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Od „Thesaurus Latinitatis Polonorum” do „e-Lexicon”. 
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce — osiągnięcia i wyzwania

„Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” (w skrócie „e-Lexicon”)
to projekt Pracowni Łaciny Średniowiecznej w Instytucie Języka Polskiego PAN, za-
planowany na lata 2011–20141. Słownik po ukończeniu dostępny będzie na stronie in-
ternetowej pracowni: www.scriptores.pl, na zasadzie open access. 

Punktem wyjścia prac był materiał zgromadzony w siedmiu (ósmy tom jest już na
ukończeniu) opublikowanych do tej pory tomach „Słownika łaciny średniowiecznej 
w Polsce”. Pomysł na stworzenie i opracowanie nowoczesnego, naukowego słownika
elektronicznego zrodził się wraz z możliwościami, jakie niesie rozwój technologii in-
formatycznych w dziedzinie leksykografii oraz rosnącymi potrzebami współczesnej na-
uki. Nie bez wpływu pozostał fakt, że słownik papierowy pisany od sześćdziesięciu lat,
liczący obecnie ponad 7000 stron, jest nie tylko niewygodny w korzystaniu, lecz ze
względu na upływ czasu, mały nakład i zmianę wydawnictw praktycznie niedostępny
w całości. 

Praca nad słownikiem elektronicznym składała się z kilku etapów: skanowania
słownika papierowego, poddania zoptymalizowanych skanów obróbce za pomocą opro-
gramowania do OCR (Optical Character Recognition, w tym przypadku Abbyy Fine -
reader 11), korekcie i na końcu części najtrudniejszej i najbardziej pracochłonnej, czy-
li anotacji tekstu (zakodowaniu informacji typograficznych i leksykograficznych).
Koncepcja (której głównym autorem jest Krzysztof Nowak) opiera się na adaptacji 
i rozwoju języka znaczników XML (Extensible Markup Language) w specyfikacji kon-
sorcjum TEI (Text Encoding Initiative — http://www.tei-c.org/index.xml) dla potrzeb
polskiego słownika historycznego. Do wyboru tej metody skłoniło autorów założenie,
że wytworzone w toku projektu dane muszą spełniać wymogi daleko idącej standary-
zacji po to, by w przyszłości móc je wymieniać np. w ramach innych projektów leksy-
kograficznych czy korpusowych, także międzynarodowych. Format XML umożliwia
również pogłębienie kodowania w dalszym etapie, co jest niezwykle istotne dla pro-
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jektów krótkoterminowych. TEI jest platformą niezależną, ale dobrze współpracującą
z narzędziami do prezentacji i przeszukiwania tekstu stworzonymi na potrzeby mię -
dzynarodowych projektów badawczych, typu XTF (eXtensible Text Framework —
http://www.cdlib.org/inside/projects/xtf) czy Philologic (http://philologic.uchicago.edu/).
Z powodzeniem zastosowały ją inne słowniki europejskie, takie jak „Electronic
Dictionary of the Irish Language”, „Anglo-Norman Dictionary” czy „Glossarium Du
Cange”.

Poniżej fragment przykładowego hasła słownika:

OBSTAGIUM, -ii n. scr. hobstagium, obstayum,
opstagium (obsto) Dc. NGl. L. K. I. 1. de concr.
a. grobla, tama, zwł. jaz; agger, moles flumini
obiecta aquae continendae piscandique causa Kod-
Maz(L) p. 165 (a. 1418): incole ... palos pro o-o
siue «jasz» in Paszki faciendo excidere et con-
ducere ... tenebuntur. DokMp II p. 112 (a. 1429):
Johannes omnia ligna ... pro edificacione mo-
lendini et reformacione o-ii dare debet. Ita
saepius. Glossae Pol. supra 17 et AGZ XIX
p. 19 (a. 1469): de o-o vulgariter «z yazu».
Wierzb. p. 176: o-um ... «jaz, pogródka». N. α. ad-
ditur gen. molendini (AGZ XVI p. 136, a. 1477).
β. locut. tertium prawo do trzeciej części połowów;
ius tertiam partem piscium in piscina captorum sibi
sumendi AKapSąd II p. 40 (a. 1418): dedimus
molendinatori ... in piscina nostra tercium o-um,
in vulgari «iasz», per quadragesimam, vel tercium
piscem libere piscari. b. szczyt budynku; anteriorum
aedificii parietum pars superior, quae in aciem
exit ac utraque ex parte tectum sustinet, fastigium
MPH III p. 113 (saec. XVI): construxit stubam
maiorem versus claustrum Bernardinorum et o-a
alias «scziti» inter palatia regia. 2. przeszkoda, robienie
trudności; impedimentum, interpellatio Dogiel I
p. 541 (a. 1399): si autem condigna per nos fiet ...
dampnorum ... refusio, tunc ab omni impeditione
et o-o debemus amicabiliter supportari. PP II
p. 165 (a. 1453): absque o-o et periculo civita-
tis ... plenam habebunt edificandi facultatem.
II. iur. 1. zakładnik; obses, vas CodVit p. 9
(a. 1386): princeps ... Skirgalo nobis suis litteris
se in o-um obligauit et astrinxit. Ita saepius.
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Po niezbędnej korekcie zakodowana zostaje informacja typograficzna, która po-
zwoli na późniejsze wyszukiwanie według tomu, zeszytu lub szpalty słownika.
Wyodrębnia się poszczególne hasła (za pomocą tagu <entry Free>)2, wraz z warianta-
mi graficznymi (które są charakterystyczne dla łaciny średniowiecznej), każdemu z nich
przypisane są identyfikatory, istotne zwłaszcza dla homonimów oraz na potrzeby od-
wołań międzyhasłowych. Następnie wyodrębniona zostaje definicja (<def>), ilustracja
materiałowa (<cit>) oraz symbol źródła i adresu bibliograficznego i właściwego cyta-
tu (<bibl>, <quote>). Kodowaniu podlegają również kwalifikatory oraz wybrane ele-
menty informacji gramatycznej i leksykograficznej (m.in. formy ortograficzne, para-
dygmat, glosy polskie, etymologia).

Tak przygotowany słownik, udostępniony za pomocą oprogramowania do pre -
zentacji plików .xml w specyfikacji TEI XML, pozwoli m.in. na wyszukiwanie słów
według budowy morfologicznej, wyrazów należących do określonej domeny znacze-
niowej (np. tylko terminów naukowych, botanicznych, prawnych itp.) czy też ograni-
czenie wyszukiwania do materiału źródłowego lub opisu leksykograficznego. Umożliwi
to podjęcie szczegółowych badań nad łaciną wieków średnich, jej terminologią, struk-
turą i ewolucją, jak również wzajemnymi wpływami języka łacińskiego i polskiego.
Warto podkreślić, że wyrazy hasłowe w słowniku definiowane są w języku łacińskim 
i polskim, co sprawia, że elektroniczny słownik stanie się wygodnym narzędziem dla
wszystkich badaczy średniowiecza, nie tylko w Polsce. 

Trzeba jednak przyznać, że już w trakcie prac wstępnych, podczas analizy mate-
riału, pojawiło się wiele pytań i trudności, związanych m.in. z niejednolitą strukturą czy
też różnymi zasadami redakcyjnymi. Podczas kodowania okazywało się na przykład,
że często trudno zakwalifikować poszczególne elementy do właściwych domen.
Oczywiste jest, że „e-Lexicon” przejął dorobek, osiągnięcia, ale też i wszystkie pro-
blemy, z jakimi zmagali się inicjatorzy „Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce”. By
to zrozumieć, musimy cofnąć się do początku, czyli do XIX wieku. 

Historycy i archiwiści zajmujący się średniowieczem pierwsi dostrzegli potrzebę
stworzenia słownika łaciny średniowiecznej3, „łaciny, której nie znamy” (Plezia, 2001:
10). Pierwsze próby pojawiły się już w XIX wieku, w roku 1868 w Warszawie ukazał
się „Glosarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce” Henryka Łabęckiego, w roku
1885 w Poznaniu „Materiały do słownika łacińsko-polskiego łaciny i starej polszczyz -
ny” Władysława Łebińskiego. Ważne jest również, że w tym czasie wyszła drukiem
znaczna liczba polskich źródeł średniowiecznych. 

Główny impuls przyszedł jednak z zewnątrz: powstała bezpośrednio po I wojnie
l’Union Académique Internationale z siedzibą w Brukseli (do której wchodziła Polska
Akademia Umiejętności) podjęła w roku 1920 projekt ponownego opracowania sie-
demnastowiecznego „Glossarium mediae et infimae Latinitatis” Du Cange’a, do którego

2 Por. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, http://www.tei-c.org/
 release/doc/tei-p5-doc/en/html/.

3 Szczegółową historię leksykografii łacińskiej oraz etapy pracy nad słownikiem łaciny średniowiecznej
przedstawił M. Plezia (2001: 23–148). 



materiał leksykograficzny dostarczyły poszczególne kraje europejskie. Słownik  mię -
dzynarodowy miał obejmować okres do 1000 r., czyli czas, kiedy łacina średniowiecz-
na w Polsce tak naprawdę się zaczyna („Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” obej-
muje okres od X do XVI w.). W związku z tym w roku 1922 Tymczasowy Komitet
Słownika Łaciny Średniowiecznej PAU, któremu przewodniczył ks. J. Fijałek, podjął
uchwałę o powstaniu projektu „Thesaurus mediae Latinitatis Polonorum”. 

„Thesaurus”, czyli słownik, który obejmuje całość łacińskiego materiału leksy-
kalnego używanego w Polsce średniowiecznej, niezależnie od tego, czy znany jest on
z łaciny starożytnej. Praca okazała się niewykonalna ze względu na zbyt dużą ilość ma-
teriału i brak wzorców do tworzenia tego typu leksykonów. Zastosowano zatem meto-
dę pośrednią: szczegółowo opracowane miały być hasła typowo średniowieczne, czyli
albo nowe słowa nieznane klasycznej łacinie, albo słowa klasyczne, które zmieniły zna-
czenie lub używano ich w inny sposób (np. wymagały innych konstrukcji gramatycz-
nych); natomiast słownictwo, które zachowało znaczenie klasyczne, opatrzono jedynie
definicją. Zaplanowano słownik naukowy historyczny4, niekompilacyjny, bazujący na
własnych wypisach. W latach 1924–1939 gromadzono materiał, wzięto pod uwagę
wszystkie dostępne źródła wydane, datowane od początku istnienia państwa polskiego
do 1550 roku, bez względu na ich przynależność gatunkową i rejestr językowy (kroni-
ki, dokumenty, listy, akta sądowe, poezję), oraz niektóre starodruki, zwłaszcza zawie-
rające traktaty naukowe i filozoficzne. Uzyskano dzięki temu ponad 560 tys. ekscerp-
tów (dziś jest ich ok. 900 tys.), pierwszymi współpracownikami — ekscerptorami byli
głównie nauczyciele gimnazjalni, później naukowcy związani ze słownikiem.

W roku 1948 przystąpiono do prac redakcyjnych, Marian Plezia opracował zasa-
dy redakcji słownika (Plezia 1948) i był jego pierwszym redaktorem aż do 1988 roku.
W 1953 r. ukazał się pierwszy numer słownika, dziś, 60 lat później, mamy 71 zeszytów
zebranych w 8 tomach. 

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności widać wyraźnie, że „e-Lexicon” to by-
najmniej nie ostatni krok w tworzeniu słownika, ale tak naprawdę dopiero początek.
Oprócz niezbędnej korekty opracowanego do tej pory materiału należy przede wszyst-
kim ujednolicić hasła pod względem struktury i sprecyzować zasady użycia kwalifika-
torów (do tej pory użycie kwalifikatorów pozostawiano tzw. wyczuciu autora hasła).
Można również pokusić się o powtórną redakcję, korzystając z osiągnięć współczes -
nego językoznawstwa5. Brak ograniczeń jeśli chodzi o miejsce pozwala na uzupełnie-
nie cytatów. Zgodnie z zasadami cytowane są dwa najstarsze poświadczenia, co w wielu
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4 O problemach metodologicznych w pracy nad słownikiem historycznym por.: R z e p i e l a 2010b:
369–375.

5 Por. M. Rzepiela (2010a: 147–148), który stwierdził, że w słownikach, które zostały zaplanowane
na lata i których zasady redakcyjne z punktu widzenia współczesnej metaleksykografii nie zawsze wydają
się satysfakcjonujące, czasami nie da się i nie warto wprowadzać nowych rozwiązań. Nie oznacza to jed-
nak, że opracowując słownik na starych zasadach można nie brać pod uwagę osiągnięć współczesnego języ-
koznawstwa. Reguły redakcyjne są zawsze na tyle elastyczne, by pozwolić wprowadzać zmiany, które przy-
czynią się do precyzyjniejszego opisu leksykograficznego.
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przypadkach wyklucza cytaty ciekawsze czy bardziej precyzyjne. Sprawą niezwykle
istotną jest możliwość rozszerzenia słownika, wprowadzenia cytatów również przy
słownictwie klasycznym, którym posługiwano się w średniowieczu. Dotychczasowa
zasada nakazująca jedynie notować (bez ilustracji cytatami i informacjami gramatycz-
nymi) słowa pochodzące z łaciny starożytnej, których znaczenie nie uległo zmianie 
w średniowieczu, spowodowała nie tylko dysproporcję w objętości poszczególnych ha-
seł, ale zaburzyła tak naprawdę obraz języka. Słowo używane powszechnie, mające
przykładowo kilkaset poświadczeń, mogło w ogóle nie znaleźć się w słowniku. 

Teraz możliwe jest stworzenie słownika, który będzie narastał i zmieniał się wraz
z kolejnym materiałem i zaoferuje użytkownikowi dużo więcej niż ograniczone infor-
macje zawarte w słownikach drukowanych. 

Niezwykle istotne korzyści daje przygotowywany równolegle korpus tekstów
 średniowiecznych6, po jego ukończeniu możliwe będzie połączenie haseł z tekstem,
stworzenie bezpośrednich odniesień do źródeł. Na bazie korpusu również rozwinie się
słownik. I dopiero wtedy, wraz z korpusem, zaistnieje szansa stworzenia tego, o czym
myśleli ponad 80 lat temu inicjatorzy „Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce”,  czyli
Thesaurus Latinitatis Polonorum — w pełni przeszukiwalnego skarbca słownictwa ła-
cińskiego istniejącego na ziemiach polskich w epoce średniowiecza. 

Powraca również idea l’Union Académique Internationale z początku XX w.,  czyli
współpracy międzynarodowej, ale teraz, ze względu na rozwój techniki, na trochę in-
nym poziomie. Wspólne przedsięwzięcia są o tyle istotne, że łacina w średniowieczu
była językiem całej Europy, ograniczenie się tylko do łaciny polskiej w badaniach nig-
dy nie da satysfakcjonujących wyników i nie rozwieje wszystkich wątpliwości. Łacina
Polski średniowiecznej to język napływowy, uczony w szkołach i kształtowany stop-
niowo przez zmieniające się warunki historyczne (w przeciwieństwie np. do krajów ro-
mańskich, gdzie ewoluowała w sposób naturalny). Nie można zapominać, że o ile nie
można uważać naszej łaciny średniowiecznej za język naturalny ze względu na jej nie-
etniczny charakter, o tyle trudno odmówić jej cech języka naturalnego z punktu widze-
nia funkcji komunikacyjnej (por. Rzepiela 2010b: 371). Łacina była nie tylko językiem
Kościoła, elit dworskich czy środowisk naukowych, posługiwano się nią w sądach czy
przy zawieraniu transakcji handlowych. 

Jednym z projektów międzynarodowych, w którym bierze udział Pracownia Łaci-
ny Średniowiecznej, jest realizowany od kilku lat grant „Medioevo Europeo” (www.
medio evoeuropeo.org) w ramach programu COST Action IS1500 (Cooperation in
Science and Technology). Ponad dwadzieścia instytucji z różnych krajów pracuje nad
europejską platformą średniowieczną, mającą na celu zwiększenie dostępności i wy-
mianę danych oraz integrację badań nad średniowieczem. Portal docelowo zawierał
będzie m.in. informacje o realizowanych projektach, bibliografie i biblioteki cyfrowe.
Może stanowić również punkt wyjścia do wspólnych projektów. 

6 Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na zie-
miach polskich (1000–1550). Projekt realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
(umowa nr 0045/FNiTP/H11/80/2011).



Kolejnym jest realizowana wspólnie ze słownikiem francuskim „Semantic Wiki”
(prototyp na stronie www.scriptores.pl) — interaktywna encyklopedia średniowieczna,
która łączyłaby m.in. słowniki łacińskie tworzone w różnych krajach Europy.

Wraz z rozwojem i zmianą narzędzi leksykograficznych zmienia się również spo-
sób prezentacji wyników pracy. Powoli słowniki odchodzą od formy jedynie tekstowej,
funkcjonowanie danego terminu na określonym terenie w danym czasie przedstawio-
ne bywa za pomocą interaktywnych map i graficznych wykresów, co niezwykle prze-
mawia do wyobraźni. W przyszłości (miejmy nadzieję niedalekiej) leksykograf pracu-
jący nad wybranym słowem łacińskim używanym w średniowiecznej Europie będzie
mógł swobodnie przemieszczać się wirtualnie z jednego słownika do drugiego, bada-
jąc frekwencję, typy źródeł i zasięg czasowy czy terytorialny. 
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SUMMARY

From “Thesaurus Latinitatis Polonorum” to “e-Lexicon. The Dictionary of the Medieval Latin from
Polish sources” — achievements and challenges

K e y w o r d s: dictionary, electronic dictionary, medieval Latin.
S ł o w a  k l u c z o w e: słownik, słownik elektroniczny, łacina średniowieczna.

The paper presents two projects realized in the Medieval Latin Section in the Institute of the Polish Language
in the Polish Academy of Sciences: the “Dictionary of the Medieval Latin from Polish sources”, which is
written for 60 years (entries on the letter “s” in this year), and the “Electronic Dictionary of the Medieval
Latin (e-Lexicon)”, realized from 2011 to 2014. The paper discusses the scientific purposes and editorial
rules elaborated by the first authors of the dictionary as well as methodological and technical solutions as-
sumed for the “e-Lexicon” project, and finally possibilities and challenges, which authors of both diction-
aries are faced with. 
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