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„JAKI Ś ISTOTNIEJSZY SENS” 
 

W numerze 2. »Nieregularnika« czytamy u Jana Wawrzyńczyka przytoczenie 
pewnego nienowego (żywego w krótkim okresie 2008-2012, tj. w czasie mocno nieudanych 
prób utrudnienia tryumfu teorii lingwochronologizcji i fotodokumentacji), stąd doskonale 
nieodkrywczego zastrzeżenia kierowanego w kierunku procedury redatacji: „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)?”. 
 
Zarzut, jakoby: 
 
a) nie miało znaczenia ustalanie wcześniejszej daty rejestracji danego słowa, która to data 
różniłaby się jedynie o dekadę czy rok względem znanego dotąd poświadczenia, oraz: 
b) badania nad chronologizacją materiału były mniej istotne poznawczo niż badania nad 
innymi działami, 
 
łatwo skomentować w następujący sposób. 
 
ad a) 
 
Można negować wszystko. Można negować sens redatacji. Jeżeli neguje się sens redatacji 
jednostki języka w wymiarze x (np. 1-5-10 lat), wówczas oczekiwać należy propozycji 
konstruktywnej, tzn. podania wymiaru y, wedle którego warto (można, wolno jeszcze itd. w 
formule Krystyny Waszakowej) redatować. Nową propozycję, alternatywną względem już 
zaproponowanej (czyli redatacje z granulacją coroczną), należy uzasadnić, tj. przedstawić 
model (opis) fragmentu rzeczywistości językowej, np. derywacyjnej (dynamika, rozwój 
kategorii derywacyjnych itp.) czy leksykalno-semantycznej (rozwój pojęć, nazw itp.), i w 
ramach tej własnej konstruktywnej dopiero propozycji zbijać (czy po męsku: po prostu zbić) 
koncepcję redatacji codekadowej czy corocznej. Są działy nauki, w których datowanie 
radiowęglowe metodą 14C, jest czymś niedyskutowalnym. 
 
Innymi słowy: można negować sens ustalania nowego, wcześniejszego (np. o rok) po-
świadczenia datacyjnego, ale wówczas należy zaproponować własną koncepcję redatacji (tj. 
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skoku redatacyjnego) i w ramach tej pozytywnej wreszcie propozycji − głos swój uzasadnić, 
czyli pokazać przekonująco (również dla siebie samego), że koncepcja redatacji o wartość 
roczną x nie ma sensu, podczas gdy o wartość y − sens ma. Dopóki taka pozytywna 
propozycja nie padnie, dyskusja jest jednostronna, czyli jej nie ma. Oczywiście, taka droga 
dyskusji jest o niebo bardziej skomplikowana (należy bowiem wykonać do prezentacji dwa 
alternatywne modele opisu językowego), dlatego ewentualni dyskutanci-krytycy redatacji 
pozostają na wygodnym propagandowo etapie wybrzydzania. Sytuacje te znane są z życia 
codziennego, dlatego nie ma sensu poświęcanie im więcej czasu.  
 
ad b) 
 
Nie istnieje z góry ustalony katalog wątków językoznawczych, które uznawane by były za 
bardziej wartościowe poznawczo względem innych. Tak więc traktowanie jednej pracy 
branżowej (chronologizacja materiału leksykalnego) za czynność mniej doniosłą poznawczo 
względem innej pracy (np. analiza statystyczna rozwoju pojęć na ziemiach polskich na 
podstawie schronologizowanego materiału) jest stanem jałowym, tzn. nigdy, przy rozpo-
znaniu tzw. złej woli, nie osiągnie się porozumienia w tym zakresie, a zatem jest to spór od 
początku ideowy, a zatem ponownie − jego jakakolwiek kontynuacja jest stratą czasu. 
Reasumując:  
 
Oto 4 przykładowe redatacje materiału z numeru 2. »Nieregularnika«. Obserwator polskiej 
sceny redatacyjnej może we własnym zakresie uznać te redatacje jako mające „jakiś istot-
niejszy sens” bądź nie mające „jakiegoś istotniejszego sensu”. Jeżeli jednak te propozycje w 
czyjejś ocenie nie miałyby „jakiegoś istotniejszego sensu”, wówczas należałoby pokazać, 
dlaczego te nowe odkrycia-fakty chronologizacyjne sensu nie mają (i jakie odkrycia sens by 
miały).  
 
 
absurdyzm 1948 → 1843 
 

 

 
[1843] 

Piotr Wierzchoń 
 
akcjonarjat  1935 → 1926 
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Piotr Wierzchoń 

 
berbelucha 1958 → 1895 
 

 

 
 

Piotr Wierzchoń 
 
ćwierćmyśl 1947 → 1908 
 

 

 

 
Piotr Wierzchoń 
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CO W NASTĘPNYCH NUMERACH »NIEREGULARNIKA«? 
 

 
 Podobnie jak w nr. 1-2 będą się pojawiać naturalnie nowe materiały dokumentacyjne − 
mamy wielką nadzieję: nie tylko nasze − poprawiające „daty urodzenia” poszczególnych wy-
rażeń (grafobytów), które będą nas przybliżać do ważnego celu pod nazwą Indeks chrono-
logiczny wyrazów polskich. Materiały dowodowe będą różnorodne, w jakimś (tylko) stopniu 
przypadkowe, co nie powinno jednak przeszkadzać ich użytkowniczkom i użytkownikom, 
dlatego że zaniedbania na polu chronologizacji leksyki nowopolskiej są ogromne.  

Narastały te zaniedbania przez długie dziesięciolecia, być może jednego dziesięciole-
cia będziemy potrzebowali na ich znaczącą eliminację. 

Rzecz zrozumiała, wdzięczni byliśmy i jesteśmy każdemu, kto w literaturze naukowej 
zostawia(ł) informacje na temat daty powstania czy pierwszego użycia tego lub innego 
leksemu. Każda taka, nawet najdrobniejsza, informacja stanowi dla nas pożyteczny bodziec 
do własnych prac redatacyjnych, nawet wówczas gdy jest to informacja niezupełnie poważna, 
niekiedy wręcz rozśmieszająca (nie można np. traktować jako zasługującego na miano 
naukowej rejestracji zapisu wystąpienia rzeczownika warszawskość w roku 2002; tego 
rodzaju rejestracji jest niestety w literaturze leksykograficznej niemało).  
 Planujemy wydawanie numerów, by tak rzec, monograficznych »Nieregularnika«; 
będą one poświęcone obalaniu datacji jednego autora lub datacji zawartych w jednej pracy 
zbiorowej. Ciekawy, inspirujący dla nas jako redatantów, materiał pod tym względem zawie-
rają nowe słowniki etymologiczne języka polskiego. Jest godne uwagi (i nieprzypadkowe), że 
istnieje też jako obiekt szczególnie pilnego zainteresowania w perspektywie redatacyjnej cała 
kategoria gramatyczna wyrazów, mianowicie przymiotniki, a wśród nich ponadpięcioty-
sięczny zbiór adiektywów przypisany przez pewne badaczki okresowi 1985-1992; przeno-
szeniu ich do okresów wcześniejszych, w tym XIX-wiecznych, należałoby poświęcić kilkaset 
(!) numerów »Nieregularnika«. Natomiast kilkadziesiąt numerów może nam zająć reda-
towanie obiektów leksykograficznych opisanych w Słowniku języka nowego, udostępnianym 
na papierze w uczelnianym czasopiśmie „Uniwersytet Warszawski”. 

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


