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Prof. dr hab. Artur Rejter  

Stylistyka historyczna 
 

Celem jest zaznajomienie studentów ze stylistyką historyczną jako jednym z obszarów językoznawstwa. 

Tematyka zajęć skupiona jest z na wybranych odmianach funkcjonalnych polszczyzny. Studenci nabierają 

umiejętności analizy stylistycznej tekstów reprezentujących różne okresy rozwoju polszczyzny oraz rozmaite 

jej odmiany (potoczna, urzędowa, naukowa, artystyczna, dydaktyczna itd.). Omawiane są różne formy i 

strategie komunikacyjne, rozmaite środki stylistyczne i zabiegi tekstowe i dyskursywne służące komunikacji 

w określonych sytuacjach. Analizy obejmują wybrane teksty i gatunki, np.: testament, zielnik, anegdota, 

facecja, list, reportaż, na poszczególnych etapach ich rozwoju. Główny nacisk zostaje położony na kwestie 

kształtowania się sprawności komunikacyjnej języka jako środka wykorzystywanego w różnych sytuacjach i 

kontekstach. Przemiany odmian stylistycznych obserwowane są na tle przemian kulturowo-społecznych z 

uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak przeobrażenia mediów, zmiany obyczajowości, wzrost 

świadomości wspólnotowej itp. 
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dr Wioletta Hajduk-Gawron  

Kulturowe i etniczne aspekty języka  
 

Przedmiot służy wskazaniu innych aspektów języka niż jego rola komunikacyjna. Jednym z nich jest 

etniczność, drugim funkcja kulturowa – a właściwie przenikanie się ich obu w różnych sytuacjach i aktach 

komunikacyjnych. W czasie zajęć będziemy próbować ustalić definicję etniczności i jej odbicia w języku, 

zastanowimy się, czym jest mniejszość: etniczna i narodowa, zajmiemy się pojęciem ligwakultury, 

językowym obrazem świata oraz międzykulturowością i transkulturowością. Będziemy dyskutować o 



kulturowych wyznacznikach tożsamości w języku: tradycyjnych nazwach i ewentualnej ich zastępowalności, 

etykiecie i zachowaniach językowych w kulturach wysokiego i niskiego kontekstu, nazwach kulinariów, 

stereotypach i autostereotypach. Będziemy analizować językowe obrazy świata w języku polskim i przejawy 

grzeczności językowej w języku polskim oraz w innych językach. Porównywanie i analizowanie ułatwią 

bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur i języków. 

 

 

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ 

Gramatyka porównawcza języków słowiańskich 
 

Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych badaniami historycznojęzykowymi oraz 

komparatywnymi, a także dla tych, którzy są uwrażliwieni na wspólnotę słowiańską. Z zagadnień historyczno-

kulturowych akcent położony jest na odmienność dwóch typów tradycji – łacińskiej i starocerkiewnej – w 

językach i kulturach słowiańskich oraz na porównawczą prezentację sytuacji poszczególnych języków 

słowiańskich w przeszłości i dzisiaj. Student zapoznaje się z ważniejszymi różnicami fonetycznymi między 

językami grup wschodniej, zachodniej i południowej Słowiańszczyzny wynikającymi z odmienności 

rozwojowych tych języków od etapu prasłowiańskiego. Podczas zajęć student poznaje alfabety słowiańskie: 

cyrylicę, głagolicę, rosyjską grażdankę, kształci umiejętność czytania oryginalnych tekstów słowiańskich. 

Ostatecznym celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów umiejętności odczytywania tekstów słowiańskich 

pisanych w alfabetach niełacińskich; zdobycie wiedzy pozwalającej na identyfikację wspólnego słownictwa 

słowiańskiego, a w konsekwencji: podstawowego rozumienia tekstów słowiańskich, a także wyrobienie 

podstawowej wiedzy na temat historii języków słowiańskich. 
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