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======================================== 
 
 Nie wszyscy interesujący się polskim słownictwem, polskimi słownikami 
wiedzą, a jeśli wiedzą, to nie zawsze pamiętają, że bezcenny1 „jedenastotomowiec” 
pod redakcją Witolda Doroszewskiego został opracowany z założenia nie jako słownik 
historyczny. Zawarta w nim dokumentacja cytatowa służy prezentacji znaczeń 
i odcieni znaczeniowych poszczególnych haseł i podhaseł. Twórcy słownika w 
zgromadzonej kolekcji wypisków cytatów najstarszych nie wyszukiwali. Niżej 
przedstawiam kilkanaście komentarzy do dokumentacji „rocznikowej” znajdującej się 
w 2. tomie „Słownika Doroszewskiego”, by pokazać ją w perspektywie historycznej. 
Oczywiście zaproponowane przesunięcia (→) są tymczasowe, pospieszne, niemniej 
użyteczne, gdyż uprzytamniają, jak nie należy interpretować danych „Doroszew-
skiego”. 

Jan Wawrzyńczyk 
 

 
 
1 dwuzgłoskowiec  1937 → 1912 
 Pierwsza data wg cytatu (jeden tylko w D), druga za: Wóycicki K. 1912: 38.  
 
2 dwuziarnowy  1960 → 1805 
 W D sama definicja. Moja (re)datacja wyrazista, nie z gatunku jednorocznych; 
zob. Kluk K. 1805: XXXIX. 
 
3 eutrofia  1960 → 1939 
 W D znowu sama definicja. Hasło ma ESWO 1939 (potwierdzający oczywiście 
także wiele innych pozycji nie mających w D żadnej dokumentacji). 
 
4 ewoluta  1960 → 1939 
 Charakterystyka dokładnie jak wyżej, przy pozycji eutrofia. 
 
 

                                                 
1 Mimo znacznej liczby mankamentów bezcenny; por. o nich − i zarazem o problemie dezinformacji 
leksykograficznej − moje Opowiastki o „Słowniku Doroszewskiego”, Warszawa 2016.  
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5 formalina   1948 → 1893 
 W D jedyny cytat, ze wskazanego roku. Ma Stadtmüller K., Stadtmüller K. 
1936. Data znacznie starsza figuruje w: Bańkowski A. 2000; jej podstawa źródłowa 
nie jest mi znana (autor wskazał tylko rocznik). 
 
6 fragmencik  1954 → 1929 
 W D tylko jeden cytat. Por. w: Wierzchoń P. 2014, 16 cytat z 1931 r. Nieco 
wcześniejszą datę por. w: Słonimski A. 1956: 106, z informacją o pierwodruku tekstu 
źródłowego: 1929. 
 
7 gęstopłynny  1960 → 1913 
 W D wyłącznie definicja. Jest w: Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1913: 138. 

 
8 grafityzacja  1960 → 1959 

Data za rokiem wydania tomu 2. D, ponieważ umieszczony tam artykuł zawiera 
jedynie definicję. Zob. jednak MEP PWN 1959 (z definicją zredagowaną wyraźnie 
odmiennie). 

 
9 gramatysta  1935 → 1900 

W D tylko jeden cytat, z datą wskazaną wyżej. Znalezione starsze użycie 
pochodzi z jednego z tekstów Jana Niecisława Baudouina de Courtenay [1990: 304]2, 
autora do pewnego stopnia preferowanego w cytatografii Witolda Doroszewskiego. 
 
10 greckokatolicki  1960 → 1936 
 W D jedynie definicja. Wyraz w danej pisowni funkcjonował już przed II wojną 
światową. Por. np. świadectwo w: Arct M. 1936. 
 
11 grochowiec  1960 → 1913 
 W D jedynie definicja. Hasło odnotowane w cennym dokumentacyjnie 
słowniku: Arct M. 1936 i, co istotniejsze, w: Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1913 (s.v. 
Pisolith). 
 
12 gromnik   1960 → 1936 
 W D jedynie definicja. Zob. hasło w: Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936. 
 
13 gryzarka  1949 → 1936 
 U D datacja pośrednia − odesłanie do hasła frezarka, w którym znajduje się 
cytat dokumentacyjny. Hasło gryzarka ma Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936. 

 
 

 
 

 

                                                 
2 Rozwiązania skrótów bibliograficznych używanych w niniejszym numerze «Nieregularnika» zob. 
pod zakładką ABOUT/Bibliography na stronie www.nfjp.pl. 


