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Po co taki słownik? 

Lecz, że mu usta stękáią i ięczą,  

Dla tego plagi nieznośne mię dręczą,  

Dla tego mię BOG dotyka i draźni,  

Ze znieść cierpliwie trudno iego łaźni.  

Ná moie bole, práwie iest záwziętem, 

Obie mi nogi twardym ścisnął pętem, 

I wszytkie ścieszki bodzcámi otoczył, 

Bym z nich bez szwanku nigdzie nie 

wyskoczył.  
    ChrośJob 123.  
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Co to znaczy? 



Co znaczy wyraz bodziec? 

• W słowniku współczesnej polszczyzny, np. USJP 

PWN: 
1. fizjol. «czynnik wywołujący reakcję organizmu» 

• Bodziec chemiczny, mechaniczny, świetlny. 

• Bodziec wewnętrzny, zewnętrzny. 

2. książk. «okoliczność, zdarzenie, czynnik zachęcający do 

działania; podnieta, zachęta, pobudka» 
• Bodźce finansowe, materialne. 

• Dodać, dostarczyć komuś bodźca do pracy. 

• Stać się bodźcem do ożywionej działalności społecznej. 

• Zajrzyjmy do e-SXVII 

– http://xvii-wiek.ijp-pan.krakow.pl/pan_klient 

– http://sxvii.pl/  
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Jak powstawał słownik w XX w.? 

• 1954-1993:  

– opracowanie koncepcji, 

– ustalenie kanonu źródeł, 

– ekscerpcja, w wyniku której powstało prawie 3 mln kart z cytatami. 
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Koniec XX wieku – początek edycji 

• 1996:  

– wydanie zeszytu 

próbnego S-XVII 

 

• 1999: 

– wydanie 1. zeszytu  

 I tomu S-XVII 
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Pytanie z roku 2005: 

 

 

 Czy i jak komputeryzować prace nad 

Słownikiem języka polskiego XVII           

i 1. połowy XVIII wieku? 
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Rok 2005 – początek 

rewolucji 
• Zawieszenie wydawania wersji 

drukowanej. 

• Opracowanie założeń słownika w 

wersji elektronicznej. 

• Zatrudnienie informatyka, który 

stworzył cały system informatyczny 

S-XVII: 

– bazę danych, 

– formularza dla autorów haseł 

– program przekształcający dane z bazy 

na tekst artykułów hasłowych. 
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Postulaty sprzed 11 lat… 

•19.10.2016 •Gästföreläsning,                                    
Stockholms universitet 

•10 



Wątpliwości sprzed 11 lat… 
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Pesymizm nieuzasadniony… 
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Marzenia o korpusie 
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Trudne początki  

• Konieczność zmian wieloletnich 

przyzwyczajeń członków zespołu. 

• Opór najstarszych członków zespołu i 

części środowiska językoznawczego. 

• Czasowe zahamowanie prac. 
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Opłacało się  
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Typowy artykuł hasłowy 

BACIK rzecz. m 

Słowniki: SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują  

Słownik SStp nie notuje 

Formy gramatyczne: 

 lp M. bacik; D. bacika; B. bacik; Ms. baciku;  

 lm M. baciki 

>>łódka, szalupa<<: 

– Łódź/ łódka máła/ wiélka/ dłubána/ szyta/ barká/ bat/ bacik/ łozá. 
Nauicula, nauigiolum [...] Scapha [...] Phasellus [...]. Kn 367. 

– A gdysmy pod niektory máły wysep przypłynęli/ ktory zowią Klaudá/ 
ledwiesmy mogli bacik zátrzymáć. BG Dz 27, 16. 

– A gdy żeglarze myślili z okrętu uciec/ y spuścili bacik ná morze/ chcąc 
rzekomo od przodku okrętu zárzucáć kotwice/ Rzekł Páweł 
Setnikowi y żołnierzom: Jesli ci nie zostáną w okręcie/ wy záchowáni 
być nie możecie. Tedy żołnierze obcięli powrozy u baciká y dopuścili 
mu odpáść. BG Dz 27, 30-32. 

– Lodz/ łodká máłá/ bárrká [!]/ bácik. SzyrDict 134. 

– Przy onym okręcie/ w ktorym on iáchał/ był ná zádzi uwiązány bacik 
ieden mały ná powrozie. StarKaz II, 47. 

– Nie wielki ale piekny Ogrod y Kanały na ktorych Baciki ładne były. 
SobTDzien 8. 

– Bacik. kleines Boot, ein Nachen. nacelle, ésquif. T 17. 

Autor: PK 
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A może dodać ilustracje? 
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Tzw. hasła podwójne 

• Jeżeli formy tekstowe nie pozwalają 

na jednoznaczne odtworzenie formy 

hasłowej, tworzymy hasła z dwiema 

formami hasłowymi. 
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Tzw. hasła podwójne 

• Jeżeli w materiale są poświadczone 

dwa paradygmaty wariantywne pod 

względem rodzaju:  

 

ABRYS rzecz. m, *ABRYSA rzecz. ż   

Formy: lp M. abrys; D. abrysu; B. abrys // 

abrysę; N. abrysem; Ms. abrysie; ~ lm 

M. abrysy; D. abrysów; C. abrysom; B. 

abrysy; N. abrysami; Ms. abrysach.  

1. » plan, projekt, zapis; układ, zarys « 

2. » szkic, rysunek « 

3. » wizerunek, obraz « 

•19.10.2016 •Gästföreläsning,                                    
Stockholms universitet 

•19 



Tzw. hasła podwójne 

• Dla rzeczowników mających 

wariantywną budowę morfologiczną 

(np. temat fleksyjny poszerzony o 

przyrostek tematowy lub bez tego 

przyrostka).  

 

ARYJAN, ARYJANIN rzecz. m  

Formy: lp M. aryjan // aryjanin; D. aryjana; 

C. aryjanowi; Ms. aryjaninie; W. 

aryjaninie // aryjanie; ~ lm M. aryjani // 

aryjanowie // arianie; D. aryjanów; C. 

aryjanom; B. aryjanów; N. aryjany.  
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Tzw. hasła podwójne 

Dla niektórych rzeczowników zapożyczonych z 

łaciny, zakończo-nych tam np. na -us, -um, -or: 

 

AMIJANTUS, *AMIJANT rzecz. m 

Formy: lp M. amijantus; Ms. amijancie. 

» minerał, odmiana azbestu « 
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Problem wariancji 
• Báldekin złoty rospięty ná sznurze Wisiał drogiemi tkány 

iedwabiámi. TasKochGoff 422. 

• Báldakin/ v. Ciennik. Kn 13. 

• Insignia zaś victoriae przed nogi I. K. M. v Báldáchinu Zołnierstwo 
rzuczáło. MerkPol 271. 

• Nad nią baldachim nieoszacowany Z klejnotów wszytek noszono 
ubrany. BorzNaw 49. 

• Ten Pan [król] [...] ktorego więcey znamy ná koniu, niż ná Thronie, 
pod Namiotámi niż Báldákinámi. LubJMan 93. 

• Cesarze pod baldachynámi Stoią, pieknemi swiecąc ozdobami. 
OblJasGór 151v. 

• Sequebantur tedy damy, wprzód stateczne, znaczne senatorów 
żony, wszytko godnie wprzód przed ołtarzem kortezyją, potym 
przed księstwem czynią, i klękają na ziemi niedaleko beldekina. 
BillTDiar 77v. 

• Ná śrzodku Dziedzińca przed Pałacem 4. kolumny, Baldakin 
bogaty axamitny karmazynowy galonem y frandzlą bogatą 
przyozdobiony wspierały [...]. GazPol 1735/48, 2 nlb. 

• Pani szczęścia [...] Pod Baldachinem Siedzi złotolitym. DrużZbiór 232. 

• Z Królem JM pod beldakiem siedziała księżna matka królewska i 
legat papieski z posłem cesarskim Szanffgociem. ChrapDiar II, 536.  

• Baldachium tysz nagotowali byli Raycy Tabinowe, pozłociste, który 
[!] mieli niść nad nim sami, ale dla niepogody dali pokoy. GollPam 24-

25.  
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Warianty w artykułach 

hasłowych 

BALDACHIUM rzecz. n 

BALDEKIN rzecz. m 

 [warianty fonetyczne:] 

 BALDEKIN, BALDACHIN, BALDAKIN, 

BALDACHIM, *BALDACHYN, *BELDAKIN, 

BELDEKIN, BALDECHIN  

BELDAK rzecz. m 
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Indywidualizmy, okazjonalizmy... 

• ...czemuż się tedy nie zowiecie Apostolikámi/ 

Epistolarzámi/ Apokálipsikámi/ Prophetykámi/ 

Bibliakámi? Lacno odpowiedzą. Chcą zgołá 

iáko nadáley rozrożnić się od Kátholikow. 
BirkNiedz 131.  

• Nuż wątpić się nie może/ iż to iedenże beł u 

rożnych/ Bał/ Báál/ Beł/ Beel y Bellus. A że od 

waleczności ták beł názwány/ sáme słowá 

bellum, to iest walka y baleczność ábo 

waleczność/ tákże walił ábo bálił/ bił y bol 

wydaią. DembWyw 64.  

• Poczęli byli mężnie chłopislausowie strzelać. 

DembPrzew 67.  
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Frazeologizmy, połączenia terminologiczne  

Skąd wiemy, że były „ustabilizowane” 

lub „częste”, jeśli mamy kilka 

wystąpień, a czasem tylko jedno? 

– Na koniec i Belgrad forteca prawie 

niedobyta w akord poszedłszy, poddała 

się, prosząc o pokój Turczyna. KronZak 

200.  

– Dasz znosne kondycye staniemy w 

Accordzie Bez krwie rozlania; Turkom, 

tak powiedz y Ordzie. PotWoj 19.  
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Frazeologizmy, połączenia terminologiczne  

• To początek dopiero tego cos nawarzył piwa ktore, że 

źle uwarzone przykre iest. Iak się ponim dochowasz 

kwasu tobie Samemu gorzką wgarle Stanie zołcią. PasPam 

196.  
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Mogą pomóc dawne słowniki 

• GALANTERIE [...] ZARAZIĆ się szpetną chorobą od 

niewiast, od wszeteczeństwa galanteryki nabyć, na aptekę 

zarobić. DanKolaDyk II, 74.  

• Vervex sycophanta. BARANEK wilkiem podszyty 

niewiniątko ná pozor w samey rzeczy hultay wierutny. 

DanKolaDyk II, 57.  

• Podbiiam komu bębenká/ v. Dodáię sércá ná złe. Kn 734.  
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Narzędzia, pomoce… 

• Formularz do tworzenia haseł: 
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Fiszki w postaci elektronicznej 
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Fiszki w postaci elektronicznej 
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Ogromne biblioteki cyfrowe 
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Wyszukiwarki 
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Korpus!  

(in statu nascendi) 

• Projekt badawczy „Elektroniczny 

korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. 

(do 1772 r.)” 

• Finansowanie projektu: Narodowy 

Program Rozwoju Humanistyki na lata: 

2013-2017 

• Jednostka koordynująca: IJP PAN. 

• Współpraca: IPI PAN. 

• Kierownik: Włodzimierz Gruszczyński. 

• Kryptonim: KorBa (KORpus 

BArokowy).  
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Najważniejsze założenia 

• Chronologiczne rozszerzenie Narodowego Korpusu 

Języka Polskiego. 

• Planowana objętość: 12 mln segmentów 
– mała w porównaniu z NKJP (300 mln w korpusie zrównoważonym),  

– relatywnie duża jak na korpus historyczny (np.  tylko 1 mln w 

szwedzkich podkorpusach tekstów z okresu Nysvenska,               tzn. 

1520-1850). 

• Znakowanie:  

– strukturalne, umożliwiające jak najdokładniejszą                       lokalizację 

cytatu,  

– socjolingwistyczne (informacje o autorze, wydawcy,               tłumaczu),  

– stylistyczno-genologiczne, 

– tematyczne,  

– językowe (wtręty obcojęzyczne z dokładnością do języka),  

– morfosyntaktyczne (ręczne w podkorpusie 0,5-milionowym).   
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Korbowe narzędzia  

(dzięki współpracy z IPI PAN!) 

• Wczytywacz, 

• Anotatornia 2, 

• Ameba, 

• Korbeusz (postarzony Morfeusz), 

• Poliqarp 2. 
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KorBa – perspektywa 

udostępnienia 

• KorBa 0.1 będzie dostępna w internecie 

jeszcze w bieżącym roku. 

• W wersji 0.1 możliwe będzie najprostsze 

przeszukiwanie (segmenty, ich części, ich 

sekwencje). 

• Wersja 1.0 będzie udostępniona        nie 

później niż w końcu 2017 r. 
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Dziękuję za uwagę! 
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