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Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki,  

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Firma „INKOS”, Kijów, ss. 653. 

Dzieje wszystkich polonistyk zagranicznych zas uguj  na uwag , ale dzieje 

kilku z nich zawsze b d  przyci ga y wi ksz  uwag  ni  pozosta ych. Do 

grona polonistyk zagranicznych ciesz cych si  specjalnym zainteresowaniem 

w Polsce nale y na pewno polonistyka lwowska, która najpierw zajmowa a 

si  j zykiem, literatur  i kultur  polsk  jako ojczystymi, po II wojnie wiato-

wej sta a si  za  jedn  z polonistyk zagranicznych nauczaj cych j zyka i kul-

tury polskiej jako obcych. Tradycje tej polonistyki si gaj  1817 roku, kiedy 

Franciszek I, cesarz Austrii, podpisa  rozporz dzenie o utworzeniu na Uni-

wersytecie Lwowskim Katedry Historii J zyka i Literatury Polskiej. Katedra 

w tamtych czasach mog a rozpocz  dzia alno , kiedy obejmowa  j  uczo-

ny, prowadz cy wyk ady i kieruj cy jej pracami. Sta o si  to dopiero 9 stycz-

nia 1826 roku po mianowaniu na stanowisko jej kierownika prof. Miko aja 

Michalewicza. To w a nie do tej daty nawi za a s usznie prof. A a Krawczuk, 

organizuj c w 2016 roku mi dzynarodow  konferencj  naukow  z okazji 

190-lecia polonistyki lwowskiej. Wypada te  zauwa y , e w 2017 roku po-
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lonistyka lwowska mog aby obchodzi  swoje 200-lecie jako najstarsza polo-

nistyka na dawnych ziemiach polskich i zapewne na wiecie. 

Polonistyka lwowska rozwija a si  szybko, zw aszcza od II po owy XIX 

wieku, kiedy Lwów sta  si  stolic  autonomicznego Królestwa Galicji i Lo-

domerii, funkcjonuj cego w ramach Cesarstwa Austriackiego. O rozwoju 

polonistyki lwowskiej, przede wszystkim cz ci zajmuj cej si  histori  litera-

tury polskiej, wiadczy pó niejsze powstawanie innych katedr: Historii Lite-

ratury Polskiej w 1903 roku oraz Polskiej Literatury Porównawczej w 1926 

roku. W 1920 roku utworzono tak e Katedr  J zyka Polskiego, która zosta a 

wy oniona z Katedry Filologii S owia skiej. W latach 1935–1939 dzia a o 

te  Laboratorium Fonetyki Eksperymentalnej kierowane przez Mari  D u-

sk . Po zaj ciu Lwowa przez wojska ZSRR w 1939 roku i reorganizacji 

Uniwersytetu pozosta a tylko Katedra Historii Literatury Polskiej, która 

dzia a a do 1946 roku z przerw  w latach 1941–1944, kiedy w czasie okupa-

cji niemieckiej Uniwersytet Lwowski by  zamkni ty. Po 1946 roku j zyka 

polskiego nauczano w ramach Katedry Filologii S owia skiej a  do 1 kwiet-

nia 2004 roku, gdy w adze Uniwersytetu podj y decyzj  o wydzieleniu Ka-

tedry Filologii Polskiej. Dziesi ciolecie tej Katedry wi towano w 2014 roku. 

Z tej okazji odby a si  mi dzynarodowa konferencja naukowa, w której 

wzi li udzia  zarówno poloni ci ukrai scy, jak równie  poloni ci z innych 

krajów, zw aszcza z Polski. Materia y z tej konferencji zawiera recenzowany 

tom, wydany pod redakcj  A y Krawczuk, Iryny Bundzy, Jerzego Kowalew-

skiego i Ostapa liwi skiego. Artyku y zosta y opublikowane po polsku, 

ukrai sku i rosyjsku, a do ka dego z nich dodano s owa kluczowe i stresz-

czenie w j zyku angielskim. 

Tom otwiera artyku  A y Krawczuk zatytu owany Dziesi ciolecie Katedry Fi-

lologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki: tradycje, 

wspó czesno  i perspektywy polonistyki lwowskiej, przedstawiony w dwu wersjach 

j zykowych (s. 9–16). Autorka najpierw omówi a tradycje polonistyki lwow-

skiej, przypominaj c najwa niejsze fakty z jej historii w XIX i XX wieku, 

skoncentrowa a si  jednak na latach powojennych, a szczególnie na ostatnim 

dziesi cioleciu funkcjonowania Katedry, z którym wi e si  godny uwagi 

rozwój kadrowy i dydaktyczny polonistyki. Wystarczy powiedzie , e co ro-

ku studia polonistyczne rozpoczyna oko o 40 studentów, a polonistyk  stu-

diuje ogó em oko o 150 osób. Katedra prowadzi poza tym lektoraty j zyka 

polskiego dla oko o 500 studentów z Wydzia u Filologicznego i innych wy-

dzia ów Uniwersytetu, co wiadczy o wielkim zapotrzebowaniu na nauk  

polszczyzny. Pisz c o perspektywach polonistyki lwowskiej, A. Krawczuk 
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wymieni a zwi kszenie jej potencja u naukowego, kontynuacj  bada  j zy-

koznawczych i literaturoznawczych, zainteresowanie nowymi kierunkami 

badawczymi oraz dalsze przygotowywanie pomocy dydaktycznych do nauki 

polskiego dla odbiorców z Ukrainy. Autorka przedstawi a te  ogólnie do-

tychczasowy dorobek wydawniczy (3 tomy zbiorowe, 303 artyku y naukowe, 

2 s owniki, 11 podr czników i 10 innych pomocy dydaktycznych), nie poda-

j c jednak odpowiednich danych bibliograficznych. Dlatego wszystkim zain-

teresowanym dokumentacj  dorobku tej polonistyki polecamy inny artyku  

A y Krawczuk Rozwój polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim, opublikowany 

w 2013 roku w czasopi mie „J zyk Polski” (XCIII, nr 3, s. 150–161) i zawie-

raj cy wiele informacji szczegó owych oraz wykaz wskazanych prac. 

Przedstawione podczas konferencji referaty zosta y opublikowane w czte-

rech tematycznych cz ciach tomu. W pierwszej znalaz o si  12 artyku ów 

odnosz cych si  do sytuacji polonistyki i j zyka polskiego w Europie 

Wschodniej (s. 19–159). W cz ci drugiej redaktorzy umie cili 12 prac pokazu-

j cych funkcjonowanie literatury polskiej na pograniczach j zykowych i kul-

turowych (s.160–297), natomiast w cz ci trzeciej 16 opracowa  na temat 

nauczania j zyka i kultury polskiej na Ukrainie, ale tak e poza ni  (s. 298–515). 

Tom zamyka cz  czwarta, zbieraj ca 11 artyku ów na temat wspó czesnej 

polszczyzny oraz kontaktów j zykowych polsko-s owia skich w przesz o ci 

i obecnie (s. 516–652). Jak zatem wida , w tomie znajdujemy wiele tekstów na 

temat j zyka, literatury i kultury polskiej w Europie Wschodniej, osadzonych 

w kontek cie dziejów polonistyki na tym terenie. To pozwala nam stwierdzi , 

e tom koncentruje si  wprawdzie na sprawach ukrai skich, ale równocze nie 

znacznie wykracza poza nie, przynosz c materia y interesuj ce dla wielu poloni-

stów na wiecie. Poniewa  ograniczona forma recenzji nie pozwala na krótkie 

cho by omówienie wszystkich prac, zasygnalizujemy te naszym zdaniem naj-

wa niejsze, bo mog ce zainteresowa  mi dzynarodowe grono odbiorców. 

Cz  pierwsz  otwiera artyku  Polonistyka na wschód i zachód od Polski Alicji 

Nagórko, która, odwo uj c si  do przyk adów polonistyk berli skiej i wile skiej, 

stara si  pokaza  odmienno  i specyfik  polonistyk zagranicznych w sto-

sunku do polonistyk polskich. Autorka sugeruje, eby potraktowa  ró no-

rodno  polonistyk zagranicznych jako bogactwo na polonistycznej mapie 

wiata. Uwaga badaczki wpisuje si  w toczon  od kilkunastu lat dyskusj  na 

temat stosowania polskiego wyrazu polonistyka w odniesieniu do jednostek 

zagranicznych, które ró ni  si  od polonistyk polskich m.in. liczb  kadry i stu-

dentów, programami nauczania, mo liwo ciami zatrudnienia absolwentów 

oraz tym, e ucz  j zyka, literatury i kultury polskiej jako obcych, a nie oj-
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czystych. Dlatego ju  wcze niej proponowano u ywanie ogólnego wyra enia 

studia polskie na okre lenie jednostek zagranicznych, jednak e okre lenie to 

nie zyska o szerszej akceptacji, przynajmniej dot d. Dobrze by si  sta o, 

gdyby Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zaj o si  

t  kwesti  i zaproponowa o jej rozwi zanie. 

Kilku autorów, których prace znalaz y si  w cz ci pierwszej, zaj o si  sy-

tuacj  polszczyzny – w przesz o ci oraz obecnie – na Ukrainie i w krajach 

s siednich. O sytuacji historycznej j zyka polskiego na wschód od dzisiejszej 

granicy Polski pisz  m.in. znani badacze z wielkim dorobkiem w zakresie historii 

j zyka polskiego, jak Bogdan Walczak i Stanis aw Dubisz. B. Walczak i A. Miel-

czarek zaproponowali panoramiczne spojrzenie na sytuacj  polszczyzny na 

tych terenach od XIV wieku do dzi , zwracaj c uwag  na dwa zjawiska: eks-

pansj  j zyka polskiego od XIV do ko ca XIX wieku oraz na proces od-

wrotny, czyli regres polszczyzny, rozpocz ty w XX stuleciu. W podobnym 

duchu wypowiada si  S. Dubisz, pisz c o sytuacji j zyka polskiego na Litwie, 

Ukrainie i Bia orusi. Autor dochodzi do wniosku, e w tych krajach mamy 

obecnie do czynienia z procesem depolonizacji, a na Bia orusi j zyk polski 

zatraci  funkcj  etnolektu (z wyj tkiem Grodzie szczyzny). Dubisz zauwa y  

natomiast nowe zjawisko na Ukrainie i Bia orusi, gdzie polszczyzna zyskuje 

rang  interlektu ekonomicznego jako j zyk pierwszego pa stwa za zachodni  ich 

granic , które jest cz onkiem Unii Europejskiej i z tego powodu j zyk polski 

staje si  narz dziem realnego awansu ekonomicznego dla migruj cych oby-

wateli obu pa stw. Obserwacje badacza potwierdzaj  dwaj autorzy zwi zani 

z Ukrain : Olga Pawluk pisze o sytuacji j zyka polskiego na Zaporo u na 

prze omie XX i XXI wieku, zwracaj c uwag  na jego atrakcyjno  dla ucz -

cej si  m odzie y, podobnie jak analizuj cy wyniki bada  ankietowych dwu-

j zyczno ci ukrai sko-polskiej Pavlo Levchuk, który zauwa a, e polszczy-

zna na Ukrainie mo e w przysz o ci konkurowa  z tradycyjnymi j zykami 

obcymi (tzw. wiatowymi) i przyci ga  sw  moc  wielu Ukrai ców niepo-

lskiego pochodzenia. Maria Zieli ska i Lesia Korol badaj  interferencje gra-

matyczne, leksykalne i sk adniowe z j zyka ukrai skiego i rosyjskiego, które 

pojawiaj  si  w komunikacji m odych Polaków na Zachodniej Ukrainie. Ok-

sana Ohorilko bada wspó czesn  polskoj zyczn  pras  na Ukrainie, próbu-

j c opisa  powstawanie interferencji, które odbiegaj  od ogólnopolskiej 

normy j zykowej. Jak wida , w odniesieniu do obecnej sytuacji j zyka polskie-

go na Ukrainie autorzy tekstów opublikowanych w recenzowanym w tomie 

tocz  niezwykle interesuj c  dyskusj , wykorzystuj c zebrane przez siebie 

dane. Warto tu wróci  do artyku u O. Pawluk, która przytacza m.in. opinie 
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uczniów na temat ich motywacji do nauki polskiego. Dla przyk adu mo na 

przywo a  dwie znamienne wypowiedzi: 

Ucz  si  j zyka polskiego najpierw na to eby mie  mo liwo  uczy  si  

w Polsce… Gdybym zna  j zyka polskiego i otrzyma bym Kart  Polaka, 

mog bym uczy  si  na uczelnie pa stwowej za darmo. Czy mo na ma-

rzy  o czym  wi cej? (W., 18 lat, nr 9; s. 104). 

Mój pradziadek Polak i ucz  si  j zyka polskiego, eby dosta  Kart  Po-

laka. B d  zna  j zyk i pójd  na pa stwowy uniwersytet w Polsce za 

darmo. Potem mo e pojecha abym gdzie  dalej w Europe, bo b d  mie  

Europejski dyplom, a na Ukrainie du o zarobi  nie mo na (S., 19 lat, nr 

11; s. 104). 

Dla 18-letniego W. j zyk polski jest niezb dny w celu zdobycia Karty Po-

laka i wykszta cenia w Polsce za darmo. Wykszta cenie to stanowi dla niego 

szczyt marze , przynajmniej w chwili pisania wypowiedzi. 19-letnia S. podaje, 

e jej pradziadek by  Polakiem, dlatego liczy na otrzymanie Karty Polaka 

i uko czenie studiów w Polsce, co postrzega jako punkt startu do poszuki-

wania mo liwo ci dobrego zarobku w Europie. Nale y zwróci  uwag , e 

dyplom polskiej uczelni to dla niej Europejski dyplom. Mo na by si  zastana-

wia , jak wielu m odych Polaków mówi oby podobnie o warto ci studiów 

w Polsce, jak wielu z nich docenia szanse, które ma obecnie w kraju. 

W cz ci pierwszej znalaz y si  tak e artyku y analizuj ce historyczn  sytu-

acj  polszczyzny na dawnych Kresach. I tak Helena Krasowska przedstawi a 

stan dotychczasowych, coraz bardziej popularnych, bada  nad j zykiem pol-

skim na Kresach po udniowych. Autorka proponuje w przysz o ci przeprowa-

dzenie na Ukrainie bada  socjolingwistycznych ze wzgl du na to, e u ywa-

na obecnie polszczyzna cz sto nie zosta a wyniesiona z domu, ale wyuczona 

na ró nych kursach. Apeluje te  o opis j zyka polskiego najstarszych miesz-

ka ców Ukrainy, widz c w tym wa n  cz  dziedzictwa kulturowego. Olga 

Makarova analizuje wprowadzanie terminologii prawniczej w zapiskach pol-

skoj zycznych z XVI i XVII wieku na przyk adzie dwu pól semantycznych: 

„dokument urz dowy” i „instytucje s dowe”. Natomiast Marta Pan ikova 

przedstawi a s owackie badania j zykoznawcze nad j zykiem polskim, 

szczególn  uwag  zwracaj c na badania porównawcze ze wzgl du na ich za-

stosowanie w nauczaniu polszczyzny studentów s owackich. 

Cz  druga tomu jest po wi cona literaturze polskiej na pograniczach 

oraz polsko-ukrai skiej komparatystyce. Wprowadza do niej interesuj cy ar-
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tyku  Andrzeja Zieniewicza, który pisze o miejscach pami ci literatury kre-

sowej w kontek cie historii Europy Wschodniej w XX wieku. Badacz eg-

zemplifikuje swe rozwa ania przyk adami z dzie  C. Mi osza, J. Stempow-

skiego, A. Sandauera i Z. Haupta. Inni autorzy artyku ów z tej cz ci anali-

zuj  ró ne zjawiska literackie, wyst puj ce na pograniczu kultur, odwo uj c 

si  do twórczo ci Brunona Schulza (Wiera Meniok), Debory Vogel (Wira 

Romanyszyn), Alojzego Feli skiego (Magdalena Petro-Kucab). Valerij Kor-

nijchuk i Myhajlo Hnatiuk opisuj  wspó prac  ukrai skiego pisarza i dzia a-

cza politycznego, Iwana Franki z Boles awem Le mianem i Henrykiem Bie-

geleisenem, a Ostap Slyvynski pokazuje podobie stwa w przedstawianiu 

przyrody w twórczo ci Boles awa Le miana i Bohdana Ihora Antonycza. 

Niezwykle interesuj cy jest artyku  Eleny Brazgovskoj, jedyny tekst napisany 

w j zyku rosyjskim. Autorka opisuje w nim zjawisko autotranslacji Czes awa 

Mi osza t umacz cego swe polskie utwory na j zyk angielski. Wskazuje m.in. 

chwyty translatorskie, które doprowadzi y do pozytywnego odbioru dzie  

Mi osza w kulturze ameryka skiej. 

Po wi cona nauczaniu j zyka i kultury polskiej trzecia cz  publikacji 

obejmuje w sumie oko o 220 stron i jest najobszerniejsz  ze wszystkich cz -

ci. Otwiera j  bardzo ciekawy i starannie udokumentowany artyku  Anny 

D browskiej i Ma gorzaty Pasieki na temat obecno ci wschodnich ziem 

dawnej Rzeczypospolitej w podr cznikach dla cudzoziemców wydawanych 

od XVI do XXI wieku. Na podstawie analizy zawartych w nich antroponi-

mów, toponimów, ideonimów, chrematonimów oraz nazw wydarze  histo-

rycznych zwi zanych z tymi ziemiami autorki dosz y do wniosku, e podr cz-

niki wydawane przed 1939 roku zawieraj  s ownictwo odbijaj ce zasi g teryto-

rialny dawnej Rzeczypospolitej, natomiast podr czniki wydawane po wojnie 

odwo uj  si  do tego s ownictwa w tekstach o charakterze historycznym i sen-

tymentalno-wspomnieniowym. We wszystkich podr cznikach s  obecne nazwy 

Lwowa i Wilna, dwu miast bardzo wa nych dla polskiej kultury i mentalno ci. 

Nie ulega w tpliwo ci, e praca badaczek wroc awskich, pokazuj cych obecno  

Lwowa w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego w ci gu 500 lat, stanowi je-

den z najpi kniejszych darów z o onych Katedrze Filologii Polskiej Narodowe-

go Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki z okazji jej dziesi ciolecia. 

Charakter historyczny ma tak e kolejny artyku  Anny Burzy skiej-Kamie-

nieckiej, pisz cej o strukturze i funkcjach wypowiedzi narracyjnych w dialo-

gach znajduj cych si  w rozmówkach do nauki j zyka polskiego jako obcego 

w XVII wieku. W swej analizie autorka pos u y a si  nowatorskim zabiegiem 

metodologicznym, polegaj cym na wykorzystaniu wiedzy o strukturze i funk-
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cjach narracji do oceny siedemnastowiecznych rozmówek. S usznie zwróci a 

uwag  na podr cznik Viertzig dialogi N. Volckmara, który spe nia wiele wy-

maga  stawianych wspó cze nie narracjom dydaktycznym, m.in. w zakresie 

tematyki rozmówek, ich struktury formalnej czy ró nych modeli opowiada-

nia. Autorka dowiod a w ten sposób, e Volckmar zdawa  sobie spraw  ze 

znaczenia umiej tno ci tworzenia i rozumienia tekstów narracyjnych w ko-

munikacji mi dzyludzkiej, intuicyjnie proponuj c „modelowe przyk ady u y-

cia j zyka w ró nych sytuacjach komunikacyjnych” (s. 334). 

Do problematyki historycznej nawi zuje tak e Piotr Garncarek, pisz c 

o narracji kulturowej prowadzonej przez Polaków na lekcjach polskiego jako 

j zyka obcego, co cz sto k óci si  z narracj  o tych samych faktach, znan  

ju  m odym Ukrai com, Bia orusinom czy Rosjanom. Autor zasadnie pro-

ponuje przygotowanie specjalnej wersji metodyki nauczania j zyka polskiego 

jako obcego dla studentów s owia skich, wersji, która uwzgl dnia aby podo-

bie stwa formalne tych j zyków, warunkuj ce transfer pozytywny w uczeniu 

si  polskiego oraz podobie stwa leksykalne umo liwiaj ce zjawisko inter-

komprehensji. Garncarek sugeruje te  stworzenie innej narracji historyczno-

-kulturowej przeznaczonej dla S owian z krajów s siednich. 

Interesuj c  grup  referatów stanowi  teksty, których autorzy zajmuj  si  

analiz  b dów pope nianych przez ucz cych si  polszczyzny Ukrai ców, 

Rosjan i Bia orusinów. Najwa niejszy z nich jest artyku  A y Krawczuk 

z tego wzgl du, e autorka stara si  uogólni  coraz wi ksz  wiedz  o b -

dach j zykowych b d cych wynikiem interferencji i ustali  b dy fleksyjne 

i sk adniowe, wspólne dla Ukrai ców, Rosjan i Bia orusinów. Celem jej pracy 

jest pomoc w przygotowaniu skutecznych podr czników do nauczania pol-

szczyzny dla wszystkich pochodz cych z tych krajów, co jest zbie ne z po-

stulatami P. Garncarka. Inaczej podchodzi do b dów pope nianych przez 

Ukrai ców Jerzy Kowalewski, który wykorzystuj c opracowania innych auto-

rów ukrai skich, najpierw modyfikuje typologi  b dów, wyró niaj c b dy 

wyboru, tworzenia i odtwarzania, potem za  tworzy list  11 najcz ciej po-

pe nianych b dów w trosce o to, by nie pojawia y si  one w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych studentów ukrai skich. Tekst Dominiki Izdebskiej-

-D ugosz dotyczy problemu szczegó owego, jakim jest b dne u ywanie 

form okolicznika czasu przez studentów ukrai skich. Wskazane prace sta-

nowi  wa ne uzupe nienie bada  nad b dami j zykowymi, pope nianymi 

przez cudzoziemców ucz cych si  j zyka polskiego, które s  prowadzone 

przez Ann  D browsk  i jej zespó  z Uniwersytetu Wroc awskiego (por. 

W.T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna, 2016, s. 181–182). 
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Po rednio tylko z problematyk  b dów j zykowych obcokrajowców wi -

e si  artyku  Gra yny Zarzyckiej o wykorzystaniu strony internetowej Rady 

J zyka Polskiego w edukacji j zykowej poza Polsk . Autorka zwraca uwag  

na fakt, e problemy j zykowe Polaków s  na niej przedstawione przyst p-

nie i atrakcyjnie, co sprawia, e mog  sta  si  ciekawym materia em dla cu-

dzoziemców, zw aszcza S owian. 

Trzy referaty wi za y si  z nauczaniem szeroko rozumianej kultury: w pierw-

szym Miros aw Jelonkiewicz dzieli si  swoim bogatym do wiadczeniem 

w audiowizualnym nauczaniu wiedzy o Polsce, w drugim Zoriana Bu  pisze 

o edukacji literackiej w szko ach polskich na Ukrainie, postuluj c zmiany 

programowe w przysz o ci. Bardzo ciekawe zagadnienie poruszy a nato-

miast Urszula Dobesz, wykorzystuj ca z dobrym skutkiem elementy podej-

cia zadaniowego w kszta ceniu kulturowym cudzoziemców. 

Pozostali autorzy zajmowali si  innymi problemami z zakresu metodyki 

nauczania polszczyzny jako j zyka obcego: niedostatkami w nauczaniu 

szyku polskich wyrazów (Magda Stasieczek-Górna) czy rezultatami nau-

czania cudzoziemców polskiej grzeczno ci (Anna Rabczuk). Olga Gusz-

czewa zaprezentowa a studia przypadków w nauczaniu j zyka biznesu, 

które ka dy lektor j zyka polskiego jako obcego mo e mia o wykorzy-

sta  na swoich zaj ciach. Urszula Bia ecka podj a problem metod, które 

mo e stosowa  lektor j zyka polskiego nauczaj cy osoby dyslektyczne. 

Podobnym tematem zaj a si  te  Barbara Borowska lansuj ca metod  

czytania i pisania Bronis awa Roc awskiego przygotowan  z my l  o dy-

daktyce j zyka polskiego jako ojczystego. U. Bia ecka s usznie uwa a, e 

dysleksja to temat dot d ma o obecny w glottodydaktyce. Dlatego warto 

doda , e krakowscy glottodydaktycy od lat wspó pracuj  z logopedami, 

a rezultatem tych kontaktów powinna by  wkrótce monografia Rafa a 

M y skiego po wi cona uczeniu si  polskiego przez dyslektyczne dzieci 

pochodzenia zagranicznego. 

Ostatnia, czwarta, cz  publikacji jest po wi cona wspó czesnemu j zy-

kowymi polskiemu, historii j zyka oraz kontaktom j zykowym polsko-

-s owia skim. Ma gorzata Kita i Ewa Pi at podejmuj  temat etykiety j zy-

kowej. Wies aw T. Stefa czyk prezentuje wspó czesne tendencje w polskiej 

fleksji werbalnej, odpowiadaj c na pytanie, czy istnieje korelacja pomi dzy 

postaci  bezokolicznika a odmian  czasownika w czasie tera niejszym i przy-

sz ym prostym. Marek azi ski omawia u ywanie korpusów w programach 

badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Iryna Bundza analizuje z punktu 

widzenia j zykoznawstwa takie okre lenia jak „kategoria gramatyczna” i „ka-



W ADYS AW T. MIODUNKA, PAVLO LEVCHUK: Dziesi ciolecie polonistyki… 297 

tegoria liczby rzeczownika”. Krystyna Nikolajczuk ledzi procesy innowa-

cyjne, które pojawiaj  si  w mikropolu frazeologicznym „wiek redni” i do-

chodzi do wniosku, e opisywane zagadnienie cechuje ekspansja innowacyj-

nych jednostek oraz b dy frazeologiczne. 

Do cz ci historycznoj zykowej mo na zaliczy  artyku y Alicji Nowakow-

skiej, która zaprezentowa a protoko y posiedze  Rady Wydzia u Lekarskie-

go Uniwersytetu Lwowskiego z lat 1928–1930. Gra yna Filip zastanawia si  

nad j zykow  kreacj  warto ci w listach Alojzego Feli skiego, a Sergij 

Jermolenko porusza zagadnienie typologii nazw biblijnych w utworach 

poetyckich ks. Jana Twardowskiego. Larysa Gontaruk skoncentrowa a 

swoj  uwag  na wp ywach j zyka polskiego na j zyk ukrai ski w okresie 

XVI i XVII wieku. 

Dwa ostatnie artyku y autorstwa Lubovi Ostash oraz Iryny Procyk dotycz  

kolejno: kontaktów j zykowych polsko-czeskich, mianowicie imion polskich 

w j zyku czeskim, oraz socjolektu ukrai skich i polskich kibiców pi ki no nej. 

W podsumowaniu nale y zwróci  uwag  na rozleg o  tematyczn  recen-

zowanego tomu, którego autorami s  badacze z Ukrainy, Polski, Czech, 

Niemiec, Bia orusi i Rosji. Nie ulega w tpliwo ci, e prace odnosz ce si  do 

stosunków j zykowych na Litwie, Bia orusi i Ukrainie stanowi  istotny 

wk ad do naszej wiedzy na ten temat, podobnie jak artyku y opisuj ce i ana-

lizuj ce b dy j zykowe pope niane przez uczniów i studentów z tych kra-

jów. Wa ne s  tak e teksty z zakresu metodyki nauczania polszczyzny jako j -

zyka obcego, szczególnie te proponuj ce nowatorskie rozwi zania. Nie mo na 

te  zapomnie  o artyku ach podejmuj cych ciekaw  problematyk  kontaktów 

literackich i kulturowych mi dzy przedstawicielami ró nych narodów. Podj li-

my prób  omówienia tego tomu, uwa aj c, e jego publikacja ma podstawowe 

znaczenie dla podkre lenia to samo ci polonistyki lwowskiej, a tak e dla zade-

monstrowania jej kontaktów naukowych z innymi polonistykami. 

Nawet z krótkiego przedstawienia najwa niejszych artyku ów zamieszo-

nych w recenzowanym tomie wyra nie wida , e ka dy polonista znajdzie 

w nim co  dla siebie. Na koniec nale y wyrazi  al z tego powodu, e 

omawianej publikacji nie ma w polskich bibliotekach, m.in. Bibliotece Ja-

giello skiej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie mo na te  zna-

le  jej egzemplarza w wa nych bibliotekach ukrai skich. Przyk adowo, 

nie rejestruj  jej w swoich katalogach (przynajmniej do ko ca maja 2017 

roku) ani Biblioteka Akademii Kijowsko-Mohyla skiej, ani Biblioteka 

Uniwersytetu Lwowskiego. 


