OD AUTORÓW

Niniejszy podrêcznik obejmuje pe³ny zakres wiedzy z gramatyki historycznej
jêzyka polskiego. Oczywicie, zawiera on te wyselekcjonowane wiadomoci, które
stanowi¹ kurs najczêciej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych.
Czêci tematyczne podrêcznika s¹ nastêpuj¹ce: I. Pochodzenie jêzyka polskiego; II. Fonetyka i fonologia jêzyka polskiego  rozwój historyczny; III. Fleksja imienna; IV. Fleksja werbalna; V. S³owotwórstwo; VI. Sk³adnia w epoce przedpolskiej i polszczyzny
przedpimiennej; VII. Sk³adniowo-stylistyczny rozwój literackiej polszczyzny ogólnej
(XVIXX w.).
W porównaniu z wydaniem 2. (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2001), niniejsza edycja jest poszerzona o dzia³ sk³adni w ujêciu diachronicznym, wprowadzono tak¿e niezbêdne modernizacje i korekty tekstu oraz uzupe³nienia w indeksie bibliograficznym. Przydatnoæ tych uzupe³nieñ widzimy zarówno
ze wzglêdu na kompletnoæ obrazu rozwoju systemu gramatycznego polszczyzny, jak
i ze wzglêdu na analizy tekstów  zabytków jêzyka polskiego z okresu staropolskiego, redniopolskiego i nowopolskiego, które stanowi¹ wa¿ny sk³adnik zajêæ z gramatyki historycznej jêzyka polskiego i historii polszczyzny.
Przedmiotem opisu jest ewolucja systemu gramatycznego jêzyka polskiego, jednak¿e  w zwi¹zku z jakoci¹ procesów i tendencji rozwojowych oraz ich zasiêgiem
chronologicznym  przedstawiamy tê problematykê w ujêciu genetycznym, tj. na tle
zjawisk charakterystycznych dla jêzyka praindoeuropejskiego i pras³owiañskiego. Punktem wyjcia jest dla nas proces jêzykowy  zmiana jêzykowa. W opisie staramy siê
uwzglêdniæ istotê samego procesu, warunki determinuj¹ce jego zachodzenie, chronologiê i konsekwencje dla systemu jêzykowego. Opis stricte diachroniczny uzupe³niamy synchronicznymi zestawieniami i podsumowaniami, ukazuj¹cymi najwa¿niejsze
stadia rozwojowe polszczyzny. Stosujemy zatem dwuaspektowy sposób analizy i opisu
zmian jêzykowych  ewolucyjny i strukturalny.
Podrêcznik ten stanowi swego rodzaju zapis naszych ponadtrzydziestoletnich dowiadczeñ dydaktycznych. Nawi¹zuje on do wczeniejszych opracowañ z tego zakresu (zob. Bibliografia), zarazem jednak pod wzglêdem uk³adu treci, interpretacji faktów jêzykowych i metod konstrukcji opisu nasze opracowanie przedstawia  jak s¹dzimy  równie¿ nowe propozycje.
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Dla u³atwienia odbioru treci pe³n¹ pisowniê fonetyczn¹ materia³u egzemplifikacyjnego stosujemy tylko w tych partiach tekstu podrêcznika, w których jest to niezbêdne dla zachowania dok³adnoci opisu, w pozosta³ych za czêciach przyjêlimy
transkrypcjê uproszczon¹ lub pisowniê konwencjonaln¹.
Jak ju¿ zaznaczono  ze wzglêdu na mo¿liwoci i uwarunkowania dydaktyczne
 w niniejszym opracowaniu prezentujemy jedynie wybór zagadnieñ, staralimy siê
jednak dokonywaæ selekcji materia³u w taki sposób, by opis przedstawianych zmian,
procesów i tendencji mia³ charakter ca³ociowy w odniesieniu do pe³nego ci¹gu ewolucyjnego polszczyzny, tj. od jej pocz¹tków po wspó³czesnoæ. Mamy nadziejê, ¿e
uda³o nam siê to zamierzenie zrealizowaæ w sposób komunikatywny i merytorycznie
poprawny.
***
Na ostateczn¹ zawartoæ podrêcznika oraz zastosowane w nim ujêcia problematyki (dotycz¹ce tak metodologii, jak i prezentacji materia³u szczegó³owego) wp³ynê³y
uwagi Pañstwa Recenzentów wydawniczych  Pana Prof. dra hab. W³adys³awa Kupiszewskiego, Pana Prof. dra hab. Wojciecha Rzepki i Pani Prof. dr hab. Zdzis³awy
Kr¹¿yñskiej. Wszystkim Pañstwu Recenzentom serdecznie dziêkujemy za rady, dyskurs z nami, ¿yczliwoæ i wspó³pracê.
Osobne podziêkowania kierujemy do Pañstwa, którzy byli ³askawi dostrzec i oceniæ ró¿ne (chronologicznie i treciowo) wersje naszego podrêcznika, zamieszczaj¹c
swe recenzje w czasopismach jêzykoznawczych. Dziêkujemy za to Pani Prof. dr hab.
Irenie Bajerowej, Panu Prof. drowi hab. Witoldowi Mañczakowi i Pani Dr Irenie Szczepankowskiej.
***
Ujêcie podrêcznikowe ma okrelone cechy, które w innych naukowych opracowaniach monograficznych nie musz¹ wystêpowaæ. Chodzi tu o selekcjê materia³u, jednolitoæ opisów, syntetycznoæ s¹dów. Cechy te staralimy siê realizowaæ, maj¹c wiadomoæ ich wartoci i mankamentów. Jeli te pierwsze bêd¹ przewa¿a³y w opiniach
tych z Pañstwa, którzy bêd¹ korzystali z naszego podrêcznika, to bêdziemy mogli
przyj¹æ, ¿e nasza koncepcja opisu podrêcznikowego potwierdzi³a sw¹ funkcjonalnoæ.
Mamy poczucie, ¿e podrêcznik naszego autorstwa jest pierwszym tego typu opracowaniem utrzymanym w strukturalistycznym profilu metodologicznym. To równie¿
sk³ania do refleksji wartociuj¹cej, tym bardziej ¿e metodologia strukturalistyczna nie
dominuje ju¿ w obrêbie wspó³czesnego jêzykoznawstwa. Pozostaje zatem mieæ nadziejê, ¿e nastêpne strukturalistyczne podrêczniki z zakresu polonistycznego jêzykoznawstwa diachronicznego bêd¹ doskonalsze, a kognitywizm i pragmalingwistyka
pozwol¹ na precyzyjniejsze opisy ewolucji systemu gramatycznego polszczyzny.
Warszawa, czerwiec 2004 r.
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