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Marek Cybulski

Prof. dr hab. Hanna Popowska - Taborska

10 czerwca 1999 r. w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego odbyła 
się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 
prof, dr hab. Hannie Popowskiej-Taborskiej, wybitnej badaczce języka Ka
szubów, autorce szeregu opracowań na ten temat.

Hanna Popowska - Taborska urodziła się 22 III 1930 r. w Warszawie. Po 
studiach w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zetknęła się z takimi autorytetami 
językoznawczymi, jak prof. Z. Stieber, prof. H. Ułaszyn i dr (wówczas) K. 
Dej na, podjęła pracę w II Pracowni Dialektologicznej PAN w Warszawie, któ
ra obecnie funkcjonuje jako Instytut Slawistyki PAN, i pracuje tam do dziś.

Choć laureatka doktoratu honorowego gdańskiej uczelni zajmowała się 
różnymi zagadnieniami lingwistycznymi z zakresu slawistyki i polonistyki (np. 
habilitacja Dawne pogranicze językowe polsko-dolnolużyckie w świetle da
nych toponomastycznych, Wrocław 1965, problem etnogenezy Słowian w pracy 
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław 1991, dzieje polszczy
zny w pracy Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Warszawa 1979), lwią 
część swego zaangażowania naukowego poświęciła kaszubszczyźnie.

Język północno - zachodniej peryferii słowiańszczyzny od ponad stu pięć
dziesięciu lat dostarcza lingwistom materiału do interesujących rozważań i 
konstatacji, w tym też kręgu zainteresowań naukowych znalazła się prof. H. 
Popowska-Taborska. Zaczęło się od pracy terenowej nad Atlasem językowym 
kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Wrocław 1964 - 1978 (od tomu VII
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prof. H. Popowska-Taborska stała się redaktorem naczelnym), następnie była 
praca Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego, Wrocław 1961, arty
kuły poświęcone językowi kaszubskich zabytków (np. Sz. Krofeja, M. Ponta- 
nusa) i tekstom literatury kaszubskiej (H. J. Derdowskiego, neologizmy A. 
Labudy), a także współpraca i przyjaźń z ks. drem Sychtą, autorem monumen
talnego Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 1967 - 
1976. Obecnie prof. H. Popowska-Taborska przygotowuje wraz z prof. W. 
Borysiem Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (wyszły już trzy tomy) i życz
liwie przygląda się powstawaniu kaszubskiego języka literackiego.

H. Popowska-Taborska ukazała Kaszubom bogactwo ich mowy, zanali
zowała słownictwo kaszubskie w kontekście innych języków i dialektów sło
wiańskich, a także m. in. dzięki językowi nadbałtyckich Słowian stała się nie
kwestionowanym autorytetem w lingwistyce polskiej i słowiańskiej.


