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NIE BEZ WSTĘPU 
 

Pierwszy numer »Nieregularnika« spotkał się z życzliwym zainteresowaniem kilku 
osób (z kręgów profesorskich). Dotarła też do nas, z południa Polski, opinia również po-
zytywna, ale wyrażająca pewną zasadniczą wątpliwość, której musimy tu poświęcić co 
najmniej paręnaście zdań. 

 
Czy ma jakiś istotniejszy sens zajmowanie się ustalaniem, czy dany wyraz, wyrażenie, 

leksem nie pojawił się w tekstach polszczyzny wcześniej − o 25, 10 czy zaledwie o jeden rok 
− w stosunku do daty znanej z literatury przedmiotu (słowników, monografii itp. publikacji)? 
Czy nie jest ważniejsze, mając już do dyspozycji znaczną masę materiału leksykalnego okresu 
nowopolskiego (1773-2016), liczącą 125, 200 czy 300 tysięcy haseł1, zajmować się analizą 
semantyczną, składnią, morfologią, „małą diachronią” tego materiału? Oczywiście, takie 
badania są istotne. Na ich tle tropienie grafokształtów w rodzaju błędnodruk, kabuki, paklon, 
podtatusiały, telewizyjny itp. w oceanie polskich tekstów drukowanych (o rękopiśmiennych 
już nie wspominając) oraz cyfrowych i redatowanie ich jawi się znacznej części badaczek 
i badaczy jako praca bardzo wątpliwej wartości, czysto techniczna, praca wręcz nienaukowa. 

Takie spojrzenie na prace redatacyjne realizowane przez nas jest faktem. Szerzej: krąg 
osób nieuznających fotoleksykografii i jej dorobku fotocytatograficznego, jak również osób 
nic o niej nie wiedzących, jest liczny.  

Faktem jest też jednak, że nie są obie te grupy świadome następujących dwu kwestii: 
[1] przykrej w skutkach ograniczoności swoich wyobrażeń i przekonań co do wielkości 
zasobów nowopolskiego słownictwa, przekonań ukształtowanych na podstawie znajomości 
istniejących słowników ogólnych (od „Lindego” do „Dubisza”), a nie na podstawie dokładnej 
eksploracji tekstów źródłowych, z których był lub mógłby być czerpany materiał hasłowy do 
tychże słowników, i [2] braku wiedzy o tym, że skrupulatna eksploracja tekstów powstałych 
tylko w okresie 1773-1969 umożliwiała opracowanie słownika typu „Doroszewskiego” 

                                                 
1 Por. J. Wawrzyńczyk, 300 tysięcy czy milion(y)? O stanie zasobów słownictwa polskiego w dniu 31 grudnia 
2000 r., Warszawa 2015. 
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z półmilionową siatką haseł2 (co pozwoliłoby pod względem wielkości zasobów leksykalnych 
ustawić polszczyznę obok angielszczyzny3). 
 Jest pryncypialna różnica między badaniami semantyki, składni i morfologii na ma-
teriale „Doroszewskiego” (125 tys. haseł), a także „Szymczaka” i późniejszych auto-
rytatywnych słowników (łącznie z „Doroszewskim” nie prezentujących więcej niż 200 tys. 
haseł), a badaniami, których autorzy mieliby do dyspozycji zasób haseł półmilionowy.  
 Przede wszystkim, podniesienie hasłownika do pułapu półmilionowego redukuje 
znacznie − w stosunku np. do hasłownika „Doroszewskiego”, stanowiącego od wielu już lat 
podstawę licznych studiów nad językiem polskim − przypadkowość w doborze haseł. 
Przypadkowość, cecha konstytutywna polskich słowników narodowych, poważnie obniża 
wartość wniosków na temat produktywności typów słowotwórczych, konkretnych formantów 
słowotwórczych, na temat innych zjawisk w słowotwórstwie, konkurencji morfemów, 
internacjonalizacji, zmian ilościowo-jakościowych w zasobie środków i sposobów derywacji, 
całej techniki derywatologicznej. Podwojenie czy potrojenie bazy materiałowej weryfikuje, 
uwiarygodnia też oczywiście analizy i opisy semantyczno-składniowe słownictwa, jego 
klasyfikacje, wnioski nt. ewolucji znaczeń poszczególnych wyrazów i ich rodzin se-
mantycznych. Ogólnie mówiąc: opis języka, jego morfologii-semantyki-składni dokonany na 
zbiorze 125 tys. jednostek musi być opisem mniej prawdziwym od opisu dokonanego na 
zbiorze półmilionowym; może być logicznie poprawny, ale nie jest opisem prawdziwym 
zawsze wtedy, kiedy autorzy tego opisu (i odbiorcy, użytkownicy tegoż opisu) nieświadomie 
utożsamiają ów opis z opisem języka jako całości. Niestety tak się dzieje w polonistyce od 
dziesięcioleci, nawet sami twórcy „Słownika Doroszewskiego” utożsamiają swoje dzieło z 
opisem całości słownictwa polskiego, nie uprzedzają, że opisali jedynie jego jakąś4 część.  

Ten swoisty bezwład w myśleniu, utożsamianie obrazu słownictwa w którymś z wiel-
kich słowników z obrazem języka, trwa przecież do dziś. Każdy, kto bada, wydobywa z tek-
stów słownictwo nieobecne w „Doroszewskim” oraz jego pochodnej, tj. „Szymczaku”, 
i nazywa je na tej podstawie nowym, świadomie czy nieświadomie dezinformuje. W 
Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie powstała, jak wiadomo, czteroczęściowa seria 
opracowań z nadtytułem Nowe słownictwo polskie5, obejmujących okres 1972-20056. Pro-
blemu dezinformacji by nie było, gdyby uściślona została sama nazwa serii; można za-
proponować taką np.: Niesysematyczny wybór słownictwa nienotowanego w „Słowniku 
Doroszewskiego” i „Słowniku Szymczaka”. Nic tu nie pomoże ostrzeganie (dopiero od paru-
nastu lat) użytkowników seryj, że ekscerptorki umieszczają w poszczególnych tomach 

                                                 
2 Por. J. Wawrzyńczyk, Z e-brudnopisów Słownika bibliograficznego języka polskiego (Ku półmilionowemu 
szybkiemu rejestrowi haseł), Warszawa 2016. 
3 Liczby 450 i 600 tysięcy haseł wymieniają prace poświęcone angielskiej leksykografii; z publikacji polsko-
języcznych por. o tym: T. Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.  
4 Por. wstęp do tomu suplementowego „Doroszewskiego”. Podane w nim liczby, wskazane procesy rozwojowe 
mają wartość tylko względną, dotyczą wyłącznie tego fragmentu polszczyzny, który był w stanie poznać zespół 
autorów tego dzieła (skądinąd wielkiego, przełomowego w dziejach polskiej leksykografii, po prostu bez-
cennego). 
5 D. Tekiel (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. I-II, Wrocław 1988-1989; T. 
Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. I-II, Kraków 1998-1999; T. 
Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Cz. I-IV, Kraków 2004-2010; T. 
Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Cz. I-VI, Kraków 2010-2015. 
Można − czy dla czyjejś satysfakcji? − w tym miejscu odnotować: w przedmowie do cz. IV (z 2013 r.) znalazła 
się informacja, że seria piąta Nowego słownictwa polskiego nie będzie opracowywana (mimo iż została już roz-
poczęta ekscerpcja prasy do niej). 
6 Nigdzie nie ma w literaturze przedmiotu wyjaśnienia, dlaczego pominięte zostały lata 1982-1984. Podobnie też 
nie uda się znaleźć informacji,  dlaczego nie podjęto w IJP PAN prac ekscerpcyjnych nad prasą okresu np. 1970- 
-1971. 
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słownictwo „jedynie wyekscerpowane, a nie utworzone w danym okresie”. Dezinformacja 
jest dezinformacją7. 

Jan Wawrzyńczyk 
 
GLOSY 
 
1 absurdyzm  1981 → 1948 
 

Na ten derywat zwrócił kiedyś uwagę Zygmunt Saloni8. Później wypatrzyła go Teresa 
Smółkowa (lub któraś z jej współekcerptorek)9. Użył go w 1948 r. w swojej korespondencji 
Jerzy Stempowski10. 

Jan Wawrzyńczyk 
 
2 akcjonariat   1989 → 1935 
 

Wyraz odnotowany w suplemencie do „Słownika Szymczaka” [1992], niemniej 
zainteresowała się nim Teresa Smółkowa, podając11 cytat prasowy z 1989 r. Poprawiam me-
trykę, dzięki Z. Dębno12. 

Jan Wawrzyńczyk 
 
3 berbelucha  1991 → 1958 
Ponownie Teresa Smółkowa, z definicją ‘alkohol bardzo złej jakości’13. Znawstwo tematu 
alkoholowego widać u Barbary Magierowej i Antoniego Kroha: wyszukali cytat z 
„Przekroju” 1958 r. i sformułowali barwną, bliższą desygnatu definicję ‘tania, podła 
wódka’14. 

Jan Wawrzyńczyk 
 
4 ćwierćmyśl  1977 → 1947 

Neologizm z prasy wynotowała Alicja Zagrodnikowa15. Przytoczę tu ciekawy cytat 
wypisany ze źródła pozaprasowego:  
  � Wszyscy bowiem niejasnymi pół- i ćwierćmyślami krążyliśmy około jednego zagad-
nienia16. 

Jan Wawrzyńczyk 
 

5 wełniarski  1919 → 1838 
 

 Oto fotoglosa na stronie 4 do glosy 2 z numeru 1. »Nieregularnika«: 

                                                 
7 Świadczą o niej, o jej trwałości, liczne przywołania (serie zdobyły znaczną popularność) w literaturze przed-
miotu. Autorki i autorzy cytujący materiały krakowskie nigdy nie odnotowują, że posługują się w swoich 
pracach (rozprawach, artykułach neologizmoznawczych) materiałem „jedynie wyekscerpowanym, a nie utwo-
rzonym w danym okresie”; dla nich są to po prostu neologizmy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy wątpliwości! 
8 Z. Saloni (red.), Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, Białystok 1981, s. 17. 
9 T. Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. I, Kraków 1998, s. 14. 
10 J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946-1969. Cz. 1, Warszawa 1998, s. 39. 
11 T. Smółkowa, op.cit., s. 17. 
12 Z. Dębno, Katolicyzm i komunizm jako dwie religje społeczne, Warszawa 1935, s. 38 [wyraz w pisowni akcjo-
narjat]. 
13 Op.cit., s. 57. 
14 B. Magierowa, A. Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Z. 2, Nowy Sącz 1996, s. 125. Nota-
bene, ten Prywatny leksykon... bardzo niesłusznie jest przemilczany przez leksykologów i leksykografów. 
15 A. Zagrodnikowa, Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie, Kraków 1982, s. 206, 292. Ekscerpcja, sondażowa, 
obejmowała lata 1976-1977. 
16 W. Bąk, Zagadnienia i postacie, Łódź 1947, s. 99. 



 4 

 
 

 
Piotr Wierzchoń 

 
6 wygodnisiostwo  1913 → 1869 
 

Tu fotoglosa do glosy 4 z numeru 1. »Nieregularnika«: 
 

 

 
 

Piotr Wierzchoń 
 
7 wykończalniczy  1925→ 1904 
 

 I jeszcze fotka, do glosy 5 tegoż numeru: 
 

 

 
Piotr Wierzchoń 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Kontakt telefoniczny z redakcją »Nieregularnika«: kom. 536 604 480 [niestety tylko w soboty]. 


