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a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

Leksykografia historyczna a wiedza o przeszłości języka. Na przykładzie polszczyzny 

XVI wieku 
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b) autor i tytuły publikacji z adresami bibliograficznymi:  

[Kolejność wymienionych poniżej artykułów wiąże się z układem logicznym cyklu.] 

1. Anetta Luto-Kamińska, 2015, Metody ustalania znaczeń leksemów w słownikach 

historycznych (na marginesie rozważań na temat badania słownictwa dawnego), 

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXI, s. 241-254. 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=91990&from=publication 

2. Anetta Luto-Kamińska, 2016, Leksykografia historyczna a kompetencja językowa 

leksykografa, „Prace Filologiczne” LXVIII, s. 245-260. 

3. Anetta Luto-Kamińska, 2016, „Słownik polszczyzny XVI wieku” a badania nad 

zróżnicowaniem polszczyzny szesnastowiecznej, [w:] System – Tekst – Człowiek. 

Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. 

Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 81-98. 

4. Anetta Luto-Kamińska, 2007, Sposób przedstawienia problemów składniowych w 

„Słowniku polszczyzny XVI wieku”, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii 

języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 99-105. 

5. Anetta Luto-Kamińska, 2013, O problemie rekonstrukcji formy podstawowej 

rzeczownika w zwrotach typu nie mieć równia, „Poradnik Językowy” 7, s. 70-78. 

6. Anetta Luto-Kamińska, 2014, Co potrafił XVI-wieczny Polak, czego nie potrafi ten 

współczesny? Cechy semantyczno-gramatyczne w gnieździe POTRAFIĆ (wiek XVI a 

współczesność), „Poradnik Językowy” 7, s. 53-65. 

7. Anetta Luto-Kamińska, 2013, Nominacja osobowa wskazująca płeć męską w leksyce 

XVI-wiecznej (na przykładzie rzeczowników mężczyzna i mąż), „Język Polski” XCIII, z. 

5, s. 387-404. 

8. Anetta Luto-Kamińska, 2012, Symbolika nominacji ludzi za pomocą rzeczownika 

baran – wpływ religii na kształtowanie się personifikowanego znaczenia apelatywu, 

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 47, s. 87-97. 

http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2012.004 

9. Anetta Luto-Kamińska, 2018, Kultura językowa XVI wieku w kontekście 

obyczajowości i nieobyczajności, [w:] Języki słowiańskie w kontekstach kultur 

dawnych i współczesnych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=91990&from=publication
http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2012.004
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Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 

89-108. 

10. Anetta Luto-Kamińska, 2014, (Nie)dosłownie o cudzołóstwie w polszczyźnie XVI 

wieku, „Polonica” XXXIV, s. 225-238. 

http://polonica.ijp-pan.krakow.pl/downloads/volumes/34/19.pdf 

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowi osiągnięcie naukowe zatytułowane 

Leksykografia historyczna a wiedza o przeszłości języka. Na przykładzie polszczyzny XVI 

wieku. Jest to cykl dziesięciu powiązanych tematycznie artykułów opublikowanych w 

recenzowanych czasopismach (7)1 i tomach monograficznych (3), w dalszej części 

autoreferatu nazywany cyklem głównym. Artykuły przedstawiają różne aspekty języka 

badanego okresu, a głównym punktem odniesienia wszystkich publikacji jest Słownik 

polszczyzny XVI wieku (dalej: SPXVI). Podstawowym założeniem pracy jest poszerzenie 

wiadomości o polszczyźnie XVI wieku, które w SPXVI mają nikłe odzwierciedlenie lub 

nie mają go w ogóle. Drugim celem jest wskazanie tych aspektów pracy leksykografa – 

historyka języka, które pozwalają na wydobycie możliwie jak najpełniejszego obrazu 

języka dawnego. Wynika to nie tylko ze znajomości historycznego systemu języka doby 

renesansu, ale także obycia z jej kulturą, obyczajowością, podłożem społeczno-

politycznym i socjologicznym, co można uzyskać jedynie poprzez żmudną pracę z 

różnorodnymi tekstami z epoki. 

Jako wieloletni redaktor haseł SPXVI doskonaliłam swój warsztat leksykograficzny 

poprzez zdobywanie drobiazgowej niekiedy wiedzy historycznojęzykowej dotyczącej 

renesansowej polszczyzny, by umiejętnie oddać wszelkie aspekty języka w tworzonych 

artykułach hasłowych. Narzucone ścisłe reguły budowy artykułu hasłowego dzieła 

leksykograficznego zwykle nie dawały jednak możliwości odzwierciedlenia wszystkich 

wyników poszukiwań i analiz, które w znacznym stopniu wzbogacały wiedzę o języku 

epoki. Poszerzona wiedza historycznojęzykowa dotycząca danego okresu jest 

bezsprzecznie nieodzowna w pracy leksykografa opracowującego słownik dawnej 

polszczyzny, z drugiej strony na niektóre zjawiska w najbardziej kompetentny sposób 

                                                 
1 Czasopisma, w których znalazły się artykuły figurują na listach MNiSW: pięć na liście C i dwa – na liście B. 
Notowane są w bazach indeksacyjnych, m.in. Scopus, ERIH, ERIH Plus, CEEOL, CEJSH, PBN/POL-Index. 

http://polonica.ijp-pan.krakow.pl/downloads/volumes/34/19.pdf


4 

 

zwróci uwagę właśnie doświadczony leksykograf praktyk. Ten ostatni aspekt stał się 

głównym czynnikiem, który wpłynął na powstanie wskazanego cyklu artykułów. 

Pierwsza część cyklu głównego przedstawia relacje między wiedzą teoretyczną o 

języku XVI wieku a wiedzą praktyczną, wykorzystywaną podczas pracy redakcyjnej nad 

SPXVI. Składają się na nią trzy artykuły (pozycje I.B.1-32). 

W artykule Metody ustalania znaczeń leksemów w słownikach historycznych (na 

marginesie rozważań na temat badania słownictwa dawnego) (pozycja I.B.1) zwróciłam 

uwagę na rolę kompetencji językowej badacza polszczyzny historycznej w zakresie 

języka opisywanego okresu. Leksykograf opracowujący poszczególne hasła słownikowe 

nie może skupiać sie wyłącznie na kwestiach semantycznych, ponieważ brak znajomości 

dawnej fleksji czy składni może wpłynąć na całkowicie mylne odczytanie funkcji 

konkretnego wyrazu, a co za tym idzie – błędne ustalenie jego znaczenia leksykalnego. 

SPXVI jest słownikiem o charakterze dokumentacyjnym, redaktor opracowuje więc 

każde hasło na podstawie wszystkich użyć danego wyrazu w podstawowym kanonie 

źródeł. By należycie odczytać każdą egzemplifikację nie wystarczy jednak tylko 

umiejętność wykorzystania metod analizy lingwistycznej. Leksykograf musi korzystać ze 

znacznie szerszego spektrum możliwości poznawczych, które choć trochę zbliżą jego 

kompetencje językowe do kompetencji językowej użytkownika polszczyzny XVI wieku. 

Służy temu przede wszystkim poszerzenie wiedzy o ówczesnym świecie (ludzie, 

wierzenia, nauka, kultura, ubiory, tradycje itp.), w węższym natomiast zakresie np. 

kolacjonowanie przekładów z tekstami oryginalnymi, porównywanie różnych wydań 

tego samego utworu lub tożsamych fragmentów tekstu zamieszczonych w różnych 

utworach. Taka poszerzona o elementy wiedzy pozajęzykowej postawa badawcza, którą 

z powodzeniem można określić mianem „językoznawstwa erudycyjnego”, staje się 

kluczem do rozumienia tekstów i jest konieczna przy filologicznym opisie zabytków, a 

także w codziennej pracy leksykografa. 

Przy ustalaniu znaczeń w słowniku historycznym redaktor korzysta z opracowań 

dotyczących języka epoki oraz obszernej literatury fachowej, związanej z odpowiednimi 

kręgami tematycznymi, np. bronią, wojskowością, prawem. Nierzadko wskazówką dla 

odczytania znaczenia wyrazu niefunkcjonującego w dzisiejszej polszczyźnie jest 

odkrycie odpowiednich konotacji na podstawie rozważań językowych. Często 

                                                 
2 Numery podane przy publikacjach, jak również w opisie działalności naukowej i popularyzatorskiej, są 
zgodne z Wykazem opublikowanych prac naukowych stanowiącym załącznik nr 3. 
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wykorzystywana jest np. analiza morfologiczna, jak w wypadku rzeczowników poroż i 

posadzka, które stają się jasne w zestawieniu z dzisiejszymi oręż i zasadzka. Przy opisie 

jednostek do dziś obecnych w języku stosowane są podobne metody, jednak w tym 

wypadku należy zmierzyć się z narzucającymi się – często błędnymi – interpretacjami, 

które wynikają z kompetencji językowej w zakresie współczesnej nam polszczyzny. 

Każdorazowo trzeba wziąć pod uwagę indywidualne przeobrażenia znaczeń wyrazów, 

na które wpływ mają m.in.: wchodzenie do języka znaczeń przenośnych, zmiany 

zakresów użyć wyrazów, specjalizacja jednostek języka oraz wzajemne oddziaływanie 

na siebie w różny sposób powiązanych ze sobą słów, czy to przez związki formalne, np. 

słowotwórcze (jak w wypadku pary leksemów przyroda i przyrodzenie) czy 

semantyczne, np. związek synonimii (jak w wypadku pary leksemów równy i prosty). 

Problematykę związaną z kompetencją językową leksykografa rozwinęłam w 

kolejnym artykule pt. Leksykografia historyczna a kompetencja językowa leksykografa 

(pozycja I.B.2). Kompetencja leksykografa w zakresie polszczyzny współczesnej jest 

bezdyskusyjna, jednak w odniesieniu do polszczyzny historycznej bywa, iż ta pierwsza 

stanowi wręcz przeszkodę w pracy. W artykule skupiłam się na kilku związanych z tym 

aspektach. Przedstawiłam mechanizm balansowania między dwoma obszarami 

językowymi jednego języka i związane z tym możliwości poprawnego odczytania relacji: 

język – rzeczywistość pozajęzykowa w kontekście aktywnego i biernego uczestnictwa w 

procesach komunikacyjnych na różnych poziomach. Zwróciłam też uwagę na możliwości 

poszerzenia kompetencji językowych leksykografa, które pozwolą mu spojrzeć na język 

sprzed czterystu czy pięciuset lat z poziomu zbliżonego do poziomu użytkownika tego 

języka, z jednoczesnym „uśpieniem” zwykłej kompetencji językowej w zakresie języka 

współczesnego. Wśród nich najistotniejsze okazuje się spełnienie trzech podstawowych 

postulatów, czyli: 1) dobra znajomość jak największej liczby tekstów dawnych, najlepiej 

o dużym zróżnicowaniu gatunkowym, regionalnym i użytkowym; 2) orientacja w 

średniopolskim systemie językowym, z uwzględnieniem wypadków pozasystemowych, 

indywidualnych, a także wiedza specjalistyczna, np. z zakresu paleografii, stylistyki 

historycznej, przekładoznawstwa; 3) wykraczająca poza podstawową wiedza o danym 

okresie historycznym (historia, kultura, obyczajowość, warunki społeczno-polityczne, 

nauka itd.). W artykule posłużyłam się dwoma przykładami obrazującymi dwa zupełnie 

odmienne aspekty opisu leksykograficznego, jeden związany był z kwestiami semantyki, 

drugi – z zależnościami formalnymi między leksemami. Na przykładzie XVI-wiecznego 
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rzeczownika roztyrk i współczesnego rozterka ukazałam semantyczne przeobrażenia 

leksemu, kształtowanie sie dominant znaczeniowych i problemy związane z ich 

odpowiednią interpretacją. Z kolei na przykładzie frazy przyjdzie sądzić żywych i 

umarłych z Credo przedstawiłam zawiłości interpretacyjne wynikające ze zderzenia 

homonimicznych form imiesłowowych, które dawniej były typowym przykładem na 

użycie składni supinum wraz z konotowaną formą dopełniacza, obecnie zaś 

równobrzmiące formy stanowią biernik podlegający zwykłej zależności od czasownika 

nadrzędnego. 

Artykuł pt. „Słownik polszczyzny XVI wieku” a badania nad zróżnicowaniem 

polszczyzny szesnastowiecznej (pozycja I.B.3) zamyka pierwszą część cyklu głównego. 

Prezentuję tu SPXVI jako obszerne źródło dokumentacyjne dla badań nad wewnętrznym 

zróżnicowaniem języka w dobie renesansu, które dostarcza informacji zarówno 

historycznojęzykowych, jak i z zakresu stylistyki historycznej, tekstologii, historii form 

artystycznych czy zagadnień związanych ze strukturą tekstu. Rozbudowane artykuły 

hasłowe SPXVI zawierają wiele danych, zarówno semantycznych, jak i fleksyjnych, 

fonetycznych, składniowych, stylistycznych, co zbliża je do „opracowań 

monograficznych o charakterze leksykograficznym”. Interdyscyplinarność oraz 

wielowarstwowość prezentowanego w słowniku opisu jednostek leksykalnych 

rozpatruję na kilku podstawowych płaszczyznach: 1) zróżnicowania gatunkowego i 

tematycznego ekscerpowanych na potrzeby SPXVI tekstów z epoki, 2) kształtowania się 

paradygmatów fleksyjnych w obrębie poszczególnych klas leksemów odmiennych, a 

także 3) składniowego i frazeologicznego uwikłania poszczególnych jednostek języka. 

Omówione w artykule płaszczyzny ukazały możliwości wykorzystania SPXVI w 

licznych badaniach nad odmianami polszczyzny wieku XVI na różnych poziomach. 

Zróżnicowanie tekstów z XVI wieku (czasowe, regionalne, gatunkowe, tematyczne) ma 

swoje odbicie w języku i leksyce, stąd za niezwykle cenny zasób informacji 

leksykograficznej należy uznać każdorazowo podawaną przez SPXVI dokładną 

informację źródłową (z podaniem strony tekstu). Pozwala to na charakterystykę 

różnorodnych zjawisk językowych z możliwością umiejscowienia ich zarówno w czasie 

(z dokładnością co do roku na przestrzeni całego wieku XVI), jak i przestrzeni (z 

uwzględnieniem konkretnego regionu ówczesnej Polski dla autora i wydawcy tekstu). 

Analiza wybranych artykułów hasłowych SPXVI pozwala np. na ustalenie, kiedy jakaś 

nowa forma pojawiła się w języku, czy była ograniczona terytorialnie, czy jej wejście, 
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ekspansja lub zanik miały źródła stylistyczne, ewentualnie – przez jakie style języka lub 

w jakich środowiskach się szerzyła. Nie mniej istotne jest podejście SPXVI do opisu 

dystrybucji form równoległych. Dzięki indywidualnej analizie w obrębie poszczególnych 

leksemów, bądź grup leksemów, można dotrzeć do takich uwarunkowań owej 

dystrybucji, które nie mieszczą się w standardowych opisach lingwistycznych. Dopiero 

odpowiednio obszerna, reprezentatywna i w miarę kompletna dokumentacja źródłowa 

daje możliwość dostrzeżenia różnego typu uwarunkowań dystrybucji wariantów: 

pozycyjnych (w wierszu, w rymie, w tytułach itp.), stylistycznych (np. w pismach 

polemiczno-religijnych, w poetyckich przekładach psalmów, w literaturze 

epigramatycznej itp.) czy bardziej idiolektalnych (tylko u Reja, tylko w 

antropomorfizowanym opisie gry w szachy itp.). 

O tym, że materiał słownikowy może służyć diachronikom penetrującym różne 

poziomy polszczyzny historycznej, świadczą dalsze artykuły przedstawionego do 

awansu cyklu artykułów. Jako redaktor haseł mam dostęp do szerszego materiału niż 

osoby korzystające tylko ze słownika. Wydaje się, że przy opracowywaniu zagadnień 

szczegółowych właśnie taka całościowa baza materiałowa dla poszczególnych haseł 

gwarantuje lepszą orientację w temacie i pozwala na wyciąganie własnych krytycznych 

uogólnień, niepodyktowanych wyłącznie narzuconą przez leksykografa interpretacją. 

Pierwsza część cyklu ma charakter ogólny, a prezentowane egzemplifikacje 

opisywanych problemów stanowią jedynie dodatkową, wybiórczą ilustrację. Druga 

część cyklu (pozycje I.B.4-6) operuje już na zdecydowanie większej liczbie przykładów 

obrazujących wykorzystanie praktycznej wiedzy redaktora SPXVI w różnego typu 

badaniach lingwistycznych na poziomie teoretycznym. Jak zaznaczyłam w poprzedniej 

części, informacja słownikowa zawarta w SPXVI ukazuje praktycznie wszystkie poziomy 

struktury języka. Część drugą cyklu stanowią konkretne dociekania z zakresu 

historycznojęzykowego opisu polszczyzny doby renesansu, wykorzystujące SPXVI na 

poziomie analizy składniowej, fonetycznej i słowotwórczej. 

Artykuł pt. Sposób przedstawienia problemów składniowych w „Słowniku 

polszczyzny XVI wieku” (pozycja I.B.4) stanowi całościowy, wyczerpujący – acz 

skondensowany w formie – informator słownikowego opisu zagadnień z zakresu 

składni. Interpretacja składniowa stanowi z jednej strony trudną kwestię dla 

leksykografa, z drugiej – jej słownikowy opis jest stosunkowo trudny w odbiorze dla 

przeciętnego użytkownika słownika. Artykuł ma na celu przybliżenie zasad 
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leksykograficznego opisu haseł na poziomie syntaktyki. Zważywszy na to, że konstrukcje 

składniowe poważnie odbiegają w XVI wieku od stanu w późniejszych epokach, ich 

właściwa interpretacja decyduje o oznaczeniu funkcji wyrazu w tekście i o znaczeniu 

tekstu. Skupiam tu uwagę na dwóch problemach: sposobie opracowania haseł 

formalnych i sposobie formułowania informacji składniowych w pozostałych hasłach. 

By nie poprzestawać na gołosłownych stwierdzeniach, każdorazowo przedstawiam 

słownikowe egzemplifikacje opisywanych zagadnień. Problematykę składni 

średniopolskiej poruszyłam ponadto w omówionym wcześniej artykule z pierwszej 

części cyklu (pozycja I.B.2) oraz w rozdziale monografii (pozycja II.B.5). 

Artykuł dotykający kwestii fonetyki (pozycja I.B.5) ma bardzo wąski charakter, 

ukazuje problemy związane z należytym odczytaniem formy podstawowej rzeczownika 

w zwrotach typu nie mieć równia. Jego główną wartością jest wskazanie, jak istotna jest 

dokładna, drobiazgowa analiza barwy samogłosek w ekscerpowanym materiale 

tekstowym. Okazuje się bowiem, że wszystkie znane dzieła leksykograficzne 

rekonstruowały formę rzeczownika jako rówień, podczas gdy analiza barwy samogłoski 

w końcówce G sg rzeczownika (zawsze -å) w utartym zwrocie wyraźnie wskazuje, iż 

mamy do czynienia nie z leksemem rodzaju męskiego rówień, a regularnym 

rzeczownikiem rodzaju nijakiego równie, ponieważ tylko w tym wypadku uzasadnione 

jest pochylenie końcówkowej samogłoski dopełniacza. Do zagadnień związanych z 

należytym odczytaniem tekstu na podstawie analizy barwy samogłosek nawiązałam 

również w artykule spoza cyklu głównego (pozycja II.B.8), a szerzej na temat fonetyki 

wypowiedziałam się w różnych częściach monografii (pozycja II.B.5) i częściowo w 

artykule poświęconym grafii zabytku z początku XVII wieku (pozycja II.A.2). 

O wykorzystaniu analizy słowotwórczej przy ustalaniu znaczeń XVI-wiecznych 

formacji pisałam w artykule z pierwszej części cyklu (pozycja I.B.1). W artykule Co 

potrafił XVI-wieczny Polak, czego nie potrafi ten współczesny? Cechy semantyczno-

gramatyczne w gnieździe POTRAFIĆ (wiek XVI a współczesność) (pozycja I.B.6) zawarłam 

szczegółową egzemplifikację dociekań semantycznych i formalnych dla czasownika 

potrafić. Zwróciłam uwagę na szereg różnic w charakterystyce językowej leksemu w XVI 

wieku i współcześnie: kwestię aspektu, uwarunkowań składniowych, związków z 

formalną podstawą słowotwórczą, a także uogólnień normatywnych. Dzięki 

wykorzystaniu elementów analizy gniazdowej odtworzyłam i usystematyzowałam 

historycznie żywe zależności formalno-semantyczne między czasownikami 
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przedrostkowymi potrafić, potrafiać i nieprefigowanymi trafić, trafiać. W związku z 

istnieniem powiązań genetycznych między nimi można było przedstawić czasowniki 

przedrostkowe jako regularne formacje adwerbialne usytuowane na pierwszym takcie 

kilku gniazd słowotwórczych TRAFIAĆ, TRAFIĆ, podczas gdy współcześnie czasownik 

potrafić stanowi już tylko samodzielne centrum dwu pustych gniazd, wyłącznie w 

postaci POTRAFIĆ, którą interpretuje się jako dwuaspektową. 

Część trzecia cyklu przedstawia jeden z wątków, które zajmują szczególne 

miejsce w mojej pracy badawczej: kulturowe determinanty w pracy leksykografa – 

historyka języka. Składające się na tę część cztery artykuły (pozycje I.B.7-10) 

przedstawiają dociekania semantyczne i stylistyczne związane z renesansową 

obyczajowością w świetle realnych związków języka z ówczesną rzeczywistością 

pozajęzykową. 

W artykule Nominacja osobowa wskazująca płeć męską w leksyce XVI-wiecznej (na 

przykładzie rzeczowników mężczyzna i mąż) (pozycja I.B.7) przedstawiłam na 

podstawie bogatego materiału tekstowego, jak rzeczowniki mąż i mężczyzna 

funkcjonowały w XVI-wiecznej polszczyźnie, a następnie zestawiłam swoje wnioski ze 

stanem współczesnym, co pozwala dostrzec istotne zmiany w ich znaczeniu, zakresach 

użyć, nacechowaniu, uwarunkowaniach składniowych, produktywności, paradygmacie. 

Dopełnieniu analizy służy przegląd derywatów utworzonych od obu apelatywów. Wśród 

wniosków dotyczących znaczenia omawianych wyrazów w dobie średniopolskiej na 

szczególną uwagę zasługują: 1) nazywanie mężczyzną człowieka płci męskiej bez 

względu na wiek, 2) możliwość odniesienia nazw mężczyzna i mąż nie tylko do ludzi (w 

znaczeniu ‘samiec’), 3) możliwość odniesienia nazwy mąż do ludzi bez względu na płeć 

(w znaczeniu ‘człowiek’). Przedstawiona w artykule analiza po raz kolejny potwierdza 

tezę, iż w historycznym opisie semantycznym wyrazów – zwłaszcza tych, które 

funkcjonują w języku do dziś – nie możemy, jako użytkownicy współczesnej odmiany 

języka, poddawać się sugestiom podyktowanym naszymi przyzwyczajeniami 

językowymi. Zwykle należy od podstaw budować semantyczną (i nie tylko) eksplikację, 

swobodnie posługując się elementarnymi komponentami znaczeniowymi, bazując 

wyłącznie (lub przynajmniej: przede wszystkim) na tym, czego dostarczają dawne 

teksty. 

Drugi artykuł, zatytułowany Symbolika nominacji ludzi za pomocą rzeczownika 

baran – wpływ religii na kształtowanie się personifikowanego znaczenia apelatywu 
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(pozycja I.B.8), prezentuje przemiany semantyczne, jakie zaszły w znaczeniu apelatywu 

baran użytym jako nazwa człowieka. Na podstawie tekstów literatury religijnej i 

nawiązujących do niej utworów świeckich ustaliłam podstawowe znaczenia 

antropomorfizowanego rzeczownika w XVI wieku. Znaczenia miały wówczas 

nacechowanie zdecydowanie pozytywne, ponieważ odnosiły się do Chrystusa, 

wyznawców religii katolickiej, a także – w szerszym zakresie – do ludzi cnotliwych i 

prawych. W następnych wiekach doszło do całkowitej zmiany owego nacechowania, a 

sam wyraz zaczął funkcjonować jako obelga, wnosząc wybitnie pejoratywne wartości. W 

układzie równoległym przeprowadziłam również analizę porównawczą ewolucji 

semantycznej formacji deminutywnej baranek, która także mogła pełnić funkcję 

nominacji osobowej. W tekstach doby średniopolskiej wyraz funkcjonował w 

znaczeniach paralelnych do podstawy słowotwórczej, później jednak nastąpiło znaczne 

rozgraniczenie w dystrybucji obu wyrazów, a ich semantyczna ewolucja poszła w dwu 

zupełnie różnych kierunkach. Dla deminutivum nie odnotowano tak wyraźnej melioracji 

znaczeniowej jak w wypadku rzeczownika baran. 

Dwa kolejne artykuły poświęcone są pojęciom o negatywnym zabarwieniu. W 

artykule Kultura językowa XVI wieku w kontekście obyczajowości i nieobyczajności 

(pozycja I.B.9) skupiłam się głównie na środkach językowych nazywających to, co w 

kulturze ocenia się jako nieobyczajne, niewłaściwe lub takie, o którym się nie mówi. 

Porównałam zależności między kulturowym i językowym tabu w wieku XVI i XXI, 

wskazując na istotną różnicę w postrzeganiu owych powiązań. Analiza wykazała, że to, 

jak język reaguje na kulturowe i obyczajowe tabu, zmieniało się przez stulecia, być może 

nawet w większym zakresie, niż moglibyśmy dziś przypuszczać. W polskich tekstach 

pochodzących z XVI wieku opisy wszelkich zachowań uznawanych za nieobyczajne lub 

naganne przybierały różne formy. Jak wskazałam w artykule pt. (Nie)dosłownie o 

cudzołóstwie w polszczyźnie XVI wieku (pozycja I.B.10), w pewnej grupie tekstów o 

cudzołóstwie, nierządzie, stręczycielstwie, dzieciach z nieprawego łoża mówiono 

wprost, używając dosłownych sformułowań i jednoznacznych, często wulgarnych, 

wyrażeń. Niekiedy jednak brak akceptacji dla wskazanych kwestii łączył się także ze 

zjawiskiem eufemizacji, co prowadziło do wykształcenia w języku swoistych typów 

kodowania przekazu, które w mniejszym lub większym stopniu zaciemniały wypowiedź. 

W artykule przedstawiłam wybrane środki leksykalne wykorzystywane w literaturze 

XVI-wiecznej jako nominacje najbardziej typowych zjawisk związanych z opisywaną 
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sferą obyczajowości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ówczesnego 

nacechowania wyrażeń językowych, które dziś uznalibyśmy za mocne wulgaryzmy.  

Oba artykuły podtrzymują tezę, która pojawiła się również w artykule spoza cyklu 

głównego (pozycja II.B.11; por. też II.B.10), iż w dobie renesansu z całą pewnością nie 

wykształciła się jeszcze językowa kategoria wulgaryzmu w dzisiejszym rozumieniu, choć 

w tekstach mamy liczne poświadczenia wyrazów, które obecnie uznalibyśmy za 

wulgarne, a nawet kakofemiczne. Nawiązując do współczesnego rozumienia pojęcia 

wulgaryzmu systemowego (właściwego), należy zwrócić uwagę, iż naruszenie 

konwencji językowej, czyli to, co obecnie ma miejsce na planie języka, w polszczyźnie 

XVI wieku odbywało sie głównie na planie rzeczywistości pozajęzykowej. Najistotniejszą 

kwestią było zatem samo naruszenie konwencji obyczajowych, nic natomiast nie 

wskazywało na to, że nazwanie owych zachowań takim a nie innym słowem miałoby się 

wiązać z łamaniem, bądź nie – konwencji językowej. Nie dostrzegamy zatem istotnego, 

systemowego ograniczania językowej dystrybucji słów takich jak kurwa, dupa, srać w 

porównaniu z leksemami typu nierządnica, rzyć, zadek, kakać.  

* 

Cykl artykułów pt. Leksykografia historyczna a wiedza o przeszłości języka. Na 

przykładzie polszczyzny XVI wieku stanowi wielopłaszczyznową refleksję nad 

polszczyzną XVI wieku z perspektywy leksykografa opracowującego historyczny 

słownik języka tego okresu (specyfikę pracy nad SPXVI przedstawiłam w artykule 

II.B.17). Praktyka słownikarska, która zaowocowała zredagowaniem blisko tysiąca 

haseł w tym obszernym dziele leksykograficznym (pozycja II.C.a) oraz redakcją tomu 

(pozycja II.C.b), każe analizować zjawiska języka dawnego z wielką pieczołowitością i 

aptekarską skrupulatnością. Punktem wyjścia dla wszystkich przedstawionych 

rozważań dotyczących badania słownictwa dawnego zawsze jest tekst. Aspekt 

praktyczny, obycie z językiem epoki poprzez dobrą znajomość możliwie jak największej 

liczby utworów wówczas powstałych wprowadza badacza w językowy obszar dawnej 

polszczyzny. Podbudowa teoretyczna – wiedza ściśle lingwistyczna – język ten przybliża, 

natomiast rozbudowana, wielopłaszczyznowa wiedza o okresie historycznym stanowi 

konieczne dopełnienie kompetencji przy badaniu słownictwa dawnego i ustalaniu 

znaczeń leksemów w słownikach historycznych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

a. Zainteresowania naukowe (pozostałe publikacje) 

Moje zainteresowanie lingwistyką historyczną, zwłaszcza językiem doby 

średniopolskiej, sięga jeszcze okresu studiów polonistycznych. Napisana pod 

kierunkiem prof. Czesława Łapicza praca magisterska to obszerny słownik 

wyekscerpowanej z kolęd polskiego baroku leksyki muzycznej. W pracy tej 

wykorzystałam dodatkowo swoje umiejętności zdobyte podczas nauki w Państwowej 

Szkole Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu (zakończone w 1996 roku 

uzyskaniem dyplomu w klasie śpiewu solowego pod kierunkiem Anetty Wakarecy). 

Zarysowana tematyka stanowiła pierwszy krąg moich dociekań naukowo-badawczych, 

które zaowocowały kilkoma artykułami. Dwa z nich powstały przed uzyskaniem stopnia 

doktora (pozycje II.B.1, 2). Poddałam w nich analizie nazwy aerofonów i chordofonów 

licznie reprezentowane w kolędzie pt. Kapela generalna, zapisanej w 1721 roku w 

rękopiśmiennym zbiorze pieśni bożonarodzeniowych klasztoru Karmelitanek 

krakowskich, tzw. Kantyczce Chybińskiego. Temat polskich kolęd pojawił się również w 

artykułach powstałych po uzyskaniu stopnia doktora (pozycje II.A.1, II.B.7). W 

pierwszym skupiłam się na semantyce terminów gatunkowych nazywających pieśń 

bożonarodzeniową, omawiając używane przez wieki nazwy odnoszące się do kolędy, 

takie jak: rotuła, kantyczka, pastorałka. Wywody poprzedzone zostały opisem etymologii 

rzeczownika kolęda oraz analizą semantycznej ewolucji terminu z uwzględnieniem jego 

znaczeń w języku ogólnopolskim, dialektach i – wzmiankowo – w innych językach. 

Tematem drugiego artykułu był opis rozwoju oraz ustalenie periodyzacji polskiej kolędy 

i pastorałki od zarania gatunku po czasy współczesne. Wskazałam ich cechy stałe i 

zmienne oraz aspekty, które umieszczają kolędę na różnego typu pograniczach 

gatunkowych. Jest to utwór literacko-muzyczny stanowiący szczególny typ twórczości 

religijnej, ze znacznym udziałem elementów świeckich, gatunkowo niespójny, niezwykle 

zróżnicowany wewnętrznie (językowo, stylistycznie, artystycznie, a także tematycznie i 

środowiskowo). Dla ewolucji gatunku ważne było nasilenie związku z treściami 

ewangelicznymi oraz powolne zrywanie genetycznych zależności z utworami typowo 

religijnymi poprzez wzbogacenie tematyki o motywy narodowe i ludowe. Zmianie 

podlegała również warstwa językowa, co szczególnie uwidoczniło się w pastorałkach 

(rubaszne słownictwo, potoczny styl wypowiedzi, a także szeroko rozumiana stylistyka 

popularna). Na przestrzeni wieków obserwujemy w kolędach również podobnie duże 
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zróżnicowanie w ich walorach artystycznych, na co niemały wpływ miały środowiska 

twórcze, z jakich się wywodziły: kościelne, literackie, klasztorne, ludowe (anonimowe). 

* 

Naturalną kontynuacją przedstawionego powyżej kręgu tematycznego jest 

obserwacja szeroko rozumianego wpływu religii na język. Problematyka ta znalazła 

odzwierciedlenie w omówionym wcześniej artykule z cyklu głównego na temat 

nominacji ludzi za pomocą rzeczownika baran (pozycja I.B.8), stanowiła też 

podstawowy trzon dwu kolejnych publikacji: Tożsamość kulturowa (religijna) a wybory 

tłumacza (pozycja II.B.10) i Cechy dyskursu w XVI-wiecznej polemice religijnej (na 

przykładzie nominacji przeciwników religijnych)3 (pozycja II.B.23). 

Pierwszy z artykułów (pozycja II.B.10) porusza problem wpływu tożsamości 

kulturowej, a przede wszystkim religii, na pracę renesansowego tłumacza. Na 

przykładzie tekstów przekładowych powstałych w XVI wieku omówiłam, na jakich 

poziomach dochodziło do ingerencji tłumacza w strukturę formalną lub treściową 

tekstu. Analizowane utwory dzielą się wyraźnie na dwie grupy. Pierwsza to teksty wiary, 

których tłumaczenie musiało wiernie oddawać treść oryginału. Tu niewątpliwym 

wyzwaniem były kwestie leksykalne. Tłumacz z jednej strony musiał znaleźć sposób 

przełożenia nawet tych fragmentów, które opisywały realia zupełnie obce polskiej 

kulturze, a co za tym idzie – nie dysponował jeszcze wypracowanym słownictwem dla 

niektórych desygnatów, z drugiej strony musiał dokonać wyboru, jak oddać w 

przekładzie nazwy własne. Ponieważ często nazwy te nie tylko coś oznaczały, ale 

również znaczyły, translator mógł pokusić się o ich przetłumaczenie za pomocą polskich 

apelatywów oddających ich sens bądź pozostawić je w ich oryginalnym brzmieniu. Poza 

tym na przekładzie odciskała również piętno stylistyka oryginału oraz środki językowe, 

jakimi dysponuje dany język. Dla unaocznienia problemu przedstawiłam przykładowe 

egzemplifikacje, jak XVI-wieczni tłumacze radzili sobie ze znalezieniem odpowiednich 

środków językowych, by należycie oddać i treść, i formę oryginału. Drugą, zupełnie 

odmienną formą pracy tłumacza był przekład tekstu, który znacząco odbiegał od realiów 

kulturowych jego epoki oraz jego światopoglądu religijnego. Tu poddałam analizie 

wybrane fragmenty podręcznika do nauki łaciny pt. Ex P. Terentii comediis Latinissimae 

colloquiorum formulae..., skonstruowanego na zasadzie rozmówek, którego warstwa 

                                                 
3 Publikacja anglojęzyczna, oryginalny tytuł to: Features of the 16th century religious polemic discourse 
(exemplified by the way religious adversaries were called). 
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obca oparta była na wyimkach z komedii Terencjusza. Przedstawiłam sposoby 

ingerencji tłumacza w warstwę treściową służące zminimalizowaniu dystansu między 

jego wiarą chrześcijańską a politeistyczną religią antyczną oryginału. W świetle 

przedstawionych w artykule przykładów można stwierdzić, że religia oraz świadomość 

kulturowa tłumacza miały znaczący wpływ na jego świadome wybory w kształtowaniu 

tekstu przekładowego w zakresie warstwy leksykalnej, gramatyczno-stylistycznej, jak 

również treściowej. 

Literatura utrzymana w duchu polemiki religijnej stanowiła w okresie 

średniopolskim ważną i urozmaiconą gałąź twórczości. Interakcje między zwalczającymi 

się grupami religijnymi pociągały za sobą swoiste przeobrażenia dyskursu – ówczesny 

dyskurs w komunikacji międzywyznaniowej cechowały różnego typu zabiegi 

stylistyczne, które da się zauważyć również na poziomie leksykalnym. Podstawę dla 

opisu cech dyskursu renesansowej polemiki religijnej (pozycja II.B.23) stanowiła 

leksyka ograniczona tematycznie do wyrazów używanych na nazwanie przeciwników 

religijnych. Wszystkie opisane i zilustrowane odpowiednimi fragmentami z tekstów XVI-

wiecznych nominacje adwersarzy religijnych są negatywnie nacechowane i zwykle 

stanowią środek językowy równoznaczny z wyzwiskiem. Przeanalizowałam pod tym 

kątem zarówno pisma katolików, jak i protestantów. Jedne i drugie charakteryzują się 

podobną stylistyką wypowiedzi i niezwykle silnym nasyceniem różnorodnymi środkami 

perswazji. Co jednak najistotniejsze: w stosunku do przeciwników religijnych z 

jednakową skłonnością i katolicy, i protestanci sięgają po apelatywy typu heretyk, 

kacerz, odszczepieniec, apostata. 

Wspomniane grupy religijne były zaciekle zwalczającymi się adwersarzami, 

łączyły się natomiast w niechęci, wręcz pogardzie, do wyznawców judaizmu i islamu. W 

odniesieniu do muzułmanów odnajdziemy zatem przedstawione cechy dyskursu 

zarówno w pismach katolików, jak i protestantów, co uwidocznia współautorski artykuł 

Językowe sposoby kreacji wizerunku muzułmanina w polskiej renesansowej polemice 

religijnej4 (pozycja II.B.14). Obok wykorzystania odpowiednio nacechowanej leksyki 

autorzy stosowali obrazowanie mające na celu ukształtowanie dwu skrajnie różnych 

wizerunków: dobrego, obdarzonego wszelkimi przymiotami chrześcijanina oraz złego, 

pozbawionego jakichkolwiek pozytywnych cech muzułmanina. Doskonałym przykładem 

                                                 
4 Publikacja anglojęzyczna, oryginalny tytuł to: Linguistic Methods Used in Creating Muslims’ Image in the 
Polish Renaissance Religious Polemics. 
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na wielopłaszczyznowe zastosowanie omówionych technik perswazji w językowych 

sposobach kreacji wizerunku muzułmanina jest Alfurkan tatarski Piotra Czyżewskiego, 

wyrosły z nurtu renesansowej polemiki religijnej – tzw. turcyków. Ten powstały na 

początku XVII wieku utwór został wydany w 2013 roku przez historyka, Artura 

Konopackiego, wraz z – zamieszczonym we wstępie – Komentarzem filologicznym 

mojego autorstwa (pozycja II.B.12). Najwięcej miejsca poświęciłam grafii zabytku, co 

znalazło wyraz w artykule Polszczyzna „Alfurkanu tatarskiego” Piotra Czyżewskiego – 

opis zabytku (grafia z elementami fonetyki) (pozycja II.A.2). 

* 

Kwestiom relacji między obyczajowością a językiem w XVI wieku poświęcone 

zostały artykuły wchodzące w skład trzeciej części głównego cyklu publikacji (pozycje 

I.B.9-10). Wątki obyczajowe, które pojawiły się także w omówionym wyżej artykule 

dotyczącym wyborów tłumacza, związanych głównie z aspektem jego tożsamości 

religijnej (pozycja II.B.10), zostały rozwinięte w kolejnym artykule poświęconym 

literaturze przekładowej: Między dosłownością a obyczajowością (o wpływie norm 

kulturowo-obyczajowych na oddawanie w przekładzie realiów stanowiących temat tabu w 

kulturze tłumacza) (pozycja II.B.11). Analizie poddałam wybrane fragmenty tłumaczeń 

komedii Terencjusza pochodzących z różnych okresów: współczesnych, XIX- oraz XVI-

wiecznych. Owo zestawienie unaoczniło, na ile silne były oddziaływania kulturowe 

danej epoki na oddawanie w przekładzie realiów uznanych w czasach tłumacza za 

niezgodne z panującymi normami obyczajowymi, takich jak nierząd, stręczycielstwo, 

cudzołóstwo, gwałt. W wypadku oddawania realiów obyczajowych, które uznaje się za 

zdrożne, dla przekładów współczesnych charakterystyczna jest dosłowność. W 

tłumaczeniach wcześniejszych daje się zauważyć tendencja do stosowania w takich 

wypadkach eufemizacji oraz niejednoznacznych, pojemnych treściowo środków 

językowych. Istotnym powodem szczególnie dużego nasilenia omawianego zjawiska w 

tekście XVI-wiecznym jest przede wszystkim jego dydaktyczne przeznaczenie. 

* 

Wielopłaszczyznowym relacjom między leksykografią historyczną a wiedzą o 

dawnej polszczyźnie, a ściślej: między SPXVI a polszczyzną XVI wieku, poświęcony był 

główny cykl publikacji (pozycje I.B.1-10). Omówione powyżej artykuły również w 

znacznym stopniu dotykały języka i realiów złotego wieku. Wpłynęła na to przede 

wszystkim obrana przed wielu laty droga mojej działalności zawodowo-badawczej. 
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Etatowa praca nad redakcją Słownika polszczyzny XVI wieku każdorazowo pozostawia 

wielki niedosyt. Po zredagowaniu kolejnych haseł poszerzają się horyzonty nie tylko 

natury lingwistycznej, ale także wszelkie inne związane z wiekiem XVI. Pokłosiem 

zainteresowania innymi niż językowe kwestiami są np. dwie publikacje związane z 

ówczesną medycyną: Balneologia oczyma XVI-wiecznego medyka na podstawie „Cieplic” 

W. Oczki (1578) (pozycja II.B.9) oraz W szesnastowiecznym świecie medykamentów i 

technologii dla leczenia chorób wszelakich (pozycja II.B.22). 

Ze względu na ściśle ograniczone ramy analizy materiału leksykalnego w słowniku, 

powstają liczne niedomówienia i chęć rozwinięcia tematów, które klarują się podczas 

pracy redakcyjnej, a które – siłą rzeczy – nie mogą znaleźć odzwierciedlenia w 

opracowywanych artykułach hasłowych. Tu ma swoje źródło nie tylko główny cykl 

publikacji, ale także podstawowy zrąb mojego dorobku naukowego. Jest on w głównej 

mierze związany z SPXVI. Kompetencje zdobyte podczas pracy nad hasłami 

słownikowymi (swoiste studia mikrofilologiczne) dały mi możliwość wypowiadania się 

na różne tematy związane z polszczyzną XVI wieku. Dotyczyły one m.in.: 

1) odpowiedniego odczytania i analizy tekstów dawnych (O czytaniu i odczytaniu dzieł 

literatury staropolskiej. Czy językoznawca czyta inaczej? – pozycja II.B.8; a także I.B.5-6 

oraz rozdziały w monografii – pozycja II.B.5). Zwróciłam uwagę na znaczenie nie tylko 

wiedzy historycznojęzykowej (uwzględniającej np. skrupulatną analizę barwy 

samogłosek), ale również wiedzy pozajęzykowej, z zakresu szeroko pojętej historii 

języka lub w ogóle historii. Pomocne zatem okazują się np.: znajomość dawnych praktyk 

rękopiśmiennych a także wydawniczych w poszczególnych oficynach drukarskich, 

analiza porównawcza tekstów tłumaczonych i oryginałów, analiza leksykograficzna, 

odwołania kulturowe.  

2) kwestii normatywnych w dawnej polszczyźnie (Norma językowa w polszczyźnie 

historycznej – pozycja II.B.21). Wiedzę poprawnościową dotyczącą języka, którym się na 

co dzień posługujemy, czerpiemy z licznych prac o charakterze normatywnym oraz 

własnego wyczucia językowego. W odniesieniu do polszczyzny historycznej brakuje 

nam takiej właśnie intuicji, nie dysponujemy też odpowiednimi poradnikami 

poprawnościowymi dotyczącymi języka interesującego nas okresu. Wśród tekstów z XVI 

wieku znajdziemy jednak nieliczne sądy na temat ówczesnej poprawności językowej. 

Pewne wnioski okazują się zaskakująco bliskie tym nam współczesnym. 
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3) zagadnień szczegółowych z zakresu słowotwórstwa i fleksji (Liczba mnoga 

rzeczowników na -an i -anin w XVI wieku – pozycja II.B.24; TAGSET – pozycja II.C.c.2; 

por. też I.B.6 oraz rozdział w monografii – pozycja II.B.5). Na potrzeby tagowania form 

w korpusie tekstów i Internetowym SPXVI stworzyłam całościowy wykaz odmiennych i 

nieodmiennych części mowy z uwzględnieniem wszystkich form gramatycznych 

wyodrębnianych w SPXVI (pozycja II.C.c.2). Musiałam tu uwzględnić nie tylko formy 

zwykle pojawiające się w odmianie wyrazów, ale także formy bardzo rzadkie, a nawet 

hipotetyczne (np. w obrębie czasowników inf pass, pass plusq, plusq 3 pl subst m). Z kolei 

wskazany artykuł (pozycja II.B.24) stanowi pierwszą część rozważań językowych nad 

formami liczby mnogiej rzeczowników na -an i -anin. W części tej przedstawiłam 

historię obu formacji oraz problemy, jakie wynikają z homonimii ich form w liczbie 

mnogiej. Na podstawie analizy użyć obu typów słowotwórczych w XVI-wiecznych 

tekstach wskazałam pewne cechy o charakterze fonetycznym i morfologicznym, które 

jednak pozwalają na odróżnienie ich niektórych form pluralis. Część pierwsza (pozycja 

II.B.24) i druga (przyjęte do druku) prezentują bogaty materiał egzemplifikacyjny 

pochodzący z renesansowych tekstów i materiałów SPXVI. W kolejnych częściach, nad 

którymi obecnie pracuję, dokładnie omawiam historycznojęzykowy rozwój 

niejednorodnej grupy rzeczowników na -anin, jej zależności z grupą formacji na -an, a 

także uściślam zasady dotyczące repartycji końcówek N-V pl i G pl w polszczyźnie 

historycznej i współczesnej. 

Na tym podłożu powstała również moja rozprawa doktorska dotycząca języka 

łacińsko-polskich rozmówek Mateusza z Kęt z 1545 roku, która stała się – w 

przeredagowanej wersji – podstawą wydanej w 2010 roku monografii pt. Polska wersja 

przekładowa „Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formule…” Mateusza z 

Kęt. Studium języka autora na tle polszczyzny XVI wieku (pozycja II.B.5). Celem pracy był 

możliwie najbardziej wyczerpujący opis języka utworu i umiejscowienie go na tle 

polszczyzny XVI wieku. W poszczególnych rozdziałach książki omówiłam kolejno: grafię, 

fonetykę, fleksję, wybrane struktury składniowe, słownictwo oraz techniki przekładu 

sentencji łacińskich. Na temat wybranej leksyki Rozmówek pisałam ponadto w artykule 

Osobliwości leksykalne „Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formule…” 

Mateusza z Kęt (pozycja II.B.3; por. też II.B.10). 

Równie dużo miejsca poświęciłam opisowi i popularyzacji SPXVI. Służyły temu nie 

tylko przedstawione wyżej publikacje o charakterze ogólnym (pozycje I.B.3-4) i 
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szczegółowym, wskazującym możliwości wykorzystania SPXVI w różnorodnych pracach 

badawczych (pozycje I.B.5-7), ale przede wszystkim artykuły o słowniku i jego 

twórcach. Wzięłam udział w projekcie IBL, w ramach którego została opublikowana 

monografia z rozdziałem mojego autorstwa, przedstawiającym historię SPXVI od 

momentu powstania jego koncepcji do roku 1989 oraz specyfikę pracy redakcyjnej w 

SPXVI (Historia „Słownika polszczyzny XVI wieku” – stały element historii Instytutu Badań 

Literackich PAN. Rola pracowni toruńskiej w rozwoju prac nad „Słownikiem” – pozycja 

II.B.17). Na potrzeby publikacji odbyłam kwerendę w Archiwum IBL, by jak 

najdokładniej opisać losy tego przedsięwzięcia leksykograficznego i wydobyć fakty, o 

których do tej pory nie pisano. Jednym z moich założeń było upamiętnienie wszystkich 

osób biorących udział w pracach nad SPXVI w latach, jakie obejmował projekt. 

Opublikowałam także dwa wspomnienia o prof. Franciszku Pepłowskim, wieloletnim 

kierowniku Pracowni SPXVI i niedoścignionym znawcy polszczyzny XVI wieku (pozycje 

II.B.4 i II.B.20). Bezsprzecznie popularyzacji słownika poza granicami kraju posłużył 

wydany w Seulu anglojęzyczny artykuł Several words on the „Dictionary of the 16th 

Century Polish Language” (pozycja II.B.19), przedstawiający pokrótce historię SPXVI, 

jego zawartość i założenia metodologiczne. W pewnym zakresie promocji SPXVI służył 

również projekt NPRH, w którego ramach został udostępniony korpus tekstów XVI-

wiecznych (pozycja II.C.c.3). Zakładał on podwójne korzyści: z jednej strony ułatwiał 

pracę nad słownikiem, ponieważ przepisane zostały materiały archiwalne – będące już 

w bardzo złym stanie powstałe przed kilkoma dziesiątkami lat transliteracje XVI-

wiecznych tekstów, z drugiej strony – udostępniona została badaczom elektroniczna 

wersja całego kanonu wykorzystywanych w SPXVI tekstów. 

* 

Pewną odskocznią od tematyki związanej z SPXVI było zainteresowanie literaturą 

Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). Na tym gruncie powstały wspomniane 

wcześniej publikacje dotyczące Alfurkanu tatarskiego, XVII-wiecznego paszkwilu na 

społeczność tatarską (pozycje II.A.2. i II.B.12), oraz wizerunku muzułmanina w 

renesansowej literaturze (pozycja II.B.14). Tu wymienić należy również artykuły 

prezentujące literaturę Tatarów WKL z perspektywy historyka języka: Znaczenie 

literatury Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego dla badań lingwistycznych nad 

polskimi tekstami dawnymi (pozycja II.B.16) i Literatura Tatarów Wielkiego Księstwa 

Litewskiego oczyma językoznawcy diachronisty (pozycja II.B.18). Za szczególnie istotne 
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doświadczenie uznaję udział w projekcie NPRH, którego byłam współkoordynatorem 

(pozycja II.G.10). Zakładał on filologiczno-historyczne opracowanie tefsiru z drugiej 

połowy XVI wieku, który był pierwszym przekładem Koranu na język polski. Opis 

projektu przedstawiłam we współautorskim artykule popularno-naukowym (pozycja 

II.B.13), a założenia dotyczące problematycznych kwestii transliteracji w artykule pt. 

Analogie między zasadami wydawania tekstów staropolskich a założeniami edycji 

transliterowanego tefsiru Tatarów WKL. Uściślenie podstawowych pojęć oraz kwestii 

technicznych (pozycja II.B.15). Na potrzeby projektu nauczyłam się odczytywania 

polskich tekstów zapisanych odpowiednio dostosowanym alfabetem arabskim 

(uczestniczyłam w warsztatach zorganizowanych przez doświadczonego i uznanego 

kitabistę, kierownika projektu, prof. Czesława Łapicza), dzięki czemu mogłam dokonać 

autorskiego opracowania wyznaczonych sur z kilku źródeł – tefsirów: Chalila 

Józefowicza, londyńskiego, z Olity i Józefowa (pozycja II.C.c.1). 

 

b. Udział w grantach 

(Por. pozycja II.G.) 

W trakcie zatrudnienia w IBL PAN brałam udział w 12 projektach zespołowych, w 

tym – jednym międzynarodowym. Większość z nich realizowana była w Pracowni SPXVI. 

W ramach tych projektów wykonywałam dodatkowe prace (poza etatem) na rzecz 

słownika – redakcja haseł, prace techniczne (korekta leksykograficzna, przepisywanie 

haseł, tekstów itp.), praca badawczo-techniczna (pozycja II.G.9; publikacja II.C.c.2). 

Ponadto uczestniczyłam w dwóch projektach realizowanych poza Pracownią SPXVI: w 

Instytucie Badań Literackich PAN – projekt Instytut Badań Literackich w życiu 

naukowym, kulturalnym i społecznym PRL w latach 1948–1989. Postawy inteligencji 

wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego 

(pozycja II.G.11; publikacja II.B.17) i na UMK – międzynarodowy projekt Tefsir – projekt 

filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów 

Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język 

polski) (pozycja II.G.10; publikacje: II.B.15, II.C.c.1). W projekcie tym pełniłam ponadto 

funkcję koordynatora. 

 

c. Udział w konferencjach 

(Por. pozycja II.I.) 
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W ramach poszerzania naukowych horyzontów uczestniczyłam w ponad 50 

konferencjach naukowych w Polsce, Czechach i na Litwie. Wygłosiłam referaty na 26 z 

nich. Wielokrotnie przewodniczyłam obradom, trzykrotnie byłam członkiem komitetu 

organizacyjnego, raz także komitetu naukowego. 

 

d. Działalność na rzecz środowiska naukowego, dydaktyczna i w zakresie 

upowszechniania i promocji nauki 

Jako pracownik naukowy zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk nie prowadziłam 

regularnych zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem jednorazowego zastępstwa, w ramach 

którego przez jeden semestr prowadziłam zajęcia z historii języka na UMK (pozycja 

III.I.2). Wielokrotnie natomiast przeprowadzałam gościnne zajęcia w Pracowni SPXVI 

dla studentów (pozycja III.I.1). 

Jestem członkiem trzech krajowych towarzystw naukowych (pozycja III.H), a w 

toruńskim oddziale Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego byłam członkiem komisji 

rewizyjnej, a obecnie pełnię funkcję skarbnika. 

Występowałam również w charakterze recenzenta, raz dla czasopisma polskiego 

(pozycja III.P.3) i kilkakrotnie dla wydawnictw brytyjskich (pozycje III.P.1-2). Jestem 

również autorem jednej recenzji książki opublikowanej na łamach czasopisma 

naukowego (pozycja II.B.6). 

 

e. Inne 

Liczba cytowań według Publish or Perish: 37; Hirsch h-index: 3, Egghe g-index: 5. 

 


