie wzrastała, od 1945 r. jej zakres występowania 
wyraźnie się zmniejszył. Współcześnie sytuacja polszczyzny na Litwie, Białorusi i Ukrainie 
jest bardzo zróżnicowana, a rozwój – wszędzie regresywny.

– Odziedziczone z języka prasłowiańskiego spójnik i partykuła przecząca ni w języku 
polskim do XVI w. są poświadczone w ich pierwotnych funkcjach składniowych i styli-
stycznych. W zaimkach nieokreślonych przedrostek ni- kontynuuje dawne prasłowiańskie 
*-ni lub *-ně.

– List dedykacyjny, prze(d)mowa, list ofiarny, list zalecający były w XVI i XVII w. 
nazwami utworów dedykacyjnych, zamieszczanych w ówczesnych książkach. Sam akt 
dedykowania (łac. dedicatio) był natomiast określany jako poświęcanie / poświęcenie, 
ofiarowanie, przywłaszczenie, przypisanie.

– We współczesnej polszczyźnie czasowniki potrafić i trafić stanowią samodzielne cen-
tra dwóch gniazd słowotwórczych. W XVI w. forma potrafić była regularną formacją ad-
werbalną, usytuowaną na pierwszym takcie czasownika trafić.

– Odrzeczownikowych nazw zbiorowych w wydanych tomach Słownika polszczyzny 
XVI wieku jest zaledwie 16. Podobnie jak w czasach późniejszych, były one tworzone za 
pomocą formantów -stwo/-two/-ostwo oraz -‘a.

– W okresie 20-lecia międzywojennego w XX w. „Trybuna Radziecka” była centralną 
gazetą wydawaną w ZSRR. Sytuacja izolacji językowej i kulturowej, w której znajdowali się 
Polacy w tym kraju, sprzyjała przenikaniu do prasy polskojęzycznej zapożyczeń z języka 
rosyjskiego.

***

Język polski poza granicami kraju – polszczyzna kresowa – język polski w XVI i XVII w. 
– słownictwo – zmiany znaczeniowe wyrazów – derywaty rzeczownikowe – zapożyczenia 
leksykalne – wpływy języka rosyjskiego.
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