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Dzięki nieostrożności 
 
można wiele zyskać. Nie zawsze oczywiście... W nieustannie dla mnie inspirującym opraco-
waniu tzw. nowego słownictwa polskiego rzeczownik nieostrożność figuruje wśród wyrazów, 
które „uznać można za powstałe po II wojnie światowej”1. To akurat ewidentny „wypadek 
przy pracy”, ponieważ nieostrożność znana jest − jako hasło − już Słownikowi wileńskiemu 
i Słownikowi warszawskiemu. Poza tym nieostrożność występuje we wczesnej korespon-
dencji Adama Mickiewicza. Docenić należy cień ostrożności zawarty w sformułowaniu 
„uznać można”, a przeoczenie obecności jakiegoś hasła w tym czy innym słowniku może się 
każdemu chyba zdarzyć, zwłaszcza wówczas, gdy operuje się na wielkim ilościowo materiale 
leksykalnym... 
 
 Derywat nieostrożność ma sporo dawnych poświadczeń słownikowych, także w słow-
nikach dwujęzycznych (te interesowały mnie od dawna, jeszcze w czasach, kiedy byłem 
daleki od spraw redatacji słownictwa polskiego). Szczególnie lubiłem szperanie po słow-
nikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich2. 
 Hasło nieostrożność uwzględnił Dominik Bartoszewicz, autor ważnego dla dziejów, 
rozwoju leksykografii polsko-rosyjskiej dwutomowego dzieła: Słownik polsko-rossyjski, wy-
danego w Warszawie w 1841 r., nakładem i drukiem Jana Glücksberga (1784-1859). 
 Tenże wielce zasłużony w czasach Polski podzaborowej wydawca opublikował w 
tymże roku Adama Rogalskiego Słownik rossyjsko-polski, dzieło również dwutomowe. Jemu 
to poświęcę w niniejszej notatce resztę uwagi. 
 
 Istnieje opinia, że liczy „Rogalski” aż 100 tysięcy haseł (jej weryfikacją warto by się 
zająć). Część polska tego słownika jest godna szczególnej uwagi. Można w nim bez więk-
szego wysiłku, dłuższego wertowania odnaleźć wyrazy nienotowane, według mojej wiedzy, w 
innych, wcześniejszych źródłach leksykograficznych XIX w. Por. m.in.: 
 
chełpicielka  w t. 2, s.v. чванка 
cywetowy  w t. 1, s.v. енотовый 
doczesywanie  w t. 1, s.v. дочесыванiе 
dodoić  w t. 1, s.v. додоить 
                                                 
1 T. Smółkowa, Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Wrocław etc. : ZNiO, 1976, s. 113 i 139. 
2 Na liście wykorzystanych przez T. Smółkową źródeł (o.c., s. -109112), niepokojąco niedługiej, znalazło się 
kilka słowników dwujęzycznych ogólnych, ale nie ma tam żadnego słownika z językiem rosyjskim. 
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dziesięciopręcikowy  w t. 1, s.v. десятитычковый 
gładzidełko  w t. 1, s.v. гладилка 
głagolitański  w t. 1, s.v. глаголическiй 
kałduniasty  w t. 2, s.v. утробистый 
nieelektryczny  w t. 1, s.v. s.v. анелектрическiй 
nieostrożność  w t. 1, s.v. неосторожность 
oceański  w t. 2, s.v. океанский 
półksiężycowy  w t. 2, s.v. полулунный 
składalny  w t. 2, s.v. складный 
wmaczać  w t. 1, s.v. вмакивать 
wtraczać  w t. 1, s.v. вторачивать 
wyszalbierzyć  w t. 1, s.v. измошенничать 
znitowywanie  w t. 2, s.v. склепыванiе 
 

Szereg haseł znanych „Rogalskiemu” pojawia się dopiero w Słowniku wileńskim, nie 
ma ich w II wydaniu Słownika Lindego, nie ma też wielu w „jednolatku” (1841), Słowniku 
Bartoszewicza. Powyższa lista jest oczywiście zarysowa, szczątkowa, przypadkowa. Nie 
dominują na niej przymiotniki, choć powinny, gdyż uważniejszy ogląd translatów, 
odpowiedników polskich w dziele A. Rogalskiego pozwala odnotować ich obfitość, znaczą 
przewagę nad słownikami jednojęzycznymi definicyjnymi, czyli polsko-polskimi. W kon-
sekwencji tej przewagi, zorientowania na adiectiva, „Rogalski” staje się źródłem nader 
przydatnym w pracach redatacyjnych − względem zwłaszcza tych ustaleń, które prezentuje 
krakowski ośrodek polskiej leksykografii3. 

We wskazanym zbiorze propozycji chronologizacyjnych np. przymiotnik niesoczysty 
został oznaczony jako powojenny, głównie zapewne dlatego, że „Słownik Doroszewskiego” 
dostarcza pod odnośnym hasłem tylko jednego cytatu, z 1948 r. Przypisanie przymiotnikowi 
zaprzeczonemu, którego postać niezaprzeczona znana jest co najmniej − jak w danym 
wypadku − „Słownikowi Lindego”, parametru ‘powojenne’, to zawsze poważne, niemal 
stuprocentowe, ryzyko błędu. Dobrze jest, zanim zacznie się klasyfikować wyrazy metry-
kalnie, spojrzeć na nie po prostu zdroworozsądkowo. Dla hasła niesoczysty istotny jest fakt 
pojawienia się owego przymiotnika w roli translatu w „Rogalskim” właśnie (t. 1, s. 544, s.v. 
несочный).  

„Rogalski” umożliwia głęboką redatację m.in. w odniesieniu do przymiotników dwu-
miejscowy, kamizelkowy4 i wielu innych adiektywów, którym w literaturze przedmiotu przy-
pisano powojenne5 „daty urodzenia”. Prezentację stosownych materiałów odkładam tym-
czasem na później. 

Jan Wawrzyńczyk 

                                                 
3 W tym wypadku idzie o monografię: T. Smółkowa, D. Tekiel, Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki 
i przysłówki, Wrocław etc. : ZNiO, 1977. 
4 Ujęte w pracy cytowanej w przyp. 3. 
5 Niektórym nawet dopiero postpeerelowskie (sic). 


