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W zeSzycie

– Wyraz narty ma w polszczyźnie długą i ciekawą historię, sięgającą XVI w., a może 
jeszcze okresu staropolskiego. Pierwotnie było to jedno z kilku określeń synonimicznych 
sprzętu służącego do poruszania się po śniegu. Jedyną nazwą desygnatu stają się narty 
dopiero po II wojnie światowej.

– Zbiory kolęd i pastorałek stanowią ciekawe źródło do badań języka i jego tła kul-
turowego w epokach dawnych. W analizowanym zbiorze utworów (358 tekstów) z XVII 
i XVIII w. najliczniej udokumentowanym zbiorem leksyki jest słownictwo dotyczące daw-
nego instrumentarium (tego, co wiąże się z grą na instrumentach).

– Leksykalne zapożyczenia z greki i łaciny wstępują w tekście Rozpraw literackich 
M. Mochnackiego w umiarkowanym zakresie (łącznie 176 jednostek leksykalnych). Pisa-
rza nie cechuje w ich doborze nowatorstwo, należą one bowiem do standardowej odmiany 
polszczyzny ogólnej XIX w.

– Poprawność polityczna w zamierzeniach twórców tego pojęcia miała zapobiegać 
dyskryminacji mniejszości społecznych przez wykluczenie z języka określeń je dyskre-
dytujących oraz poprzez usuwanie stereotypów. Zarazem jednak poprawność polityczna 
ogranicza możliwości wartościowania, odbiera językowi jego wymiar aksjologiczny.

– W słownikach języka polskiego rzeczowniki męskoosobowe są ujmowane i definio-
wane w zróżnicowany sposób, co zwykle jest wynikiem różnych strategii definicyjnych. 
Analiza tych zagadnień w czterech słownikach języka polskiego, które ukazały się w ciągu 
ostatniego półwiecza, pozwala na sformułowanie uogólnionych wniosków.

***

Historia języka polskiego – leksykologia historyczna – leksykografia – słownictwo 
kolęd i pastorałek – zakresy tematyczne słownictwa – zapożyczenia leksykalne z greki 
i łaciny – język pisarza – etyka słowa – językowa poprawność polityczna – kategoria mę-
skoosobowości w słownikach.
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