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1. Imię i Nazwisko:  Agnieszka Maciąg-Fiedler                                                                                        

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

 

 2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet  

 Jagielloński, Wydział Filologiczny, dysertacja pt. Fasti morum, fasti hominum. 

 "Fasti" Owidiusza jako kalendarz rzymski, dzieło poetyckie, panegiryk cesarski  

 Promotor: prof. dr hab. Józef Korpanty                  

 

 1999 – magister filologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii 

 Klasycznej, praca pt. Elementy kompozycji retorycznej w strukturze „Heroid” 

 Owidiusza 

 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Styka 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

i edukacyjnych  

 

 od 1. 01. 2005 r. – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 

pracownik naukowy 

 

 1. 02. 2011 – 31. 12. 2014 – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji 

Dominikanów w Krakowie, lektor języka łacińskiego 

 

 1. 09. 2000 – 31. 08. 2005 - I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, 

nauczyciel języka łacińskiego i greckiego 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego  
 monografia: Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich 

 pismach polskich autorów doby średniowiecza  

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy)  
 Agnieszka Maciąg-Fiedler, Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne 

 w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza, 2016,  

 Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 

  

recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Henryk Podbielski,  

                                                 dr hab. Marek Hermann 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  
 

 Monografia stanowi studium poświęcone łacińskiej terminologii astronomicznej, którą 

posługiwali się pisarze polscy doby średniowiecza. Temat ten, pomimo dużego 

zainteresowania badaczy astronomią wieków średnich w Polsce, nie doczekał się jak dotąd 

szczegółowego opracowania. Istnieje szereg opracowań historycznych, podejmujących 

problem analizy etymologiczno-semantycznej terminów i wyrażeń frazeologicznych z 

dziedziny astronomii w bardzo ograniczonym zakresie.    

 Słownictwo, które wzięłam pod uwagę w mojej pracy, pochodzi z trzech typów 

źródeł. Do pierwszej grupy należą traktaty naukowe astronomiczne i kosmologiczne, takie jak 

np. komentarz Wojciecha z Brudzewa Commentariolum super Theoricas novas planetarum 

Georgii Purbachii czy Quaestiones super octo libros „Physicorum” Aristotelis Andrzeja z 

Kokorzyna. Drugą grupę stanowią traktaty naukowe, głównie filozoficzne np. Jana z 

Głogowa czy Michała Falkenera z Wrocławia oraz pisma optyczne Witelona. Trzecia grupa to 

źródła co prawda nienaukowe, ale istotne dla tematu ze względu na osobę autora, np. kroniki 

Jana Długosza i Wincentego Kadłubka, lub też pokazujące szczególne zainteresowania 

astronomiczne pisarza, np. kazania Mikołaja Pszczółki. Wszystkie źródła pochodzą z okresu 

od XI do początku XVI w. i odnoszą się do astronomii przedkopernikańskiej. Wzięłam pod 

uwagę tylko źródła wydane współcześnie i starodruki.  

  

Praca składa się z trzech rozdziałów.  

  

 W rozdziale pierwszym krótko przedstawiam historię astronomii europejskiej od 

czasów starożytnych do końca XV wieku. Znajomość historii astronomii starożytnej pozwala 

zrozumieć rozwój astronomii średniowiecznej, która oparła się na dwóch najważniejszych 

systemach greckich: Arystotelesa i Ptolemeusza. Arystoteles ze Stagiry (384–322 r. p.n.e.), 

analizując idee poprzedników, stworzył na tej podstawie własny system, który, jak się 

okazało, przetrwał wieki. Homocentryczne sfery Arystotelesa nie były jednak w stanie 

wytłumaczyć zaobserwowanych nierówności w ruchach planet. Stąd w epoce 

hellenistycznego ruchu naukowego, w Aleksandrii, dwóch greckich astronomów i 

matematyków Apolloniusz z Pergi i Hipparch z Nikei Bityńskiej rozpoczęło prace nad 

geocentrycznym układem świata opartym na ekscentrycznych kołach i epicyklach. 

Ptolemeusz (ok. 100-168 r. n. e.) poszedł ich śladem, dodał własne obserwacje i odkrycia, 

budując spójną teorię świata, która przetrwała ponad czternaście wieków, aż do przewrotu 

kopernikańskiego. Almagest jest dziełem dojrzałym i dopracowanym, stanowi niewątpliwe 

osiągnięcie naukowe swych czasów, nie dziwi zatem jego wpływ na późniejszą astronomię, 

zarówno w świecie islamskim, jak i chrześcijańskim.  

Po upadku cesarstwa rzymskiego i zaniku znajomości języka greckiego w Europie 

zachodniej, nauka astronomii ograniczyła się do studiowania kilku prac, które wczesne 

średniowiecze otrzymało w spadku po starożytności. Do najważniejszych zaliczyć trzeba 

utwory Cycerona, Lukrecjusza, Pliniusza Starszego, Maniliusza. W V w. n.e. powstały dwa 

dzieła, które spełniły później ważną rolę w edukacji: Commentarii in Ciceronis somnium 

Scipionis Makrobiusza oraz Liber de nuptiis Philologiae et Mercurii Marcjanusa Capelli z 

Kartaginy. Przekazywały one pewne greckie idee na temat budowy świata, mówiły o 

podstawowych koncepcjach astronomii, nie były jednak traktatami astronomicznymi. 

Traktaty naukowe, m.in. Arystotelesa, zaczęto kopiować i tłumaczyć w VI n.e. Ogromnym 

wkładem zasłużył się Izydor z Sewilli (VI–VII w. n.e.), który opracował kwestie 
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astronomiczne i kosmologiczne w swym monumentalnym dziele: Etymologiarum libri XX. 

Księgi Bedy Czcigodnego (ok. 672-735 n.e.) De temporum ratione i De temporibus 

zapoczątkowały obszerną literaturę odnoszącą się do komputystyki, czyli nauki układania 

kalendarzy. Studia biblijne zaowocowały natomiast szeregiem utworów wyjaśniających w 

sposób naukowy stworzenie świata opisane w księdze Genesis.  

Dziedzictwo Greków przyswoili i rozwinęli Arabowie. W swych pracach przyjęli 

geocentryczną teorię Ptolemeusza i ulepszyli ją za pomocą obserwacji. W XI i XII w. 

astronomia rozwinęła się w Hiszpanii, tam powstały m.in. tablice toledańskie zawierające 

położenia poszczególnych planet oraz opisy instrumentów i metody obserwacji. Tablice te 

stały się wzorem dla późniejszych tablic opracowywanych w Europie. Kolejnym ważnym 

krokiem był przekład najistotniejszych w owym czasie dzieł. Niewątpliwie najważniejszym 

osiągnięciem było przetłumaczenie ok. 1175 r. przez Gerarda z Kremony Ptolemeuszowego 

Almagest oraz, parę lat później, poszczególnych dzieł Arystotelesa. Gerardowi przypisuje się 

przekład ponad 70 dzieł astronomicznych. W XIII w. zaczęły powstawać pierwsze 

uniwersytety, a wraz z nimi programy wprowadzające do studiów astronomicznych. 

Astronomia jako jedna z nauk quadrivium była obowiązkowa w cyklu nauczania. Na 

początku XIV w. pojawiła się pierwsza krytyka Arystotelesa. Oficjalnie wystąpiły dwie 

szkoły: oksfordzka, na której czele stał Thomas Bradwardine, (a najbardziej znany jest 

Wilhelm Ockham) oraz paryska z Janem Burydanem. Propagowali oni bardziej nowoczesny 

obraz świata, ze szczególnym uwzględnieniem inaczej pojmowanej fizyki. Burydan napisał 

komentarze do niemal wszystkich dzieł Arystotelesa. W XIV i XV w. publikowano dużo, 

szczególnym uznaniem cieszyły się prognostyki astrologiczne. Kolejnym wyzwaniem stała 

się potrzeba reformy kalendarza juliańskiego.  

 Średniowieczni tłumacze, przenosząc myśl grecką na grunt łaciński i przeszczepiając 

równocześnie osiągnięcia naukowe Arabów, nie pracowali w próżni, mogli w pewnym 

zakresie korzystać z terminologii łaciny klasycznej. Jednakże słownictwo naukowe 

przekazane średniowieczu przez cywilizację rzymską, było stosunkowo ubogie i nierówne. 

Przed średniowieczną nauką stanęło zatem zadanie wykuwania owego słownictwa. 

Ostatecznie terminologia astronomiczna i astrologiczna w ciągu wieków nie zdołała 

sprecyzować się i przybrać jednolitej formy. Powodów tego było wiele, zarówno 

edukacyjnych, jak i mentalnych czy religijnych. Słownictwo poszczególnych pisarzy różni się 

zależnie od okresu historycznego, położenia geograficznego oraz kulturowego obycia i 

naukowego wykształcenia autora. Nierzadko przy spotykanych słowach czy wyrażeniach 

określających zjawiska niebieskie wyłania się problem identyfikacji ich precyzyjnej natury

  

 Rozdział drugi poświęcam rozwojowi nauk astronomicznych w Polsce. Począwszy od 

elementów astronomii, które wykładano we wczesnośredniowiecznych szkołach 

katedralnych, poprzez pierwszych astronomów śląskich aż do rozkwitu nauk astronomicznych 

na Uniwersytecie Krakowskim, staram się pokazać poszczególne etapy kształtowania się  

polskiej szkoły astronomicznej, jej najważniejszych twórców i ich dzieła. 

 

Mieczysław Markowski (Okresy rozwoju astronomii w Polsce w epoce przedkopernikańskiej, 

„Studia Warmińskie” 9, 1972, s. 339–378) podzielił historię krakowskiej astronomii na pięć 

okresów rozwoju. Okres pierwszy ogranicza się do przenikania europejskiej astronomii 

naukowej do polskiej astronomii ludowej. Okres drugi cechują pierwsze próby czynnego 

włączania się do europejskiego ruchu astronomicznego, to działalność m.in. Witelona, Franco 

z Polski czy Konrada z Henrykowa. Okres trzeci to czas kształtowania się krakowskiej 

astronomii w oparciu o paryską czternastowieczną filozofię przyrody. Najważniejszym 

osiągnięciem jest utworzenie katedry matematyki i astronomii. Okres czwarty to rozwój 
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krakowskiej astronomii w powiązaniu z nauką włoską i wiedeńską. Na czoło wybija się w 

tym czasie Marcin Król i jego bezpośredni uczniowie. Ostatni okres to rozkwit i 

międzynarodowe promieniowanie krakowskiej szkoły.  

Pierwsze obserwacje astronomiczne, np. zaćmień słońca czy pojawiania się komet 

prowadzono od XIII w. W XIV w. zaczyna rozwijać się komputystyka. Computus manualis 

metricus, wierszowany, z połowy XIV w., napisany przez bliżej nieznanego Jana z Polski, 

rozpowszechnił się w Europie i doczekał licznych komentarzy. Zaczęto przygotowywać też 

tablice syzygiów, czyli nowiów i pełni Księżyca oraz miejsca położenia na niebie Słońca i 

Księżyca. W 1379 r. wyznaczono dla Krakowa szerokość geograficzną. Prawdziwy rozwój 

nauk, w tym astronomii, nadszedł jednak wraz z powstaniem Akademii Krakowskiej w 1364 

r. Decydujący wpływ na rozwój astronomii polskiej miało ufundowanie w 1405 r. przez Jana 

Stobnera dwóch katedr: matematyki i astronomii, dzięki czemu możliwa stała się 

specjalizacja w przedmiocie. Katedra przeznaczona była dla wszystkich nauk quadrivium, ze 

szczególnym naciskiem na astronomię. O pozycji astronomii zadecydowały m.in. statuty 

uniwersyteckie, które gwarantowały przedmiotom z tej dziedziny określoną ilość godzin w 

programie studiów. Po odnowieniu uczelni w latach 1390–1400 posługiwano się głównie 

przywiezionymi z zagranicy komentarzami Burydana. Na nich oparte były pierwsze, 

niesamodzielne polskie traktaty, np. Quaestiones disputatae super octo Physicorum libros 

Aristotelis Andrzeja Wężyka, Puncta super octo libros Physicorum Aristotelis Andrzeja z 

Kokorzyna czy Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis Benedykta Hessego. 

Krakowscy komentatorzy Arystotelesa uważali, że Ziemia jest nieruchoma, ale tylko w tym 

sensie, że nie porusza się ruchem kołowym wraz z całym niebem. Ponieważ jednak ulega 

zmianom, wykonuje ruch w szerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy komentatorzy, m.in. 

Jan ze Słupczy, wyrażali opinie, że ruch Ziemi jest jednak możliwy, oraz że z ruchu niebios 

nie wynika koniecznie bezruch Ziemi. Autor krakowskiego podręcznika sprzed 1459 r. 

Commentum super quattuor libros De caelo et mundo Aristotelis podaje argumenty za ruchem 

Ziemi. Bóg, stwarzając świat, mógł wprawić w ruch każdą sferę niebieską. Niebo nie ma 

potrzeby, żeby się poruszać, Ziemia natomiast ma taką potrzebę, jako że podlega wpływowi 

nieba. Stąd bardziej racjonalne jest, że to Ziemia się porusza. Poza tym Ziemia ma kształt 

kulisty, a ciała tego typu są odpowiednie do ruchu sferycznego.  

W drugiej połowie XV w. burydanizm stracił swoją dominującą rolę, niektórzy badacze 

opowiadali się za tradycyjnym modelem komentowania, inni usiłowali pogodzić tradycję z 

prądami via moderna. Wyrazem tendencji łączenia poglądów (burydanowskiej teorii impetu 

oraz tradycyjnych poglądów Arystotelesa) był oficjalny podręcznik, który przez ponad pół 

wieku był używany na krakowskim Wydziale Artium, tj. Exercitium super octo libros 

„Physicorum” Aristotelis. Teorie kompromisowe widoczne są również u późniejszych 

autorów, np. Jana z Głogowa i Michała Falkenera z Wrocławia.  

Wspominani wyżej Andrzej z Kokorzyna, Jan ze Słupczy i Benedykt Hesse należą do 

najwybitniejszych badaczy z początku XV w. Warto wspomnieć jeszcze o Wawrzyńcu z 

Raciborza, który gruntownie zgłębił problematykę astronomiczną i, co istotne, posługiwał się 

instrumentami już ok. 1430 r. Jak dotąd to najwcześniejsza źródłowa wiadomość o istnieniu i 

wykorzystywaniu przyrządów w nauczaniu astronomii w Krakowie. 

Za prawdziwego ojca krakowskiej szkoły astronomicznej uważany jest Marcin Król z 

Żurawicy (ok. 1422-1453). Po raz pierwszy używał on trygonometrii do obliczeń 

astronomicznych. Doskonale posługiwał się różnymi instrumentami astronomicznymi, w 

swych dziełach podawał wskazówki, jak je zbudować. Marcin dążył do rozszerzenia studiów 

astronomicznych, które miały obejmować nie tylko astronomię teoretyczną, ale i praktyczną, 

czyli astrologię. W tym celu tuż przed swoją śmiercią, ok. roku 1452 ufundował nową katedrę 
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astrologii. Dzieło Marcina kontynuowali jego uczniowie, m.in. Andrzej Grzymała, Wojciech 

z Opatowa, Piotr Gaszowiec. 

Okres rozkwitu krakowskiej szkoły astronomicznej to działalność Jana z Głogowa i 

Wojciecha z Brudzewa. Erudyta i tytan pracy Jan Schelling z Głogowa (ok. 1445-1507) od 

1466 r., kiedy uzyskał stopień magistra artium, niemal przez 40 lat pracował jako profesor 

tego wydziału. Wykłady prowadzone przez niego z zakresu obowiązujących przedmiotów 

zaowocowały różnorodną i obfitą twórczością pisarską. Jan zajmował się prawie wszystkimi 

dyscyplinami filozoficznymi i naukami wyzwolonymi, pozostawił po sobie dzieła o tematyce 

filozoficznej, logicznej i gramatycznej, geograficznej oraz, rzecz jasna, astronomicznej i 

astrologicznej. Jego nauczanie miało charakter eklektyczno-synkretyczny, w którym można 

dostrzec ugodową tendencję łączącą elementy via antiqua oraz via moderna. Interesował się 

też obserwacją, korzystając z ówczesnych instrumentów astronomicznych. Uczniem i 

późniejszym kolegą Jana z Głogowa był Wojciech z Brudzewa, uznawany za jednego z 

najbardziej wpływowych astronomów na Uniwersytecie Krakowskim w czasie, gdy Kopernik 

zaczynał swoje studia. Napisany przez niego szczegółowy komentarz Commentariolum super 

Theoricas novas planetarum Georgii Purbachii w krótkim czasie stał się oficjalnym 

podręcznikiem do astronomii teoretycznej. Wojciech nawiązuje w nim przede wszystkim do 

prac Ptolemeusza i Arystotelesa, ale przytacza również poglądy wielu autorów arabskich. 

Poza wyżej wspomnianymi profesorami wykładającymi na Wydziale Artium astronomię i 

astrologię pod koniec XV w. można jeszcze wymienić ponad 40 nazwisk. Świadczy to o 

dużym rozwoju tychże nauk, które wyszły daleko poza elitarne studia. Uniwersytet 

Jagielloński pod koniec XV w. przeżywał wielki rozkwit i był cenionym ośrodkiem 

naukowym w Europie.  

Całkowicie zgadzam się z poglądem Markowskiego, że rewolucja kopernikańska nie została 

dokonana na podstawie nowych odkryć czy dodatkowo przeprowadzonych faktów 

doświadczalnych, lecz polegała głównie na przeobrażeniach w stylu myślenia ówczesnych 

uczonych. Wysoki poziom nauczania, sprzyjająca atmosfera dla rozwoju nauk 

astronomicznych i matematycznych, umiejętność korzystania z instrumentów stanowiły 

doskonały bodziec do dalszych badań. Stymulujące było też niewątpliwie ścieranie się 

tradycyjnych i nowoczesnych kierunków filozoficznych, dyskusje nad nowymi teoriami i  

twórczy krytycyzm. 

 

 Rozdział trzeci zajmuje opis i interpretacja terminologii astronomicznej zawartej 

zarówno w traktatach naukowych jak i innych tekstach.  

 

Nie sposób przedstawić średniowiecznej terminologii astronomicznej bez wstępnego 

określenia kryterium, jakie powinien spełniać dany wyraz, by można uznać go za termin 

techniczny. Jadwiga Waniakowa (Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 

2003, s. 18) omówiwszy szeroko dotychczasowy stan badań nad terminem mianem terminu 

astronomicznego określa każdą „jednostkę leksykalną, która odnosi się do astronomii i 

oznacza w sposób ścisły i jednoznaczny pojęcia, obiekty, zjawiska i przyrządy właściwe dla 

tej dziedziny wiedzy”. Idąc za jej definicją napotykamy od razu na problemy wynikające ze 

specyfiki epoki. W odniesieniu do średniowiecza, które dopiero tworzyło słownictwo 

astronomiczne (w długim, w pełni nieukończonym procesie), trudno mówić o ścisłości i 

jednoznaczności. Wręcz przeciwnie, często wydaje się, że właśnie niejednoznaczność i 

synonimiczność jest cechą charakterystyczną. Podobnie z dziedziną wiedzy. Związek z 

innymi naukami, przede wszystkim filozofią, optyką i komputystyką, ale również z 

medycyną, był tak silny, że w wielu przypadkach nie sposób zakwalifikować danego terminu 

tylko do jednej nauki. W przypadku słownictwa astronomicznego dochodzi jeszcze fakt, że 
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część terminów należy do podstawowego zasobu słownikowego (np. gwiazda, niebo), a zatem 

samo słowo ma dwa znaczenia, zależnie od użycia i kontekstu. Przy wyborze słownictwa 

kierowałam się zasadą, by dany wyraz miał ścisły związek z astronomią i służył do wyrażania 

oraz przekazywania ówczesnej wiedzy. 

 

Słownictwo astronomiczne podzieliłam na 12 grup: 

1. Astronomia i astronomowie. 2. Nazwy własne planet i gwiazd (lub gwiazdozbiorów). 3. 

Słońce, Księżyc, Ziemia. 4. Gwiazda, planeta, kometa. 5. Inne wyobrażenia na niebie. 6. 

(Wszech)świat i jego budowa. 7. Terminologia związana z systemem ptolemejskim. 8. Miary 

i wartości.  9. Zjawiska.  10. Ruch.  11. Instrumenty astronomiczne i ich części.  12. 

Słownictwo komputystyczne. 

 

Nauki astronomiczne w XV i na początku XVI w. na Uniwersytecie Krakowskim stały na 

bardzo wysokim poziomie, wybitni uczeni owych czasów, tacy jak Jan z Głogowa czy 

Wojciech z Brudzewa, mieli świadomość odrębności swej nauki i dawali temu wyraz. Jednak 

nie wypracowywano ścisłej i jednoznacznej definicji astronomii. Badacze średniowieczni 

zajmujący się astronomią i astrologią nazywali swą naukę terminami o proweniencji greckiej: 

astronomia, astrologia, posługiwali się również określeniami opisowymi: ars, disciplina lub 

scientia astrorum – „sztuka” czy „nauka odnosząca się do gwiazd”, scientia caelorum 

superiorum – „wiedza na temat niebios”. Wymiennie używali nazw astronomus i astrologus, 

oba wyrazy mogły oznaczać zarówno astrologa jak i astronoma, znajdujemy też określenie 

observatores astrorum – „ci, którzy przyglądają się gwiazdom”. 

Większy porządek panował wśród nazw własnych planet i gwiazd czy gwiazdozbiorów. W 

użyciu były przede wszystkim nazwy przejęte z łaciny starożytnej, (Mercurius, Mars itd.) z 

małymi wyjątkami, takimi jak np. planeta Wenus, która zyskała więcej określeń, przede 

wszystkim w tekstach nienaukowych. Widoczna przed wschodem Słońca nazywana była, na 

wzór łaciny klasycznej, „gwiazdą poranną” – stella matutina, widoczna po zachodzie Słońca 

„gwiazdą wieczorną” – stella nocturna, Vespera, Vesperus oraz „niosącą światło” – Lucifer. 

Terminy należące do podstawowego zasobu słownikowego, takie jak słońce, księżyc, ziemia 

czy gwiazda, używane są w innych kontekstach w pismach naukowych i nienaukowych. 

Słońce, Księżyc i Ziemię nazywano głównie słowami pochodzącymi z łaciny klasycznej: sol, 

luna, terra. W prozie naukowej (choć nie ściśle astronomicznej), kronikach i dokumentach 

stosowano określenia opisowe (również wywodzące się z łaciny starożytnej): np. „glob 

słoneczny, księżycowy, ziemski” – globus Solis lub globus solaris, globus lunaris, globus 

terrarum. Na określenie Słońca i Księżyca używano terminów przejętych z Wulgaty: 

luminare maius – „ciało niebieskie większe” czyli Słońce i luminare minus – „mniejsze”, 

Księżyc. Ze słowem luna związanych jest wiele innych terminów opisujących poszczególne 

fazy Księżyca.  

Na określenie gwiazdy polscy autorzy używają czterech podstawowych terminów łaciny 

klasycznej: stella, sidus, astrum i signum, choć w różnej frekwencji. Najczęstszym słowem 

jest stella, rzadszym sidus, a astrum i signum występują w określonych kontekstach. Stella w 

połączeniu z pewnymi przymiotnikami lub rzeczownikami mogła oznaczać każde świecące 

ciało niebieskie, zarówno gwiazdę, jak i planetę czy kometę. Gwiazdę we współczesnym 

rozumieniu nazywano najczęściej fixa – „gwiazdą stałą”, terminem pochodzącym z łaciny 

klasycznej. Klasyczne określenie stella erratica – „gwiazda poruszająca się, błądząca po 

niebie” oznaczało, podobnie jak w starożytności, planetę. Stella w połączeniu z 

rzeczownikiem cometes – „kometa” lub przymiotnikiem crinita – „owłosiony, z warkoczem”, 

tak jak i w łacinie klasycznej oznaczała kometę. Pole znaczeniowe wyrazu sidus jest 

najbliższe słowu stella. Klasyczne połączenie sidus crinitum oraz średniowieczne accensum – 
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„zapalony” i ignitum – „płonący” oznacza kometę. Sidus często łączony był z nazwą 

konstelacji, np. pod gwiazdą Raka – sub sidere Cancri. Wyraz astrum (podobnie jak w łacinie 

klasycznej) występuje głównie w liczbie mnogiej, wskazując grupy ciał niebieskich (gwiazdy, 

planety, komety itd.). W przeciwieństwie do stella, astrum nie był łączony z przymiotnikami 

typu fixum czy crinitum. Był natomiast często używany w znaczeniu ściśle astrologicznym, 

zwłaszcza w towarzystwie przymiotników: „szczęśliwy, pomyślny” – felix, secundus lub 

„groźny, niepomyślny” – comminans. Słowo signum używane jest przede wszystkim w 

znaczeniu znaku zodiaku, w średniowiecznej kolokacji: orbis signorum – „krąg znaków”. 

Również samo signum zazwyczaj oznacza, podobnie jak w łacinie klasycznej, znak zodiaku, 

często z doprecyzowaniem, o jaki konkretnie znak chodzi, np. in signo Cancri – „w znaku 

Raka”. 

Planetę nazywano pochodzącym z języka greckiego terminem planeta. Polscy autorzy w 

swoich traktatach często definiują ten termin, tłumacząc go pochodzącym z łaciny klasycznej 

synonimem stella errans lub erratica. W pismach naukowych słowu planeta towarzyszy 

liczebnik septem – „siedem” (w średniowieczu bowiem za planety uważano pięć dzisiejszych, 

najbliższych Słońca, czyli Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna oraz samo Słońce i 

Księżyc). Przejęty z języka greckiego wyraz rodzaju męskiego cometes wzbogacił się w 

średniowieczu o odmiany żeńskie cometa, comata, które spotykamy również u polskich 

pisarzy. Zjawisko komet od zawsze poruszało wszystkich, stąd termin ten obecny jest w 

różnego rodzaju tekstach, traktatach astrologicznych i kronikach. O kometach często 

rozprawia np. Długosz. 

Oprócz podstawowego słownictwa opisującego to, co można zobaczyć na niebie, traktaty 

naukowe, astronomiczne i filozoficzne przynoszą terminologię techniczną, związaną z 

prowadzonymi przez wieki badaniami i dysputami. Równik niebieski rzadko nazywano 

terminem pochodzącym z łaciny starożytnej, circulus aequinoctialis, częściej posługiwano się 

substantywizowaną formą przymiotnika aequinoctialis, lub powstałym w średniowieczu 

terminem aequator. Poklasyczne greckie określenie Drogi Mlecznej galaxias u polskich 

autorów występuje w formie galaxia, odmienianej w pierwszej deklinacji.  

Wszechświat nazywano posługując się najczęściej starożytnymi słowami mundus oraz 

universum. Astronomowie i filozofowie wykorzystywali także znane z łaciny klasycznej 

słowo universitas, zdecydowanie jednak rzadziej niż dwa powyższe. U Głogowczyka i 

Falkenera natrafiamy na słowo proweniencji greckiej macrocosmos. Termin ten nie był 

używany w starożytności, w średniowieczu zaś niezwykle rzadko. Niebo, sklepienie 

niebieskie określano głównie za pomocą pochodzącego z łaciny klasycznej słowa caelum. 

Poklasyczny wyraz firmamentum rozpowszechniony w średniowieczu dzięki Wulgacie 

występuje w tekstach polskich autorów zdecydowanie rzadziej. Natomiast klasyczny 

substantywizowany przymiotnik caelestia w pismach filozoficznych Andrzeja z Kokorzyna 

czy Hessego oznacza głównie sfery niebieskie. Zgodnie ze średniowiecznym obrazem świata 

niebo składało się z siedmiu sfer, po których krążyły planety oraz sfery ósmej, sfery gwiazd 

stałych. Słowo caelum, z towarzyszącym mu liczebnikiem, ma czasami węższe znaczenie, 

pojedynczej sfery planetarnej. Caelum stellatum było częstym określeniem sfery gwiazd 

stałych, nonum caelum, zwane również cristallinum lub aqueum, stanowiło nazwę dla 

dziewiątej sfery zawierającej tzw. stałe wody – pozostałość po potopie. Caelum empyreum 

natomiast identyfikowano z niebem chrześcijan, siedzibą Boga i aniołów. Na określenie 

owych sfer unoszących planety i gwiazdy używano najczęściej wymiennie dwóch terminów 

pochodzących z łaciny klasycznej sphaera i orbis. Termin sphaera rzadko występuje 

samodzielnie, zazwyczaj towarzyszy mu liczebnik, nazwa planety lub określenia caelestis czy 

mobilis. Wyrazowi orbis, przeciwnie niż w przypadku sphaera, rzadko towarzyszy liczebnik, 

określany jest on zaś jako mobilis, caelestis i concentricus. 
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W systemie geocentrycznym Słońce w swoim rocznym ruchu pokonywało drogę wyznaczoną 

przez 12 gwiazdozbiorów, w średniowieczu podstawowym terminem oznaczającym ów pas 

nieba był zodiacus. Termin ten często występuje zarówno w traktatach astronomicznych, jak i 

filozoficznych, pojawia się również w tekstach nienaukowych, choć w znaczeniu nieba 

ogólnie. Za synonimy terminu zodiacus służyły circulus signorum, orbis signorum – „krąg 

znaków”, oraz locus obliquatus – „miejsce nachylone” lub obliquus circulus – „nachylony 

krąg”. U Marcina z Żurawicy znajdujemy bardzo rzadko używany w średniowieczu termin 

signifer (powszechny zaś w łacinie klasycznej).  

Termin ecliptica, utworzony w średniowieczu od pochodzącego z łaciny klasycznej 

przymiotnika eclipticus – „ulegający zaćmieniu”, oznaczający pozorną roczną drogę Słońca 

po sferze niebieskiej, pojawia się jedynie w tekstach astronomicznych. Z ekliptyką wiążą się 

dwa terminy oznaczające punkty, w których ekliptykę przecina orbita Księżyca: ascendens 

nodus – tzw. węzeł północny, zwany również draco lub caput draconis (dosłownie „wąż, 

głowa węża”) oraz descendens nodus – węzeł południowy, inaczej cauda draconis („ogon 

węża”). W polskich pismach naukowych spotykamy termin nodus zazwyczaj użyty w liczbie 

mnogiej, bez dodatkowych określeń ascendens czy descendens, oraz określenia synonimiczne 

caput i cauda Draconis. Wojciech z Brudzewa dodaje trzeci punkt venter Draconis – „brzuch 

węża”, oznaczający najbardziej na północ wysunięty punkt deferentu planety. 

Sfery niebieskie obracały się na osi, zwanej axis, zakończonej dwoma biegunami – polus. 

Oba klasyczne słowa w średniowieczu poszerzyły swoje znaczenie. W tekstach 

astronomicznych i filozoficznych polskich autorów rozróżniane są nie tylko bieguny świata, 

ale i zodiaku, jak również bieguny deferentów i poszczególnych sfer. Podobnie terminu axis 

używano w odniesieniu do innych okręgów na niebie, np. zodiaku, ekscentryków czy 

deferentów. W tekstach nienaukowych polus oznacza „niebo, sklepienie niebieskie”. W 

średniowiecznych pismach astronomicznych utrzymał się klasyczny termin horizon, 

oznaczający okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części. Najwyższy 

i najniższy punkt horyzontu nazywano pochodzącymi z języka arabskiego terminami 

przejętymi do łaciny ok. XII w. – zenit i nadir. Arabskie określenie zostało przetłumaczone 

przez Platona z Tivoli jako zenith capitis i zenith capitum, kolokacja ta dominuje również w 

polskich pismach naukowych. Termin nadir spotykany jest bardzo rzadko u polskich autorów, 

Wojciech z Brudzewa używa wyrażenia nadir Solis, mówiąc o dwóch przeciwległych 

punktach średnicy okręgu. 

Słownictwo związane z systemem ptolemejskim, czyli terminy epicyclus, deferens, 

eccentricus, aequans spotykamy przede wszystkim w traktatach astronomicznych, np. 

Wojciecha z Brudzewa i Stanisława z Zawady.  

Miary i wartości charakterystyczne dla średniowiecznej astronomii pojawiają się już w 

najwcześniejszych polskich pismach naukowych. W powszechnym użyciu były miary 

podstawowe, takie jak stopień – gradus, i minuta – minuta, u Wojciecha z Brudzewa 

spotykamy bardziej szczegółowe: kwintę – quinta i sekstę – sexta. Klasyczne wyrazy 

longitudo, latitudo, altitudo oznaczające długość, szerokość i wysokość w średniowiecznej 

astronomii zawęziły swoje znaczenie do długości i szerokości ekliptycznej oraz wysokości 

astronomicznej. Ciekawym terminem jest aux, wywodzący się od arabskiego auge, 

oznaczający apogeum. Początkowo słowo auge pozostawało nieodmienne, z czasem przyjęła 

się jego zlatynizowana forma aux, odmieniana według trzeciej deklinacji. U polskich 

autorów, w traktatach naukowych spotykamy formy już odmienione. Termin ten jest dość 

powszechny, Wojciech z Brudzewa podaje np. dwie precyzyjne definicje. Paralaksę 

oddawano w średniowieczu poprzez połączenie słów diversitas – „różnica, odmienność” oraz 

aspectus „widok”.  
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Zjawiska na niebie, takie jak zaćmienia, koniunkcje, równonoce czy przesilenia budziły 

zainteresowanie nie tylko astronomów i filozofów. Stąd terminy eclipsis, coniunctio, 

aequinoctium i solstitium obecne są we wszystkich rodzajach tekstów. Terminowi eclipsis 

towarzyszy nazwa Słońca lub Księżyca w dopełniaczu lub przymiotniki: solaris i lunaris. W 

średniowieczu zaczęto też tworzyć inne części mowy, w traktatach polskich autorów 

znajdujemy np. przymiotnik: eclipsabilis – „ulegający, podległy zaćmieniu” eclipsalis i 

czasownik: eclipsari – „ulegać zaćmieniu”. Termin aequinoctium często łączono z 

przymiotnikami: vernale – „zrównanie wiosenne” oraz autumnale – „jesienne”; solstitium 

natomiast z przymiotnikami: aestivalis – „przesilenie letnie” i hiemalis – „zimowe”.  

Ruch ciał niebieskich nazywany był głównie pochodzącym z łaciny klasycznej wyrazem 

motus, precyzowanym za pomocą przymiotników w traktatach astronomicznych. Najczęściej 

pisano o „średnim” ruchu – medius, liczonym na podstawie cząstkowych ruchów danego 

ciała. W pismach filozoficznych pojawia się często popularny w średniowieczu termin 

impetus, związany z teorią Burydana. W polskich komentarzach do Fizyki Arystotelesa 

spotykamy też termin antiperistasis, będący arystotelejskim wyjaśnieniem ruchu. 

Nazwy instrumentów astronomicznych pojawiają się przede wszystkich w traktatach 

astronomicznych polskich autorów, zazwyczaj w kontekście ich użycia lub budowy. Znane 

było astrolabium, sfera armilarna – armilla, kwadrant – quadrans, Marcin Król z Żurawicy 

wymienia inne, mniej rozpowszechnione, np. saphea, przyrząd podobny do astrolabium. 

Franco w swym słynnym dziele po raz pierwszy opisał torkwetum – turketus, nazwy 

poszczególnych części przyrządu z reguły wywodzą się z łaciny starożytnej, mają jednak inne 

swoiste znaczenie. Horizon np. to kwadratowa tablica, która odpowiada równikowi 

niebieskiemu, basilica, słowo będące zdrobnieniem greckiego basis – „podstawa”, oznaczało 

tablicę znajdującą się nad pierwszą częścią instrumentu. Franco używa też słów przejętych z 

języka arabskiego, takich jak allidada – „przeziernik” i almuri – „wskaźnik”. 

Słownictwo związane z komputem pojawia się w polskich tekstach już od XII w. 

Poszczególne terminy, takie jak cyclus decennovennalis, w dosłownym tłumaczeniu „cykl 

dziewiętnastoletni”, który stanowił bazę obliczeń, lunatio oznaczający miesiąc księżycowy, 

czy epakta – epacta, spotykamy zarówno w traktatach astronomicznych (bardzo często z 

dokładną definicją), astrologicznych, jak i w dokumentach czy listach. Świadczy to 

niewątpliwie o randze, ale i powszechności nauk komputystycznych w Polsce. 

 

 Słownictwo astronomiczne polskich pisarzy doby średniowiecza odzwierciedla stan 

ówczesnej wiedzy, poziom wykształcenia oraz osobiste zainteresowania. Większość 

terminologii technicznej pochodzi z traktatów Wojciecha z Brudzewa i Jana z Głogowa, co 

potwierdza tylko szczególny rozkwit nauk astronomicznych pod koniec XV w. na 

Uniwersytecie Krakowskim. Traktat Wojciecha nie jest zwykłym komentarzem do dzieła 

Peurbacha, jak mylnie sugerować mógłby tytuł, lecz próbą nowoczesnego spojrzenia na 

ówczesną astronomię i zmierzenia się z nierozwiązanymi problemami. Wojciech bezbłędnie 

operuje wysoce technicznym słownictwem, niekiedy też rozwija je we własnych 

interpretacjach. Dorobek Głogowczyka jest imponujący, w przeciwieństwie do Wojciecha, 

który skupił się na astronomii matematycznej, bliżej mu do kosmologii arystotelejskiej i 

astrologii. Nie dziwi obeznanie ze słownictwem technicznym astronomicznym i 

kosmologicznym u badaczy najwcześniejszych, żyjących na przełomie XIII i XIV w., 

Witelona czy Mikołaja z Polski, którzy kształcili się i pracowali w zagranicznych ośrodkach. 

Usystematyzowane słownictwo kosmologiczne przynoszą pochodzące z XV i początku XVI 

w. komentarze do dzieł Arystotelesa, np. Andrzeja z Kokorzyna czy Benedykta Hessego. 

Interesujący pod wieloma względami jest piętnastowieczny Komentarz do Księgi Rodzaju 
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Stanisława z Zawady, który oprócz słownictwa przejętego z Wulgaty zawiera wiele terminów 

kosmologicznych oraz związanych z teorią ptolemejską.  

Kroniki i dzieła literackie oprócz terminów należących do podstawowego zasobu 

słownikowego, użytych w znaczeniu dosłownym i przenośnym, prezentują wiele terminów 

związanych z astrologią. Długosz np. z upodobaniem opisuje pojawienie się komet i liczne 

nieszczęścia z tego wynikające. 

 

 Monografię zamyka spis źródeł, bibliografia oraz indeksy: indeks osób oraz polskich i 

łacińskich terminów astronomicznych. Ułatwiają one poruszanie się po dużej liczbie 

specjalistycznych pojęć, które zostały przedstawione w pracy w układzie tematycznym.  

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

 

 Mój dorobek liczy 23 publikacje, w tym współautorstwo 8 zeszytów Słownika łaciny 

średniowiecznej w Polsce oraz 4 tłumaczenia dzieł łacińskich. W tym czasie wygłosiłam 

referaty na 7 konferencjach krajowych i 4 międzynarodowych, byłam jednym z 

organizatorów konferencji krajowej oraz międzynarodowego warsztatu. Brałam udział w 3 

polskich projektach badawczych, w międzynarodowym programie COST European 

Cooperation in Science and Technology i w konsorcjum Repozytorium Cyfrowe Instytutów 

Naukowych, w ramach Programu Operacyjnyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

W 2016 r. rozpoczęłam pracę w kolejnym projekcie badawczym.  

 

A. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (obecnie pod red. dra hab. Michała Rzepieli, 

prof. IJP PAN) 

 

Głównym zadaniem statutowym Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka 

Polskiego PAN, z którą jestem związana od 2005 r., jest przygotowanie Słownika łaciny 

średniowiecznej w Polsce. Celem tego słownika naukowego, opartego na własnym materiale 

źródłowym (ekscerptach z tekstów łacińskich, powstałych w średniowiecznej Polsce), jest 

dostarczenie możliwie pełnej charakterystyki łaciny używanej na ziemiach polskich pomiędzy 

wiekiem X a połową wieku XVI. Praca nad artykułami hasłowymi, poprzedzona naukową 

analizą materiału źródłowego, konfrontacją z innymi, europejskimi słownikami łaciny 

średniowiecznej i lekturą literatury przedmiotu, pogłębiła moje kompetencje na polu 

leksykografii łacińskiej i wpłynęła na wybór drogi naukowej.  

Jestem współautorką 8 zeszytów: od tomu VIII, zeszytu 3(65), wydanego w 2005 r. do 

zeszytu 10(72), w 2014 r., (obecnie trwają prace nad zeszytem 11). Każdy zeszyt, traktowany 

jako monografia, liczy 12,5 arkusza wydawniczego, moim zadaniem było przygotowanie ok. 

2 arkuszy wydawniczych.  

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, jako jeden z kilkunastu słowników łaciny, używanej 

lokalnie w średniowiecznej Europie, realizowany jest pod patronatem L’Union Académique 

Internationale w Brukseli. Cykliczne spotkania słownikowe, panele dyskusyjne i konferencje 

międzynarodowe, służące wymianie doświadczeń, naturalnie wpisane są w ten projekt. Od 

początku swojej pracy brałam udział w konferencjach, gromadzących większość 

leksykografów pracujących nad słownikami europejskimi, w Pradze, Wörterbuch als 

Inspiration, (5-7.12.2006), w Monachium Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, (12-

15.09.2012) i w Krakowie Dictionaries of Medieval Latin, (6-7.10.2016).  

Uczestniczyłam też w kongresach mediewistów: w II Kongresie Mediewistów Polskich 

(Lublin 19-21.09.2005), w III Kongresie Mediewistów Polskich (Łódź 22-24.09. 2008), z 
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referatem pt. Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV w., oraz w V Kongresie 

Mediewistów Polskich, (Rzeszów 20-24.09.2015), z posterem: eFontes. Elektroniczny korpus 

polskiej łaciny średniowiecznej, przygotowanym wraz z Krzysztofem Nowakiem, Aleksandrą 

Kulbicką, Anną Ledzińską i Michałem Rzepielą. 

W 2014 r. wzięłam udział w kongresie międzynarodowym, który odbył się w Lyonie VII
e 

Congrès International de Latin Médiéval. Le sens du temps, gdzie wygłosiłam referat pt. The 

Beginning and the End – the Latin Vocabulary Related to These Opposing Concepts in Polish 

Medieval Texts. 

 

W 2014 r. współorganizowałam konferencję Polska leksykografia latynistyczna. Historia i 

perspektywy. Kraków, 6.05.2014 r. Wygłosiłam na niej referat pt. Rola polskich glos w 

Słowniku Łaciny Średniowiecznej w Polsce. 

 

W 2007, w ramach współpracy PAN z Accademia Nazionale dei Lincei, otrzymałam 

stypendium na dwutygodniowy staż w Rzymie, w słowniku łaciny średniowiecznej włoskiej 

(Lexicon Latinitatis Italicae Medii Aevi). Dzięki temu zyskałam nowe doświadczenia i 

inspirację do dalszej pracy. 

 

W latach 2011-2014 brałam udział w projekcie Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej 

w Polsce (A-Q), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym pod 

kierownictwem dra hab. Michała Rzepieli.                                                                                                  

Projekt, dostępny obecnie na stronie: http://scriptores.pl/elexicon/, miał na celu 

przygotowanie elektronicznego słownika łaciny średniowiecznej w oparciu o jego papierową 

wersję. Swoją pracę i doświadczenia, związane z tym przedsięwzięciem, opisałam w artykule 

Od Thesaurus Latinitatis Polonorum do e-Lexicon. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce 

– osiągnięcia i wyzwania (Polonica, 2014), wygłosiłam też referat E-Lexicon Mediae 

Latinitatis Polonorum: Annotator’s Perspective, na konferencji XML-TEI para obras 

lexicográficas de la Antigüedad  y la Edad Media, (Barcelona, 2013). 

 

 

B. Astronomia 

 

 Monografia, którą zgłosiłam jako osiągnięcie naukowe, jest efektem osobistych 

zainteresowań i doświadczeń w pracy słownikowej. Tematyce astronomii antycznej 

poświęciłam rozdział w dysertacji doktorskiej na temat Fasti Owidiusza. Opracowywanie 

artykułów hasłowych w Słowniku łaciny średniowiecznej i niezbędna przy tym analiza 

naukowa źródeł wprowadziły mnie w świat astronomii przedkopernikańskiej. Terminy 

astronomiczne, takie jak np. stella, budziły zainteresowanie i motywowały do pogłębiania 

wiedzy na temat astronomii i filozofii średniowiecznej, oraz związanego z nimi słownictwa 

technicznego. Swoje pierwsze obserwacje zawarłam w artykule: Stella fixa et stella crinita. 

Astronomical Vocabulary in Medieval Polish Authors (Archivum Latinitatis Medii Aevi, 

2013). Natomiast w artykule Definiowanie terminów astronomicznych w „Słowniku łaciny 

średniowiecznej w Polsce” (Prace Filologiczne, 2016) podjęłam problem budowania 

precyzyjnych definicji terminów astronomicznych, analizując wybrane artykuły hasłowe 

zawarte w „Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”, oraz w słownikach czeskim i 

niemieckim: Latinitatis Medii Aevi lexicon Bohemorum i Mittellateinisches Wörterbuch. 

 

Rozwijająca była dla mnie praca przy powstawaniu książki: Galileo Galilei, Waga probiercza, 

Biblos, Kraków – Tarnów 2009, opracowanej przez Tadeusza Sierotowicza. Podjęłam się 

http://scriptores.pl/elexicon/
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przetłumaczenia z języka łacińskiego polemiki autorstwa Lotario Sarsi, (liczącej ok. 50 stron 

maszynopisu), na którą Galileusz odpowiedział właśnie Wagą probierczą. Nie mamy niestety 

do dyspozycji słownika technicznego łaciny średniowiecznej, musiałam zatem sama 

zanalizować poszczególne terminy astronomiczne, by precyzyjnie oddać idee tekstu.  

W 2013 r. przełożyłam z języka łacińskiego kolejny traktat: O plamach słonecznych i 

gwiazdach wokół Jowisza krążących ściślejsze roztrząsania  (w: T. Sierotowicz, O położeniu 

plam słonecznych, Biblos, Tarnów, s. 343 – 392).  

 

 C. Projekty elektroniczne 

 

  - Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego 

na ziemiach polskich (1000-1550), kierownik: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, lata 

2012-2016, finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, dostępny na 

stronie: http://scriptores.pl/efontes/  

Celem projektu było opracowanie elektronicznego, naukowego korpusu języka łacińskiego 

używanego na ziemiach polskich w średniowieczu i w początkach renesansu. Korpus ma 

charakter reprezentatywny i zrównoważony. W jego skład wchodzą zróżnicowane teksty: 

dokumenty, kroniki, teksty literackie, naukowe i specjalistyczne, mowy i kazania oraz zapiski 

sądowe czy listy prywatne. Moim zadaniem była anotacja lingwistyczna i redakcja 

wybranych tekstów, m.in. astronomicznych (np. Alberta z Brudzewa Commentariolum super 

"Theoricas novas planetarum" Georgii Purbachii, Franco z Polski, Tractatus turketi).  

W ramach projektu wzięłam również udział w dyskusji na konferencji „Korpusy tekstów 

dawnych i gwarowych”, zorganizowanej przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII i 

XVIII w., która odbyła się w Warszawie, w 2013 r. 

 

- Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska. 

Internetowa baza danych, kierownik: dr Mariusz Leńczuk, lata 2012-2015, finansowany przez 

Narodowe Centrum Nauki, dostępny na stronie: http://stnt.ijp.pan.pl/  

Projekt udostępnia wszystkie rozpoznane staropolskie tłumaczenia z XIV i XV w. Na stronie 

przygotowano transkrypcje do prawie 4000 wersetów łacińskich, (co stanowi około 42% 

całego Nowego Testamentu). Moim zadaniem była korekta i weryfikacja strony łacińskiej 

projektu.  

Owocem mojej pracy nad tłumaczeniami i glosami jest również artykuł,“Spiritu ambulate”, 

id est racione ductu. Fifteenth-century Latin Glosses on the Apostolic Letters, opublikowany 

w monografii Glossae - Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity 

and Middle Ages, red. M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am 

Main, 2014, s. 185 – 190. (Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Volume 2). 

 

- COST European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS1005, Medieval 

Europe, Medieval Culture and Technological Resources, kierownik: prof. Agostino Paravicini 

Bagliani, lata 2011-2015, finansowany ze środków unijnych. 

Celem projektu, podjętego przez konsorcjum instytutów z 25 krajów, była wymiana 

doświadczeń naukowych między jednostkami zajmującymi się szeroko pojętym 

średniowieczem europejskim oraz dyskusje nad zbudowaniem wspólnej platformy, 

umożliwiającej komunikację i współpracę. Byłam członkiem grupy (Working Group 4), 

zajmującej się stworzeniem wirtualnego centrum poświęconego studiom nad średniowieczem 

europejskim (Virtual Center for the Medieval Studies).  

http://scriptores.pl/efontes/
http://stnt.ijp.pan.pl/
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W ramach projektu wzięłam udział w sesji i warsztatach, które odbyły się w Heidelbergu (3-

5.11.2011 r.), oraz w Krakowie Connecting Textual Corpora and Dictionaries. Workshop 

(25-26.04.2013).  

 

- Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, lata 2011-2013, finansowany ze środków unijnych, dostępny na stronie: 

http://rcin.org.pl/dlibra 

Celem projektu, realizowanego przez 16 Instytutów Polskiej Akademii Nauk, było stworzenie 

multidyscyplinarnego, pełnotekstowego repozytorium zdigitalizowanych publikacji 

naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa 

kulturowego. Moim zadaniem była organizacja i koordynacja zadań przewidzianych dla 

Pracowni Łaciny Średniowiecznej, m.in. przygotowanie listy materiałów stanowiących bazę 

naukową pracowni. 

W ramach projektu brałam udział w Warsztatach z zakresu rozwoju, eksploatacji i 

zarządzania infrastrukturą IT w projekcie POIG Repozytorium Cyfrowe Instytutów 

Naukowych, które odbyły się w  Zakopanem (27-29.07.2011). 

 

D. Varia 

 

Pracę magisterską i doktorską poświęciłam dziełom Owidiusza. Tuż po doktoracie zajęłam się 

kwestią odbioru utworów poety w średniowieczu. Efektem tych badań był referat pt. 

Metamorfoza „Metamorfoz” – alegoryczna interpretacja utworów Owidiusza w 

średniowieczu, który wygłosiłam w 2006 r. na konferencji Metamorphoseon synagoge. 

Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce w Katowicach. Temat recepcji dzieł 

antycznych, nie tylko Owidiusza, szerzej omówiłam w artykule: Jaki pożytek płynie z 

czytania? Kwestia  utilitas w średniowiecznych  accessus ad auctores (Terminus, 2011). 

 

Podjęłam się również przekładu tekstów teologicznych i hagiograficznych. W 2007 r. 

opublikowałam tlumaczenie wraz z opracowaniem Listów i mów w sprawie kanonizacji 

świętego Jacka z połowy XV wieku (w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby 

dominikańskie, red. M. Zdanek). W tym samym roku ukazało się Życie świętego biskupa 

Malachiasza św. Bernarda z Clairvaux, (w planach przekład innych jego traktatów). Moją 

uwagę przykuł język i sposób obrazowania Bernarda, kilka przemyśleń zawarłam w artykule 

Ad milites Templi. De laude novae militiae. Świętego Bernarda z Clairvaux przewodnik po 

Ziemi Świętej, opublikowanym w Cistercium Mater Nostra (2012-2013).  

 

E. Konsultacje filologiczne 

 

Ważny punkt mojej pracy stanowią konsultacje filologiczne i pomoc w edycjach tekstów 

średniowiecznych. W 2015 r. zaczęłam brać udział w projekcie Akta grodzkie i ziemskie z 

terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg 

sądowych z XIV-XV wieku, pod kierownictwem prof. dra hab. Jana Wroniszewskiego, 

finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.  

Do tej pory udzielałam konsultacji filologicznych i dokonałam korekty tekstu łacińskiego 

przy powstawaniu m.in. takich książek jak: Księga ziemska krakowska 2, 1394 – 1397, wyd. 

W. Bukowski, M. Zdanek, Warszawa 2012, Dagmara Wójcik-Zega, Conclusiones Collegii 

Maioris, edycja krytyczna; Marcin Baster, Bursa Starnigielska Uniwersytetu Krakowskiego 

w XVII i XVIII w., (obie książki przygotowywane do druku).  

 

http://rcin.org.pl/dlibra


 

14 

 

F. Dydaktyka 

 

W latach 2011-2014 prowadziłam kurs łaciny klasycznej i średniowiecznej w Kolegium 

Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (Kolegium działa 

na podstawie umowy o współpracy naukowej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie). Kurs trwa 3 lata i kończy się egzaminem. Program, 

który opracowałam, zawierał m.in. gramatykę klasyczną, elementy gramatyki 

średniowiecznej, przekład i analizę utworów klasycznych (np. Cezara, Cycerona, 

Wergiliusza, Owidiusza) oraz średniowiecznych (np. św. Tomasza z Akwinu, Alberta 

Wielkiego, kroniki Długosza, dokumenty średniowieczne). 

 

 

                                                                         

 


