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1 chemoodporny  1976/77 → 1965 

Alicji Zagrodnikowej zawdzięczamy wartościowy zbiór danych dokumentacyjnych z 
lat 1976-19771. W pracach rechronologizacyjnych sięganie do tej publikacji jest konieczne; 
przemilczana, niewykorzystana została niestety przez grupę badawczą zajmującą się tzw. 
nowym słownictwem polskim. Tytułowe słowo niniejszej glosy Zagrodnikowa wychwyciła2. 
Moja rejestracja jest nieco wcześniejsza, pozaprasowa; oto fotocytat3: 
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2 enkawudzista  1989 → 1965?  
 Mroczne słowo, zauważyła je Teresa Smółkowa w prasie4. Jest to spóźniona wzglę-
dem mojej5 rejestracja, obie jednak nie zamykają historii danego derywatu. Po pierwsze, 
wydanie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w którym znalazłem to słowo, 
nie było wydaniem pierwszym. Po drugie, w takich wypadkach dokumentalista redatant szuka 
koniecznie wydania pierwszego i sprawdza, czy w nim dane słowo występuje. W dziele 
zespołowym pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan znajduje się cenna informacja 
nt. wydań „Innego świata”6, którą trzeba będzie wykorzystać obligatoryjnie, by poprawić 

                                                 
1 A. Zagrodnikowa, Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie, Kraków 1982. 
2 O.c., s. 291. 
3 Z pracy pod red. A. Śliwowskiego Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego. Stan prawny na dzień 31. 7. 
1965 r., Warszawa 1965, s. 197. Jestem przekonany, że dany przymiotnik znajdzie się wcześniej czy później w 
tekstach sprzed 1965 r. 
4 T. Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. I: A-O, Kraków 1998, s. 
149; cytat z 1989 r. 
5 Por. J. Wawrzyńczyk, Nad Słownikiem języka polskiego 1958-1969, Toruń 1989, s. 94; cytat z 1965 r. 
6 J. Czachowska, A. Szałagan (red.), Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. 
T. 3: G-J, Warszawa 1994, s. 239.  
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datację. Sprawdzić należy (nie zrobiłem tego jeszcze), czy enkawudzista występuje już w 
wydaniu londyńskim z 1953 r. Nieobojętna jest też wzmianka w tym ważnym dla prac 
redatacyjnych słowniku, że „Inny świat” powstał w okresie 1949-19507. 
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3 hartowniczy  1949 → 1913 
 Wyraz zarejestrowany został w „Słowniku Doroszewskiego”, z dwoma cytatami, 1949 
i 1950 r. Faktu włączenia go do zbioru Teresy Smółkowej i Danuty Tekiel8 jako powojennego 
nie będę tu komentował. Ojciec i syn Stadtmüllerowie wprowadzili ten przymiotnik do opisu-
-przekładu niemieckiego wyrażenia; por. w fotodokumentacji9: 
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4 inżynieryjno-techniczny  1986 → 1957 
 Data podważana pochodzi z materiałów zespołu Teresy Smółkowej. Postarzam ten 
złożony przymiotnik o 30 lat10: 
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5 ogólnospławny  1980 → 1965 
 Data późniejsza ze zbioru pod red. Danuty Tekiel11, jednak wyraz ten zaistniał 
wcześniej, spotkałem go w jednym tekście technicznym; por. poniższy fotowyimek z niego12: 
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6 organizacyjno-techniczny  1985-1992 → 1957 
 Przymiotnik odniesiony do wskazanego przedziału czasowego przez Teresę Smółko-
wą w jej syntezie13. Por. jednak świadectwo starsze14: 

                                                 
7 O.c., l.c. 
8 T. Smółkowa, D. Tekiel, Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki i przysłówki, Wrocław etc. 1977, s. 109. 
9 K. Stadtmüller, K. Stadtmüller, Niemiecko-polski słownik techniczny, Kraków 1913, s. 277. 
10 Źródło: B. Bulwicki, J. Dalewski (oprac.), Poradnik wynalazcy i racjonalizatora (Stan prawny na dzień 1 
kwietnia 1957 r.), Warszawa 1957, s. 413. 
11 Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. I, A-O, Wrocław etc. 1988, s. 190. 
12 Na s. 250 pracy wskazanej wyżej w przyp. 3. 
13 Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001, s. 159. 
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7 pogwarancyjny  1985-1992 → 1965 

Także ten przymiotnik przyporządkowany został okresowi wyodrębnionemu w mono-
grafii Teresy Smółkowej15. Nietrafnie przecież. Por.16: 
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8 popaździernikowy  1985-1992 → 1959 

Przedział raz jeszcze za pracą Teresy Smółkowej17. Obalam go cytatem z paryskiej 
„Kultury” 18: 
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9 posierpniowy  1989 → 1983 
 Pierwsza data według cytatu „krakowskiego”19. Moja dokumentacja tymczasem nie-
wiele starsza, z warszawskiego tygodnika „Szpilki”20. 
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10 śródroczny  1985-1992 → 1972 

Znowu − po raz ostatni w tym numerze »Nieregularnika« − derywat związany z nazwą 
odcinka czasu. W indeksie przymiotników zamykającym przywoływaną już kilkakrotnie 
monografię Teresy Smółkowej21 jest takich tworów niemało. Mają one z punktu widzenia 
prac redatacyjnych niewątpliwie wyrazistą cechę wspólną: dają się przenosić wstecz, poza 
okres 1985-1992, tzn. nie jest zbyt trudno znaleźć dla zdecydowanej większości z nich cytaty 
starsze. 

                                                                                                                                                         
14 Ze s. 421 pracy wymienionej wyżej w przyp. 10. 
15 Neologizmy..., Kraków 2001, s. 162. 
16 Ze s. 64 pracy przytoczonej wyżej w przyp. 3. 
17 Neologizmy..., Kraków 2001, s. 163. 
18 Rocznik 1959, nr 9, s. 69. 
19 T. Smółkowa (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. II: P-Ż, Kraków 1999, s. 
59. 
20 Rocznik 1983, nr 15, s. 5. 
21 Neologizmy..., Kraków 2001, s. 133-185. 
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Wracając do adiektywu umieszczonego w tytule niniejszej glosy − przesunięcie datacji 
o kilkanaście lat jest pewnym osiągnięciem (choć oczywiście procesu nie kończy); por. 
fotoświadectwo22: 

 

 
 
(By wybiec w przyszłość: analogicznie łatwą do redatacji grupę przymiotników − grupę 
liczną − stanowić będą derywaty określające stosunki przestrzenne; wiele z nich w literaturze 
neologizmoznawczej przypisano zbyt pospiesznie okresowi 1972-1981, 1985-1992 czy 
późniejszym; por. np. podbelwederski, podberliński, pozaafrykański, pozalondyński, 
pozaśródmiejski , przyostrobramski, przyparterowy , wokółwileński, zapirenejski itp.) 
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11 wokalno-instrumentalny  1930 → 1821 
 W numerze 1. »Nieregularnika« przedstawiona została glosa do tego hasła z korektą 
(1930 właśnie). Niżej dalsze przesunięcie: 
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22 Z publikacji: H. Jankowski et al. (oprac.), ZMS w szkole średniej. Poradnik programowo-metodyczny dla akty-
wu szkolnego ZMS, Warszawa 1972, s. 186. 


