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Finansowanie projektu
Prezentacja powstała w ramach projektu pt.

Rozbudowa Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII  i 

XVIII w. i jego integracja z Elektronicznym słownikiem języka 

polskiego XVII i XVIII w.

finansowanego z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW  

i realizowanego w latach 2019–2023 pod kierownictwem W. Gruszczyńskiego 

w IJP PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN. 
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Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII Wieku
♦ KorBa (Korpus Barokowy)

♦ dostępny od 2018 r.: http://korba.edu.pl/

♦ zawartość: 

■ obecnie 13,5 mln segmentów (ok. 700 tekstów z lat 1601–1772)

■ docelowo 25 mln segmentów (w tym ok. 4 mln z lat 1773–1800)

♦ teksty zróżnicowane chronologicznie, geograficznie, gatunkowo i tematycznie

♦ bogate metadane

♦ teksty dostępne w postaci transliteracji i transkrypcji

♦ warstwy anotacji: 

■ strukturalna: odwzorowanie struktury dokumentu 

■ językowa: oznaczenie fragmentów obcojęzycznych

■ morfosyntaktyczna: lematyzacja + wartości kategorii gramatycznych  

♦ wyszukiwarka MTAS: język zapytań CQL + konstruktor zapytań



Łacina w KorBie - możliwości i ograniczenia badawcze 
♦ Ok. 0,5 mln segmentów łacińskich (4% objętości korpusu)

♦Możliwość wyszukiwania segmentów łacińskich

♦Wyrażenia regularne

♦Metadane

♦ Dokładna lokalizacja cytatu w źródle

♦ Pominięto dłuższe fragmenty łacińskie

♦ Brak lematyzacji i anotacji gramatycznej form łacińskich

♦ Nierozwiązane skróty, np.

♦ Niekonsekwencja w anotacji nazw własnych i cyfr arabskich



Błędy na różnych poziomach anotacji
♦ Błędy w znakowaniu ręcznym

■ Item: czego ludźie lubo naydroższego y naywspánialszego nie 

zazdroszczą?

■ a pamiętasz, kontuszu, quando feresia fuisti, nuncmodo żupan eris, 

postea curta brevis

♦ Błędy w znakowaniu automatycznym

■ Co náder życzliwa dostoieństwu Páńskiemu wiárá, y cáłośći Oyczyzny 

miłość, y resolutia Wm. M. M. Páná ná ten czás robiła 

■ Tym niepozwálam foventur dyssensye, zawźiętośći miedzy Synámi 

Oyczyzny



Jak interpretować wyniki wyszukiwania?

♦ Forma “item” – 2791 wyników 

♦ Forma “item” + ograniczenie wyszukiwania do segmentów łacińskich – 1744 wyniki

♦ Forma “item” + wyłączenie segmentów łacińskich – 1047 wyników

♦ Forma “item” + odrzucenie obcych segmentów – 0 wyników

Tagery zawsze traktują formę “item” jako obcojęzyczną (znacznik “xxx”), ale nie

przypisują jej znacznika łaciny (“la”).



Ograniczenie przeszukiwania do segmentów łacińskich



Wyszukanie wszystkich segmentów łacińskich w danym tekście



Wyszukiwanie kilkuwyrazowych fraz łacińskich



Wyszukiwanie użyć ad + accusativus gerundium



Lista frekwencyjna - informacje ogólne

♦ lista form tekstowych w postaci transliteracji

♦ formy zapisywane małymi i wielkimi literami liczone łącznie

♦ ignorowane znaki diakrytyczne nad samogłoskami 

♦ bez cyfr arabskich, chyba że forma składa się z cyfr i liter, np. 2do

♦ bez znaków interpunkcyjnych

♦ 77 256 form



Lista frekwencyjna - statystyka użycia form łacińskich
1 in 13366

2 et 12002

3 ad 4842

4 non 4105

5 de 3700

6 ex 2852

7 est 2847

8 etc 2617

9 cum 2412

10 alias 2100

11 pro 1858

12 per 1753

13 item 1746

14 a 1745

15 lib 1266

16 qui 1265

17 cap 1210

18 sub 1088

19 ut 1051

20 anno 995

21 ab 991

22 die 945

Anno et die ut supra - 27 
wystąpień



Frekwencja łacińskich 
form rzeczowników 44 omnia 537

45 deus 491

46 dei 481

47 teste 479

53 domini 434

57 summa 396

58 vulgo 389

60 nihil 385

67 omnes 358

74 staus 338

81 parte 323

85 dominus 304

87 consilium 300

89 nomine 294

91 titulo 291

92 rerum 291

93 ratione 291

97 vita 283

99 deo 282

119 rex 247

121 deum 246



Zależność między ilością łaciny w tekście a rodzajem tekstu

Literatura piękna i Biblia

Biblia – 0%

Epika – 1%

Liryka -1%

Dramat – 1%

Synkretyczne – 2%

Teksty użytkowe

Faktograficzne – 2%

Kancelaryjne – 3%

Listy – 3%

Dydaktyczne – 5%

Prasa – 5%

Perswazyjne – 8%



Zmiana stopnia nasycenia tekstów łaciną 
na przestrzeni lat (na przykładzie tekstów perswazyjnych)

1. poł. XVII w. 2. poł. XVII w. 1. poł. XVIII w. 2. poł. XVIII w.

(do 1772 r.)

7% 8% 13% 6%



Łacina w tekstach różnych autorów

Teksty Stosunek segmentów 

łacińskich do wszystkich 

segmentów

B. Chmielowski, Nowe Ateny… (1745-1756) 10%

W. Bystrzonowski, Informacja matematyczna… (1743) 1%

W. Bystrzonowski, Polak sensat… (1733) 20%



Występowanie łaciny na przykładzie tekstów o kometach

Identyfikator tekstu Stosunek segmentów łac. 

do wszystkich segm. (w 

przybliżeniu)

Rok wydania

ŻędzKom 8,6% 1618

BemKom 1,5% 1619

FurUważ 0,4% 1664

CiekAbryz 7,5% 1681

NiewiesKom 7,7% 1681

DuńCiek 9,7% 1744

BohJProg 0,6% 1770



Przykłady problemów badawczych
♦ badania porównawcze nad utartymi zwrotami łacińskimi i polskimi

■ in casu i in casum - łącznie 124 wystąpień

■ w przypadku, w wypadku, w sytuacji, w okoliczności, w 

okolicznościach - łącznie 27 wystąpień

♦ analiza porównawcza charakterystycznych zwrotów łacińskich w 

obrębie tekstów różnych autorów lub tekstów tego samego rodzaju, 

np. Anno et die ut supra - 27 wystąpień w korpusie - wszystkie frazy 

występują jedynie w tekstach urzędowo-kancelaryjnych.



Dziękujemy za uwagę


