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Przegląd problemowych artykułów hasłowych  
 
 Najwygodniejszym punktem wyjścia w prezentacji wybranych przez nas 
zagadnień chronologii leksykalnej jest Wielki słownik języka polskiego PAN, 
dzieło znane23 i cenione, także dzięki jego nadzwyczajnej (jeśli nie liczyć jakichś 
zakłóceń w dostawie prądu do domu) dostępności za sprawą Internetu na całym 
świecie. W wyszukiwarce Google wystarczy wpisać zaledwie cztery literki: wsjp, 
które otwierają użytkownikom znaczny zbiór danych, zachęcający m.in. do kon-
tynuacji24 prac rechronologizacyjnych25. 
 Struktura materiałów, które przygotowałem, jest prosta. W pierwszym 
akapicie po wyrazie hasłowym zostaje powtórzona, na niebieskim tle, pełna 
informacja chronologizacyjna ze strony www.wsjp.pl. Akapit następny zawiera 
dane nowe, spoza WSJP, z odpowiednimi komentarzami, w tym (nie w każdym 
wypadku) reprodukcje cyfrowe cytatów dokumentacyjnych.  
 Jeśli hasła, które mnie zainteresowało, nie ma na stronie www.wsjp.pl, 
to oczywiście pole z tłem niebieskim się pod tym hasłem nie pojawia. 
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Autorzy odnotowali obecność danego rzeczownika w różnych słownikach, 
ale z jakiego powodu zostały one wyliczone niechronologicznie? I dlaczego 
słupek abrewiatur słownikowych jest niepełny? Chodzi o brak pozycji: SJPWil.  
Artykuł z tego słownika reprodukujemy tutaj: 
 

 
 

Warto dodać, że omawiane hasło występuje w: Wierzch1851. 
 

23 Na przykład niedawno wspomniała o nim znakomita „Warszawska Gazeta” (2020, nr 34, 
s. 4) z powodu awantury medialnej wokół przeuroczego słowa Murzyn i Murzynka. Każde takie 
zdarzenie: przywołanie w mediach publicznych czy społecznościowych, mainstreamowych 
bądź drugiego sortu, jakiegoś słownika narodowego lub innego dzieła leksykograficznego 
o najwyższej randze naukowej jest zawsze interesujące dla lingwistów  interesujące i ważne. 
24 Por. m.in. Wierzchoń P. 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b; Witas P. P. 2020. 
25 W których, podkreślam, NFJP z racji ograniczenia danych do jednego stulecia nie może być 
traktowany jako narzędzie pierwszej rangi! 
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Nasuwa się jeszcze pytanie, dlaczego w powyższej schaotyzowanej historii 
leksykograficznej danego hasła figuruje Pas. W indeksie a tergo do tego dzieła26 
owej pozycji brak; nie ma jej także w Dodatku (uzupełnieniu) na s. 70 owego 
indeksu. Aby materiał dowodowy nt. nieistnienia wyrazu abonament w Pas był 
kompletny, reprodukuję niżej dwie kolejne strony tego dzisiaj trudno już do-
stępnego opracowania, by pokazać, że między artykułem ABLEGAT a artykułem 
ABRAHAMOWY nie ma pozycji ABONAMENT. 

 

 
 
 

 
26 Pasoń A., Żelazko K. (oprac.) 1976. 
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