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1. Wst p

Celem tego krótkiego artyku u jest przedstawienie informacji na temat uko czonej wio-

sn  2007 r. pracy nad zdigitalizowan  wersj S ownika j zyka irlandzkiego (electronic 

Dictionary of the Irish Language, eDIL), najpierw nale y jednak po wi ci  kilka zda

s ownikowi w wersji ‘klasycznej’ (Dictionary of the Irish Language, DIL). 

2. Dictionary of the Irish Language

Pierwszy projekt opracowania historycznego s ownika j zyka irlandzkiego powsta  ju

w 1852 r. w Irlandzkim Towarzystwie Archeologicznym (Irish Archaeological Society) 

i by  zainicjowany przez Johna O’Donovana (1806–1861) i Eugene’a O’Curry (1796–

–1862). O’Donovan by  profesorem j zyków celtyckich w Queen’s College w Belfa cie

(dzi  Queen’s University), natomiast O’Curry profesorem irlandzkiej historii i arche-

ologii w Catholic University of Ireland w Dublinie (dzi  University College Dublin). 

Obydwaj znani s  z licznych publikacji celtologicznych, O’Donovan by  m.in. autorem 

gramatyki j zyka irlandzkiego (1845), pod jego redakcj  ukaza o si  wiele klasycznych 

tekstów irlandzkich. Równie  O’Curry mia  w dorobku liczne t umaczenia i prace re-

dakcyjne, ponadto by  wspó za o ycielem Irlandzkiego Towarzystwa Archeologicznego 

(1840) i Towarzystwa Celtologicznego (Celtic Society, 1845).

O’Donovan sporz dzi  memorandum w sprawie s ownika w 1859 r. i zauwa y

tam, e „ aden doskona y s ownik j zyka irlandzkiego nie powstanie, zanim staro yt-

ne i wspó czesne r kopisy nie zostan  zredagowane przez kompetentnych specjalistów, 

na obecnym etapie opracowania literatury irlandzkiej mo emy jedynie przygotowa

podwaliny dla pracy przysz ych leksykografów”1. O’Donovan poczyni  te  pierwsze 

za o enia metodologiczne (m.in. materia  leksykograficzny mia  pochodzi  z mo liwie

1 Cytat, w t umaczeniu w asnym, za: Best 1946: 20.
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najstarszych róde , wszystkie znaczenia s ów mia y by  poparte cytatami ród owymi,

etymologia mia a by  ograniczona do podawania form podstawowych, nowsze zapo y-

czenia nie powinny by  uwzgl dniane itd.). Ze wzgl du na liczne problemy finansowe 

i organizacyjne pierwszy zeszyt s ownika ukaza  si  (nak adem Royal Irish Academy 

w Dublinie) dopiero w roku 1913 i by  autorstwa Carla Marstarndera (1883–1965), pó -

niejszego profesora filologii celtyckiej na uniwersytecie w Oslo. Ten pierwszy zeszyt 

liczy  112 stron (po dwie kolumny na stron ) i obejmowa  jedynie pierwsz  cz  litery 

D, od d do degóir (dalsze cz ci litery D ukaza y si  dopiero w latach 1959 i 1960)2.

Kolejny zeszyt (litera E, 128 stron) ukaza  si  w roku 1932, a redaktorem naczelnym 

s ownika zosta  Osborn Bergin (1873–1950), znakomity celtolog, znawca j zyka, lite-

ratury i historii, profesor j zyka staroirlandzkiego w University College Dublin, pó -

niejszy dyrektor School of Celtic Studies. Poszczególne has a w kolejnych cz ciach

przygotowywa y, m.in. Maud Joynt i Eleanor Knott, obie znane z licznych opracowa

dawnej literatury irlandzkiej. 

Od 1936 r. publikacja zmieni a tytu  na Contributions to a Dictionary of the Irish 

Language. W 1953 r. redaktorem naczelnym zosta  kolejny wybitny celtolog, Ernest 

Gordon Quin (1910–1986), który doprowadzi  to leksykograficzne przedsi wzi cie do 

ko ca. Ostatni zeszyt (a w a ciwie pojedyncza kartka, dwie kolumny z has ami na lite-

r  H, 32 has a, w wi kszo ci zapo yczenia z j zyka angielskiego) ukaza  si  w 1976 r. 

W 23 opublikowanych zeszytach, na 2525 stronach w formacie quatro znalaz o si

ok. 35 000 odr bnych hase 3. Ca o  zebrano w czterech tomach w 1976 r. i opatrzo-

no krótkim wst pem przedstawiaj cym wszystkie uwarunkowania i histori  prac nad 

s ownikiem (Quin 1976). W 1983 r. ukaza a si  wersja kompaktowa, wydana, tak jak 

poprzednie edycje, przez Royal Irish Academy. To wydanie ma 632 strony, na dwóch 

ostatnich uwzgl dniono korekt  i cz  dodatków do liter A, B, C oraz F. Pojedyncze 

zeszyty s ownika s  dost pne ju  tylko w bibliotekach, wersja kompaktowa, dost pna

do niedawna tylko w antykwariatach, zosta a wznowiona w lipcu 2007. Niestety, ko-

rzystanie z tej wersji skutecznie ogranicza mikroskopijny i niewyra ny druk (rezultat 

czterokrotnego pomniejszenia oryginalnych stron).

Wed ug redakcyjnej uwagi z pierwszego zeszytu, s ownik mia  stanowi  ‘tezaurus 

j zyka irlandzkiego’ i uwzgl dnia  materia  leksykalny od czasów najdawniejszych 

po wspó czesno . Rzeczywi cie rozpi to  materia u j zykowego uwzgl dnionego 

w DIL jest imponuj ca i si ga tysi ca lat, od c. 700 do c. 1700, cho  w zdecydowanej 

2 Na temat tego pierwszego zeszytu i pewnych kontrowersji zwi zanych z zasadami organizacji 

hase , doborem materia u i wykorzystaniem wczesnych opracowa  leksykografi cznych Kuno Meyera 

(Contributions to Irish Lexicography) zob. Meyer (1915) i odpowied  Marstrandera (1917–1919). 

W swojej recenzji Meyer zaproponowa  21 stron poprawek i uzupe nie , Marstrander z kolei wykazy-

wa  b dy w interpretacjach Meyera, ale kontrowersje wokó  tego pierwszego zeszytu przyczyni y si

do jego rezygnacji z dalszego koordynowania prac leksykografi cznych. Zob. te  krótkie omówienie 

w: Quin 1976.
3 Poszczególne cz ci by y sk adane i drukowane w kilku drukarniach, co spowodowa o ró nice

w wygl dzie, typografi i i uk adzie tekstu. W pierwszych dwóch zeszytach kolumna tekstu liczy a

65 linijek, prawie wszystkie nast pne cz ci mia y po 86 linijek.
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wi kszo ci dotyczy okresu staroirlandzkiego (c. 700–c. 900) i rednioirlandzkiego 

(c. 900–c. 1200). DIL w zamierzeniu mia  by  podobny do s ownika j zyka niemiec-

kiego Deutsches Wörterbuch braci Grimm i do wydawanego w Oksfordzie New English 

Dictionary (pó niej Oxford English Dictionary). Jednak e ilo  opracowanych tekstów 

irlandzkich by a (i jest do tej pory) nieporównanie mniejsza ni  w przypadku j zyka

niemieckiego czy angielskiego, a jak s usznie zauwa y  w swoim omówieniu R.I. Best 

(1946: 23), bez tekstów nie mo na opracowa  s owników, a bez s owników nie mo na

opracowywa  tekstów. Z tego mi dzy innymi wzgl du praca nad DIL trwa a tak d ugo.

R.I. Best zwróci  te  uwag  na brak specjalistycznych s owników z ró nych dziedzin 

— a wiele starych tekstów irlandzkich to traktaty historyczne, genealogiczne, topogra-

ficzne, medyczne, prawnicze oraz podr czniki metryki.

Od momentu ukazania si  drugiego zeszytu DIL (1932) w czasopismach celtologicz-

nych zacz y si  ukazywa  omówienia i uzupe nienia, jedn  z najbardziej wnikliwych 

recenzji napisa  Julius Pokorny (1936), który zaproponowa  kilkadziesi t uzupe nie ,

poprawek i dodatkowych interpretacji. Autorzy recenzji zwracali równie  uwag  na 

niekonsekwencje redakcyjne, niepe ne niekiedy dane bibliograficzne, a tak e na pro-

blemy z dok adnym okre leniem daty pochodzenia tekstów ród owych, co wp ywa o

na ustalenie kolejno ci zmian semantycznych4. Jeszcze inne trudno ci zwi zane by y

z nieustabilizowan  ortografi  j zyka irlandzkiego. Jednocze nie wszyscy byli zgodni 

co do donios o ci tego przedsi wzi cia zarówno dla irlandzkiej leksykografii, jak i ba-

da  nad literatur  i kultur .

3. Electronic Dictionary of the Irish Language

Nowoczesna technologia stworzy a zupe nie nowe mo liwo ci dla leksykografii, równie

w zakresie udost pniania starszych prac. W roku 2003 podj to w Centre for Irish and 

Celtic Studies (University of Ulster), przy finansowym wsparciu Arts and Humanities 

Research Council, prace nad digitalizacj  s ownika5. Pracami kierowa  przez ca y czas 

(czyli od 2003 do 2007) profesor Gregory Toner, w sk ad zespo u wchodzili Maxim Fo-

min (2003–2007), Thomas Torma (2003–2005) oraz Grigory Bondarenko (2006–2007)6.

Prace rozpocz to od zeskanowania i zdigitalizowania wersji drukowanej (wykonawc

by a wyspecjalizowana firma Archive Quest Limited), dodatkowo, ca o  zosta a trzy-

krotnie przepisana, a wszystkie wersje porównane i poprawione, dzi ki czemu osi gni to 

dok adno  na poziomie 99,992%, czyli mniej ni  jeden b d na 10 000 znaków. Na-

4 Zob. wi cej na ten temat w recenzji Frasera (1934).
5 Zarówno University of Ulster jak i Arts and Humanities Research Council s  instytucjami 

brytyjskimi, natomiast prawa autorskie do s ownika posiada Royal Irish Academy, instytucja irlandzka. 

Jest to bardzo dobry przyk ad na now  form  wspó pracy brytyjsko-irlandzkiej (tzw. cross-border 

initiative) w dziedzinie nauki i kultury.
6 Warto przy okazji podkre li , jak wielk  rol  w irlandzkiej leksykografi i odegrali cudzoziemcy, 

celtologowie z Niemiec i Skandynawii, a ostatnio tak e z Rosji (M. Fomin i G. Bondarenko).
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st pnie zdigitalizowany tekst zosta  zapisany w metaj zyku XML (Extensible Mark-up 

Language) zgodnie z instrukcj  wydawnicz  TEI (Text Encoding Initiative)7.

Prace trwa y cztery lata, ich rezultat przedstawiono na specjalnym spotkaniu  Royal 

Irish Academy w Dublinie (27 czerwca 2007) i w trakcie XIII Mi dzynarodowego Kon-

gresu Celtologicznego w Bonn (lipiec 2007). 

Podstawowym celem projektu by o opracowanie w pe ni przeszukiwalnej wersji 

elektronicznej s ownika DIL (a nie nowego, poprawionego i uzupe nionego, wydania), 

przy okazji jednak poprawiono ewidentne b dy drukarskie, uzupe niono odno niki 

i w miar  mo liwo ci wprowadzono identyfikacj  kategorii gramatycznych. W eDIL 

mo liwe s  nast puj ce opcje wyszukiwania: podstawowe (quick), zaawansowane 

(advanced), przeszukiwanie s ownika wed ug kolejnych hase  (browse) oraz biblio-

graficzne. Wyszukiwanie podstawowe umo liwia odnajdywanie s ów we wszystkich 

has ach, a tak e przegl danie poszczególnych liter i kolumn. Widok kolumny zgodny 

jest z uk adem w drukowanej wersji s ownika, ale przy wi kszo ci hase  dodano ró ne

warianty, odpowiednie s owa kluczowe w j zyku angielskim, dzi ki czemu ta opcja 

mo e by  wykorzystywana równie  jako podstawowy s ownik ( rednio)irlandzko-an-

gielski, a tak e liter , kolumn  i linijk . Mo liwy jest równie  widok samej kolumny, 

a tak e przewijanie i drukowanie kolumn. 

Wyszukiwanie zaawansowane oferuje szereg bardzo ciekawych opcji (cho  nale y

zauwa y , e nie wszystkie s  jeszcze w pe ni dopracowane). Oprócz typowego wy-

szukiwania ca ego s owa, pocz tku, ko cówki, mo liwe jest tak e ograniczenie prze-

szukiwa  do hase , s ów kluczowych, definicji, cytowanych przyk adów, a tak e wy-

szukiwanie wed ug kilku ‘opcji gramatycznych’ (np. cz  mowy, rodzaj, przypadek, 

liczba, czas). Inna opcja pozwala na wyszukanie s ów z ró nych j zyków (podawanych 

przy porównywaniu wspólnych form lub etymologii), a kolejna na poszukiwanie form 

przybli onych (fuzzy).

Opcja przeszukiwania s ownika wed ug kolejnych hase  (browse) otwiera si

w osobnym ma ym okienku i przynosi wszystkie kolejne has a s ownika z zaznaczo-

nymi znakami diakrytycznymi (w przypadku wyszukiwania zwyk ego znaki te nale-

y wprowadzi  osobno). Wybranie jakiego  has a powoduje otwarcie kolejnego okna, 

z widokiem odpowiedniej kolumny. 

Opcja przeszukiwania bibliografii pozwala na zidentyfikowanie pe nych danych 

bibliograficznych. W przysz o ci ta opcja ma by  po czona z opracowywanym na uni-

wersytecie w Cork elektronicznym korpusem tekstów irlandzkich CELT (http://www.

ucc.ie/celt/). Takie powi zanie s ownika z korpusem tekstów umo liwi sprawdzenie szer-

szego kontekstu i porównanie ró nych wersji cytatów zawartych w s owniku. Trwaj  te

prace nad pe nym suplementem do s ownika, który ma by  dost pny zarówno w wersji 

ksi kowej, jak i elektronicznej (zako czenie prac przewidywane jest na rok 2012). 

7 Wszystkie szczegó y techniczne i za o enia metodologiczne tego przedsi wzi cia omawiaj

Fomin i Toner (2006), zob. te  stron  informuj ca o historii projektu: www.dil.ie/about.asp oraz 

bardzo dok adn  analiz  zawart  w pracy doktorskiej Nyhan (2006).
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Pierwotnie s ownik mia  by  wydany jako p yta kompaktowa, pó niej jednak zde-

cydowano o udost pnieniu go, nieodp atnie, w wersji online (http://www.dil.ie), dzi ki

czemu dost p do rezultatów pracy kilku pokole  celtologów jest ogromnie u atwiony.
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