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Temat dysertacji: Nazwy własne w polskich komediach XVII – XIX w.  

 

Celem pracy jest stworzenie kompleksowego opracowania traktującego o 

nazewnictwie komediowym na przestrzeni trzech stuleci. Autorka wyekscerpowała materiał 

nazewniczy z tekstów blisko 50 różnych pisarzy, wśród których czytelnik znajdzie 

nazewnictwo pochodzące z dzieł klasyków tego gatunku (Fredro, Zabłocki), jak również 

pisarzy, dla których twórczość komediowa nie może być uznana za charakterystyczną 

(Krasicki). Ponadto, czytelnik odnajdzie w pracy nomina propria pochodzące z tekstów 

twórców mniej znanych, a niekiedy zupełnie zapomnianych (Dobieszewska). W skład 

korpusu doktorantka włączyła 200 komedii powstałych w okresie XVII – XIX w. 

Najwcześniejszym datowanym dziełem, którego nazewnictwo analizuje autorka w swojej 

rozprawie jest praca Piotra Baryki pt. Z chłopa król (ok. 1637 r.). Niejako klamrą dla jej 

rozważań stają się teksty pisarzy tworzących w 2. połowie XIX wieku. Z uwagi na specyfikę 

korpusu tekstów, wyekscerpowany materiał skupia się w dwóch grupach nazw: antroponimia 

oraz toponimia.  

W części teoretycznej pracy koncentruję swoją uwagę na następujących kwestiach:  

1. Przedstawieniu celu i przedmiotu mojej dysertacji. 

2. Charakterystyce korpusu (ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia na tzw. 

teksty oryginalne polskich twórców oraz adaptowane przez nich dzieła klasyków 

komedii  - głównie francuskiej). 

3. Przedstawieniu stanu badań nad nazewnictwem komediowym. 

4. Omówieniu podstawowych pojęć (np. komedia, nomina propria, nazewnictwo 

literackie, funkcje nazw własnych, nurty nazewnicze) 

5. Zaprezentowaniu metod tworzenia nazw własnych przez komediopisarzy. 

          Szczegółowe rozwiązania i analizy przedstawiam w części badawczej, dla której 

punktem wyjścia jest model analizy funkcjonalnej przedstawiony po raz pierwszy w pracy 

Aleksandra Wilkonia pt. Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego (1970). W dalszej 

części dysertacji wskazuję na funkcjonujące w literaturze przedmiotu polemiki z tymi 

rozwiązaniami (np. praca M. Cyzman) oraz ich kontynuacje i uzupełnienia (np. liczne prace 

doktorskie obronione po 2000 roku). Zamknięciem pierwszego rozdziału części badawczej 



staje się dla mnie teza postulowana przez K. Rymuta, wedle którego trudno mówić o katalogu 

funkcji nazw własnych w tekście, gdyż językoznawca winien każdorazowo tworzyć własny 

zbiór funkcji determinowany kontekstem, tj. dziełem literackim.  

 W kolejnym rozdziale autorka przedstawia i analizuje nazwy własne pełniące w 

tekstach literackich następujące funkcje: intertekstualną, dydaktyczną, socjologiczną, 

lokalizującą (w czasie i przestrzeni) oraz metonimiczną. Każdorazowo materiał nazewniczy 

przedstawiany jest w porządku diachronicznym, a analizie poddawana jest jedynie wybrana 

grupa nazw. Podjęte tu rozważania pozwalają na sformułowanie wniosków, które doktorantka 

zaprezentowała w rozdziale Nazwy własne na przestrzeni trzech stuleci. Wnioski z badań. W 

tej części autorka próbuje zweryfikować następujące hipotezy badawcze: 

1. W obrębie wyekscerpowanego materiału nazewniczego  można wyodrębnić tzw. nurty 

nazewnicze. 

2. Antroponimia odzwierciedla realia epoki. 

3. Nazewnictwo literackie podlega zjawisku mody. 

4. Teksty oświeceniowe obrazują obowiązujący wówczas trend do 

zapożyczania/adaptowania obcych wzorców. 

 

Uzupełnieniem dysertacji jest Słownik nazw własnych polskiej komedii, w którym 

odnaleźć można informacje na temat genezy nazw, kontekstu, charakterystyki postaci oraz 

wskazanie źródłowe. Ponadto, w formie dodatków, w pracy zamieszczono: Wykaz skrótów 

(Dodatek 1), Wykaz autorów w porządku chronologicznym (Dodatek 2) oraz Wykaz 

cytowanych tekstów (Dodatek 3). Całość pracy zamyka szczegółowa bibliografia, 

wyodrębniająca nie tylko literaturę podmiotu i przedmiotu, ale również wykaz 

ogólnodostępnych internetowych baz danych, gdzie zamieszczono teksty zeskanowanych 

dzieł tzw. klasyki mniej znanej (zob. Bibliografia, cz. III Źródła internetowe).  

 

 


