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H IP O L IT  W O JT K IE W IC Z  
Koszalin

SZESNASTO WIECZNE ŁACIŃSKO-POLSKO-ROSYJSKIE 
KONTAKTY JĘZYKOW E W ZAKRESIE SŁOWNICTWA

W 1549 roku w Krakowie zostal wydrukowany przekład polski łacińskiego 
trak tatu  Piotra Crescentyna Liber ruralium commodorum lub Opus ruralium 
commodorum libri X II pt. Kxiećgi o gospodarstwie, у o opatrzeniu rozmnożenia 
rozlicznych pożytków, każdemu stanowi potrzebne1. Natomiast nakładem wy
dawnictwa Akademii Nauk ZSRR w 1973 roku ukazała się książka Naziratel 
zawierająca w swej treści przedruk rękopisu starorosyjskiego z XVI w. no
szącego nazwę: Книга глаголемаЯ назиратель сіиречь öpAõ домовных дётель2.

Swojego czasu zaznaczyłem, że geneza wspomnianego zabytku rosyjskie
go w sposób bezpośredni związana jest z wydaniem polskim z 1549 roku3. 
Analizując wszechstronnie starorosyjski tekst Naziratela łącznie z odpo
wiednimi fragmentami oryginału polskiego ogólnie można stwierdzić, że 
rękopis rosyjski stanowi dość dokładną kopię tekstu polskiego. Por. Crsc 
i Nazir.:

1 Cytuję według: Piotra Crescentina o sprawach pożytkow  wiejskycli abo rolnych  
dwoienascie xiąg w Krakowie w drukarni H eleny Floryanskiej, 1549 r., Bib. Nar. nr 01940, 
reprod, fotooffsetowa; dalej pierwsza liczba w tekście po cytacie, zaczerpniętym z tej 
pozycji, oznacza kolum nę testu, natom iast liczba po przecinku określa numer wersu 
licząc od góry. W szystkie cytow ane wyrazy polskie przekazuję literę w literę bez jakiej
kolwiek zm iany, wprowadzam tylko zamiast ß, ÿ  -sz; Jj, g, 1-у, z, s. Ściśle przestrzegam  
także znaków graficznych tekstu polskiego, stosuję skrót Crsc. (Ze względów techni
cznych zastąpiono ,,a jotow ane” znakiem  Я, a jus m ały znakiem A — Red.).

2 Назиратель, подготовили В. С. Голышенко, P. В. Бахтурина и И. С. Филиппова под 
ред. С. И. Коткова, Москва 1973 — dalej pierwsza liczba w tekście sygnalizuje stronę 
rękopisu rosyjskiego, ob — stronę odwrotną, druga — numer wersu licząc od góry, 
stosuję skrót Nazir.

3 Zob. ,,Slavia Orientalis” 1975, nr 2, s. 230 - 238; Drugie polskie wydanie utworu  
łacińskiego pisarza Piotra Crescentyna O pomnożeniu у  rozkrzewieniu wszelakich P ożyt
ków, K śu ig  Dwoienascie: Ludźiom Stanu każdego, ktorzyby śię vcżćiwym Gospodarstwem 
barvili, wielce potrzebne à pożytecżne — również ukazało się w Krakowie w 1571 r.
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A ui cenna piszé iż w cebuli iest ostrosć iakoby rzeżącza / 
takież gorzkosć y cirpkosé/à czo glębiey do drżenia 
to ostrzeysza/takież cżirwonosć iey ostrsza niż białość/ 
surowa też ostrsza niż warzona/à sucha ostrsza niż zielona 
Ma też moc wyciągać krew na wirzch ciała/przeto skórę 
cżyni rumianą. Nasienie iey trąd  z twarzy spądza/210, 6 - 1 4

. авицена пишетъ что в лУкУ есть острость кабы рёзача. таково ж гор- 
кость и тер!пкость. а что глУбоко къ серцУ. то болши сострал красность 
ее болши острая нежели бёлость, сыраЯ тако ж остреишаА нежели 
варенаЯ. а сУхаА остреишаЯ, нежели зеленаЯ. а имёетъ силУ вытЯгати 
кров на вер хъ тела, того длЯ дёлаеть кожУ рУмЯнУю и краснУю. семЯ 
его проказУ или лишаЯ трУд с лица зганЯеть. 202/202 ов., 13-5.

Przytoczone fragmenty tekstów obrazują cechy charakterystyczne luku· 
'cebuli’. Pod wpływem polskiego trak tatu  w Naziratehi mechanicznie zostaje 
skopiowany związek zgody, zachodzący między poszczególnymi wyrazami 
polskimi. Po rosyjsku należałoby raczej oczekiwrać: лУкъ ... его, сырой,, 
острейший, вареный, зеленый.

W  zabytku rosyjskim odnajdujemy sporo łatynizmów, które przeniknęły 
do języka rosyjskiego poprzez medium polskie. Na szczególną uwagę zasłu
gują następujące wyrazy: акт, актУс, бросквиня, балнеум марие, башня,. 
бУрд, каштан, ларез, мул, петрУшка, пигви, рожа, цыбУля, цыбУлныи, шпУнт,. 
шпУнтик.

акт, rzecz. г. m. 't s ’: por. Crsc і Nazir.:

Cżęsći lepak drugie które iuż są in actu to iest 
istothnie sprawione/ 50, 28 - 29

.части же которые сУть въ актЬ. сійрёчь совершенно здёланые. 50 ов. 7-9.

Polski akt pochodzi od lac. āctus 'czyn’. Pożyczka polska w języku rosyjs- 
kim-p. ESRJ-A, 684. Słowo akt w języku polskim wieloznaczne, które m. in. 
oznacza: 1. czyni, uczynek; 2. papier, dokument. Wyrazem tym  w XVI wieku 
chętnie posługiwał się Grzegorz Knapski w Thesaurus polono-latino-graecus, 
Bartłomiej z Bydgoszczy, Jan  Mączyński itp. — p. dokładniej SP I, 9 - 105. 
Natomiast słowniki rosyjskie, takie jak  Djuwernua MSD6, Koczin MT7, Poli-

4 E SR J-A , В , V, D , Ż — Этимологический словарь русского языка, Москва 1963 - 1973.
6 SP I - IX  — Słownik polszczyzny X V I  wieku, Wrocław —Warszawa —Kraków  

1966 - 1974.
® Djuwernua MSD — А. Д ю вернуа, Материалы для словаря древнерусского языка, 

Москва 1893.
7 Koczin МТ — Ко чин, Материалы для терминологического словаря древней России,, 

Москва — Ленинград 1937.
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karpow 8, Preobrażenskij9 wyrazu tego nie notują. Błędnie podana etymologia 
pożyczki polskiej w języku rosyjskim przez radzieckiego uczonego 11. M. Szan- 
skiego tj. ESRJ-A. Rosyjskie s Io w o  akt jako 'papier, akt, dokum ent’ pochodzi 
za pośrednictwem poi. akt od łac. āctum, natomiast ros. akt ’czyn, postępek’ 
poprzez poi. akt od fr. acte 't s ’ z łac. āctus 'czyn’ —p. ERSJ-A, 68 oraz Vasmer 
REW  I, 6610. Autorzy ESRJ-A twierdzą, że ros. akt jako 'dokument, papier’, 
prawdopodobnie, jest szesnastowieczną pożyczką polską i po raz pierwszy 
słowo to wystąpiło w Книге глаголемой Надзиратель, сирень Урядъ домо- 
вныхъ дётель., natomiast ros. akt 'czyn, postępek’ jest- zapożyczeniem polskim 
z epoki Piotra Wielkiego. Pomijając błędy w tytule rękopisu rosyjskiego 
w słowniku etymologicznym pod redakcją H. M. Szanskiego (ESRJ-A), oczy
wiście, jeśli będziemy ściśle przestrzegać znaków graficznych tego zabytku 
(poprawnie winno być: назиратель, сійрёчь, домовных, öpAÖ) twierdzenie, 
że wyraz akt jako 'czyn, postępek’ przedostał się do języka rosyjskiego z ję 
zyka polskiego w XVII wieku jest bezpodstawne, gdyż słowo to przeniknęło 
z języka polskiego do języka rosyjskiego już w wieku XVI, świadczą o tym 
podane wyżej cytaty z polskiego traktatu  z 1549 r. oraz z Naziratela. Nie ma 
natomiast w Nazir. wyrazu akt w znaczeniu 'papier’. Polonizm ten został 
pominięty przez wydawany obecnie słownik języka rosyjskiego X I - XVII w .11

актЪс, rzecz. n. 'czyn, postępek’: w XVI wieku wyraz nieznany w języku 
rosyjskim, także S łstp12, Linde S J P 13 nie notuje. Według SP l w języku 
polskim w XVJ wieku pisownia tego wyrazu jest wyłącznie łacińska (actus, 
spacium agri-miejsce tak  wielkie w polu jako sto i dwadzieśćie stop — J. Mą- 
czyński). W słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy actus oznacza 'skłonność, 
uczynek’ — p. dokładniej SP I, 98. Typowy łatynizm, który według Trzas
ki ESWO, 4214 ma postać actus pulus 'absolutna doskonała czynność’. 
Słownik AX SRJ I nie wymienia. Por. Crsc i Nazir.:

Druga cząstka rzecżi każdej iest ona która iuż iest
sprawiona/takową zową połaćynie actus/4:9, 42-43

8 Polikarpów — Ф. П оликарпов, Лексикон треязычный, сиреч речений слаеенских 
•еллино-греческчх и латинских сокровище, из различных древних и новых книг содранное, 
Москва 1704.

9 Preobrażenskij — А. П реображ енский, Этимологический словарь русского язы
ка, т. I - II, Москва 1959.

19 Vasmer REW — М. Ф асмер, Этимологический словарь русского языка (przekład 
z oryginału niemieckiego), t. I - IV, Москва 1964 - 1973.

11 AX SR J I - II  — Akademia Nauk ZSRR, Словарь русского языка XI - XVII веков, 
Москва 1975.

12 Słstp — Słownik staropolski, t. I - VII, Warszawa 1953 - 1973.
13 Linde SJP — B. L in d  e, Słownik języka polskiego, wydanie fotoofïsetowe, t. 1 - VI, 

Warszawa 1951.
14 Trzaski ESWO — Trzaski, E verta i Michalskiego, Encyklopedyczny słownik w y 

razów  obcych, Warszawa 1927.
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.дрЬгаЯ частьна дела всЯкого. котораА уже єсть здёланаА.
сицевйю нарицаютъ по латине, актосъ сіиречь сотворенное. 49, 14-17

балнеум марие, zwrot łaciński. W oryginale polskim wcześniej tj. przed 
tym  zwrotem wystąpiło objaśnienie: w piecziku z gnoiu 77, 2. W wieku XYrI 
zwrot ten nie jest znany w języku polskim i rosyjskim. Typowy łatynizm: 
łac. Balneum  'łaźnia, kąpiel’ (por. Balneo terapia — gr.-łac., tj. balneum i the- 
rapeia 'służba, pielęgnowanie, łeczenie przy pomocy kąpieli5) oraz Maria 
z hebrajskiego Miram  — imię żeńskie czasami męskie tj. gorycz, oporność, 
krnąbrność —p. Trzaski ESWO, 1220 i Kreiner SE, 3315. W Naziratelu i w ję
zyku rosyjskim niewątpliwie pod wpływem polskiego trak tatu  Piotra Crescen
tyna z 1549 r.; por.:

à zową y Balneum Marie bowiem wtakowym cieple ... 77, 2 - 4

.KOTOpÖK) нарицают балнеум марне. 88 ob., 14-15
понеже в сицевом HaBoęe ...

башня rzecz. ż. 't s 5: w polszczyźnie szesnastowiecznej wyraz powszech
nie znany: por. baszta — 66 razy, baste — 3 razy, synonimami są: wieża, zamek-p. 
SP II, 27. W języku rosyjskim słownik AN SRJ I, 82 - 83 notuje już w 1552 
i 1639 r., a w znaczeniu 'więzienie5 w 1655 r. Zapożyczenie polskie w języku 
rosyjskim — p. ESRJ-B, 64; Kochman I, 3116; Vasmer REW  Г, 139. Polskie 
baszta od czeskiego bašta, a to ze śr.-łac. bastia. 'wieża obronna, czyli wieża 
warowna fortyfikacji średniowiecznych broniąca dostępu do murów5 — p. 
Trzaski ESWO, 172; por. także Crsc i Nazir.:

/Na ktorimby basztha abo wieża była zbudowana/ 21, 21 - 22
.на котором бы башнЯ поставити было мощно. 25 ов., 12-13

бросквиня, rzecz, ż.: w języku polskim w XVI wieku wyraz często noto
wany. W języku rosyjskim słowo to po raz pierwszy, najprawdopodobniej, 
wystąpiło w Naziratelu, wr X V II wieku hasło wymienia L P B 17; u Polikarpowa 
odnajdujemy бросквина древо oraz бросквинныи плодъ. Rosyjskie бросквина, 
брусквина Persica vulgaris, ukr. бросквиня poprzez pol. broskiew, brzoskiew, 
s t.-pol. brzoskinia od czes. breskev, a to z kolei poprzez śr.-g.-n. p fersieh 
pochodzi od łac. mālum persicum od gr. μηλογ περσιχον 'jablko brzoski- 
niowB5 — p. dokładniej Vasmer REW  I, 218; por. także Brückner SEJP, 4518;

15 Kreiner SE — J. K r e in e r , Słownik etymologiczny łacińskich nazw i  terminów  
uiyiranych w biologii oraz medycynie, Wrocław — Warszawa —Kraków 1903.

16 Kochman 1 — S. K o c h m a n , Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słow
nictwa w X V I I  wieku, Wrocław —W arszawa —Kraków 1967.

17 LPB — Лексікон славенороськип Π a vre ы Берьщды с 1627 г. (według wznowienia:) 
Kijów 1961.

18 Brückner SE JP — A. B r ü c k n e r , Słownik etymologiczny języka polskiego, War
szaw a 1957.
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Kochman I, 49; Sławski SEJP, 46 - 4719; por. także Crsc і Nazir.:

... iako są migdałowe (pęczki) brzoskinie abo
orzechy/ 115, 39 - 40

... какъ то сЬть мигдалные почки, бросквинё или сорёхи. 128 ов., 4 - 5

каштан, rzecz. m. 't s ’: pożyczka polska w języku rosyjskim, tj. za pośred
nictwem poi. kasztan, czes. kastan z niem. Kastame lub ludowego Kaštane, 
którego praźródłem uważa się lac. castanea, gr. χάστανον od armeńskiego 
kaskeni 'kasztanowy’ — p. Vasmer REW  II, 215; por. także Kochman I, 53; 
Preobrażenskij I, 303. Mylnie jest podana etymologia wyrazu przez Cyganienko 
ESRJ, 19 6 20 tj. stwierdzenie jakoby wyraz ten został zapożyczony w języku 
rosyjskim z języka polskiego dopiero w X V II wieku. Granicę zapożyczenia 
należałoby przesunąć o cały wiek wstecz — por. Crsc i Nazir.:

(kaštany) orzechy wszelkie. 115, 9 - 10

,каштаны и сорёхи всЯкие. 127 ов., 4 - 5

.iapeį rzecz. m. 't s ’ tzn. 'rodzaj drzewa’: por. larix-luric z lac. larix 
p. dokładniej Kreiner SE, 117. Łatynizm ten przekazany do języka rosyjskie
go z języka polskiego za pośrednictwem trak tatu  Piotra Crescentyna z 1549 r.; 
por. Crsc i Nazir.:

...y  też larex ku budowaniu barzo pożytecżna
iest ... 36, 3 - 4

.тако ж и ларе$ъ к созиданию хоромъ дело полезный. 42 ов., 10-11

.иуд, rzecz. m. 't s ’: K S P 21 notuje. Według SCSiRJ22 hasło мул toż same 
z ишакъ ВигсӀопъ PSIS23 oraz Preobrażenskij, 567 - 568 formę ros. му ль 
wywodzą bezpośrednio z łac. mūļus 'zwierzę pochodzące z konia i osła’. Hasło 
to nie figuruje w słownikach rosyjskich: Djuwernua MSI), Srezniewskiej 
M at24., Polikarpów z 1704 r. Nie bez podstaw są przypuszczenia M. Vasmera 
REAV Ш , 7 - 8, oczywiście, biorąc pod uwagę i chronologię, że ros. му ль jest

19 Sław ski S E J P  — E. S ł a w s k i ,  Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I A-.Tr 
Kraków  1952 - 1956.

20 Cyganienko E S R J  — Г. Цыганенко, Этимологический словарь русского языка, 
Киев 1970.

21 K S P  — K arto tek a  słownika polskiego X V I wieku w Toruniu.
22 SCSiRJ — Словарь церковнославянского и русского языка, т. I - IV, Санкт-Петер- 

бургъ 1847.
23 Burdorib PSIS — Полный словарь иностранныхъ слов вошедшихь въ употребление 

въ русском языке, съ означениемъ их корней составили по лучшимъ источникамъ Бурдонъ и 
Михельсонъ, Москва 1907.

24 Srezniewskij M at. — И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусскога 
языка, т. I-III, Москва 1958.



256 I i .  W o j t k i e w i c z

pożyczką z poi. mul, czes. mul ze śr.-g.-n., mul od łac. mūļus 't s ’; por. także 
st.-ros, мъскь, мьскъ, мъсчата, ukr. меск SCS мьскь, мьзгь, bułg. мъск, sch. 
мазгов мазга, słoweńskie mdzg, mezig, st.-czes. m,ezek 'm uł’. Por. także 
Crsc i Nazir.:

... abowiem gdi sie zmiesza koń zosłiczą abo zasię/ tedy 
też inszy rodzai stego pochodzi iako są mułowie... 04, 43 -45

... ибо коли конь смёшаетсА со сослицею. тогды опЯть от него род 
происходить как то соть мблове ... 71 ов., 14- 17

петрбшка, rzecz. ż. 't s ’: pożyczka polska odnotowana przez Stanisława 
Kochmana w Leksykonie F. Polikarpowa — p. Kochman I, 55. Słowo to wymie
nia także SCSiRJ. Pol. pietruszka poprzez język niemiecki pochodzi od łac. 
petroselinum z gr. petroselinon (petros 'kam ień’ i selinon 'seler’) — p. Szanskij 
KES, 248 - 24925; por. Kochman I, 55. KSP notuje; por. również Crsc i Nazir.:

/iako iest piotruszka/204, 24
.какъ то есть петрбшка ... 195, 10

пигви, rzecz. 1. m. KSP i SCS iKJ wymieniają. Kosyjskie słowo пигви za 
pośrednictwem poi. pigwa, st.-czes. piliva 'figa’ zapożyczone jest ze st.-g.-n. 
figa  't s ’ od lac. ficus ' t s ’ — p. dokładniej Vasmer REW’ III,  259. Por. także 
Crsc i Nazir.:

:tam mogą być sadzone pomogranati (pigwy) у insze 
drzewa... 145, 39 - 40

.тамо мощно есть садити помогранаты пигви и иные древеса ... 171 ов., 
6 - 7

рожа, rzecz. ż. 'róża’: według Mieczysława Basaja ,,... róża jako roślina 
w średniowieczu przede wszystkiem lecznicza, obcego pochodzenia dostała się 
do Polski wraz z zakładaniem klasztorów w okresie przyjmowania chrześci
jaństwa. Wyraz ten znany na terenie całej słowiańszczyzny, w językach wscho- 
dniosłowiańskich zapewne z polskiego, a w języku gómołużyckim z niemiec
kiego” 26. Spółgłoska ż zamiast s wyraźnie wskazuje na pośrednictwo polskie 
przy zapożyczaniu wyrazu łac. rose, gr. βόσον. Por. Crsc i Nazir.:

Boża też polna przemienia się w pełną... 68, 28

.рожа или сварабовина полскои, переменяетсА в полнйю 
домашнюю сварабовинй. 77, 13 - 14

25 Szanskij KES — Н. Шанский, В. Иванов, Т. Шанская, Краткий этимологи
ческий словарь русского языка, Москва 1961.

28 M. B a sa j , J . S ia t k o w s k i ,  Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej 
za bohemizmy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1974, nr 14, s. 11.
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цыббля, rzecz. ż. "ts": słownik polszczyzny szesnastowiecznej poświadcza 
117 razy formę cebula i 7 razy — cybula — p. SP III, 135. W wieku XVII  
hasło цыбуля, лук ядомыи wymienia Ałfawit inostrannych rieczej — p. Koch. 
P o l27., 52. W języku rosyjskim jest to zapożyczenie za pośrednictwem poi. 
■cyhula ze śr.-g.-n. zibolle, zwiholle od łac. cēpulla, cepa 't s ’ — p. Yasmer REW  
IV, 305; p. także Preobrażenskij ГІ, 49. Chronologia przemawia za tym, że 
wyraz polski, najprawdopodobniej, został zapożyczony w języku rosyjskim 
za pośrednictwem trak tatu  Piotra Crescentyna z 1549 r. Por. 19 innych ro
syjskich odpowiedników typu лук w Naziratelu oraz:

/acżkolwie przyniey na drugich zagoniech może 
rość cebula j 207, 30 - 31

.хотЯ при ней на дрЬгихъ загонах может 
роста цыболя или лЬк ... 199, 10 - 11

цыболныи, przymiotnik 't s ’: р. цыбуля, por. także Crsc i Nazir.:

Nasienie porowe abo čebulne lepiey bywa 
zachowano... 205, 11 - 12

.сёмЯ цыболное или лЬковое лЬтчи прЯтаетсЯ, 196, 15-16

шпонт, rzecz. ż. 't s ’: poprzez pol. szpunt ze śr.-g.-n. spunt, śr.-d.-n. 
spunt od łac. ludowego * expunctum — p. Vasmer REW  IV, 475; poi. szpunt 
rosyjskimi odpowiednikami są: тулка, втулка, втулочка — p. Linde SJP V, 
609 i SCSiRJ IV, 462. Wyraz ten, widocznie, za pośrednictwem polskiego 
tekstu z 1549 r. trafił do języka rosyjskiego. Por. Crsc i Nazir.:

/takież obmazać gliną one spary abo у wszytek 
szpunthļ 129, 8 - 9

.а после обмазати глиною соные щели или всю
прививкЬ шпйн'тъ, сійрёчь клинчикъ. 148 ов., 12 - 14

хипбнтик, rzecz. m. fts ’: р. итЬнтъ. Zdrobnienie derywowane za pomocą
sufiksa -ik, tworzącego wyrazy o zabarwieniu deminutywTw-pejoratywnym.
Por. Crsc i Nazir.:

jby tilko był na szpunćiku/a wspuntuy nie barzo 
gwałtem... 128, 47 - 49

•ТОЛКО чтобы былъ на шпонтикб. и в^беи 
недобре силно ... 148 ов., 1 - 2

27 Koch Pol. — S. K o c h m a n , Polonica w leksykografii rosyjskiej X V I I  u izku , 
Warszawka— Wrocław’ 1975.
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Ale por. i także:

/à thym  obycżaiem y więcey też szpunćikow 
z pączkami może wstawiać... 129, 34 - 39

.i симъ обычаем и болши тако же клин цовъ 
с почками мощно есть воставляти. 149 ов., 9 - 1 0

Zestawienie tek st о 1 ogiczri о-poró wn a wcze stanowi małą próbę zaprezento
wania złożonych kontaktów językowych łacińsko-polsko-rosyjskich. Przyto
czone przykłady świadczą także, że ogniwo to nie ogranicza się do wymie
nionych tyłko trzech języków, niejednokrotnie łańcuch ten jest bardzo roz
budowany i urozmaicony. Rzecz oczywista, że obszerny materiał uniemożliwia 
zacytowanie (wszystkich wyrazów, które z łaciny w XVI wieku poprzez me
dium połskie łub z innych języków poprzez pośrednictwo łacińsko-połskie, 
przeniknęły do języka rosyjskiego. Materiał ten bardziej szczegółowo zostanie 
podany w przygotowywanej obecnie pracy naukowej, będącej głębszym stu
dium badawczym wpływów trak tatu  polskiego Piotra Crescentyna z 1549 r. 
na starorosyjski przekład N aziratela28.

28 p rZyjęte skróty: fr. — francuski, g. — górny, p. —patrz, m. —męski, ż. —żeński, 
rzecz. — rzeczownik, st. — stary, śr. — średni, t. —tom , t s —to samo, w. — wiek, itp. N ie  
interpretuje się skrótów typu: poi., czes., ses, ukr. itp, Skróty te notowane są przez 
w iększość słowników polskich. R ozwiązanie pozostałych skrótów podaje się przy pier
w szym  cytacie danej pozycji naukowej.


