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„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 2017, 51 (2), pod redak-
cją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Ewy Woźniak, ss. 176

Tom dedykowany jest Profesorowi Markowi Cybulskiemu z okazji 70-lecia 
urodzin. Ten wybitny historyk języka (jeden z największych w polskim środowi-
sku lingwistycznym) od dawna owocnie łączy gruntowne, solidne kompetencje 
historycznojęzykowe z nowszym na gruncie historii języka polskiego podejściem 
metodologicznym, jakim jest paradygmat komunikologiczny. Profesor Cybulski 
w latach 1991–2012 był redaktorem naczelnym „Acta Universitatis Lodziensis, 
Folia Linguistica”, co dodatkowo uzasadnia dedykowanie mu prezentowanego tu-
taj tomu. Składają się nań artykuły łódzkiego środowiska językoznawczego, za-
równo historyków języka, (Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Rafał 
Zarębski, Danuta Kowalska, Ewa Woźniak, Magdalena Pietrzak czy Anna Lenar-
towicz-Zagrodzka), jak i dialektologów (Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Renata 
Marciniak-Firadza), jak wreszcie specjalistów w zakresie współczesnej polszczy-
zny i jej złożonych uwarunkowań społeczno-politycznych (Barbara Kudra, Edyta 
Paluszyńska, Beata Grocholska). Trzeba tu wspomnieć o tym, że Marek Cybulski, 
choć kompetentny i zasłużony historyk języka, interesował się też (mało: czynnie 
uprawiał te dziedziny lingwistyczne) dialektologią, co w wypadku bliskich jej 
związków z historią języka nie jest niczym dziwnym, i polszczyzną współczesną, 
nawet w ujęciu normatywnym (by przypomnieć książkę Czy to po polsku, wydaną 
w Łodzi w roku 2013), co już nie jest takie oczywiste – chyba że się rozumie 
współczesność dynamicznie i diachronicznie, jako ostatnią fazę rozwojową (jesz-
cze nie do końca możliwą do obiektywnego oglądu diachronicznego) historii języ-
ka. Można więc stwierdzić, że prezentowany tutaj tom nawiązuje merytorycznie 
(tematycznie i problemowo) do różnych nurtów badawczych w twórczości nauko-
wej Jubilata.

Bogata w planie merytorycznym zawartość tomu (nazwisko Cybulski na tle 
apelatywnym i proprialnym, biblizmy w języku polskim, indywidualizmy nazew-
nicze Szymona Budnego, Psałterz Mikołaja Reja, felietony Aleksandra Święto-
chowskiego, zagadnienia metaleksykograficzne słowników przekładowych, perio-
dyzacja dziejów języka polskiego, wybrane zagadnienia słowotwórcze i leksykalne 
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gwar polskich, wreszcie wybrane problemy komunikacji publicznej na gruncie 
polskiego języka literackiego) powoduje, że można zasadnie sformułować sąd 
o tym, że wnosi on liczący się wkład do dorobku językoznawstwa polskiego i tym 
samym stanowi godne donum dla wybitnego lingwisty, jakim jest Profesor Marek 
Cybulski.


