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Od autorki

Przygotowuj c wybór moich artyku ów i artykulików ograniczy am si
do tych, których tre  nie wesz a do adnej z moich ksi ek, a w których
stara am si  znale  w ciwe miejsce dla fragmentów mozaiki, jak  stanowi
struktura gramatyczna j zyków s owia skich. Tytu  ksi ki to aluzja nie tylko
do mojej drogi yciowej, która przed pó wiekiem zaprowadzi a mnie do Mace-
donii, a przed wier  wiekiem do decyzji, eby pozosta  tu na sta e. To przede
wszystkim aluzja do zmiany w perspektywie mojego my lenia o slawistyce i o
problemach j zykoznawstwa slawistycznego. Spojrzenie "z po udnia" niekiedy
do  drastycznie ró ni si  od spojrzenie "z pó nocy".

Zastanawia am si  d ugo, jak uporz dkowa  moje teksty. Nasuwa a si
mo liwo  klasyfikacji wed ug j zyków, o których te teksty mówi , albo wed ug
problemów, którym s  po wi cone. Zdecydowa am si  jednak na klasyfikacj
czysto chronologiczn  - pod ka dym tekstem znajduje si  data - rok, w którym
zosta  po raz pierwszy opublikowany. Ta forma zapisu to komentarz do zmiany
sposobu widzenia pewnych spraw, do ewolucji mojej oceny wielu faktów.
Do wiadczenie uczy mnie, e nie ma sensu "aktualizacja" starych tekstów w
wietle nowych pogl dów - prowadzi to z regu y do zniszczenia logiki tekstu, tak

wi c wszystkie  zamieszczone w tym wyborze teksty pozostaj  niezmienione.
Usun am jedynie pewne, nieliczne ewidentne bl dy w pierwodrukach. Podzieli-
am je ostatecznie na dwa tomy po wi cone odpowiednio problemom predykacji i

problemom nominacji - jest to podzia  konwencjonalny, podyktowany raczej
wzgl dami formalnymi, nie funkcjonalnymi, ale wydaje mi si , e mo na go
obroni . Trzeci dzia  to varia, które nie zmie ci y si  w dwu poprzednich
dzia ach, a wyda y mi si  godne przedruku.
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