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W ZESZYCIE
– Realia erotyczne przedstawiane w tekstach okresu średniopolskiego (XVI–XVIII w.)
bywają różnie interpretowane przez historyków literatury i obyczajów, niejednokrotnie
bez wystarczającej znajomości polszczyzny tej epoki; prowadzi to często do nieporozumień
i uniemożliwia zrozumienie specyfiki świata przeszłości.
– Pierwszy leksykon zawierający słownictwo seksuologiczne – Słownik płciowy Stanisława Kurkiewicza – ukazał się w 1913 r.; zawierał – z jednej strony – wyrazy funkcjonujące w obiegu powszechnym, z drugiej – słownictwo utworzone przez pioniera polskiej
seksuologii dla określenia pojęć dotąd nienazwanych.
– Pole nazw gier karcianych w słownictwie średniopolskim rozwinęło się niezwykle
szybko, na co duży wpływ wywarły zapożyczenia z języka niemieckiego i francuskiego;
oprócz nich w tym słownictwie występują polskie odpowiedniki określeń obcojęzycznych
oraz hybrydowe kontaminacje wyrazów obcych z polskimi.
– Kobieta stanowi częsty motyw tematyczny we fraszkach Jana Andrzeja Morsztyna,
co znajduje odzwierciedlenie w ich tytułach. Analiza – słowotwórcza, aksjologiczna, stylistyczna i frekwencyjna – 35 nazw osób płci żeńskiej ukazuje motywy ich kreacji językowej,
uzasadnienie treściowe i funkcje artystyczne.
– Zbiór przysłów wynotowanych z Nowego dykcjonarza Michała Abrahama Troca pozwala na odtworzenie wspólnotowej refleksji XVIII-wiecznych Polaków o świecie, zasadach
moralnych, ich systemie wartości, postawach wobec Boga i ludzi, stylu życia, sztuce, języku i innych sferach rzeczywistości.
– Język Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego stanowi standardowy przykład
polszczyzny pierwszego 30-lecia XIX w. również pod względem wpływów języka niemieckiego; potwierdza to analiza sposobów adaptacji germanizmów, ich notacji w źródłach
leksykograficznych epoki i siatki pól leksykalno-semantycznych.
***
Historia języka polskiego – leksyka – nominacja – semantyka – seksuologizmy – język
artystyczny – przysłowia – językowy obraz świata – polszczyzna ogólna – germanizmy –
galicyzmy.
Red.

