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Jest faktem, że fotoleksykografia (a wraz z nią i fotocytatografia) języka 
polskiego to nowa domena lingwistyczna, która zaistniała i rozwija się za 
sprawą dwu osób: Piotra Wierzchonia i autora niniejszej broszurki. Pewne, 
pojedyncze publikacje odnoszące się do tej domeny to dokonania paru innych 
autorów, osoby te zostały zainspirowane i zmotywowane do opracowania swych 
publikacji przeze mnie. Poza językiem polskim w polu naszych zainteresowań 
fotoleksykograficznych znajduje się także język rosyjski, ale stanowi on 
margines, w centrum pozostaje i będzie pozostawać język polski. 

 
Z dotychczas przez nas ogłoszonych drukiem materiałów fotodokumenta-

cyjnych wymienić tu chciałbym − w porządku chronologicznym − swoje dwie 
serie: Fotocytatografia polska i Fotoprzegląd frazematyczny (ten w ramach 
większej struktury edytorskiej: Depozytorium leksykalne języka polskiego); obie 
po pięć tomów1.  

 
Z prac Piotra Wierzchonia wyodrębniam tutaj specjalnie 30-tomowy 

Fotosuplement do Słownika warszawskiego, wchodzący w skład Depozytorium 
leksykalnego języka polskiego (t. 11-40). 

 
Pragnę w niniejszej publikacji przyczynkowej zasygnalizować2 wagę 

kwestii informacji latentnej, znacznego zakresu tego rodzaju informacji, o lek-
semach, jednostkach leksykalnych, ich cechach semantycznych i pragma-
tycznych nieodnotowanych przez badaczy. Powrót do tej kwestii jest niezbędny 
ze względu na obserwowany wciąż − wyglądający na permanentny − stan 
niedoinformowania polskiego środowiska lingwistycznego, zwłaszcza kręgu 
badaczy zajmujących się polską leksykografią XX-XXI w., w zagadnieniach 
materiałowych, dokumentacyjnych, źródłowych, źródłoznawczych, w tym bi-
bliograficznych 3. 

                                                 
1 Na rynku księgarskim dostępne są aktualnie tomy 1-4 (piąty w przygotowaniu do druku). 
Materiały, jakimi obecnie dysponuję, umożliwiają kontynuowanie publikacji. Można nimi 
wypełnić następne 25 czy 95 tomów, ale nie będę tego robił; zostaną one umieszczone w 
Internecie, na stronie naszego Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego. 
2 Po raz kolejny; por. wcześniej: E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Wokół kwestii komponentów la-
tentnych informacji leksykograficznej w «Wielkiej encyklopedii PWN», Warszawa-Łódź 2010. 
3 Lektura wydanego niedawno 1. zeszytu „Poradnika Językowego” (z 2016 r.), który został w 
całości poświęcony postaci i dokonaniom naukowym Witolda Doroszewskiego, w tym w 
niemałej części 11-tomowemu Słownikowi języka polskiego pod jego redakcją (Warszawa 
1959-1969, dalej w skrócie: D), skłoniła mnie do napisania tekstu pt.: Problem dezinformacji 
w lingwistyce (na przykładzie polskiej leksykografii). Niedoinformowanie wiąże się ze zjawis-
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Punkt wyjścia − prace własne − jest dogodny, pozwala pokazać konkretne 
pożytki z zaangażowania się w operacje, które tutaj określam mianem kom-
pensacji leksykograficznych. Poświęcać im uwagę trzeba: im większy zasób 
informacji leksykograficznej ktoś zgromadził i udostępnił ogółowi badaczy w 
druku, tym większe eksploracja tego typu kompensacji da efekty. 

Twórcy tak wielkiego zasobu danych, jakim jest D, po zakończeniu jego 
edycji mogliby jeszcze dość długo zajmować się przez pewien czas „samoprzy-
właszczeniami”, dzięki czemu w prosty sposób wzbogaciliby naszą wiedzę o re-
alnych zasobach leksykalnych polszczyzny. Por. np. takie interesujące jednostki 
ukryte w tekście D (czyli potencjalnie dla tego słownika hasłowe):  
 
harpuniczny  � D: s.v. armatka [w cyt.] 
italsko-toskański  � D: s.v. atrium  [w p. 1 w def.] 
Jehowa  � D: s.v. arka [w cyt.] 
kłębiasto-pierzasty  � D: s.v. barankowy [w def.] 
krasnostawski  � D: s.v. augustianin [w p. 1 w cyt.] 
Maciejunio  � D: s.v. baraninka [w cyt.] 
moguncki  D: s.v. baranina [w cyt.] 
Sylwek  � D: s.v. astmatyczny [w cyt.]4. 
 
 Obszerny zbiór danych, jakim jest Piotra Wierzchoniowy Fotosuplement 
do Słownika warszawskiego, ukrywa − poniekąd z natury rzeczy − m.in. takie 
oto twory jednowyrazowe:  
 
aerochemiczny  12/0567 [1933]5 
aero-medyczny  11/0092 [1937] 
aero-medyk  11/0092 [1937] 
aeroplanopług  11/0105 [1932] 
akustyczno-muzyczny  11/0141 [1930] 
alkoholizacja  11/0235 [1937] 
anormalizm  12/0075 [1930] 
archoplazma  12/2289 [1932] 
bajkotłumacki   35/1980 [1932] 
bałuckanizacja  12/0307 [1931] 

                                                                                                                                                         
kiem dezinformacji, działaniem celowym; jednego od drugiego niekiedy nie sposób odgra-
niczyć (od dezinformacji zaś do manipulacji jeden krok...). 
4 I wiele innych tworów, niezwykłej − by tak rzec: leksykograficznej − urody, których nie 
wskazywałem w swoich wcześniejszych publikacjach dotyczących D (przede wszystkim w 
książeczce: Inny „Doroszewski”, Łask 2010). 
5 Liczba przed ukośnikiem oznacza odpowiedni tom Fotosuplementu, liczba po ukośniku to 
numer artykułu hasłowego we wskazanym tomie, data roczna zaś w nawiasach kwadratowych 
odnosi się do fotocytatu, który ukrywa (dokumentuje) dane hasło potencjalne Fotosuple-
mentu. 
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barwoczuły  11/0067 [1930] 
Benzonafta  12/2358 [1931] 
Blufffilm   12/2312 [1933] 
bodźcotwórczo  11/0196 [1930] 
brejdak   12/2018 [1938] 
bromolej  12/2030 [1933] 
brooklyński  12/2294 [1937] 
centralizacyjno-niwelacyjny  12/0385 [1932] 
Centroryb   12/2308 [1935] 
centrosoma  12/2289 [1932] 
Centrosznurowadło  12/2359 [1935] 
Cooperatywa  12/2332 [1932] 
cukrzasty  12/2260 [1936] 
Dobrodrzew  12/2408 [1934] 
elastopatja  11/0181 [1935] 
ferdydurkizm   12/2212 [1938] 
flutter   12/2139 [1936] 
fornax  12/2221 [1930] 
fosforytonośny  12/2279 [1931] 
Galantskór  12/2394 [1933] 
Groza  12/2295 [1936] 
haremówka  12/2172 [1935] 
hyperpnoe  11/0021 [1933] 
hypofunkcja  12/2258 [1937] 
kłuchorski   11/0002 [1936] 
koloidoklasyczny  11/0181 [1935] 
Komunar   12/2295 [1936] 
konstytutka  40/0323 [1930] 
Krajonafta   12/2358 [1931] 
kubłowo-refulerowy  12/0245 [1930] 
leicarski  15/722 [1937] 
leikowy  15/721 [1936] 
Legjo-bank  12/2292 [1931] 
Lisieux  12/2235 [1931] 
longcouloirowy  12/0245 [1930] 
marynarsko-podróżniczy  11/0197 [1936] 
megalo-splanchiczny  12/1867 [1930] 
miliardowo-woltowy   12/2322 [1930] 
morszyński  12/0321 [1934] 
morwiński  12/0369 [1930] 
mostowo-móżdżkowy  11/0034 [1933] 
mowotwórczy  12/2218 [1930] 
myślonośny  35/1980 [1932] 
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nadosmowy  12/2259 [1935] 
niedowcielenie  12/0515 [1937] 
niefusomalny  12/2315 [1932] 
niezapłodnialność  11/0135 [1934] 
Nox-Film  11/0067 [1930] 
odhistorycznić  35/1980 [1932] 
odsroczyć  12/0210 [1931] 
Oetker  12/2134 [1934] 
oftalmoskopowanie  12/0513 [1930] 
outsiderowski  12/2358 [1931] 
owoidalny  11/0009 [1933] 
palestrinowski  11/0763 [1935] 
Paraspol  12/2394 [1933] 
plotkarsko-sensacyjny  12/1749 [1931] 
Polfilm   12/2312 [1933] 
ponaturalizm  12/1975 [1933] 
przyimkowo-narzędnikowy  12/2271 [1937] 
przystosowańczy  11/0077 [1932] 
pussah  12/2131 [1935] 
rozbeznamiętnić  35/1980 [1932] 
rubrycystyczny  11/0127 [1938] 
Solfilm  12/2312 [1933] 
sotrudnik   12/2413 [1931] 
spinozystyczny  12/0138 [1935] 
Starfilm   12/2312 [1933] 
stendhalizm  12/0300 [1938] 
Śledzioszprot  12/2394 [1933] 
tartuffe   11/0144 [1934] 
textra  33/2131 [1932] 
tlf   12/2336 [1934] 
tlg  12/2336 [1934] 
Tuluś  12/2152 [1933] 
uznaczeniowienie  12/2218 [1930] 
vaubanowski  12/0373 [1937] 
warrant   15/2089 [1938] 
Zadora-film   12/2312 [1933] 
zaponowy  12/2270 [1937] 
 
 Następna seria przykładów obejmuje jednostki z zakresu szeroko rozu-
mianej frazematyki, która jest również bogato udokumentowana w Fotosuple-
mencie (w tomach 11-38 w sposób niejawny, w tomach 39-40, poświęconych 
tzw. reproduktom, w sposób jawny). Jej zbieranie i dokumentacja ma jak naj-
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bardziej sens, ponieważ dane istniejących słowników frazeologicznych6 są naj 
oczywiściej niezupełne. 
 
aparat fotograficzny  15/2097 [1937] 
barok Stwoszowski  11/1084 [1933] 
bezpieczeństwo pracy  15/2087 [1938] 
bezsok żołądkowy  11/0196 [1930] 
broń palna ręczna  15/2091 [1931] 
budownictwo przemysłowe  11/0077 [1932] 
dętka rowerowa  12/2327 [1938] 
dowód osobisty  15/2089 [1938] 
drapacz administracyjny  11/0077 [1932] 
film d źwiękowy 11/1178 [1931] 
grosz publiczny  12/2303 [1930] 
gruczoł dokrewny  11/0181 [1935] 
gruczoł tarczycowy  11/0181 [1935] 
gruntowna naprawa  15/0960 [1930] 
izba skarbowa  15/0958 [1930] 
kalendarz rubrycystyczny  11/0127 [1938] 
koń bałkarski   12/0309 [1933] 
korpus dyplomatyczny  12/0199 [1930] 
kwas octowy  12/2270 [1937] 
kraina dolara   12/2178 [1931] 
krzyż bayerowski  12/0389 [1935] 
kwalifikowana siła  15/2092 [1936] 
mandat karny  12/2247 [1931] 
moja chata z kraju  11/0756 [1939] 
mord rytualny   11/1086 [1934] 
obóz koncentracyjny  11/1251 [1939] 
ogród zoologiczny  11/0757 [1931] 
okólnik zewnętrzny   15/0958 [1930] 
olej lniany  12/2270 [1937] 
operacja Fraziera  25/2066 [1932] 
osłabiacz odrzutu Cutta  15/2091 [1931] 
papier impregnowany  12/2270 [1937] 
pełna dyskrecja  15/2089 [1938] 
Pik Oberland  11/0002 [1936] 
plac budowlany  12/2276 [1937] 
                                                 
6 I im podobnych opracowań specjalnych; por.: J. Wawrzyńczyk, Słownik frazeologiczny pol-
szczyzny XIX wieku. Fotodokumentacja z zasobów www.nfjp.pl (1-250), Warszawa 2014. W 
pracach ekstensywnych nad polskim słownictwem liczą się wszelkie świadectwa tekstowe 
użyć poszczególnych jednostek leksykalnych; interesuje nas „życie” wyrazów, wyrażeń, 
frazemów, ich narodziny, rozwój, zanikanie. 
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podnośnik skrzynkowy   25/2077 [1939] 
polisa ubezpieczeniowa  15/2089 [1938] 
poranek symfoniczny  12/0961 [1932] 
przysposobienie wojskowe  15/2087 [1938] 
psychicznie chory  11/0764 [1933] 
roboty polowe  12/2330 [1931] 
roboty publiczne  15/2087 [1938] 
rura kanalizacyjna   12/2276 [1937] 
sklep detaliczny  15/0958 [1930] 
skóra gumowa  12/2327 [1938] 
sprzedaż detaliczna  12/2327 [1938] 
stolica polskiego proletarjatu  12/0713 [1931] 
szkło zwrotne  15/0958 [1930] 
szpik kostny  11/0196 [1930] 
świadectwo metrykalne  15/2089 [1938] 
taniec perkusyjny  12/0954 [1933] 
taryfa pocztowa  15/2098 [1938] 
wojna błyskawiczna  12/1859 [1939] 
wychowanie fizyczne  15/2087 [1938] 
wziąć za dobrą monetę  15/0931 [1937] 
zawrzeć bruderszaft  12/2214 [1930] 
zespół Raynauda  11/0181 [1935] 
znak fabryczny  15/2089 [1938] 
zwój Gassera  11/0235 [1937] 
 
 Kolejna grupa przykładów „autokompensacji” pochodzi z moich dwu 
tomów Depozytorium7. 
 
Twory jednowyrazowe:  
 
aniegdotczyk  10/1073 [2010] 
Broadway  10/0366 [1923] 
bumbanie  8/0698 [1984] 
burgundzik   10/1190 [1923] 
chmurorództwo  10/0981 [1971] 
fonda  8/0436 [1980] 
gutaperkowiec  8/0324 [2008] 
intrazonalny  8/0608 [1971] 
jawnoduszność  10/0570 [1958] 
jednostko-kultowy  10/1079 [1984] 
                                                 
7 Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 8, 
Warszawa 2011; Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901- 
-2010. T. 10, Warszawa 2012. 
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Jubelbrand  8/0858 [1987] 
kalifaktorka   8/0713 [1981] 
Maneż  10/1438 [1980] 
mezohalinowy  8/0261 [1971] 
niezastępowalność  8/0693 [1990] 
nikowiec  10/0577 [1982] 
obserwant  10/1338 [1923] 
opisowo-realistyczny  8/0398 [1985] 
polyoxybiont  8/0903 [1971] 
prokobiecy  10/1019 [2009] 
prywatno-domowy  10/1313 [1960] 
przedekoltować się  10/1338 [1923] 
przylotniskowy  10/0848 [1973] 
puleczka  10/0553 [1971] 
quasi-zawał  10/0516 [1988] 
reobiont  8/0903 [1971] 
samomorderstwo  8/0948 [1984] 
samotortura  10/1198 [1982] 
samożniwny  10/1203 [2009] 
satanizm  8/0679 [1985] 
stenohalizm  8/1017 [1971] 
tlenolubny  8/0903 [1971] 
Whitechapel  10/0366 [1923] 
zdepolaryzować  8/0901 [1971] 
zooksantella  8/1017 [1971] 
 
Twory niejednowyrazowe: 
 
aparatura Kirliana   10/0516 [1988] 
ciemne okulary  10/0538 [1976] 
dziki  + w dzikim popłochu  10/0976 [1958] 
Energia Uniwersalna  8/0321 [1984] 
gospodarka uspołeczniona  10/1472 [1987] 
Indian Summer  8/0640 [1984] 
indiańskie lato  8/0640 [1984] 
lekarz małżeński  8/0343 [1948] 
Łzy Sołtysa  10/0478 [1984] 
mecz tenisowy  10/0910 [1956] 
młoda Anglia  10/0906 [1960] 
mniejszość narodowa  10/0801 [1974] 
nagroda Pulitzera  8/0441 [1988] 
napad drgawkowy  8/0254 [1971] 
Nowy Kurier Warszawski  10/1335 [1975] 
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Objawione Przeznaczenie  10/0716 [1981] 
Ochotny Riad  10/0234 [1953] 
odmienny + być w odmiennym stanie  8/0727 [1965] 
Okopy św. Trójcy   10/1227 [1958] 
państwo prawne  8/0523 [1985] 
permanent residence  10/0559 [2009] 
piłka golfowa  8/0324 [2008] 
piwonia japońska  8/0725 [1990] 
płat czołowy  8/0252 [1971] 
polityk kawiarniany   10/1449 [1959] 
potrzeba seksualna  10/1226 [1980] 
Prusy Królewskie  8/0787 [1990] 
Przysposobienie do życia w rodzinie  10/0798 [1982] 
ramię Moskwy  10/0552 [1981] 
reakcja okrężna  10/1202 [1967] 
skrytka depozytowa  10/0730 [2006] 
smok kapitalistyczny  10/0906 [1960] 
szerokie echo  8/0441 [1988] 
test Romberga  10/1284 [2008] 
układ czynnościowy  10/1143 [1967] 
wersja językowa  8/0675 [1987] 
włókno nerwowe  8/0901 [1971] 
wrzutnia nocna  10/0730 [2006] 
wywalić na kogoś gały  8/0432 [1986] 
zasadnicza szkoła zawodowa  10/0795 [1988] 
żelazna rzeczywistość  10/0559 [2009] 
 
 Prace nad Narodowym Fotokorpusem Języka Polskiego, organizacyjnie 
i technicznie skomplikowane, w perspektywie czasowej nieszybkie, zakładają 
ekscerpcję źródeł tekstowych (druków) okresu od 1773 do lat współczesnych na 
skalę wyjątkową − mówimy nawet o ekscerpcji totalnej. Jej wyniki będą udo-
stępniane sukcesywnie, w różnych miejscach, w różnej formie; opisane wyżej 
zjawisko „samoprzywłaszczeń” będzie odgrywać w naszych pracach rolę 
niemarginalną. Sondażowa próba wydobycia haseł potencjalnych niepodjętego 
przez autorów Słownika warszawskiego8 wykazała, że takie operacje są bardzo 
owocne9, metodologicznie w pełni uzasadnione. 

                                                 
8 Por.: J. Wawrzyńczyk, Autosuplement do Słownika warszawskiego, Poznań 2009. 
9 Gwarantujące przyrost nowych danych co najmniej kilkunastoprocentowy. 


