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Dzieje wszystkich polonistyk zagranicznych zasâugujĊ na uwagę, ale dzieje
kilku z nich zawsze będĊ przyciĊgaây większĊ uwagę niů pozostaâych. Do
grona polonistyk zagranicznych cieszĊcych się specjalnym zainteresowaniem
w Polsce naleůy na pewno polonistyka lwowska, która najpierw zajmowaâa
się językiem, literaturĊ i kulturĊ polskĊ jako ojczystymi, po II wojnie œwiatowej staâa się zaœ jednĊ z polonistyk zagranicznych nauczajĊcych języka i kultury polskiej jako obcych. Tradycje tej polonistyki sięgajĊ 1817 roku, kiedy
Franciszek I, cesarz Austrii, podpisaâ rozporzĊdzenie o utworzeniu na Uniwersytecie Lwowskim Katedry Historii Języka i Literatury Polskiej. Katedra
w tamtych czasach mogâa rozpoczĊý dziaâalnoœý, kiedy obejmowaâ jĊ uczony, prowadzĊcy wykâady i kierujĊcy jej pracami. Staâo się to dopiero 9 stycznia 1826 roku po mianowaniu na stanowisko jej kierownika prof. Mikoâaja
Michalewicza. To wâaœnie do tej daty nawiĊzaâa sâusznie prof. Aââa Krawczuk,
organizujĊc w 2016 roku międzynarodowĊ konferencję naukowĊ z okazji
190-lecia polonistyki lwowskiej. Wypada teů zauwaůyý, ůe w 2017 roku po-
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lonistyka lwowska mogâaby obchodziý swoje 200-lecie jako najstarsza polonistyka na dawnych ziemiach polskich i zapewne na œwiecie.
Polonistyka lwowska rozwijaâa się szybko, zwâaszcza od II poâowy XIX
wieku, kiedy Lwów staâ się stolicĊ autonomicznego Królestwa Galicji i Lodomerii, funkcjonujĊcego w ramach Cesarstwa Austriackiego. O rozwoju
polonistyki lwowskiej, przede wszystkim częœci zajmujĊcej się historiĊ literatury polskiej, œwiadczy póŭniejsze powstawanie innych katedr: Historii Literatury Polskiej w 1903 roku oraz Polskiej Literatury Porównawczej w 1926
roku. W 1920 roku utworzono takůe Katedrę Języka Polskiego, która zostaâa
wyâoniona z Katedry Filologii Sâowiaľskiej. W latach 1935–1939 dziaâaâo
teů Laboratorium Fonetyki Eksperymentalnej kierowane przez Marię DâuskĊ. Po zajęciu Lwowa przez wojska ZSRR w 1939 roku i reorganizacji
Uniwersytetu pozostaâa tylko Katedra Historii Literatury Polskiej, która
dziaâaâa do 1946 roku z przerwĊ w latach 1941–1944, kiedy w czasie okupacji niemieckiej Uniwersytet Lwowski byâ zamknięty. Po 1946 roku języka
polskiego nauczano w ramach Katedry Filologii Sâowiaľskiej aů do 1 kwietnia 2004 roku, gdy wâadze Uniwersytetu podjęây decyzję o wydzieleniu Katedry Filologii Polskiej. Dziesięciolecie tej Katedry œwiętowano w 2014 roku.
Z tej okazji odbyâa się międzynarodowa konferencja naukowa, w której
wzięli udziaâ zarówno poloniœci ukraiľscy, jak równieů poloniœci z innych
krajów, zwâaszcza z Polski. Materiaây z tej konferencji zawiera recenzowany
tom, wydany pod redakcjĊ Aâây Krawczuk, Iryny Bundzy, Jerzego Kowalewskiego i Ostapa Œliwiľskiego. Artykuây zostaây opublikowane po polsku,
ukraiľsku i rosyjsku, a do kaůdego z nich dodano sâowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim.
Tom otwiera artykuâ Aâây Krawczuk zatytuâowany Dziesięciolecie Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki: tradycje,
wspóâczesnoœý i perspektywy polonistyki lwowskiej, przedstawiony w dwu wersjach
językowych (s. 9–16). Autorka najpierw omówiâa tradycje polonistyki lwowskiej, przypominajĊc najwaůniejsze fakty z jej historii w XIX i XX wieku,
skoncentrowaâa się jednak na latach powojennych, a szczególnie na ostatnim
dziesięcioleciu funkcjonowania Katedry, z którym wiĊůe się godny uwagi
rozwój kadrowy i dydaktyczny polonistyki. Wystarczy powiedzieý, ůe co roku studia polonistyczne rozpoczyna okoâo 40 studentów, a polonistykę studiuje ogóâem okoâo 150 osób. Katedra prowadzi poza tym lektoraty języka
polskiego dla okoâo 500 studentów z Wydziaâu Filologicznego i innych wydziaâów Uniwersytetu, co œwiadczy o wielkim zapotrzebowaniu na naukę
polszczyzny. PiszĊc o perspektywach polonistyki lwowskiej, A. Krawczuk
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wymieniâa zwiększenie jej potencjaâu naukowego, kontynuację badaľ językoznawczych i literaturoznawczych, zainteresowanie nowymi kierunkami
badawczymi oraz dalsze przygotowywanie pomocy dydaktycznych do nauki
polskiego dla odbiorców z Ukrainy. Autorka przedstawiâa teů ogólnie dotychczasowy dorobek wydawniczy (3 tomy zbiorowe, 303 artykuây naukowe,
2 sâowniki, 11 podręczników i 10 innych pomocy dydaktycznych), nie podajĊc jednak odpowiednich danych bibliograficznych. Dlatego wszystkim zainteresowanym dokumentacjĊ dorobku tej polonistyki polecamy inny artykuâ
Aâây Krawczuk Rozwój polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim, opublikowany
w 2013 roku w czasopiœmie „Język Polski” (XCIII, nr 3, s. 150–161) i zawierajĊcy wiele informacji szczegóâowych oraz wykaz wskazanych prac.
Przedstawione podczas konferencji referaty zostaây opublikowane w czterech tematycznych częœciach tomu. W pierwszej znalazâo się 12 artykuâów
odnoszĊcych się do sytuacji polonistyki i języka polskiego w Europie
Wschodniej (s. 19–159). W częœci drugiej redaktorzy umieœcili 12 prac pokazujĊcych funkcjonowanie literatury polskiej na pograniczach językowych i kulturowych (s.160–297), natomiast w częœci trzeciej 16 opracowaľ na temat
nauczania języka i kultury polskiej na Ukrainie, ale takůe poza niĊ (s. 298–515).
Tom zamyka częœý czwarta, zbierajĊca 11 artykuâów na temat wspóâczesnej
polszczyzny oraz kontaktów językowych polsko-sâowiaľskich w przeszâoœci
i obecnie (s. 516–652). Jak zatem widaý, w tomie znajdujemy wiele tekstów na
temat języka, literatury i kultury polskiej w Europie Wschodniej, osadzonych
w kontekœcie dziejów polonistyki na tym terenie. To pozwala nam stwierdziý,
ůe tom koncentruje się wprawdzie na sprawach ukraiľskich, ale równoczeœnie
znacznie wykracza poza nie, przynoszĊc materiaây interesujĊce dla wielu polonistów na œwiecie. Poniewaů ograniczona forma recenzji nie pozwala na krótkie
choýby omówienie wszystkich prac, zasygnalizujemy te naszym zdaniem najwaůniejsze, bo mogĊce zainteresowaý międzynarodowe grono odbiorców.
Częœý pierwszĊ otwiera artykuâ Polonistyka na wschód i zachód od Polski Alicji
Nagórko, która, odwoâujĊc się do przykâadów polonistyk berliľskiej i wileľskiej,
stara się pokazaý odmiennoœý i specyfikę polonistyk zagranicznych w stosunku do polonistyk polskich. Autorka sugeruje, ůeby potraktowaý róůnorodnoœý polonistyk zagranicznych jako bogactwo na polonistycznej mapie
œwiata. Uwaga badaczki wpisuje się w toczonĊ od kilkunastu lat dyskusję na
temat stosowania polskiego wyrazu polonistyka w odniesieniu do jednostek
zagranicznych, które róůniĊ się od polonistyk polskich m.in. liczbĊ kadry i studentów, programami nauczania, moůliwoœciami zatrudnienia absolwentów
oraz tym, ůe uczĊ języka, literatury i kultury polskiej jako obcych, a nie oj-
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czystych. Dlatego juů wczeœniej proponowano uůywanie ogólnego wyraůenia
studia polskie na okreœlenie jednostek zagranicznych, jednakůe okreœlenie to
nie zyskaâo szerszej akceptacji, przynajmniej dotĊd. Dobrze by się staâo,
gdyby Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zajęâo się
tĊ kwestiĊ i zaproponowaâo jej rozwiĊzanie.
Kilku autorów, których prace znalazây się w częœci pierwszej, zajęâo się sytuacjĊ polszczyzny – w przeszâoœci oraz obecnie – na Ukrainie i w krajach
sĊsiednich. O sytuacji historycznej języka polskiego na wschód od dzisiejszej
granicy Polski piszĊ m.in. znani badacze z wielkim dorobkiem w zakresie historii
języka polskiego, jak Bogdan Walczak i Stanisâaw Dubisz. B. Walczak i A. Mielczarek zaproponowali panoramiczne spojrzenie na sytuację polszczyzny na
tych terenach od XIV wieku do dziœ, zwracajĊc uwagę na dwa zjawiska: ekspansję języka polskiego od XIV do koľca XIX wieku oraz na proces odwrotny, czyli regres polszczyzny, rozpoczęty w XX stuleciu. W podobnym
duchu wypowiada się S. Dubisz, piszĊc o sytuacji języka polskiego na Litwie,
Ukrainie i Biaâorusi. Autor dochodzi do wniosku, ůe w tych krajach mamy
obecnie do czynienia z procesem depolonizacji, a na Biaâorusi język polski
zatraciâ funkcję etnolektu (z wyjĊtkiem Grodzieľszczyzny). Dubisz zauwaůyâ
natomiast nowe zjawisko na Ukrainie i Biaâorusi, gdzie polszczyzna zyskuje
rangę interlektu ekonomicznego jako język pierwszego paľstwa za zachodniĊ ich
granicĊ, które jest czâonkiem Unii Europejskiej i z tego powodu język polski
staje się narzędziem realnego awansu ekonomicznego dla migrujĊcych obywateli obu paľstw. Obserwacje badacza potwierdzajĊ dwaj autorzy zwiĊzani
z UkrainĊ: Olga Pawluk pisze o sytuacji języka polskiego na Zaporoůu na
przeâomie XX i XXI wieku, zwracajĊc uwagę na jego atrakcyjnoœý dla uczĊcej się mâodzieůy, podobnie jak analizujĊcy wyniki badaľ ankietowych dwujęzycznoœci ukraiľsko-polskiej Pavlo Levchuk, który zauwaůa, ůe polszczyzna na Ukrainie moůe w przyszâoœci konkurowaý z tradycyjnymi językami
obcymi (tzw. œwiatowymi) i przyciĊgaý swĊ mocĊ wielu Ukraiľców niepolskiego pochodzenia. Maria Zieliľska i Lesia Korol badajĊ interferencje gramatyczne, leksykalne i skâadniowe z języka ukraiľskiego i rosyjskiego, które
pojawiajĊ się w komunikacji mâodych Polaków na Zachodniej Ukrainie. Oksana Ohorilko bada wspóâczesnĊ polskojęzycznĊ prasę na Ukrainie, próbujĊc opisaý powstawanie interferencji, które odbiegajĊ od ogólnopolskiej
normy językowej. Jak widaý, w odniesieniu do obecnej sytuacji języka polskiego na Ukrainie autorzy tekstów opublikowanych w recenzowanym w tomie
toczĊ niezwykle interesujĊcĊ dyskusję, wykorzystujĊc zebrane przez siebie
dane. Warto tu wróciý do artykuâu O. Pawluk, która przytacza m.in. opinie
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uczniów na temat ich motywacji do nauki polskiego. Dla przykâadu moůna
przywoâaý dwie znamienne wypowiedzi:
Uczę się języka polskiego najpierw na to ůeby mieý moůliwoœý uczyý się
w Polsce… Gdybym znaâ języka polskiego i otrzymaâbym Kartę Polaka,
mogâbym uczyý się na uczelnie paľstwowej za darmo. Czy moůna marzyý o czymœ więcej? (W., 18 lat, nr 9; s. 104).
Mój pradziadek Polak i uczę się języka polskiego, ůeby dostaý Kartę Polaka. Będę znaý język i pójdę na paľstwowy uniwersytet w Polsce za
darmo. Potem moůe pojechaâabym gdzieœ dalej w Europe, bo będę mieý
Europejski dyplom, a na Ukrainie duůo zarobiý nie moůna (S., 19 lat, nr
11; s. 104).

Dla 18-letniego W. język polski jest niezbędny w celu zdobycia Karty Polaka i wyksztaâcenia w Polsce za darmo. Wyksztaâcenie to stanowi dla niego
szczyt marzeľ, przynajmniej w chwili pisania wypowiedzi. 19-letnia S. podaje,
ůe jej pradziadek byâ Polakiem, dlatego liczy na otrzymanie Karty Polaka
i ukoľczenie studiów w Polsce, co postrzega jako punkt startu do poszukiwania moůliwoœci dobrego zarobku w Europie. Naleůy zwróciý uwagę, ůe
dyplom polskiej uczelni to dla niej Europejski dyplom. Moůna by się zastanawiaý, jak wielu mâodych Polaków mówiâoby podobnie o wartoœci studiów
w Polsce, jak wielu z nich docenia szanse, które ma obecnie w kraju.
W częœci pierwszej znalazây się takůe artykuây analizujĊce historycznĊ sytuację polszczyzny na dawnych Kresach. I tak Helena Krasowska przedstawiâa
stan dotychczasowych, coraz bardziej popularnych, badaľ nad językiem polskim na Kresach poâudniowych. Autorka proponuje w przyszâoœci przeprowadzenie na Ukrainie badaľ socjolingwistycznych ze względu na to, ůe uůywana obecnie polszczyzna często nie zostaâa wyniesiona z domu, ale wyuczona
na róůnych kursach. Apeluje teů o opis języka polskiego najstarszych mieszkaľców Ukrainy, widzĊc w tym waůnĊ częœý dziedzictwa kulturowego. Olga
Makarova analizuje wprowadzanie terminologii prawniczej w zapiskach polskojęzycznych z XVI i XVII wieku na przykâadzie dwu pól semantycznych:
„dokument urzędowy” i „instytucje sĊdowe”. Natomiast Marta Panÿikova
przedstawiâa sâowackie badania językoznawcze nad językiem polskim,
szczególnĊ uwagę zwracajĊc na badania porównawcze ze względu na ich zastosowanie w nauczaniu polszczyzny studentów sâowackich.
Częœý druga tomu jest poœwięcona literaturze polskiej na pograniczach
oraz polsko-ukraiľskiej komparatystyce. Wprowadza do niej interesujĊcy ar-
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tykuâ Andrzeja Zieniewicza, który pisze o miejscach pamięci literatury kresowej w kontekœcie historii Europy Wschodniej w XX wieku. Badacz egzemplifikuje swe rozwaůania przykâadami z dzieâ C. Miâosza, J. Stempowskiego, A. Sandauera i Z. Haupta. Inni autorzy artykuâów z tej częœci analizujĊ róůne zjawiska literackie, występujĊce na pograniczu kultur, odwoâujĊc
się do twórczoœci Brunona Schulza (Wiera Meniok), Debory Vogel (Wira
Romanyszyn), Alojzego Feliľskiego (Magdalena Petro-Kucab). Valerij Kornijchuk i Myhajlo Hnatiuk opisujĊ wspóâpracę ukraiľskiego pisarza i dziaâacza politycznego, Iwana Franki z Bolesâawem Leœmianem i Henrykiem Biegeleisenem, a Ostap Slyvynski pokazuje podobieľstwa w przedstawianiu
przyrody w twórczoœci Bolesâawa Leœmiana i Bohdana Ihora Antonycza.
Niezwykle interesujĊcy jest artykuâ Eleny Brazgovskoj, jedyny tekst napisany
w języku rosyjskim. Autorka opisuje w nim zjawisko autotranslacji Czesâawa
Miâosza tâumaczĊcego swe polskie utwory na język angielski. Wskazuje m.in.
chwyty translatorskie, które doprowadziây do pozytywnego odbioru dzieâ
Miâosza w kulturze amerykaľskiej.
Poœwięcona nauczaniu języka i kultury polskiej trzecia częœý publikacji
obejmuje w sumie okoâo 220 stron i jest najobszerniejszĊ ze wszystkich częœci. Otwiera jĊ bardzo ciekawy i starannie udokumentowany artykuâ Anny
DĊbrowskiej i Maâgorzaty Pasieki na temat obecnoœci wschodnich ziem
dawnej Rzeczypospolitej w podręcznikach dla cudzoziemców wydawanych
od XVI do XXI wieku. Na podstawie analizy zawartych w nich antroponimów, toponimów, ideonimów, chrematonimów oraz nazw wydarzeľ historycznych zwiĊzanych z tymi ziemiami autorki doszây do wniosku, ůe podręczniki wydawane przed 1939 roku zawierajĊ sâownictwo odbijajĊce zasięg terytorialny dawnej Rzeczypospolitej, natomiast podręczniki wydawane po wojnie
odwoâujĊ się do tego sâownictwa w tekstach o charakterze historycznym i sentymentalno-wspomnieniowym. We wszystkich podręcznikach sĊ obecne nazwy
Lwowa i Wilna, dwu miast bardzo waůnych dla polskiej kultury i mentalnoœci.
Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe praca badaczek wrocâawskich, pokazujĊcych obecnoœý
Lwowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ciĊgu 500 lat, stanowi jeden z najpiękniejszych darów zâoůonych Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki z okazji jej dziesięciolecia.
Charakter historyczny ma takůe kolejny artykuâ Anny Burzyľskiej-Kamienieckiej, piszĊcej o strukturze i funkcjach wypowiedzi narracyjnych w dialogach znajdujĊcych się w rozmówkach do nauki języka polskiego jako obcego
w XVII wieku. W swej analizie autorka posâuůyâa się nowatorskim zabiegiem
metodologicznym, polegajĊcym na wykorzystaniu wiedzy o strukturze i funk-
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cjach narracji do oceny siedemnastowiecznych rozmówek. Sâusznie zwróciâa
uwagę na podręcznik Viertzig dialogi N. Volckmara, który speânia wiele wymagaľ stawianych wspóâczeœnie narracjom dydaktycznym, m.in. w zakresie
tematyki rozmówek, ich struktury formalnej czy róůnych modeli opowiadania. Autorka dowiodâa w ten sposób, ůe Volckmar zdawaâ sobie sprawę ze
znaczenia umiejętnoœci tworzenia i rozumienia tekstów narracyjnych w komunikacji międzyludzkiej, intuicyjnie proponujĊc „modelowe przykâady uůycia języka w róůnych sytuacjach komunikacyjnych” (s. 334).
Do problematyki historycznej nawiĊzuje takůe Piotr Garncarek, piszĊc
o narracji kulturowej prowadzonej przez Polaków na lekcjach polskiego jako
języka obcego, co często kâóci się z narracjĊ o tych samych faktach, znanĊ
juů mâodym Ukraiľcom, Biaâorusinom czy Rosjanom. Autor zasadnie proponuje przygotowanie specjalnej wersji metodyki nauczania języka polskiego
jako obcego dla studentów sâowiaľskich, wersji, która uwzględniaâaby podobieľstwa formalne tych języków, warunkujĊce transfer pozytywny w uczeniu
się polskiego oraz podobieľstwa leksykalne umoůliwiajĊce zjawisko interkomprehensji. Garncarek sugeruje teů stworzenie innej narracji historyczno-kulturowej przeznaczonej dla Sâowian z krajów sĊsiednich.
InteresujĊcĊ grupę referatów stanowiĊ teksty, których autorzy zajmujĊ się
analizĊ bâędów popeânianych przez uczĊcych się polszczyzny Ukraiľców,
Rosjan i Biaâorusinów. Najwaůniejszy z nich jest artykuâ Aâây Krawczuk
z tego względu, ůe autorka stara się uogólniý coraz większĊ wiedzę o bâędach językowych będĊcych wynikiem interferencji i ustaliý bâędy fleksyjne
i skâadniowe, wspólne dla Ukraiľców, Rosjan i Biaâorusinów. Celem jej pracy
jest pomoc w przygotowaniu skutecznych podręczników do nauczania polszczyzny dla wszystkich pochodzĊcych z tych krajów, co jest zbieůne z postulatami P. Garncarka. Inaczej podchodzi do bâędów popeânianych przez
Ukraiľców Jerzy Kowalewski, który wykorzystujĊc opracowania innych autorów ukraiľskich, najpierw modyfikuje typologię bâędów, wyróůniajĊc bâędy
wyboru, tworzenia i odtwarzania, potem zaœ tworzy listę 11 najczęœciej popeânianych bâędów w trosce o to, by nie pojawiaây się one w wypowiedziach
ustnych i pisemnych studentów ukraiľskich. Tekst Dominiki Izdebskiej-Dâugosz dotyczy problemu szczegóâowego, jakim jest bâędne uůywanie
form okolicznika czasu przez studentów ukraiľskich. Wskazane prace stanowiĊ waůne uzupeânienie badaľ nad bâędami językowymi, popeânianymi
przez cudzoziemców uczĊcych się języka polskiego, które sĊ prowadzone
przez Annę DĊbrowskĊ i jej zespóâ z Uniwersytetu Wrocâawskiego (por.
W.T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna, 2016, s. 181–182).
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Poœrednio tylko z problematykĊ bâędów językowych obcokrajowców wiĊůe się artykuâ Graůyny Zarzyckiej o wykorzystaniu strony internetowej Rady
Języka Polskiego w edukacji językowej poza PolskĊ. Autorka zwraca uwagę
na fakt, ůe problemy językowe Polaków sĊ na niej przedstawione przystępnie i atrakcyjnie, co sprawia, ůe mogĊ staý się ciekawym materiaâem dla cudzoziemców, zwâaszcza Sâowian.
Trzy referaty wiĊzaây się z nauczaniem szeroko rozumianej kultury: w pierwszym Mirosâaw Jelonkiewicz dzieli się swoim bogatym doœwiadczeniem
w audiowizualnym nauczaniu wiedzy o Polsce, w drugim Zoriana Buľ pisze
o edukacji literackiej w szkoâach polskich na Ukrainie, postulujĊc zmiany
programowe w przyszâoœci. Bardzo ciekawe zagadnienie poruszyâa natomiast Urszula Dobesz, wykorzystujĊca z dobrym skutkiem elementy podejœcia zadaniowego w ksztaâceniu kulturowym cudzoziemców.
Pozostali autorzy zajmowali się innymi problemami z zakresu metodyki
nauczania polszczyzny jako języka obcego: niedostatkami w nauczaniu
szyku polskich wyrazów (Magda Stasieczek-Górna) czy rezultatami nauczania cudzoziemców polskiej grzecznoœci (Anna Rabczuk). Olga Guszczewa zaprezentowaâa studia przypadków w nauczaniu języka biznesu,
które kaůdy lektor języka polskiego jako obcego moůe œmiaâo wykorzystaý na swoich zajęciach. Urszula Biaâecka podjęâa problem metod, które
moůe stosowaý lektor języka polskiego nauczajĊcy osoby dyslektyczne.
Podobnym tematem zajęâa się teů Barbara Borowska lansujĊca metodę
czytania i pisania Bronisâawa Rocâawskiego przygotowanĊ z myœlĊ o dydaktyce języka polskiego jako ojczystego. U. Biaâecka sâusznie uwaůa, ůe
dysleksja to temat dotĊd maâo obecny w glottodydaktyce. Dlatego warto
dodaý, ůe krakowscy glottodydaktycy od lat wspóâpracujĊ z logopedami,
a rezultatem tych kontaktów powinna byý wkrótce monografia Rafaâa
Mâyľskiego poœwięcona uczeniu się polskiego przez dyslektyczne dzieci
pochodzenia zagranicznego.
Ostatnia, czwarta, częœý publikacji jest poœwięcona wspóâczesnemu językowymi polskiemu, historii języka oraz kontaktom językowym polsko-sâowiaľskim. Maâgorzata Kita i Ewa Piâat podejmujĊ temat etykiety językowej. Wiesâaw T. Stefaľczyk prezentuje wspóâczesne tendencje w polskiej
fleksji werbalnej, odpowiadajĊc na pytanie, czy istnieje korelacja pomiędzy
postaciĊ bezokolicznika a odmianĊ czasownika w czasie teraŭniejszym i przyszâym prostym. Marek áaziľski omawia uůywanie korpusów w programach
badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Iryna Bundza analizuje z punktu
widzenia językoznawstwa takie okreœlenia jak „kategoria gramatyczna” i „ka-
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tegoria liczby rzeczownika”. Krystyna Nikolajczuk œledzi procesy innowacyjne, które pojawiajĊ się w mikropolu frazeologicznym „wiek œredni” i dochodzi do wniosku, ůe opisywane zagadnienie cechuje ekspansja innowacyjnych jednostek oraz bâędy frazeologiczne.
Do częœci historycznojęzykowej moůna zaliczyý artykuây Alicji Nowakowskiej, która zaprezentowaâa protokoây posiedzeľ Rady Wydziaâu Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego z lat 1928–1930. Graůyna Filip zastanawia się
nad językowĊ kreacjĊ wartoœci w listach Alojzego Feliľskiego, a Sergij
Jermolenko porusza zagadnienie typologii nazw biblijnych w utworach
poetyckich ks. Jana Twardowskiego. Larysa Gontaruk skoncentrowaâa
swojĊ uwagę na wpâywach języka polskiego na język ukraiľski w okresie
XVI i XVII wieku.
Dwa ostatnie artykuây autorstwa Lubovi Ostash oraz Iryny Procyk dotyczĊ
kolejno: kontaktów językowych polsko-czeskich, mianowicie imion polskich
w języku czeskim, oraz socjolektu ukraiľskich i polskich kibiców piâki noůnej.
W podsumowaniu naleůy zwróciý uwagę na rozlegâoœý tematycznĊ recenzowanego tomu, którego autorami sĊ badacze z Ukrainy, Polski, Czech,
Niemiec, Biaâorusi i Rosji. Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe prace odnoszĊce się do
stosunków językowych na Litwie, Biaâorusi i Ukrainie stanowiĊ istotny
wkâad do naszej wiedzy na ten temat, podobnie jak artykuây opisujĊce i analizujĊce bâędy językowe popeâniane przez uczniów i studentów z tych krajów. Waůne sĊ takůe teksty z zakresu metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, szczególnie te proponujĊce nowatorskie rozwiĊzania. Nie moůna
teů zapomnieý o artykuâach podejmujĊcych ciekawĊ problematykę kontaktów
literackich i kulturowych między przedstawicielami róůnych narodów. Podjęliœmy próbę omówienia tego tomu, uwaůajĊc, ůe jego publikacja ma podstawowe
znaczenie dla podkreœlenia toůsamoœci polonistyki lwowskiej, a takůe dla zademonstrowania jej kontaktów naukowych z innymi polonistykami.
Nawet z krótkiego przedstawienia najwaůniejszych artykuâów zamieszonych w recenzowanym tomie wyraŭnie widaý, ůe kaůdy polonista znajdzie
w nim coœ dla siebie. Na koniec naleůy wyraziý ůal z tego powodu, ůe
omawianej publikacji nie ma w polskich bibliotekach, m.in. Bibliotece Jagielloľskiej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie moůna teů znaleŭý jej egzemplarza w waůnych bibliotekach ukraiľskich. Przykâadowo,
nie rejestrujĊ jej w swoich katalogach (przynajmniej do koľca maja 2017
roku) ani Biblioteka Akademii Kijowsko-Mohylaľskiej, ani Biblioteka
Uniwersytetu Lwowskiego.

