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PRZEDMOWA 
 

 

Niedawno wydaną broszurę Moje delectabilia fotoleksykograficzne (do-

stępną w Internecie) postanowiłem rozszerzyć i rozbudować do rozmiarów 

książki. Oto ona, publikacja bardzo osobista, ale dla interesujących się dzi-

siejszym stanem teorii i praktyki polskiej leksykografii jako jednego z najważ-
niejszych działów językoznawstwa być może użyteczna, poniekąd instruk-

tażowa. 

 

Fotoleksykografia jest przyjemna. Zdanie to osobom oczytanym powinno 

natychmiast przypomnieć Rolanda Barthes’a i jego książkę Przyjemność tekstu. 

Fotoleksykografia – subdyscyplina naukowa, której teoretyczne podwaliny 

stworzył Piotr Wierzchoń1 – jest od co najmniej 10 lat pewnego rodzaju na-

miętnością mojego życia.   

 Wędrówki po niezmierzonych zasobach polskich zdań, utrwalonych w 

druku, zaczyna każdy w dzieciństwie, od elementarza. Ciekawość, co się kryje 

w zdaniowym obrazie  świata, nie gasnąca, trwała, gwarantuje niekończący się 
ciąg spotkań, duchowych i emocjonalnych przygód: 

 

 Lepiej być moherem niż Tuska frajerem. <NDzien2 2009, 123: 16> 

 Okres względów i wybaczeń3 <Scherer O. 1967: 153> 

 Otrzymaliśmy luksusową willę, elegancko umeblowaną. Przed bramą stoją 
posterunki SS. Ludwig ma mnóstwo pracy. Podpisuje czasem po 70 wyroków 

śmierci dziennie. <Przekrój 1966, 1124: 4>

 Słowo jest  c z y n u  t e s t a m e n t e m. <Norwid C. K. 1999: 81> 

 /.../ straszydła myśli − słowa /.../. <Poświatowska H. 2001: 149> 

 W jednym końcu lokalu jakiś przedstawiciel inteligencji spał na stole, w 

drugim inny inteligent jechał do stolicy Łotwy. <Iwaszkiewicz J. 1983: 363> 

 

itp., itd. 

                                                 
1 Por. jego dzieło: Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teoria i praktyka we-

ryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008. Inne liczne 

prace tegoż, odnoszące się do fotoleksykografii, zob. pod zakładką BIBLIOGRAPHY na 

stronie internetowej www.nfjp.pl. O odnośnym kluczowym terminie por. E. Małek, Ku foto-

leksykografii, Łódź 2008.  
2 Rozwiązanie skrótów bibliograficznych występujących w niniejszej publikacji zob. w Inter-

necie, w miejscu wskazanym już w przyp. 1. 
3 To też zdanie! Jednostka derywowana; jej podstawą jest znane wyrażenie okres błędów i wy-

paczeń, pojawiające się (zwłaszcza w publicystyce) do dziś; por. DoRzecz 2017, 21: 20. 
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 Wydaje się jednak – nie tylko mnie – że cytatoobiekty dostarczają odbior-

com większej radości wówczas, gdy mają postać zreprodukowanego na papierze 

zapisu cyfrowego. Cytaty tradycyjne, czyli wypiski robione ręcznie, to oczy-

wiście przekazy, ale przekazy zniekształcające4 oryginały, fotocytaty zaś 
oryginałów nie zniekształcają, są do pewnego stopnia (jak zdjęcia) przekazami 

fotograficznymi. Fotocytat przenosi z digitalizowanego druku estetykę ory-

ginału, kształty, a także, poniekąd, barwy, odtwarza nastrój oryginału, 

zachowuje informację o czasie (epoce historycznej, jej „smaku”) powstania tego 

oryginału. Percepcja fotocytatu różni się zatem od percepcji cytatu – wypisku 

odręcznego zasadniczo.  

 Nie sposób też lekceważyć jeszcze jednej przewagi obrazka ze skanu. 

Trwa obecnie masowa digitalizacja zasobów polskich bibliotek. Oryginały 

papierowe będą coraz trudniej dostępne, będą też po prostu ginąć. Fotocytaty, 

„hiperbiblioteka” fotocytatów5 stanie się w nieodległym czasie jedynym miej-

scem, w którym przechowają się, ocaleją konkretne obiekty kultury, dokumenty 

dziejów polskich – wyłącznie w postaci rozczłonkowanych fotocytatograficznie 

zbiorów i podzbiorów. 

 

 Niżej mały przegląd fotocytatów z mojej kolekcji „domowej”, z komenta-

rzami-wyjaśnieniami-usprawiedliwieniami.  

   

 

                                                 
4 Przede wszystkim: trafiają się w nich obligatoryjnie błędy literowe. Im dłuższy wypisek, im 

więcej wypisków dokonywanych przez jednego i tego samego ekscerptora, tym większe 

prawdopodobieństwo dodania „literówek” i innych zniekształceń oryginału. Problem jest po-

ważny, jego skala znacząca; por. moje Opowiastki o „Słowniku Doroszewskiego” (Warszawa 

2016). 
5 J. Wawrzyńczyk, Nowe informacje o zbiorach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskie-

go», Warszawa 2017, s. 3. Dalej te zbiory oznaczam skrótem NFJP. 
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FOTKI 

(z elementami narracji) 
 

 

1 aborcja; temat może nieprzyjemny, ale w fotodokumentacji najważniejsza 

jest wartość pozytywna – trafna myśl: 
 

 
<WSiec 2016, 41: 28> 

 

2 aborcja z przyczyn społecznych; rozwinięcie poprzedniego tematu: 
 

 
<PChrist 2015, 43: 5> 

 

3 ad hitlerum; z łaciną: 
 

 
<WSiec 2015, 38: 98> 
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4 admiralność; ze źródła niewykorzystywanego przez dzisiejszych dokumenta-

listów polskiej leksyki: 
 

 
<Muchliński A. 1858> 

 

5 adrianizm-zandbergizm; przed tym był Adrian Zandberg: 
 

 
<WarszG 2015, 46: 40> 

 

6 afera flagowa;  
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<NPol 2015, 49: 11> 

 

7 Afera Madrycka; pouczające, lekcja polityki: 
 

 
<Fakt 2015, 123: 2> 

 

8 afera rozporkowa;  
 

 
<GPolC 2016, 117: 7> 
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9 afera teczkowa; kolejna:  
 

 
<Wolski M. 2003: 358> 

 

10 agent wpływu; jego wszechobecność: 
 

 
<Wolski M. 2003: 204> 

 

10a agent wpływu;  
 

 
<Obywatelska 2016, 111: 5> 
 

11 Amak; trochę jak amok: 
 

 
<GPolC 2017, 85: 7> 
 

12 Ameryka; bez komentarza: 
 

 
<GPol 2016, 3: 42> 
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