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Anna Paluszak-Bronka, Nowo wydany Kancjonał Pruski z królewieckiej oficyny Jana 

Henryka Hartunga. Studium językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Bydgoszcz 2013, ss. 222.  

 

Monografia Nowo wydany Kancjonał Pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka 

Hartunga. Studium językowe to efekt badań, które prowadziłam nad śpiewnikami 

protestanckimi ukazującymi się w oficynie Hartunga w latach 1741–1926. Celem książki był 

językowy opis zabytku na tle polszczyzny XVIII wieku oraz zestawienie zmian, jakie 

dokonywały się w polszczyźnie śpiewnika w ciągu niemal jego dwustuletniej tradycji 

wydawniczej. Na potrzeby tej pracy wykorzystałam kilka egzemplarzy kancjonału, wśród 

których znalazły się edycje z roku: 1741
1
, 1744

2
, 1792

3
, 1878

4
 i 1906

5
.  

Kancjonał Wasiańskiego, bo tak brzmiało nazwisko jego głównego redaktora, po raz 

pierwszy ukazał się w 1741 roku. Jest to zbiór złożony zarówno pod względem 

chronologicznym, jak i geograficznym. Najstarszą warstwę stanowią w nim utwory powstałe 

w okresie staropolskim, najmłodszą zaś z przełomu XVII i XVIII stulecia. W zabytku tym 

znajdują się przede wszystkim przekłady pieśni niemieckich oraz oryginalne lub będące 

przeróbkami pieśni polskie: Andrzeja Trzecieskiego, Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczyka, Jana 

Kochanowskiego, Bernarda Wojewódki, Szymona Zacjusza Proszowity, Ignacego 

Oliwińskiego, Macieja Rybińskiego. W kancjonale mieszczą się również wiersze poetów 

mazurskich i śląskich: Bernarda Rostkowskiego, Tomasza Molitora, Krzysztofa Braenera, 

Michała Pogorzelskiego, Jana Herbinusa oraz liczne anonimowe modlitwy i pieśni, których 

autorów trudno dziś ustalić. Wiele tekstów zamieszczonych w śpiewniku Wasiański przejął              

z wcześniej wydawanych zbiorów pieśni nabożnych. Niektóre z nich pochodziły 

bezpośrednio z kancjonałów Samuela i Samuela Ernesta Tschepiusów, Piotra Artomiusza lub 

Jana Maliny, a te oczywiście miały swoje oparcie w tradycji kancjonałów: puławskiego, 

Walentego z Brzozowa, zamojskiego i Jana Seklucjana. 

                                                           
1
 Egzemplarz jest własnością Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 313 I. 

2
 Egzemplarz jest własnością Biblioteki Narodowej w Warszawie, Zbiór Starych Druków, sygn. XVIII.2.1160 

(mikrofilm MF 54048).  
3
 Egzemplarz jest własnością Biblioteki PAN w Gdańsku, akc. 1151/60. 

4
 Egzemplarz jest własnością Biblioteki UMK w Toruniu, sygn. 5002. 

5
 Egzemplarz jest własnością Biblioteki UMK w Toruniu, sygn. 40867. 
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Nowo wydany Kancjonał Pruski dość szybko stał się zbiorem niezwykle popularnym                      

i poczytnym nie tylko ze względów religijnych. Ta ukochana, święta księga towarzyszyła 

Mazurowi w każdej chwili jego życia, od narodzin aż do śmierci. Najpierw kładziono ją                    

w kołysce niemowlęcia, wierzono bowiem, że w ten sposób może uchronić je od wszelkich 

uroków i nieszczęść. Następnie ten sam egzemplarz służył dorastającemu dziecku podczas 

nauki czytania i pisania, był więc kancjonał swoistym elementarzem, któremu w dużej mierze 

zawdzięczano, że mowa polska na Mazurach nie zgasła. W życiu dorosłym Mazur korzystał 

ze zbioru nie tylko podczas nabożeństw, ale także w czasie spotkań towarzyskich, na których 

wspólnie z innymi wiernymi śpiewał pieśni pobożne. Gdy umierał, używany przezeń 

kancjonał wkładano, zgodnie z panującym zwyczajem, do jego trumny.  

 Śpiewnik ten, tak ważny dla społeczności mazurskiej nie tylko ze względów 

religijnych, ale i edukacyjnych, cieszył się zainteresowaniem uczonych. Ich problemy 

badawcze ogniskowały się wokół następujących zagadnień: rola zbioru w kształtowaniu 

świadomości narodowej i języka Mazurów; źródła i geneza pieśni; tradycja czarnoleska                    

w kancjonale; przestrzeń sakralna w zabytku; melodie pieśni. Kancjonał mazurski nie 

doczekał się jednak rzetelnego studium językowego, na które – jak zgodnie podkreślają 

uczeni – w pełni zasługuje. Podjęcie przeze mnie tego tematu wynikało zatem z potrzeby 

opracowania polszczyzny śpiewnika Wasiańskiego i wypełnienia luki w badaniach,  jako  że  

wcześniej nie ukazała się żadna monografia tego typu zabytku. Przyczyna tego tkwi w fakcie, 

że różna proweniencja i różne autorstwo tekstów, nierzadko też anonimowość 

zgromadzonych w kancjonałach utworów, czyni śpiewniki te niewątpliwie interesującymi, ale 

jednocześnie złożonymi, przez co stają się one niełatwym materiałem badawczym. Już 

fragmentaryczne, wstępne badania, jakie najpierw prowadziłam nad edycją z XX wieku 

(wyniki ich przedstawiłam w artykułach: Przestarzałe formy fleksyjne w kancjonale 

królewieckim z początku XX wieku; Przestarzałe formy dopełniacza rzeczownikowego                        

w kancjonale królewieckim z początku XX wieku) ukazały, jak trudne to przedsięwzięcie, tym 

bardziej, że pomimo wyraźnych wysiłków redaktorów, zabytki te nawet na płaszczyźnie 

gramatycznej nie są jednolite, odzwierciedlając szereg zagadkowych faktów, wymagających 

szczegółowych interpretacji.     

 Charakterystyka Nowo wydanego Kancjonału Pruskiego została pomyślana w ten 

sposób, żeby najpierw ukazać język pierwodruku i poszerzonych o 44 pieśni wydań z lat 1744 

i 1792 na tle polszczyzny ogólnej XVIII wieku. Dzięki temu uzyskałam odpowiedź na 

postawione na wstępie pytania: czy język zabytku mieści się w ówczesnej normie językowej, 
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czy są w nim formy dawne, być może innowacyjne lub dialektalne. Jak najpełniejsze 

odtworzenie stanu polszczyzny kancjonału wymagało zastosowania szerokiego ujęcia 

komparatystycznego. Omawiane zjawiska konfrontowałam nie tylko z wynikami badań Ireny 

Bajerowej na temat kształtowania się norm osiemnastowiecznej polszczyzny literackiej, ale 

także z językiem zabytków powstałych w tym okresie, w pierwszym rzędzie pieśni 

religijnych, dalej innych tekstów z XVIII wieku oraz opracowaniami dotyczącymi gwar 

Mazur i Mazowsza (za czynnik pierwszorzędny i w zasadzie rozstrzygający o przynależności 

dzieła przyjęłam bowiem nie miejsce wydania kancjonału, ale mazurskie pochodzenie 

wydawców). Następnie porównałam polszczyznę wydań osiemnastowiecznych z polszczyzną 

edycji z 1878 i 1906 roku. W ten sposób wyekscerpowałam, a później omówiłam wszelkie 

zmiany, jakie dokonały się w języku  śpiewnika na przestrzeni niemalże dwustu lat. 

Monografia ma zatem charakter synchroniczno-diachroniczny, ujęcie synchroniczne obejmuje 

opis zjawisk wynotowanych z XVIII-wiecznych wydań kancjonału na tle ówczesnej 

polszczyzny ogólnej, z kolei perspektywa diachroniczna towarzyszy analizie materiału 

pochodzącego z egzemplarzy od XVIII do XX wieku.             

Materiał ekscerpowałam zawsze z całego zabytku (nie zdecydowałam się na 

wykorzystanie stosowanej w badaniach historycznojęzykowych metody reprezentacji, 

ponieważ wybór kilku tekstów krył niebezpieczeństwo pominięcia form rzadkich, czasami 

jednostkowych), a następnie – po wstępnym sondażu –  szczegółowym badaniem objęłam 

zjawiska różniące się od współcześnie notowanych, dotyczące grafii i ortografii i gramatyki 

(fonetyczno-fonologiczne, fleksyjne, słowotwórcze i składniowe). Taka strategia badawcza 

pozwoliła w sposób zapewne niepośpieszny, ale rzetelny przedstawić język analizowanego 

zbioru.  

Trudno byłoby także opisać całe słownictwo występujące w kancjonale obejmującym 

kilkaset pieśni, wśród których kilkunasto- a nawet kilkudziesięciostrofowe nie należą do 

rzadkości, dlatego omówienie leksyki ograniczyłam do form opatrzonych komentarzem 

wydawniczym (jest ich ponad 350). Analiza słownictwa wiodła ku jego charakterystyce 

semantycznej, zróżnicowaniu chronologicznemu i terytorialnemu. Ponadto na podstawie tak 

wyekscerpowanej leksyki można było sformułować wnioski o świadomości językowej                          

i zachowawczości mowy Mazurów od wieków oddzielonych przecież granicą, egzystujących 

pod wpływem obcej narodowości. 

 Chociaż język Nowo wydanego Kancyonału Pruſkiego wydaje się archaiczny, 

przypominający raczej polszczyznę renesansu, to – jak wykazały moje badania – w dużej 
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mierze reprezentuje on stan charakterystyczny dla połowy XVIII wieku. Zauważalne są                     

w nim bowiem tendencje i próby normalizacyjne charakterystyczne dla polszczyzny tego 

okresu. Teksty pieśni, z których wiele jest zakorzenionych głęboko w tradycji, przechowują 

oczywiście formy archaiczne, ale większość z nich należy uznać za „lekko spatynowane”, 

czyli ledwie zapomniane, a równocześnie żywe jeszcze w kręgach zawężonych, bądź też 

wyspecjalizowane w pewnych funkcjach. Obecność form archaicznych i przestarzałych                  

w Kancjonale Wasiańskiego warunkowana jest nie tylko różnicą w czasie powstawania 

poszczególnych utworów, ale także potrzebami rytmiczno-wersyfikacyjnymi i stylizacyjnymi 

pieśni.  

Rzadko w tekstach pieśni i modlitw pojawiają się dialektyzmy (lub regionalizmy) 

mimo tego, że znaczna izolacja od macierzy polskiej, przynależność do obcego państwa                                  

oraz inne wyznanie stanowiły dogodne warunki do wytworzenia się odrębnych cech                            

w polszczyźnie tych obszarów. W większości są to zjawiska o północnopolskiej proweniencji, 

tylko nieliczne z nich to mazuryzmy związane z pochodzeniem redaktorów.  

Zmiany w języku zabytku pojawiają się dopiero w dziewiętnasto- i 

dwudziestowiecznej edycji, ale wydawca zobligowany wymogami wersyfikacyjnymi, 

wprowadzał je tylko wtedy, gdy nie powodowały one deformacji rymu i rytmu utworów. 

Najwięcej modyfikacji można zatem obserwować w zakresie zjawisk fonetycznych, rzadziej 

we fleksji. W składni przekształcenia dotyczą tylko wskaźników zespolenia. Przeobrażeniom 

uległa także pisownia. W edycjach z 1878 i 1906 roku częściej występują znaki j i ó, 

rezygnuje się z podwójnego oznaczania miękkości głosek palatalnych, częściej stosuje 

pisownię rozdzielną przyimków z wyrazami po nich następującymi. 

Przy okazji badań nad polszczyzną kancjonału, udało się również pokazać, jak wiele 

różnych teorii i błędnych ustaleń związanych było z tą ukochaną, świętą księgą Mazurów. 

Dotyczyły one nazwiska głównego redaktora, daty ostatniego wydania zbioru oraz liczby 

pieśni zawartych w pierwodruku. Prowadzona analiza umożliwiła także sprostowanie sądu,                    

iż kolejne wydania ukazywały się bez żadnych zmian przez ponad półtora wieku. Pewne 

modyfikacje są już widoczne w samym tytule analizowanego zbioru – w pierwodruku brzmi 

on: Nowo wydany Kancyonał Pruſki 3awieraiący w ſobie Wybor Pieśni Starych i Nowych,                     

w źiemi Pruſkiey i Brandenburſkiey zwyczaynych, z Sentencyą albo wierßem Piſma S. nad 

każdą Pieśnią, 3 gorliwymi Modlitwami kośćielnymi, poſpolitymi i oſobliwymi, wßyſtkim                    

w obec ſłużącymi, A oraz też z Potrzebnym Reieſtrem, J Przedmową nauczającą, iakim 
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ſpoſobem tego Kancyonału każdy ku zbudowaniu ſwemu zażywać ma. Cum Grat. & Privil.                  

S. R. M. Pruſſiae w Krolewcu drukował  koßtem ſwoim Jan Henryk Hartung Roku 1741, kiedy 

w wydaniu z 1878 roku jest już: Nowo wydany Kancyonał Pruſki 3awieraiący w ſobie Wybor 

Pieśni Starych i Nowych, W ziemi Pruſkiey i Brandenburſkiey zwyczaynych, 3 Wyrokami 

Piſma S. nad każdą Pieśnią, 3 gorliwemi Modlitwami Kościelnemi, poſpolitemi i oſobliwemi, 

wßyſtkim w obec ſłużącemi, A oraz też 3 Potrzebnemi Reieſtrami J Przedmową nauczaiącą 

Jakim ſpoſobem tego Kancyonału każdy ku zbudowaniu ſwemu zażywać ma. Cum Gratia et 

Privil. S. R. M. Borussiae W Królewcu. Drukował  koßtem ſwoim Hartung 1878. Przemiana               

3 Sentencyą albo Wierßem Piſma na 3 Wyrokami Piſma S. pojawiła się prawdopodobnie                     

w 1820 roku. Ponadto pokaźna grupa (17%) objaśnianych we wcześniejszych zbiorach 

wyrazów w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej edycji występuje bez komentarza. Także, 

choć sporadycznie, modyfikacjom podlegał układ niektórych pieśni (dodawano lub ujmowano 

pojedyncze zwrotki, zmieniano ich kolejność lub szyk wyrazów w strofie). 

Moje badania nad Kancjonałem mazurskim nie wyczerpują oczywiście całości 

zagadnień (można na przykład opisać dokładniej zależności śpiewnika z oficyny Hartunga                

od wcześniejszych kancjonałów innowierczych, warto byłoby także porównać słownictwo 

pierwszego i ostatniego wydania lub wydobyć warstwę leksykalną różniącą ten kancjonał               

od polszczyzny ogólnej), ale uważam, że monografia ta – jak dotąd jedyna w pełni opisująca 

język wybranego kancjonału i prostująca wiele sądów doń się odnoszących – może stać się 

podstawą do dalszych badań filologicznych nad śpiewnikami innowierczymi wydawanymi                

w XVIII wieku nie tylko w Królewcu, ale i w innych oficynach wydawniczych, co w efekcie 

stworzy płaszczyznę do ich porównań.  

  

4.2. Pozostały dorobek naukowo-badawczy 

Można pogrupować w kilka tematycznych zespołów: 

4.2.1. Różne aspekty badań nad dawną polszczyzną 

4.2.1.1. Badania nad językiem księdza Piotra Skargi (studia nad językiem osobniczym 

XVI wieku, a zarazem przyczynek do poznania ówczesnej prozy kaznodziejskiej) 

W obrębie tej grupy mieści się monografia Język kazań księdza Piotra Skargi. Grafia 

i ortografia, fonetyka z fonologią, fleksja i składnia (ss. 192), która stanowi przeredagowaną             

i uzupełnioną wersję pracy doktorskiej Język kazań „O śiedmi Sákrámentách” księdza Piotra 
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Skargi, obronionej na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 roku. Podstawą materiałową tej 

rozprawy stanowił zbiór zawierający 96 mów zgromadzonych w tomie O śiedmi 

Sákrámentách, wydanym w Krakowie w 1601 roku
6
. Celem pracy była charakterystyka 

idiolektu jezuity, a przy okazji także ukazanie pewnego etapu w rozwoju polszczyzny 

literackiej. Takie ujęcie możliwe było dzięki uwzględnieniu wszelkich relacji, jakie 

zachodziły między językiem osobniczym Skargi a polszczyzną ogólną XVI wieku. Opisana 

szeroko w rozprawie wariantywność, jak i stopień normalizacji języka „złotoustego mówcy” 

wynikały z możliwości wyboru, jakie tkwiły w ówczesnym systemie językowym. Dokonana 

analiza pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków: 

 – język mów Skargi nie odbiegał od polszczyzny XVI wieku, a cechy charakterystyczne dla 

języka ogólnego poświadczają liczne fakty w zakresie wokalizmu i konsonantyzmu, fleksji              

i składni;  

– jezuita używał archaizmów rzadko i w miarę potrzeby, to znaczy wtedy, gdy chciał 

poruszyć wolę słuchacza lub uwypuklić poszczególne fragmenty kazania. Czasami postaci 

dawne pojawiały się w celu stylizacji mowy na bardziej dostojną, odpowiadającą tematyce 

religijnej; 

 – w mowach Skargi nie ma zbyt wielu form regionalnych związanych z mazowieckim 

pochodzeniem kaznodziei. I w tym zakresie Skarga mieścił się w szesnastowiecznej normie 

językowej, gdyż zjawiska nieogólnopolskie były już wtedy w zabytkach bardzo rzadkie                   

(nie przekraczały 10% teoretycznie możliwych przypadków). Niewielką frekwencję form 

dialektalnych w tekstach jezuity można tłumaczyć jego znakomitą znajomością polszczyzny 

(Skarga otrzymał staranne wykształcenie). Poza tym nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 

kazania te były przeznaczone dla duchownych z całej Rzeczpospolitej, uczących się głoszenia 

mów. Musiał więc kaznodzieja posługiwać się polszczyzną ogólną i wystrzegać się 

indywidualizmów;  

 –  mowy były wydane drukiem, a to miało wpływ na niwelowanie pewnych cech idiolektu 

Skargi. 

Do grupy tej należy również cykl artykułów poświęconych słownictwu Skargi.                 

W postaci siedmiu charakterystyk historyczno-językowych omówiłam nazewnictwo 

poszczególnych sakramentów. Są to: Nazwania sakramentu Eucharystii w kazaniach księdza 

                                                           
6
 Zabytek jest przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, sygn. AAG BK PP 314.  
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Piotra Skargi; O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi – rozważania 

językoznawcy; Nazwania sakramentu chrztu w kazaniach ks. P. Skargi – uwagi językoznawcy; 

O sakramencie bierzmowania w kazaniach ks. Piotra Skargi – rozważania językoznawcy;                        

O sakramencie namaszczenia chorych na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – 

rozważania językoznawcy; O sakramencie święcenia księży na podstawie kazań księdza 

Piotra Skargi – rozważania językoznawcy oraz O nazwaniach sakramentu małżeństwa                            

w kazaniach księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy. Moje badania wykazały, że 

Skarga nie tworzył nowych nazw i nie odbiegał od tego, co powiedziano o sakramentach                  

w Biblii, co głosili Ojcowie Kościoła oraz co uchwalono na soborach w Chalcedonie                            

i Trydencie. Kaznodzieja nie nadużywał jednak terminologii specjalistycznej, często za to 

stosował liczne określenia porównawcze i przenośne, miał bowiem świadomość, że kazanie 

spełni swą dydaktyczną rolę, a słowo przerodzi się w czyn, gdy będzie wygłoszone językiem 

zrozumiałym, odwołującym się do wyobraźni i doświadczeń wiernych.  

Słownictwa jezuity dotyczą także artykuły: Językowy obraz szatana w kazaniach 

księdza Piotra Skargi oraz Językowy obraz innowiercy w kazaniach ks. Piotra Skargi. Wyraz 

nietolerancji wyznaniowej w XVI wieku (napisany we współautorstwie z Magdaleną 

Czachorowską). W pierwszym, na tle historii diabła zrekonstruowałam koncept szatana 

zarysowany w sztuce kaznodziejskiej Skargi. Ukazaniu czarta jako istoty przebiegłej, mściwej 

i wrogiej człowiekowi służył cały arsenał środków językowych, epitetów, określeń prymarnie 

będących nazwami nosiciela cech lub działacza oraz metaforycznych nazw animalizujących. 

W tekście drugim przedstawiłam sposoby nazywania innowierców. Wszystkie określenia 

heretyka występujące w mowach kaznodziei są nacechowane ujemnie i mają na celu 

zniesławienie i pokazanie w sposób karykaturalny adwersarza wyznaniowego. Wynika to                     

z faktu, że Skarga należał do zakonu jezuitów, którego głównym zadaniem była obrona 

Kościoła rzymskokatolickiego przed wpływami herezji. Jako jezuita negatywnie odnosił się 

do innowierców oraz głoszonej przez nich nauki.  

4.2.1.2. Badania nad językiem różnych tekstów religijnych  

a) aspekt leksykalno-semantyczny 

Istotny nurt w moich penetracjach dawnej polszczyzny stanowią prace dotyczące 

słownictwa religijnego wieków minionych (pisane we współautorstwie z Mirosławą 

Wronkowską-Dimitrową): W żłobie leży … Wokół leksyki bożonarodzeniowej oraz W kręgu 

leksyki Zmartwychwstania Pańskiego (z zabytków okresu staro- i średniopolskiego).                         



9 
 

W artykule pierwszym skupiłyśmy uwagę na możliwie jak najpełniejszej ekscerpcji i 

charakterystyce słownictwa, które od czasów najdawniejszych po XVIII wiek wiązało się                          

z nowo narodzonym Dzieciątkiem. Materiał językowy czerpałyśmy z kazań, pieśni (kolęd                   

i pastorałek) zarówno rzymskokatolickich, jak i ewangelickich, Biblii: brzeskiej (1563),                     

ks. Jakuba Wujka (1599), gdańskiej (1632), tekstów o treści religijnej (modlitewniki, 

katechizmy) lub narracyjnym o charakterze apokryficznym. Prezentacji zebranego materiału 

towarzyszyły rozważania nad charakterem zróżnicowania słownictwa oraz nad możliwym 

leksykalnym kształtem jego najdawniejszej postaci. W artykule drugim interesowało nas 

słownictwo przywołujące ewangelijne znaki zmartwychwstania, jakimi są: pusty grób, 

niewiasty u grobu, postaci Zmartwychwstałego. Podstawą materiałową, podobnie jak                                    

w pierwszym tekście, stanowiły przekłady Biblii, a ponadto pieśni pasyjne i wielkanocne.                 

Na podstawie analizy wyekscerpowanych przykładów udowodniłyśmy, że obraz, jaki 

kształtują pieśni, odbiega od przekazu ewangelijnego, ale go nie zmienia, tylko wzbogaca                    

i uzupełnia. Niektóre odmienności względem leksyki ewangelijnej korelują z czasem 

powstania utworów i są konsekwencją przeobrażeń zaznaczających się w obrębie 

staropolskiego słownictwa.    

W artykule Nazwania Matki Bożej w kancjonale mazurskim przedstawiłam tytuły                     

i określenia Matki Bożej stosowane w pieśniach. Są to nazwania odnoszące się do Maryi jako 

matki i dziewicy oraz podkreślające jej pokorę, służebność i świętość. Uderzający jest 

natomiast brak ornamentyki i nazewnictwa wynikającego z kultu maryjnego. Jest to 

oczywiście zdeterminowane faktem, że mamy do czynienia ze śpiewnikiem przeznaczonym 

dla wiernych wyznania protestanckiego, a dokładniej ewangelicko-luterańskiego, a jak 

wiadomo reformatorzy zanegowali w dużym stopniu teologię maryjną oraz kult Matki Bożej 

jako pośredniczki między Bogiem a człowiekiem. Poza tym w przedstawieniu Maryi nie 

wykraczali oni (zgodnie z zasadą sola scriptura) ponad to, co zostało o niej powiedziane                 

w Biblii. 

b) aspekt gramatyczny 

Do tej grupy opracowań zaliczam publikacje dotyczące Nowo wydanego Kancjonału 

Pruskiego, które powstawały przy okazji gromadzenia materiału do książki (4.1), ale nie 

stanowią jej treści. Są to artykuły: Przestarzałe formy fleksyjne w kancjonale                                

królewieckim z 1906 roku; Wybrane formy fleksyjne przymiotnika i imiesłowu 

przymiotnikowego w Kancjonale Wasiańskiego z początku XX wieku oraz Przestarzałe formy 
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dopełniacza rzeczownikowego w kancjonale królewieckim z początku XX wieku oparte                      

na materiale wyekscerpowanym z edycji z 1906 roku. W przeciwieństwie do rozprawy,                         

w której z wydania dwudziestowiecznego opisuję tylko postaci zmodyfikowane                                   

(w porównaniu z kancjonałami drukowanymi w XVIII wieku), w artykułach tych 

zamieściłam pełne katalogi interesujących mnie form dawnych wraz z ich interpretacją. 

Ponadto w dwóch pierwszych tekstach odpowiedziałam na pytanie, jaką funkcję pełniły te 

postaci w pieśniach religijnych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowałam 

wniosek, że w wydaniu z 1906 roku na pewno nie wprowadzano ich specjalnie w celu 

uzyskania stylistycznego efektu podniosłości, nie można zatem mówić tu o świadomej 

archaizacji. Obecność form przestarzałych i archaicznych świadczy tylko, że kancjonał ten               

to przedruk tekstu publikowanego wcześniej. Zauważyłam również, że postaci dawne 

występują przede wszystkim w najstarszej części zabytku, rzadko bowiem odnajdujemy je               

w później dodawanych segmentach księgi. Tylko nieliczne znajdują poświadczenie w tzw. 

przydatkach oraz modlitwach, których nie zawierał pierwodruk kancjonału. W publikacji 

Przestarzałe formy dopełniacza … opisałam uwarunkowania użyć form dawnych oraz 

dowiodłam, że gdy nie ma konieczności zachowania rymu, rytmu, melodii tekstu, występują 

zawsze postaci nowsze. 

4.2.1.3. Badania nad językiem urzędowym (kancelaryjnym) na podstawie różnych akt 

miejskich 

Kolejne zagadnienie z zakresu badań nad dawną polszczyzną dotyczy języka akt 

miejskich. Problematyce historycznej polszczyzny bydgoszczan poświęciłam następujące 

opracowania, dające w sumie syntezę wiedzy o pisowni, fonetyce i fleksji w bydgoskich 

dokumentach: Język statutów i przywilejów cechów bydgoskich z okresu od XVI do XVIII 

wieku (zawiera analizę zjawisk z zakresu fleksji imiennej na podstawie opublikowanych 

materiałów cechowych) oraz Opis języka dokumentów bydgoskich z XVI wieku (Część 1. 

Grafia i ortografia); Opis języka dokumentów bydgoskich z XVI wieku (Część 2. Opis 

wybranych zjawisk fonetycznych); Opis języka dokumentów bydgoskich z XVI wieku (Część 3. 

Opis wybranych zjawisk fleksyjnych), do których materiał czerpałam z rękopisów 

zgromadzonych w księdze Liber testamentorum civilium Bidgostiensium 1581–1620
7
 

(dokumenty spisane w XVI wieku stanowią ponad 100 kart). Moje szeroko zakrojone badania 

nad tym zabytkiem pozwoliły sformułować wniosek, że teksty bydgoskie reprezentują                         

                                                           
7
 Księga jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Zbiór akt m. Bydgoszczy 1559-

1774/1874, sygn. 18. 
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w zasadzie stan taki, jaki obserwujemy w innych rękopisach kancelaryjnych XVI stulecia. 

Znajdują się w nich jeszcze formy regionalne (wielkopolskie lub szerzej północnopolskie), ale 

głównie dotyczą one zjawisk fonetycznych. W zakresie fleksji praktycznie ich nie ma.  

Dowodzi to, że polszczyzna dokumentów urzędowych była już w wieku XVI w znacznym 

stopniu znormalizowana.  

Porównaniu języka najstarszych zachowanych rękopiśmiennych lustracji kruszwickich 

poświęcony został tekst napisany we współautorstwie z Magdaleną Czachorowską: Uwagi                

o pisowni i fonetyce dokumentów kruszwickich z lat 1661 i 1754. Chociaż zabytek późniejszy 

jest odpisem lustracji z 1661 roku, to można zauważyć pewne zmiany w zakresie jego notacji. 

Kancelista nie stosuje już znaków dla samogłosek pochylonych, nie kreskuje c, z, s w pozycji 

przed i. Modyfikacje te odzwierciedlają oczywiście przemiany, jakie zachodziły w tym czasie 

w polszczyźnie ogólnej.   

Problematykę polszczyzny miejskiej pierwszej połowy XVIII wieku (na podstawie 

chojnickich rękopisów zgromadzonych w Acta Consularia Regiae Civitas Conicensis
8
) 

podjęłam w dwóch artykułach. W pierwszym pod tytułem: Uwagi o ortografii i fonetyce                     

akt chojnickich z lat 1705–1750 dowiodłam, że pisownia tych dokumentów nie różni się                   

w zasadzie od pisowni ogólnopolskiej, a nieliczne odstępstwa mają podłoże w fonetyce 

dialektalnej. Na przykład zapisy i zamiast y  odzwierciedlają północnopolską cechę realizacji 

*y jako i, a mieszanie znaków l i ł może poświadczać zjawisko bylaczenia. W drugim artykule 

pt. Fleksja rzeczownika w dokumentach chojnickich z pierwszej połowy XVIII w.                    

wykazałam, że rzeczownikowe formy deklinacyjne odznaczają się dużym stopniem 

normatywności i nowoczesności. Z jednej strony świadczy to, o czym przekonują badania nad 

innymi tekstami miejskimi, że język urzędowych rękopisów w znacznym zakresie był 

znormalizowany, z drugiej – że występująca jeszcze w aktach wariantywność wynikała                    

z końcowych faz różnych procesów zapoczątkowanych we wcześniej polszczyźnie. 

4.2.2. Onomastyka 

Osobną dziedziną moich zainteresowań naukowo-badawczych stanowi onomastyka. 

W tym zakresie dominują prace napisane we współautorstwie, dotyczące różnych aspektów 

nazewnictwa miejskiego Bydgoszczy i Kruszwicy. W artykule Etymologia ludowa a naukowa 

wybranych osiedli bydgoskich (współautor M. Czachorowska) dowiodłyśmy, że jeśli                        

                                                           
8
 Dokumenty te znajdują się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Są zgromadzone w zbiorze Inwentarz 

Akt Miasta Chojnic, sygn. 41, 42, 42, 44, 45, 46. 
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nazwa miejscowa jest jednoznaczna formalnie i semantycznie, etymologia naiwna jest 

zbieżna z naukową. W przypadku wątpliwości, wyjaśnienie ludowe opiera się na różnego 

rodzaju skojarzeniach. Asocjacje dotyczyć mogą sfery fonicznej, semantycznej lub 

leksykalnej. W tekście Oronimy i nazwy topograficzne w nazewnictwie miejskim Bydgoszczy 

(współautor M. Czachorowska) wykazałyśmy, że w związku z ukształtowaniem terenu w 

nazewnictwie Bydgoszczy mało jest oronimów, zaś te, które występują, pojawiają się tylko 

jako serie nazewnicze. W publikacji Germanizacja nazw ulic Bydgoszczy (współautor M. 

Czachorowska) przedstawiłyśmy sposoby niemczenia bydgoskich urbonimów. Mogła to być 

germanizacja fonologiczno-fonetyczna wynikająca z różnych systemów obu języków, 

morfologiczna i – najczęściej spotykana – leksykalna. Najsilniejsze procesy germanizacyjne 

przypadają na lata II wojny światowej. Powtórnej nominacji podlegały wtedy przede 

wszystkim urbonimy pochodzące od polskich nazw osobowych (zastępowane na tablicach 

znamionujących nazwiskami sławnych osób z germańskiego kręgu kulturowego), będące 

nazwami etniczno-geograficznymi lub upamiętniające chwalebne karty w historii Polski.                               

W artykule Compositia w nazewnictwie miejskim Bydgoszczy (współautor Ł. M. Szewczyk) 

dowiodłyśmy, że w toponimii miejskiej funkcjonują dwa zespoły nazw. Pierwszy zachowuje 

modelową dwuelementową strukturę, na którą składa się człon utożsamiający (skwer, rynek, 

plac, most) oraz człon odróżniający o budowie bardzo zróżnicowanej słowotwórczo. Drugi – 

stanowią nazwy, w których człon określany ulica ulega elipsie i jako nazwy w komunikacji 

językowej używa się tylko form członu określającego. Badania nazewnictwa miejskiego 

Bydgoszczy poświadczyły również, że wśród formacji komponowanych przeważają nazwy                

o strukturze zestawień syntaktycznych, znikomy jest udział złożeń, a brak zupełnie zrostów 

(wyjątek stanowi Staroszkolna). W publikacji Jezioro w mieście (współautor M. 

Czachorowska) na podstawie materiału archiwalnego i współczesnego zaprezentowałyśmy 

wszystkie toponimy kruszwickie związane bezpośrednio i pośrednio z Gopłem. W tekście 

Nazewnictwo miejskie jako składnik dziedzictwa kulturowego na przykładzie Kruszwicy 

przedstawiłam nazwy oparte na miejscowych realiach topograficznych i kulturowych, 

wskazujące na sposób organizacji przestrzeni i życia miasta oraz przypominające ważne dla 

niego wydarzenia i zasłużonych mieszkańców po to, by pokazać jak onimia wpisuje się                        

w naszą kulturę i jak ważna jest w poznawaniu własnego dziedzictwa, a tym samym                       

w kształtowaniu i utrwalaniu postaw tożsamości regionalnej.  

Szczególne miejsce w dziale prac onomastycznych zajmuje Słownik toponimów 

miejskich Bydgoszczy (publikacja zwarta, ss. 387, współautorstwo: M. Czachorowska,                  
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M. Czaplicka-Jedlikowska, M. Jaracz). Jest to całościowy, leksykograficzny opis 

historycznego i współczesnego nazewnictwa miasta. Toponimy przedstawiono w nim                        

w sposób systematyczny, w porządku alfabetycznym, wskazując na lokalizację nazwy, czas 

jej nadania, zapisy źródłowe oraz przyjęte klasyfikacje leksykalno-semantyczną i 

formalnojęzykową. (Mój udział w tej pracy to wyekscerpowanie materiału archiwalnego                  

z okresu od 1815 do 1914 roku oraz powojennych planów miasta i opracowanie 412 haseł                

na litery G–L).  

              

4.2.3. Gwara kujawska  

Bardzo ważną sferą mojej działalności naukowej jest udział w prowadzonych przez 

Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego UKW pracach nad Słownikiem mowy               

i kultury kujawskiej. Zespół pod kierunkiem dr hab. Zofii Sawaniewskiej-Mochowej, prof. IS 

PAN (emerytowany prof. UKW) stawia sobie za zadanie uchwycenie najistotniejszych rysów 

regionalnych systemu słownikowego Kujaw oraz kultury ludowej tego regionu. Do tej pory 

brałam udział w badaniach terenowych, nagrywałam wywiady o elastycznej strukturze, 

zbierałam materiał metodą ankietową na podstawie kwestionariuszy sporządzonych celowo 

dla wydobycia leksyki z konkretnego działu tematycznego, ekscerpowałam materiał                          

z różnego typu źródeł pisanych, głównie literatury etnograficznej i tekstów folkloru. 

Przygotowałam, zgodnie z koncepcją wypracowaną przez zespół,  pierwszą redakcję haseł     

na litery P – S (1083 hasła). 

Z zainteresowaniami i badaniami nad gwarą kujawską łączy się artykuł O języku 

kujawskich przywoływek dyngusowych, w którym opisałam język specyficznych tekstów 

folkloru kujawskiego, zawierających ostrą krytykę ludzi odchylających się swym 

zachowaniem od ogólnie przyjętych zasad i wzorów obyczajowych oraz norm moralnych 

obowiązujących w społeczności. Analiza warstwy językowej tych obrzędowych rymowanek 

pozwoliła sformułować wniosek, że w przywoływkach współczesnych nastąpił wyraźny 

regres gwary na rzecz polszczyzny ogólnej, zwłaszcza odmiany potocznej. Elementy 

gwarowe zaznaczają się głównie w wierszach przedwojennych. Słownictwo przywoływek jest 

proste, niewyszukane i mało zróżnicowane, ale w tekstach starszych odnosi się tylko                        

do szeroko pojętego życia na wsi, natomiast w powstałych po 1945 r., kiedy część ludności 

wiejskiej podjęła pracę w fabrykach, nowością są wyrazy związane z przemysłem.       
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4.2.4. Inne 

Pozostałe prace należące do dorobku naukowo-badawczego odnoszą się do różnych 

dziedzin językoznawstwa. W tej części należy umieścić artykuł (we współautorstwie                             

z M. Wronkowską-Dimitrową) O języku i językowych przemianach w tekstach z „Małego 

katechizmu”, w którym przedstawiłyśmy na podstawie kilku wydań katechizmu (od 1927 po 

2011 rok) zmiany, jakie nastąpiły w języku zawartych w nich podstawowych tekstów 

modlitewnych. Wybrane zostały one i scharakteryzowane w kontekście przemian i tendencji 

rozwojowych polszczyzny ostatniego stulecia oraz z uwzględnieniem postanowień Kościoła 

w zakresie języka religijnego. 

W tekście Semantyczno-stylistyczny rozwój wyrazu „kot” w historii polszczyzny 

prześledziłam wszelkie przeobrażenia, jakie dokonywały się w znaczeniu i nacechowaniu 

stylistycznym tego słowa. Przemiany te dotyczą komponentów składających się na zawartość 

informacyjną znaku. Są to zmiany odnośności przedmiotowo-logicznej, które dokumentują 

wszelkie zwężenia – specjalizacje  i rozszerzenia (generalizacje) znaczeń, przeniesienia 

nazwy oraz przesunięcia ze sfery nazw konkretnych do abstrakcyjnych. Do zmian o 

charakterze emocjonalno-stylistycznym należy degradacja znaczeń w użyciu o charakterze 

przezwiskowym (np.: kot jako ‘żołnierz pierwszego rocznika’). Niektóre z notowanych 

znaczeń mają związek z tabu obyczajowym (kot ‘człowiek ułomny intelektualnie’ lub 

‘wzgórek łonowy’, ‘penis’), pozwalają bowiem nazwać grzeczniej to, co obraźliwe lub 

obsceniczne. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że walory estetyczne zastosowanych 

eufemizmów są sprawą dość dyskusyjną, gdyż odbiór tych samych środków stylistycznych 

przez różnych słuchaczy może być zgoła odmienny. 

Przy okazji badań nad kancjonałem powstał tekst o ukierunkowaniu                              

teoretyczno-pragmatycznym  pt. Z metodologii badań dawnych tekstów. Jak badać i opisywać 

kancjonały, w którym przedstawiłam wypracowaną przeze siebie metodę analizy i opisu tego 

typu zabytków. 

  Opublikowałam również artykuł polemiczny Na marginesie wykładu Polish 

morphophonology dr. Jana Henrika Holsta oraz napisałam recenzję krytyczną Małego 

słownika gwary kujawskiej Katarzyny Podczaskiej.  

      

4. Udział w konferencjach i sesjach naukowych 



15 
 

Wykaz konferencji wraz z tytułami wygłoszonych referatów w załączniku. Poza tym 

brałam udział w 48 konferencjach krajowych i międzynarodowych, sesjach i zjazdach 

naukowych, na których zabierałam głos w dyskusji. 

5. Działalność popularyzatorska: 

W ramach działalności Bydgoskiego Oddziału TMJP wygłosiłam referaty: 

– „Stylistyczne zróżnicowanie tekstów staropolskich”, 1998, VI Liceum Ogólnokształcące                 

w Bydgoszczy,  

– „Archaizmy w tekstach staropolskich”, 1998, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, 

–  „Dziedzictwo kulturowe w nazewnictwie miejskim Kruszwicy”, 2009, wykład publiczny, 

PTTK w Kruszwicy (z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy). 

 

Jestem członkiem Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy (lokalne stowarzyszenie mające na 

celu propagowanie nauki), w którym organizuję wykłady publiczne dla kruszwiczan z zakresu 

różnych dziedzin nauki. 

 

Organizowałam wycieczki dla studentów filologii polskiej do Archiwum 

Archidiecezjalnego w Gnieźnie (studenci poznawali Bullę gnieźnieńską oraz inne zabytki 

zgromadzone w archiwum) i na Ostrów Lednicki.  

 

Jestem pracownikiem Pracowni Polszczyzny i Kultury Regionalnej, działającej w 

strukturze Zakładu Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego UKW.   

  

6. Praca w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych 

Należę do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W ramach działalności TMJP 

wygłosiłam referaty (punkt 5.).  

Do mojego dorobku zaliczam także pracę redakcyjną nad monografią zbiorową Język. 

Wielokulturowość. Tożsamość, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa 

Naukowego nr XXIII, Bydgoszcz 2013, ss. 517. 

7. Działalność dydaktyczna 
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 W ciągu wszystkich lat pracy prowadziłam zajęcia dydaktyczne w wymiarze 

równym lub przekraczającym obowiązujące pensum dla nauczycieli akademickich. Wcześniej 

prowadziłam zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach zaocznych. 

Obecnie tylko na stacjonarnych.  

 

Konwersatoria z zakresu językoznawstwa historycznego:  

– gramatyka historyczna języka polskiego  – studia stacjonarne i zaoczne (IV rok filologii 

polskiej; 1995–2006); 

– gramatyka historyczna języka polskiego – studia stacjonarne (III rok filologii polskiej, 

studia licencjackie, 2013/2014); 

– gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki                                                    

staro-cerkiewno-słowiańskiej (III rok filologii polskiej, studia zaoczne, 2004–2008);   

–  język staro-cerkiewno-słowiański (II rok filologii polskiej, 2004–2010);  

– język prasłowiański (II rok filologii polskiej, studia stacjonarne licencjackie, 2011-2012); 

– język polski w rozwoju (I rok filologii polskiej, studia stacjonarne magisterskie 

uzupełniające, 2011-2013); 

– język polski w rozwoju (I rok filologii polskiej, studia zaoczne magisterskie uzupełniające, 

1995–2000); 

– historia języka polskiego (IV rok filologii polskiej, 2001–2012); 

– historia języka polskiego (III rok filologii polskiej, studia licencjackie, 2012–2014); 

– stylistyka historyczna (IV rok filologii polskiej, 2004–2005); 

Konwersatorium z zakresu edukacji regionalnej: 

– dziedzictwo kulturowe i językowe w edukacji regionu (I rok kulturoznawstwa, studia 

stacjonarne licencjackie, 2008–2010); 

– dziedzictwo kulturowe i językowe w edukacji regionu (I rok kulturoznawstwa, studia 

zaoczne licencjackie, 2009-2010). 
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 Wykłady z zakresu językoznawstwa historycznego 

– historia języka polskiego (IV rok filologii polskiej, od 2001 r.); 

– historia języka polskiego (III rok filologii polskiej, studia stacjonarne licencjackie, 2013–

2014); 

– gramatyka historyczna języka polskiego (II rok filologii polskiej, studia stacjonarne 

licencjackie, 2013–2014); 

– język polski w rozwoju (I rok filologii polskiej, studia stacjonarne magisterskie 

uzupełniające, 2011–2012). 

Wykład z zakresu edukacji regionalnej: 

– polszczyzna regionalna ( II rok kulturoznawstwa, studia stacjonarne licencjackie, 2013–

2014). 

 

 Pełniłam również obowiązki recenzenta prac magisterskich i licencjackich na 

kierunkach filologia polska i kulturoznawstwo (17) oraz opiekuna studentów filologii 

polskiej.  

  

8. Praca organizacyjna 

 

8.1. Podczas mojej pracy zawodowej brałam udział w organizacji konferencji naukowych: 

1. XI  Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, 1998, Bydgoszcz-Pieczyska (członek 

komitetu organizacyjnego);  

2. „Język. Wielokulturowość. Tożsamość”, 2012, Bydgoszcz (sekretarz komitetu 

organizacyjnego). 

8.2. Co roku (do czasu, kiedy były egzaminy wstępne na filologię polską) pracowałam w 

komisji egzaminacyjnej (sprawdzałam prace pisemne). 
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8.3. W roku akademickim 1998/1999 byłam sekretarzem WKR (studia dzienne, zaoczne, 

magisterskie, zaoczne licencjackie).  

8.4. W kadencji 2008-2012 byłam przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w 

Radzie Wydziału Humanistycznego UKW. 

8.5. W ramach Pracowni Polszczyzny i Kultury Regionalnej odpowiadam za organizację 

badań terenowych i nawiązywanie kontaktów z organizacjami regionalnymi.      

 


