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Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej1

Wstęp

W światowej latynistyce obserwujemy w ostatnich latach gwałtowny przyrost tekstów
dostępnych w postaci cyfrowej (Bozzi 2004, Denooz 2010). Pierwotnie dystrybuowa-
ne na płytach CD czy DVD bazy w rodzaju Packard Humanities Institute Classical
Latin Texts czy Bibliotheca Teubneriana Latina dziś dostępne są on-line w postaci gra-
ficznej, graficzno-tekstowej (tj. skanów opatrzonych tekstem OCR), tekstowej (jako
pliki HTML, XML czy TXT) albo też w postaci relacyjnych baz danych. Do pierw-
szych dwóch grup wypada nam zaliczyć repozytoria w rodzaju Internet Archive
(http://archive.org), Google Books (http://books.google.com) czy też polskie biblioteki
cyfrowe skupione w FBC (http://fbc.pionier.net.pl). Z kolekcjami w formie tekstowej 
i bazo-danowej mamy natomiast do czynienia w The Latin Library (http://www.
 thelatinlibrary.com), Intratext (http://www.intratext.com) czy też Itinera electronica
(http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera). Osobne miejsce należy się z kolei zaawanso-
wanym narzędziom w rodzaju PHI Latin Texts (http://latin.packhum.org/), Perseus
Project (http://www.perseus.tufts.edu) czy Corpus Thomisticum (http://www.corpus -
thomisticum.org/), które nie tylko dostarczają tekstów anotowanych (przynajmniej
 leksy kalnie i morfo-syntaktycznie), lecz również udatnie integrują zasoby tekstowe 
z dziełami sekundarnymi, w tym słownikami.

Choć twórcy niektórych z powyżej wzmiankowanych dzieł używają na ich okreś -
lenie terminu ‘korpus’, są one w istocie mniej lub bardziej ustrukturyzowanymi zbio-
rami tekstów, zbiorami, które mają często (dotyczy to zwłaszcza literatury starożytnej)
ambicję dostarczenia całości piśmiennictwa epoki, nie zaś jego reprezentatywnej prób-
ki. Trudno również uznać większość z nich za korpusy oportunistyczne, skoro z jednej
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strony nie są opatrzone często nawet podstawową dokumentacją pozwalającą na iden-
tyfikację tekstów i zrozumienie zasad ich wyboru (Teubert 2007: 70), a z drugiej — nie
są dość obszerne, by zrekompensować brak zrównoważenia.

W niniejszym artykule przedstawiam założenia oraz postęp prac nad projektem
„Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Korpus polskiej łaciny średnio-
wiecznej”. Korpus opracowywany jest w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN
pod kierownictwem dr. hab. M. Rzepieli, prof. IJP, ze środków I edycji NPRH. Celem
przedsięwzięcia, którego koncepcję opracował niżej podpisany, jest stworzenie elek-
tronicznego, wolno dostępnego, naukowego korpusu łaciny, jakiej używano na ziemiach
polskich w średniowieczu i u zarania renesansu, tj. w latach ok. 1000–1550 roku. 
W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawia się najpierw zarys koncepcji kor-
pusu i jego planowane cechy, a następnie kryteria doboru tekstów oraz przeznaczenie
korpusu. W drugiej części artykułu opisuje się metodykę oraz organizację prac nad kor-
pusem. W ostatniej jego części wskazuje się na problemy, jakie wyłoniły się w pierw-
szej fazie prac, oraz na perspektywy dalszego rozwoju korpusu.

Założenia

Realizowany korpus ma charakter historyczny, a jego tworzenie niesie za sobą proble-
my, jakich twórcy korpusów języków współcześnie używanych mogą być nieświado-
mi. Korpus ma również w założeniu charakter synchroniczny, będzie bowiem pozwa-
lał na badania przede wszystkim łaciny średniowiecza. Zarazem jednak postanowiono
włączyć do niego teksty powstałe od ok. 1000 aż po 1550 rok. Zważywszy, że wyraźne
ślady przenikania idei i języka odrodzenia dostrzega się w literaturze średniowiecznej
już w latach 20. XVI wieku (Michałowska 1999: 37–39, 783–785), dziwić może, że do
korpusu włączone będą również teksty autorów par excellence odrodzeniowych, choć-
by Klemensa Janickiego (1516–1543). Przesunięcie granic chronologicznych pozwoli
jednak, jak można mniemać, zweryfikować proponowane w literaturze przedmiotu daty
renesansowego przełomu, tym razem w oparciu o dane empiryczne. Zatem mimo że 
w założeniu synchroniczny, korpus służyć będzie również badaniu zmiany językowej
u zarania kolejnej epoki (Claridge 2008: 244). Z tego samego powodu rozszerzono ramy
geograficzne korpusu. Jeśli bowiem chcieć ująć w nim teksty średniowiecza polskiego,
należy zmierzyć się z problemem znaczących zmian terytorialnych, jakich państwo pol-
skie doznało w owej epoce. Można przecież zasadnie pytać, czy pozyskując teksty dla
korpusu należy przyjąć granice Polski z wieku X czy może XVI? Tego rodzaju wątpli-
wości stały za podyktowaną praktycznymi względami decyzją, by włączyć do korpusu
teksty nie tylko stworzone na ziemiach polskich w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale
także te z ziem owych pogranicza czy też nigdy do Korony nienależących. Należy bo-
wiem przypuszczać, że uwzględnienie tekstów pochodzących z ziem graniczących z hi-
storycznymi ziemiami polskimi pozwoli wzbogacić dotychczasowe ujęcia zjawiska in-
terferencji między łaciną a językami wernakularnymi. Nie można przy tym zapominać,
że rozwiązanie takie ma i inne, mniej oczywiste zalety. Po pierwsze, wobec historycz-
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nych zmian terytorium Polski i innej niż dziś świadomości narodowej — pozwala ono
uniknąć trudności, jakich nastręczyć musiałoby precyzyjne przeprowadzenie granicy
pomiędzy źródłami polskimi a obcymi. Po drugie, zespół Pracowni Łaciny Średnio-
wiecznej IJP PAN jest obyty ze źródłami pochodzącymi z Państwa Zakonu Krzy -
żackiego czy też Księstwa Śląskiego. Te wszakże zostały wyekscerpowane na potrze-
by „Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce”, a ich opracowanie jest mocą tradycji
i niepisanej umowy domeną właśnie leksykografów polskich, nie zaś niemieckich czy
czeskich.

Korpus ma mieć charakter ogólny, tj. winien reprezentować łacinę w całokształcie
jej użyć w kulturze średniowiecza. Jako taki — przynajmniej w założeniu — winien
być reprezentatywny i zrównoważony, przy czym abstrahuję tu od problemów defini-
cyjnych, jakie oba terminy sprawiają, a także od kłopotów ze spełnieniem obu kryte -
riów, o czym mowa będzie poniżej. Co ważne, w skład korpusu wejdą, o ile to możli-
we, pełne teksty. Dzięki temu możemy mieć nadzieję, że znajdzie się w nim np. słow-
nictwo typowe tak dla areng dokumentów, jak i dla formuł eksplicytnych. Postulat ten 
z kolei jest jedną (choć nie najważniejszą) przyczyną, dla której zaplanowano, aby kor-
pus w pierwszej wersji objął ok. 5 milionów wyrazów, to bowiem pozwoli „rozpuścić”,
jak nazywa to Sinclair (2005: 6), poszczególne pełne teksty w dostatecznie dużym ich
zbiorze. Oczywiście dla celów leksykografii dokumentacyjnej ideałem byłoby posia-
danie możliwie kompletnej reprezentacji wszystkich wydanych tekstów średniowiecza,
tj. pełnego zasobu tekstów, to jednak wydaje się obecnie niemożliwe, tak wobec ogra-
niczeń czasowych czy finansowych, jak i prawnych. Kolejne fazy rozwojowe korpusu
winny pozwalać na wydzielanie w jego obrębie subkorpusów w oparciu o kryteria chro-
nologiczne, geograficzne itd., a w perspektywie 10–15 lat obszerny korpus będzie  moż -
na już wyzyskać w pracach leksykograficznych, które wedle różnych szacunków wy-
magają zbioru liczącego między 60 a 100 milionów słów (Heid 2008: 136).

Teksty, które stają się częścią korpusu, wybierane są nie w oparciu o znajomość
czy przewidywanie ich cech językowych, ale ich funkcję komunikacyjną i — ogólniej
— kryteria zewnętrzne (Sinclair 2003: 170–171). Z uwagi na charakter korpusu histo-
rycznego nie mogą w nim znaleźć odzwierciedlenia teksty mówione. Choć w korpusie
brak reprezentacji języka mówionego, znajdą się w nim teksty stworzone z myślą o wy-
głoszeniu i — szerzej — teksty bliższe „prototypowo mówionym” (Hundt 2008: 169)
czy też wedle innego określenia „oparte o język mówiony” (Biber 1998: 252)2. Stąd
miejsce dla mów i kazań. Podczas gdy odzwierciedlenie języka formalnego w korpu-
sie nie powinno nastręczać problemów, inaczej rzecz się ma z wyborem tekstów repre-
zentujących rejestr potoczny. Jakkolwiek bowiem jego namiastkę pełnić mogą niedba-
łe zapiski sądowe czy listy prywatne, należy pamiętać, że użytkownicy tego rejestru nie
tylko w większości byli ludźmi wykształconymi, ale nawet w komunikacji prywatnej
niechętnie porzucali środki, które dziś uchodziłyby za prototypowo literackie.

2 Status łaciny bliski był w średniowieczu temu, jakiego współcześnie zaznaje angielski, jednak dwu-
języczność miała wówczas charakter przede wszystkim literacki (Herren 1996: 124).



Wedle postulatów formułowanych w literaturze przedmiotu prócz już wspom -
nianych kryteriów dobór tekstów będzie — choć w mniejszym stopniu — podyktowa-
ny również:

(1) charakterem publiczności, do jakiej były one kierowane (stąd obok tekstów na-
ukowych, specjalistycznych,  np. traktatów Witelona, w korpusie winny znaleźć się
 teks ty popularne);

(2) relacją tekstów do rzeczywistości, gdyż zadbać należy o zrównoważenie obec-
ności np. tekstów fikcjonalnych (np. epickich) i tekstów o ambicjach historycznych
(kroniki, roczniki).

Choć wspominamy o nim na końcu, duże znaczenie dla konstrukcji korpusu ma
kryterium popularności w kulturze średniowiecznej Polski, stąd też wybrane do opra-
cowania teksty porządkuje się następnie w kolejności ich malejącego rozpowszechnie-
nia tak, by w skład korpusu weszły te najszerzej znane i czytane (Kennedy 1998: 63–64).

Wszystkie wymienione cechy tekstów stanowić będą metadane wynikowych pli-
ków zgromadzonych w korpusie, co, jak wspomniano, pozwoli użytkownikowi wyod-
rębniać własne subkorpusy, ale i — na poziomie interfejsu przeszukiwania — ograni-
czyć wyszukiwanie do tekstów o określonych właściwościach. Rezultaty wyszuki wania
pojedynczych wyrazów, fraz itp. wyświetlane będą w typowych dla badań korpusowych
i leksykograficznych formach, tj. w postaci konkordancji czy tablic kolokacji. Trzeba
tu przy tym zastrzec, że projekt ma na celu przede wszystkim opracowanie danych języ-
kowych, stąd też wykorzystuje się w nim istniejące już a sprawdzone narzędzia prze-
szukiwania. Pozwala to nie tylko ograniczyć wydatki, ale również tworzyć dane w ta-
kiej postaci, która pozwala na ich zastosowanie w różnych kontekstach badawczych,
zróżnicowanych środowiskach analizy tekstu, niezależnie od stosowanego przez użyt-
kownika oprogramowania. Dotychczas pliki wynikowe korpusu pomyślnie testowano
z użyciem takich narzędzi, jak Philologic (http://artfl-project.uchicago.edu/), XTF
(http://xtf.cdlib.org/) oraz TXM (http://txm.sourceforge.net/).

Pliki tekstów korpusu przygotowuje się obecnie w dwóch wersjach. Podstawowa
to anotowany wedle specyfikacji TEI (http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/) plik XML,
który następnie eksportuje się do pliku tekstowego w formacie TXT. Przewiduje się, że
pliki te użytkownik będzie mógł pobrać i wedle własnego uznania włączać do tworzo-
nych przez siebie korpusów. Aby danym tak opracowanym zapewnić trwałość, planu-
je się ich dystrybucję nie tylko na stronie projektu (http://scriptores.pl), ale także za po-
mocą rozproszonych serwisów, takich jak np. SourceForge (http://sourceforge.net/) itp.
Poszerzenie tradycyjnych kanałów rozpowszechniania pozwala mieć nadzieję, że teks ty,
o których mowa, staną się przedmiotem badań językoznawców, literaturoznawców i hi-
storyków na całym świecie. Równie istotną jednak grupę docelową korpusu stanowić
będą prócz badaczy także dydaktycy oraz studenci, teksty te bowiem służyć mogą po-
mocą raczkującej w Polsce dydaktyce łaciny średniowiecznej.

Krzysztof Nowak108
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Metody

Opracowanie tekstów korpusu przebiega w pięciu zasadniczych etapach. W pierwszym
z nich dokonuje się selekcji tekstów. Prócz wyżej wymienionych kryteriów bierze się
tu również pod uwagę prawną sytuację wydań, pierwszeństwo dając tym należącym
do publicznej domeny. W drugim etapie pozyskuje się skany wydań będących pod-
stawą opracowania. Wytypowanych dzieł poszukuje się w bibliotekach i kolekcjach
internetowych, a następnie poddaje weryfikacji ze względu na jakość zawartego w nich
teks tu OCR. Jeśli ten nie istnieje bądź też jest niskiej jakości, sprawdzeniu podlega ja-
kość skanu. Gdy i ten nie spełnia oczekiwań, a tak bywa w przynajmniej połowie przy-
padków, teksty skanują uczestnicy projektu3. Niezależnie od metody pozyskania pliki
graficzne są następnie poddawane obróbce, która ma na celu poprawę ich jakości i —
co za tym idzie — polepszenie jakości rozpoznawanego tekstu. W kolejnym, trzecim
etapie przeprowadza się OCR, tj. rozpoznanie tekstu w zgromadzonych plikach gra-
ficznych, używając do tego celu programu Abbyy FineReader, przy czym wyzyskuje
się wbudowany w program słownik języka łacińskiego i polskiego, uzupełniony jedy-
nie o wybrane skróty spotykane często w wydaniach łacińskich tekstów. Z każdego
tekstu wybiera się przypadkową jego próbkę i z niej wyodrębnia najważniejsze błędy
rozpoznania, które następnie koryguje się ad hoc, tj. za pomocą prostych skryptów
PERL czy kwerend w edytorach. Uzyskane tak teksty OCR zachowuje się w postaci
plików ODT4.

Czwarty etap prac obejmuję analizę, która ma na celu z jednej strony opis meta-
danych pliku, z drugiej zaś — tych cech strukturalnych tekstów, które podlegać będą
anotacji. Metadane obejmują m.in.:

(1) imię i nazwisko autora (w tym wersję zlatynizowaną tychże);
(2) tytuł dzieła (tak polski, jak łaciński);
(3) czas stworzenia dzieła (dokładność zależy tu od dokładności datacji tekstów 

w literaturze przedmiotu);
(4) miejsce stworzenia dzieła (z podobnym jak powyżej zastrzeżeniem);
(5) informacje o autorze (przede wszystkim czas życia, miejsce i czas edukacji,

sprawowane funkcje itd.).

3 Skanowanie odbywa się z użyciem skanera Plustek 4600. Procesem skanowania steruje się z pozio-
mu programu Abbyy FineReader.

4 Wybór formatu zachowanych danych ma dwa źródła. ODT (OpenDocument) jest obok DOCX (Office
Open XML) czy TXT jednym z formatów plików wynikowych programu Abbyy FineReader, w przeciwień -
stwie jednak do formatu TXT pozwala zachować informacje o formatowaniu konieczne dla dalszej obróbki,
zwłaszcza informacje o granicach stron tekstu i — jeśli zostały poprawnie rozpoznane — o innych częściach
mise en page dzieł. Format ODT jest również dobrze udokumentowany (http://docs.oasis-
open.org/office/v1.2/OpenDocument-v1.2.html) i — w przeciwieństwie do DOCX — jego prawidłowe od-
czytanie możliwe jest przy użyciu wolnych i bezpłatnych narzędzi. Wreszcie pliki XML, z których plik ODT
się składa, łatwo można poddawać obróbce za pomocą właściwych właśnie XML metod (m.in. arkusze XSLT).



Opisowi podlegają te jednostki struktury tekstu, których wyodrębnienie istotne jest
dla przyszłego korpusu5. Należą do nich m.in. tytuł dzieła oraz tytuły jego części (np.
tytuły kolejnych rozdziałów życiorysu świętego czy kroniki), numery ksiąg (np. Liber
I), rozdziałów (capitulum XX), paragrafów itd., w przypadku zaś dzieł poetyckich rów-
nież numery wierszy. Z kolekcji i zbiorów tekstów wyodrębnia się ich zasadnicze jed-
nostki strukturalne, np. poszczególne zapiski sądowe czy listy. W tekście łacińskim roz-
poznaje się również cytaty wskazane przez wydawców, a także wtrącenia polskie czy
niemieckie. Wyodrębnienie elementów makrostruktury tekstów pozwoli na ich wygodne
przeglądanie podług rozdziałów czy stron, a także umożliwi dokładną lokalizację wy-
szukanych fragmentów. Co mniej oczywiste, pozwoli to również manipulować np. kwe-
rendami w korpusie, poprzez stosowne ograniczanie lub — przeciwnie — rozszerzenie
wyników wyszukiwania. Dotyczy to zwłaszcza wyrazów w tytułach wprowadzonych
przez wydawcę czy skrybę, ale także takich wyrazów pospolitych jak „caput” czy
 „liber”, których nadreprezentacja w korpusie niepotrzebnie zaciemniałaby obraz zgro-
madzonej w nim leksyki. Podobnemu celowi służy wyodrębnienie z tekstu łacińskiego
sekwencji polskich czy niemieckich, a także sporej części cytatów z Biblii czy z dzieł
obcych: użytkownik będzie mógł wyłączać ze swoich kwerend ten właśnie obcy mate-
riał albo — przeciwnie — ograniczyć się tylko do niego.

W ostatnim, piątym etapie prac opracowuje się pliki, które wejdą w skład elek-
tronicznego korpusu. Na ten, trzeba tu zastrzec, najbardziej czaso- i pracochłonny etap
składają się następujące po sobie trzy zasadnicze części. W pierwszej obróbce za po-
mocą wyrażeń regularnych oraz arkuszy XSLT poddaje się pliki ODT uzyskane w eta-
pie III, przy czym sprowadza się ona do wstępnej i, co za tym idzie, niedoskonałej
strukturyzacji tekstu wedle wytycznych wypracowanych w etapie IV. Elementy, które
podlegają kodowaniu, zostają „przetłumaczone” do stylów akapitów oraz znaków for-
matu ODT6 i jako takie stają się przedmiotem korekty. Następnie uczestnicy projektu
przeprowadzają właściwą korektę w programie LibreOffice (http://pl.libreoffice.org),
przy czym obejmuje ona z jednej strony poprawę błędów rozpoznania OCR czy re-
stytucję właściwej, a zmienionej przez wydawców ortografii, z drugiej zaś — usunię -
cie błędów automatycznego formatowania. Z tekstu usuwa się także aparat krytyczny
czy wspomniane powyżej wstępy itp. Wreszcie uzyskane tak pliki ODT są ponownie
przetwarzane do XML, a style ODT zyskują swoje ekwiwalenty w stosownych ele-
mentach i atrybutach XML zgodnego z wytycznymi TEI. Pliki opatruje się również
nagłówkiem (tzw. TEI Header), w którym umieszcza się metadane wyodrębnione 
w czwartym etapie prac, eksportuje do innych formatów (TXT oraz HTML), a na-
stępnie archiwizuje.

Krzysztof Nowak110

5 Na potrzeby projektu opis cech strukturalnych obejmuje również te elementy, które w korpusie się
nie znajdą, tj. wstępy edytorskie, przypisy rzeczowe, indeksy oraz wtórne elementy typograficzne, np. żywa
pagina itp.

6 Tj. np. oczekiwany element <rozdział> wynikowego pliku XML zostaje ujęty tymczasowo jako
<text:p text:style-name=”rozdział”>, zaś osadzony w tekście zasadniczym <cytat> jako <text:span text:style-
name=”cytat”>.
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Problemy

Już po kilku miesiącach, które upłynęły od rozpoczęcia prac, zidentyfikować można
najważniejsze problemy, z którymi uporać muszą się twórcy wszystkich korpusów hi-
storycznych, zwłaszcza jeśli chcą ortodoksyjnie stosować metody wypracowane w  ling -
wistyce języków nowożytnych.

Pierwszą grupę trudności w pracy nad korpusem historycznym stanowią te zwią -
zane ze ścisłym opisem danych językowych, bez którego nie sposób wyobrazić sobie
ich analizy. Po pierwsze nie zawsze łatwe jest datowanie tekstów średniowiecznych, 
a wątpliwości sięgać tu mogą nawet dziesiątków lat. Stąd obok precyzyjnych datacji 
w rodzaju 1267–1268 dla „Listu Witelona do Ludwika we Lwówku” (Burchardt 1979)
znajdziemy i określenia zgrubne, np. 1267–1300 dla „Żywotu świętej Jadwigi Śląskiej”
czy „połowa XIV w.” dla „Massa Grammatice” (Gansiniec 1960). Z tych samych
względów trudno niekiedy o precyzyjną atrybucję geograficzną tekstów. Wątpliwości
budzić może już, co należy przyjąć za jej podstawę: miejsce pochodzenia autora, zdo-
bycia przezeń wykształcenia, późniejszej jego działalności czy też może miejsce stwo-
rzenia dzieła lub szczególnie nasilonego, bo poświadczonego bogatą tradycją rękopiś -
mienną, rozpowszechnienia? Problem ten zilustrować można przykładem opisu dzieła
„Rationale operum divinorum” autorstwa żyjącego na przełomie XIV i XV w. Mateusza
z Krakowa. Jak chcą uczeni, ten wykształcony na europejskich uniwersytetach filozof
i teolog mógł je prawdopodobnie stworzyć w Polsce pomiędzy sprawowaniem urzędu
rektora uniwersytetu w Pradze a objęciem tej funkcji na uniwersytecie w Heidelbergu
(Rubczyński 1930: VIII–IX). Oczywiście większych jeszcze trudności nastręczy usta-
lenie geograficznej przynależności dzieł autorów o mniej zbadanej lub niepewnej bio-
grafii czy też utworów zgoła anonimowych.

Drugą wyraźnie zarysowującą się grupę stanowią problemy, jakich nastręczać musi
próba zapewnienia korpusowi reprezentatywności, zróżnicowania i zrównoważenia, je-
śli nawet abstrahować od problematyczności samych pojęć. Z jednej bowiem strony wy-
bór tekstów, które można pozyskać, ograniczony jest często czynnikami natury pozanau-
kowej. W korpusie wykorzystuje się bowiem wyłącznie teksty wydane, a także te, które
nie podlegają ochronie prawnej czy też zostały udostępnione przez samych wydawców,
co oznacza, że poza omawianym zbiorem znaleźć się mogą teksty istotne dla kultury śre-
dniowiecza: niewydanych przecież pozostaje większość dzieł twórców tak wybitnych 
i znaczących jak Jan Głogowczyk czy Marcin z Opawy, z kolei objęte ochroną prawną są
np. wydania „Kroniki” Jana Długosza. Podobne przykłady można by mnożyć.

Z drugiej jednak strony trudność uzyskania zrównoważonego korpusu wynika 
z obiektywnych czynników historycznych, a ściślej — z natury kultury piśmiennej śre-
dniowiecza oraz stanu jej zachowania do naszych czasów. Rzecz to dobrze znana, że
autorzy tekstów wówczas powstałych skupieni byli wokół kilku tylko ośrodków admi-
nistracji kościelnej czy państwowej, tj. wokół Krakowa czy Gniezna. Zarazem pro-
dukcja literacka i naukowa w każdym z tych ośrodków miała inny charakter. Stąd nad-
reprezentacji tekstów akademickich spodziewać należy się zwłaszcza od końca XIV w.



w Krakowie, tekstów zaś związanych z administracją kościelną — w Gnieźnie czy
Włocławku. Jednocześnie kultura piśmienna średniowiecza rozwijała się z różnym na-
tężeniem w poszczególnych okresach historii, a efekt ten pogłębia jeszcze fakt, że nie
znajdują one równego odzwierciedlenia w tradycji źródłowej. Liczba tekstów, jakie do-
chowały się do naszych czasów, oraz ich zróżnicowanie wzrastają znacząco od ok. 
XIII w., co jednakowoż nie zmienia faktu, że dla XI czy XII w. nie sposób znaleźć na-
leżytej reprezentacji niektórych rodzajów tekstów (np. XI-wiecznych traktatów filozo-
ficznych itp.).

Wreszcie dzieła już pozyskane obciążone są właściwościami narzuconymi im przez
wydawców, co sprawia, że niektóre ze zjawisk językowych obserwowanych w tych
 teks tach są pochodną raczej techniki krytycznej. Rozważenie konsekwencji, jakie wy-
bory wydawcy niosą np. dla obecności w tekście wykładników kohezji czy globalnych
struktur tematycznych, przekracza ramy niniejszego artykułu. Już teraz jednak łatwo
zauważyć, że przydatność opisywanego korpusu np. dla badań średniowiecznej orto-
grafii będzie znacząco ograniczona. Nie tylko bowiem w tradycji rękopiśmiennej zna-
leźć można mnogie odmiany zapisu tekstów, ale przede wszystkim praktyka edytorska
często nie pozwala dociec, czy ta lub inna właściwość tekstu jest cechą oryginału czy
też powstała wskutek normalizujących zabiegów wydawcy.

Perspektywy

Wstępny etap realizacji korpusu łaciny średniowiecznej ujawnił problemy, jakie, jak się
wydaje, napotkać musi każdy, kto zmierzy się z zadaniem stworzenia korpusu histo-
rycznego. Dążenie, bo tylko o tym może być tu mowa, do osiągnięcia reprezentatyw-
ności oraz zróżnicowania korpusu utrudnione jest, jak powyżej wskazano, ze względu
na cechy kultury piśmiennej polskiego średniowiecza i jej transmisję do naszych cza-
sów. Prace w kolejnych latach przebiegać będą podobnym jak dotychczas torem, przy
czym na ich półmetku przewidziano wstępną weryfikację realizacji postulowanych cech
korpusu. Wtedy to ocenę zrównoważenia, reprezentatywności i zróżnicowania prze-
prowadzić będzie można, dysponując już dokładnie oszacowaną liczbą wyrazów.
Elementy korpusu niedostatecznie reprezentowane uzupełni się w pierwszej kolejności
o teksty, do których prawa udało się pozyskać w trakcie trwania projektu. Jeśli wszyst-
kie komponenty korpus znajdą w nim należyte odbicie, korpus zostanie proporcjonal-
nie powiększony o kolejne teksty z listy rankingowej popularności w kulturze średnio-
wiecza.

Tak pomyślane dzieło będzie w przyszłości punktem wyjścia kolejnych prac, przy
czym narzucają się tu przynajmniej dwa pola, jeśli nie wspominać nawet o wyzyska-
niu korpusu do badań językoznawczych. Po pierwsze korpus nie będzie funkcjonował
w próżni, a stanie się częścią większej platformy badawczej. Z jednej strony towarzy-
szyć będzie mu opracowywany równocześnie Elektroniczny słownik łaciny średnio-
wiecznej w Polsce (http://scriptores.pl), z drugiej zaś — zeskanowana w ramach pro-
jektu RCIN (http://rcin.org.pl) — kartoteka słownika. Korpus dzięki swojemu otwarte-
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mu charakterowi będzie już wkrótce wcielony do wirtualnego centrum badań medie-
wistycznych opracowywanego w ramach COST Action 1005 „Medioevo Europeo”
(http://medioevoeuropeo.org), a docelowo winien stać się częścią europejskiego kor-
pusu łaciny średniowiecznej. Po drugie jednak będzie on wzbogacany w płaszczyźnie,
by tak rzecz nazwać, wertykalnej. Trudno już dziś wyobrazić sobie poważne studia nad
korpusem bez jego anotacji. Najbardziej realne w świetle przeprowadzonych wstęp-
nych prób wydają się obecnie anotacja leksykalna, tj. lematyzacja tekstów, która na-
biera sporego znaczenia w przypadku języków o tak bogatej jak łacina fleksji (Leech
1997: 15), oraz anotacja morfo-syntaktyczna, tj. PoS tagging. Punktem wyjścia dla dal-
szych prac może tu być anotacja za pomocą programu TreeTagger (Schmid 1994), której
skuteczność dla wybranych tekstów polskiego średniowiecza obecnie bada niżej pod-
pisany, wyzyskując pliki parametrów dla łaciny klasycznej oraz te opracowane w ra-
mach projektu OMNIA (Bon 2009; Bon 2010; Bon 2013).

Jakkolwiek przygotowanie korpusu łaciny średniowiecznej w Polsce nastręcza, jak
wykazano, rozlicznych problemów tak teoretycznych, jak praktycznych, to jednak ich
rozwiązanie dostarczy ważnego narzędzia językoznawcom, literaturoznawcom i histo-
rykom. Nie sposób zarazem przecenić znaczenia, jakie dla refleksji metodologicznej
mieć będą kolejne — często być może nieudane — próby zmierzenia się z owymi wy-
zwaniami. Pozostaje również mieć nadzieję, że realizacja korpusu przynajmniej w ja-
kiejś mierze przyczyni się do wykształcenia zwyczaju cytowania opracowań cyfro-
wych7, nie wspominając nawet o szeroko ostatnio dyskutowanej w nauce zachodniej
kwestii uznawalności podobnych prac w karierze akademickiej.
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SUMMARY

Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Corpus of the Polish Medieval Latin: First Report

K e y w o r d s: historical corpus, Polish medieval Latin.
S ł o w a  k l u c z o w e: korpus historyczny, polska łacina średniowieczna.

In this paper we discuss features of the corpus of Polish medieval Latin texts (1000-1500), which is due to
be delivered in its first version by the end of 2016. In the first part, the main characteristics of the corpus in
question are specified and the criteria of text selection are explained. Next, we examine work flow that has
been set up in corpus creation process. Finally, we point out the major problems that researchers have to
face, when compiling historical corpora. The author discusses also prospective enrichment of the corpus by
means of its lemmatization and PoS tagging.
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