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Nazwa hipersłownik pojawiła się w moim prywatnym języku niedawno, 

jako odpowiednik rosyjskiego wyrażenia гиперсловарь, co jest nieprzypad-

kowym efektem mojej (wieloletniej już) korespondencji mejlowej z Siergiejem 

A. Kryłowem, jednym z członków wielkiego moskiewskiego kręgu lingwistycz-

nego. 

Co daje e-wizyta w Największej Bibliotece Świata? 22 XII 2017 r. otrzy-

małem tam (oczywiście dzięki systemowi Google) tylko 33 wyniki po polsku – 

zasadniczo zbitkę hiper słownik; napis bezspacjowy, hipersłownik, występował 

zaledwie dwa czy trzy razy, wszystko to w skojarzeniu semantycznym z hiper-

marketem. Poszukiwanie pod гиперсловарь dało wynik znacznie lepszy, ok. 212, 

również jednak z prewalencją sensu ‘очень большой’. Napis hyperdictionary 

odsłonił natomiast aż 283 000 wyników. Znikomość wysiłków autorów piszących 

po polsku pozwala mi wprowadzić własne znaczenie dla grafokształtu 

hipersłownik.  Nawiązuje  ono naturalnie do pojęcia hipertekstu.  

Aktualnie przygotowuję do publikacji w Internecie 10-tomową pracę pt. 

Hipersłownik języka polskiego. Reprodukcja e-brudnopisu według stanu na dzień 
31 grudnia 2017 r.1 

Rzecz ta ma dość długą historię. W 1987 r. wydałem broszurkę pt. W spra-

wie materiałów do tezaurusa polszczyzny dwudziestowiecznej (Łódź); w 1993 

ukazało się wydanie Nad projektem „Polskiego Informatorium Wyrazowego” 

(Toruń); w 1998 książka Polskie Informatorium Wyrazowe. Nowa lista źródeł. 

Wybór dokumentacji hasłowej (Warszawa). Rozstanie z etykietką «informato-

rium» nastąpiło wkrótce potem; znaczący przyrost danych leksykograficznych 

zaowocował publikacją Słownika bibliograficznego języka polskiego w 10 tomach 

(Warszawa 2000-2012). Jej zawartość, rozbudowana i w pewnym tylko stopniu 

oczyszczona z błędów druku oraz niektórych potknięć merytorycznych, trafiła do 

zbioru: 250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień, w 8 tomach (War-

szawa 2016). 

Uznałem obecnie (rem tene, verba sequentur!), że HJP, z zupełnie nowym 

określeniem: «hipersłownik», będzie najwłaściwszą strukturą, w jaką powi-

nienem przekształcić swoją niekonwencjonalną, prywatną kolekcję danych 

                                                           

1  Dalej w skrócie: HJP. 
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znacznej objętości – zbiór, który traktuję jako swoją osobistą wypowiedź słowni-

kową, jako specyficzny rodzaj gatunku tekstu. Jest przecież na przykład życiorys 

gatunkiem tekstu2, nie ma powodu, by nie zredagować własnych notatek z lektur 

jako specyficznego tekstu, ze swoistą „poetyką”; notatki, korespondencja itp. 

grafokształtne pozostałości materialne po człowieku dokumentują jego krótko-

czasowy pobyt na ziemi.  

Chcę mocno podkreślić: HJP to jedynie notatnik moich lektur, efekt pewnej 

liczby godzin pracy w różnych  bibliotekach krajowych i zagranicznych. To 

zapiski bibliograficzno-cytatograficzne, czyli zawierające adresy tekstów druko-

wanych3 i cytaty (w postaci zdań lub krótkich fraz – i jednym, i drugim to-

warzyszą obligatoryjnie dokładne adresy bibliograficzne). HJP jest alfabetycznie 

uporządkowanym4 ciągiem artykułów hasłowych z tytułami-nagłówkami; są to 

pojedyncze wyrazy (sporadycznie też  znaczące cząstki  wyrazowe  typu  anty-,  

-k-, -żerny) bądź połączenia wyrazowe.   

Nagłówki artykułów hasłowych HJP nie są hasłami w tradycyjnym sensie 

tego słowa, dobrze znanymi użytkownikom D (zwłaszcza D), S, Z czy B. Tylko 

część haseł HJP równa się jednostkom języka5. Ograniczenia zawartości HJP do 

jednostek języka nie dałoby się pogodzić z hipertekstowością HJP. Hiper-

tekstowość to kategorialna, dystynktywna cecha moich notatek, mojego prywat-

nego6 notatnika adresów i cytatów.  

HJP jest zbiorem nie w pełni jeszcze uhipertekstowionym. Proces roz-

budowy i przekształcania tekstu słownika trwa nieustannie, każdego dnia 

                                                           

2  Por. M. Kawka, Biogram jako gatunek tekstu, [w:] JPol 81 (2001), 5, s. 325-330; 

rozwiązanie skrótów bibliograficznych stosowanych w niniejszej broszurze zob. na stronie 

internetowej www.nfjp.pl pod zakładką ABOUT > Bibliography. 

3  Powstałych w okresie od 1773 r. do dziś; ekscerpowane są dla potrzeb HJP zarówno 

teksty oryginalne, jak i teksty wtórne, tj. przełożone z języków obcych na polski we wskazanym 

okresie. 

4  To docelowy ideał; w e-brudnopisie HJP jeszcze nie do końca zrealizowany. W sumie 

chodzi tu o sprawę e-brudnopisowości HJP; ostateczna redakcja tekstu HJP, czyli 

przekształcenie go w e-czystopis, to kwestia nie najbliższej przyszłości. 

5  W rozumieniu Andrzeja Bogusławskiego (por. np. Bogusławski A. 2008b, s. 75). 

6  W HJP notuję tylko to, co mnie interesuje, to, o czym chcę wiedzieć i co będę się starał 

pamiętać (czego zapamiętanie ma mi HJP ułatwić). 



5 

 

dokonuję w e-brudnopisie kolejnych zmian dwu rodzajów: (1) wiązania odsy-

łaczami7 poszczególnych artykułów hasłowych – przestrzennie w HJP niekiedy 

bardzo odległych od siebie – i ich elementów składowych oraz (2) wprowadzania 

metainformacji o tekstach (w stosunku do tekstu aktualnego HJP – w jego stanie 

na dany dzień) zewnętrznych, tzn. o tekstach nowych, w HJP jeszcze nieobecnych 

(czy to w postaci cytatów, czy tylko sygnalizowanych za pomocą „gołych” 

adresów bibliograficznych). 

Oto sporządzam w bibliotece e-notatkę: 

 Muzyka debili – decybele. <R. Labryga (wyb. i oprac.), O muzach. Aforyzmy, 

myśli i cytaty, Białystok : Printex, 2002: 123> 

Cytat trafia wkrótce do tekstu HJP do artykułów: aforyzm, debil, decybel, muza 

i muzyka, a jego adres bibliograficzny wzbogaca listę dokumentów źródłowych 

HJP o nazwisko Labryga.8 Wskazane artykuły hasłowe dzięki wspólnemu (z 

wyjątkiem oczywistym Bibliografii, w niej wstawek z ikonką  nie może być) 
cytatowi zostają powiązane, kolejny fragment  HJP zostaje uhipertekstowiony9. 

  

 Informacja jest cenniejsza niż złoto. HJP to oczywiście wciąż niestety  

niewielki zbiór informacji (w tym metainformacji) lingwistycznej, wydobywanej 

                                                           

7  Bezpośrednio, za pomocą specjalnej strzałki  (np. w artykule bezokolicznik znajduje 

się odesłanie do artykułu infinitivus, a w artykule infinitivus odesłanie do artykułu 

bezokocznik), oraz pośrednio, bez tej strzałki (w tym wypadku chodzi o inferencję: zakładam, 

że użytkownik HJP sam, bez fizycznego, graficznego sygnału, wykryje więź informacyjną, w 

tym semantyczną, zachodzącą między odnośnymi fragmentami tekstu HJP; por. np. hasło, czyli 

temat, krzyż komandorski i przypisany mu remat: D: s.v. komandoria [w p. 1 w definicji]). 

8  W broszurze: J. Wawrzyńczyk, P. Wierzchoń, Podstawowe informacje o «Narodowym 

Fotokorpusie Języka Polskiego», (Warszawa 2017),  na s. 3 znalazła się wzmianka o 3 200 

dokumentach źródłowych wyzyskanych przez twórców D, Ds. Liczba ta, od dawna krążąca w 

literaturze leksykograficznej, została zweryfikowana, skorygowana w górę, o kilkaset pozycji 

(niestety nie mogę podać tej poprawionej liczby, zawieruszyła mi się notatka bibliograficzna 

na ten temat). Łączna liczba dokumentów źródłowych wykorzystywanych w pracy nad HJP 

przekroczyła 10 000; stale się powiększa, na obróbkę czeka drugie 10 000. 

9  Świadomość rangi hipertekstowości nie jest jednak czymś wyjątkowym: w wielu 

publika-cjach, zwłaszcza obszerniejszych, w książkach spotykamy przecież spisy treści (nb., 

inaczej: spisy rzeczy), indeksy na końcu dzieła, wykazy nazwisk, zestawienia terminów itp. 

segmenty strukturalne danej pozycji wydawniczej, które ją do pewnego stopnia 

„uhipertekstowiają”. Niemniej zasadniczo publikacje te mają tylko tekst, by tak się wyrazić, 
powierzchniowy, nieodzowną – bezcenną, bo w pełni informatywną – głębię stwarza dopiero 

proces uhipertekstowienia totalnego. 
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z bibliotek, które są poniekąd cmentarzyskami książek; im większa biblioteka tym 

większe cmentarzysko10. Tą informacją wypełniłem tylko 10 tomów, a marzy mi 

się takich woluminów pół setki. 

HJP to mimo wszystko coś więcej niż przewodnik po bibliotecznych 

cmentarzyskach11. To przewodnik, by użyć kolejnej metafory, po górach zdań. 
Każdy (czyjkolwiek) analogiczny pod względem struktury zbiór danych – 

liczniejszy od zbioru HJP powitam niezazdrośnie, z wielką radością i szczerym 

uznaniem; proszę jego Autora czy Autorkę o wiadomość (za pośrednictwem 

Wydawnictwa BEL Studio w Warszawie). 

 

Słowa itp. wyrazokształtne twory, pojawiające się w słownikach języka 

polskiego „od Lindego do Dubisza”, zwłaszcza wielowyrazowce, to specyficzne 

świadectwa, to „pamiątki” najróżnorodniejszych zdarzeń12. Nb., liczba zdarzeń w 

Rzeczywistości Wiecznej13, jest niepoliczalna (co, jak wiadomo, skazuje każdego 

leksykografa na bezwzględną klęskę wyboru).  Zmysły leksykografa umożliwiają 
mu wyodrębnianie w świecie przedmiotów, bytów fizycznych i mentalnych, 

umysł podsuwa mu ich nazwy; to prosta droga: od ontologii do technologii słow-

nikowej.  

W warszawskiej „Gazecie Polskiej Codziennie” – bezcennej także dla 

leksykografów, jako źródło dokumentacji najnowszego słownictwa polskiego – 

przypomniano niedawno14 myśl Samuela Johnsona (angielskiego leksykografa, 

poety, eseisty, 1709-1784): „Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w 

jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje.” Pouczające 

przypomnienie! 

                                                           

10  „Biblioteka zasmuca mnie, robi wrażenie cmentarzyska książek, przytłacza 

niestosunkiem między tym, co człowiek zdąży poznać, a ogromem tego, czego nie pozna nigdy. 

„To już w ogóle wszystko jedno”, myśli się ze zniechęceniem.” (Boy-Żeleński T. 2 (1956), s. 

317). Tej Boyowskiej frustracji należy się jednak natychmiast przeciwstawić – korzystam ze 

zdania Umberta Eco: „biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszechświata” (Eco U. 

2007, s. 47), by rolę bibliotek (i e-bibliotek) w dzisiejszym świecie właściwie ująć. 

11  Poszerzając smutne asocjacje, można by tu jeszcze przywołać Lemowe zgonnice. 

12  Można też w tym miejscu przypomnieć (sensownie) Norwidowe ujęcie słowa jako 

testamentu.  

13  Por. A. Bogusławski, Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji), [w:] PHum 

2002, 2, s. 1-2. 

14   R. 2017, nr 272, s. 14. 
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Ten, który wie wszystko, nie może być człowiekiem. Zdarzają się ludzie 

wiedzący wszystko – czy, dodajmy natychmiast, niemal wszystko – ale ich 

wszechwiedza obejmuje tylko jakąś jedną konkretną dziedzinę, rzadziej dwie; są 
to specjaliści, badacze, naukowcy itp. konsumenci informacji.  

Lingwista studiuje pewną skończoną liczbę interesujących go tekstów. 

Każdy z nich stara się on w swoim umyśle „uhipertekstowić”, czyli powiązać 
formy i treści zawarte w nim, przezwyciężając tym samym linearność tekstu 

(która jest głównym utrudnieniem w jego, tekstu, percepcji za pomocą wzroku 

czy, np. na konferencji  naukowej,  słuchu). Perspektywa hipertekstowa badacza 

musi przecież jednak obejmować z konieczności wiele tekstów, zatem praca jego 

umysłu powinna być odpowiednio wytężona, nastawiona na wykrywanie jak 

największej ilości relacji wewnątrz- i międzytekstowych, jeśli chce on osiągnąć 
jakieś wyróżniające go w środowisku naukowym wyniki. A te są prostą pochodną 
jego osobistego hipersłownika (hiperidiosłownika) zlokalizowanego w jego 

umyśle.  

Czemu nie ułatwić sobie pracy? Pamięć czasem zawodzi, zgromadzone w 

niej informacje giną albo/i ulegają deformacji; wyjściem jest zapis elektroniczny 

zdobytej przez lata pracy wiedzy (e-hiperidiosłownik).  

Stąd propozycja opracowania HJP.  

Są w nim zawarte „grube” tysiące powiązań, nieobecnych gdzie indziej, np. 

grafoobiektu bezstronny z grafoobiektem imparcjalny (w D pod hasłem 

bezstronny brak jakiejkolwiek wzmianki o przymiotniku imparcjalny, chociaż w 

Ds znalazło się hasło imparcjalny, z definicją ‘bezstronny’). HJP daje takiego 

typu powiązania, takie powiązania funkcjonują w (niektórych) umysłach. Im 

sprawniejszy umysł, inteligencja, pamięć, tym więcej jej właściciel zna takich 

i podobnych powiązań15. Umysł ludzki, z natury hipertekstocentryczny, zajmuje 

się nieustannie identyfikowaniem i rejestracją owych powiązań. Ludzie są 

                                                           

15  W słownikach niejednokrotnie pomijanych bądź rozproszonych, ukrytych. Np. w 

tymże D umieszczono wyrażenie pożyczka hipoteczna tylko w artykule zastawniczy, pokrewna 

zaś pożyczka inwestycyjna  znajduje się (tylko) w artykule pożyczka. Wiedza, że pożyczka 

hipoteczna to wyrażenie ulokowane w D pod hasłem zastawniczy, jest wiedzą hipertekstowca. 

Hipertekstowiec wie m.in., że np. pewne informacje o (niepowszechnie znanym) Władysławie 

Oleszczyńskim znaleźć można w D w artykule wielkość. Hipertekstowiec wskaże niezwykłe 

artykuły, w których leksykograf otwarcie przyznaje się do swej niewiedzy w procesie 

definiowania jakiegoś konkretnego hasła (jak w Ds pod jaskółka, gdzie definiens zawiera 

element ‘prawdopodobnie’. Itd., itp.  
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hipertekstowcami czy „hipertekściarzami”. Słowa przypom-nieć/ -inać sobie czy 

komuś to dla HJP, jako narzędzia pomocniczego, ważne czasowniki „operacyjne”. 

HJP wkracza w domenę bibliologii, bibliografii, bibliometrii. Bibliolog, 

bibliograf i bibliometra w jednej osobie ma największe szanse wiedzieć wiele, np. 

o polskim słownictwie okresu, którym się intensywnie zajmuję (1773-2017), o 

słownictwie utrwalonym w tekstach typologicznie odpowiadających tekstom 

źródłowym „Słownika Doroszewskiego”. Wiedzieć wiele, więcej niż inni. 

Pragnienie totalności: poznać jak najwięcej i udokumentować jak najwięcej, nie 

jest mi obce...  

Bibliografia to przekaz powinnościowy – czy ta największa (jak znana ho-

lenderska Linguistic Bibliography), czy najmniejsza (jak np. moja mikrobiblio-

grafia poświęcona rosyjskiemu rzeczownikowi русак)16 – ponieważ powstaje ona 

po to, by mogła być użyteczna konkretnym grupom odbiorców, naukowców i nie-

naukowców, amatorów itp. W wypadku tych pierwszych, naukowców, wy-

ostrzyłbym oczekiwania: jeśli dana bibliografia dotyczy ich obszaru badawczego, 

to mają oni obowiązek znać prace naukowe wskazane w owej bibliografii – w 

przeciwnym razie ryzykują, że ich praca wcześniej czy później oceniona zostanie, 

w takim czy innym stopniu, jako nieoryginalna, wtórna, przestarzała, czyli 

poniekąd nienaukowa. 

 HJP to bibliografia szczególnego rodzaju. 

 Jednostek hasłowych w HJP nie determinuje i nie limituje sama informacja 

lingwistyczna (semantyczna, syntaktyczna, pragmatyczna czy leksykograficzna). 

Na poziomie odbiorcy tekstu, każdego grafotekstu, konsubstancjalna jest 

informacja encyklopedyczna. HJP bez informacji encyklopedycznej – czysty w 

założeniach teoretycznych, rejestrujący wyłącznie jednostki języka – byłby mało 

przydatny nielingwistom. 

Siatka haseł HJP nie może być tradycyjna, „doroszewska”, „dubiszowska” 

czy (chociażby) „dunajowska”, nie może też opierać się wyłącznie – jak już wyżej 

wzmiankowałem – na pojęciu jednostki języka zaproponowanym w gramatyce 

operacyjnej A. Bogusławskiego. Czy można mieć pewność, że nie ma pewności 

czy dane grafowyrażenie jest albo nie jest jednostką języka? Niekiedy trafiamy 

na obiekty klasyfikacyjnie „niedostatecznie różne”17. 

                                                           

16  W swej dotychczasowej pracy zawodowej większość czasu  poświęciłem studiom nad 

językiem rosyjskim. 

17  O prawie identyfikacji zjawisk niedostatecznie różnych zob. PorJ 1953, 9, s. 5. 
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Por. sytuację związaną z wybranym losowo konkretnym faktem tek-

stowym: 

 /.../ padł pomysł utworzenia Ministerstwa Polonii jako jedynego urzędu, który 

będzie odpowiedzialny za sprawy Polonii. <GPolC 2017, 230: 2> 

Właśnie rodzi się jakiś pomysł, pojawia się nowy temat, powstaje sytuacja 

wymuszająca uruchomienie talentu onomazjologicznego bohatera, aktora tej 

sytuacji, „eksperiencera”, i nasuwa się nazwa Ministerstwo Polonii. Ktoś inny, w 

związku z tymi narodzinami (obiektu fizycznego, z własną, unikatową nazwą i jej 

składnią-semantyką-pragmatyką) może później wpaść na inny jeszcze pomysł: 

zacząć używać nazwy skróconej, syntetyzmu Polonoministerstwo. Leksykografia 

ograniczona do jednostek języka nie może ująć grafoobiektu Ministerstwo Polonii 

w swoich planach deskrypcji „totalnej”, ale przecież w charakterystyce se-

mantycznej obiektu Polonoministerstwo – jeśli znajdzie się on w polu widzenia, 

w planach rejestratorskich leksykografa konsekwentnie trzymającego się zasad 

gramatyki „onomazjologicznej”  – będzie zmuszona użyć wyrażenia Ministerstwo 

Polonii. 

HJP ma określone zadania diachroniczne. Jeszcze przykład: ktoś używa w 

określonej sytuacji społecznej, publicznie, frazy zdaniowej wystarczyło nie 

kraść18. Ktoś inny podchwytuje eksponowaną w owej sytuacji ideę, używszy 

formy niejako pozaczasowej w sensie gramatycznym, sentencjonalizującej: 

wystarczy. Ktoś inny jeszcze mówi już, pisze o haśle:  

 Nic dziwnego że hasło „wystarczy nie kraść” brzmi wiarygodnie. <GPolC, 

tamże> 

Czy to już jednostka języka? Coś ustabilizowanego onomazjologicznie? 

Autor hipersłownika nie musi tego rozstrzygać. Jego domena to (f)akty reje-

stratorskie, dokumentacja bibliograficzna, więcej: leksykografia bibliograficzna. 

Słowniki językowe rozumiane jako słowniki jednostek języka są ważnymi  

społecznie produktami nauki, ale ich użyteczność, przydatność nie zamyka 

perspektyw, jakie otwierają hipersłowniki (a w ich ramach metasłowniki).  

                                                           

18  „Wystarczyło nie kraść i nie marnotrawić publicznych pieniędzy.” (wypowiedź premier 

Beaty Szydło – za „Gazetą Polską Codziennie”, 2017, nr 234, s. 9). 
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 W związku z powyższym można zapytać, któż to napisał: „znamy tylko 

jedną jedyną naukę, naukę historii”? HJP i jego współbrat NFJP, czyli Narodowy 

Fotokorpus Języka Polskiego (ulokowany w Internecie na stronie www.nfjp.pl)19  

należą do dyscyplin historycznych. Wprowadzanie nowych grafowyrażeń do HJP 

oznacza zawsze – jako czynność, czyn dokumentacyjny, czyn leksykograficzny –

zmianę w zasobie informacji tegoż HJP. Wciąż nowe zdarzenia zachodzące w 

Rzeczywistości Wiecznej (a następnie odzwierciedlone w tekstach drukowanych 

i rękopiśmiennych w formie grafozdarzeń słownych, grafozdarzeń dyskursyw-

nych) wykluczają skończoność, czyli ostateczne zamknięcie, tego zasobu.  

 Strona NFJP jest poniekąd fotoaneksem do HJP. W odniesieniu do niej 

wolno pomarzyć: mamy już 10 milionów fotocytatów. Ta wyobrażalna kolekcja 

na pewno będzie atrakcyjna i użyteczna, jak użyteczne może być 10 milionów 

książek zdigitalizowanych (Biblioteka Narodowa w Warszawie pracuje aktualnie 

nad powiększeniem swych zbiorów cyfrowych, udostępnianych przez Internet, do 

liczby 3 milionów obiektów).  

Native speaker Polak nie pogubi się w tych milionach (tekstów i zawartych 

w nich jednostek leksykalnych)20, jego idiolekt poradzi sobie z nimi znakomicie. 

Sprawny językowo nosiciel polszczyzny21 nie tylko jest ich odbiorcą, niejed-

nokrotnie sam aktywnie powiększa ich zasób, wytwarza grafodokumenty, które 

stają się – albo wcześniej czy później – staną się przedmiotem zainteresowania 

dokumentalisty totalnego22. 

                                                           

19  Jest ona budowlą dwuautorską, wznoszoną od 2014 r. przeze mnie wespół z Piotrem 

Wierzchoniem (mamy wszakże oddanych pomocników: Roberta Bila, Łukasza Borchmanna, 

Daniela Dzienisiewicza, Filipa Gralińskiego, Michała Jankowskiego, Mirosława Koziarskiego, 

Szymona Kwapiszewskiego, Szymona Machowskiego, Wojciecha Nowakowskiego, Marcina 

Pigulaka). 

20  Nowatorskie szacunki A. Bogusławskiego mówią o grubych dziesiątkach milionów 

jednostek języka (Bogusławski, o.c., l.c.). Po zerwaniu swoistych okowów, jakie stanowi 

pojęcie jednostki języka, można mówić o horyzoncie jeszcze szerszym, o obszarze, na którym 

native speaker również się nie gubi, po którym porusza się równie swobodnie i śmiało – oto, 

jak mówią Niemcy, das Wunder der Sprache. HJP ukazuje zaledwie jakąś mikrocząsteczkę 
owego obszaru. 

21   Dla którego nie musi ona być językiem ojczystym, czyli pierwszym; por. twórczość 
Tatiany Szkapienko. 

22  Mówiąc żartem, totalniaka, w nowym sensie tego słowa (pierwszym Polakiem, który 

użył danego grafokształtu, czyli jest jego autorem, był prawdopodobnie Antoni Słonimski). 
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Każdy hipersłownik, w którego konstruowaniu pojęcie hipertekstu jest 

kluczowe, to przedmiot fizyczny, produkt umożliwiający zainteresowanym nim, 

jego funkcją informacyjną, zbliżenie się zaledwie o mikron(y) do  celu:  

WSZECHWIEDZA. Ponieważ jednak wszechwiedza w obszarze słownictwa 

polskiego („mojego” okresu, 1773-2017) nie jest dla istoty ludzkiej absolutnie 

nieogarnialna, to już raczej nie o mikronach, lecz o realnych metrach wypada tu 

mówić.  

I apelować: twórzmy hipersłowniki języka polskiego. Najlepiej niech to 

będą: e-hipersłowniki. A ich tworzenie to, by tak rzec, neverending story...23 

 

Dziś mówi się o wolnym rynku informacji. Różne podmioty na tym rynku 

zachowują się różnie, chcą na niej zarobić, ale są też zwolennicy (i dostawcy) 

informacji oferowanej bezpłatnie. Informacja niezbędna lingwistom, w tym 

leksykografom, powinna być bezpłatna – korzystanie z HJP nic nie kosztuje, jeśli 
nie liczyć czasu użytkownika (przy czym czasu straci on, ze względu na specjalne 

ustrukturowanie danych, mniej niż w wypadku korzystania z tego wora bez dna, 

jakim jest Internet, takie, delikatnie mówiąc, cicer cum caule24).  

HJP jako całkowicie prywatna inicjatywa w obszarze infosfery, przy całej 

jego skromności, mikroskali, wpisuje się w ciąg działań realizatorów między-

narodowego projektu UNESCO, podjętego w 1992 r., pod nazwą „Pamięć 
Świata” (ang. Memory of the World International Register). Bez wielo-

milionowego budżetu, ale z zapałem każdy z nas może zachowywać, ratować, 
chronić i udostępniać dokumenty swojego życia, w tym swój idiosłownik25; 

dziedzictwo dokumentacyjne jednostek składa się tak czy inaczej na dziedzictwo 

dokumentacyjne całych społeczeństw, narodów, państw.  

  

                                                           

23  To zgrabne wyrażenie dość dawno już zaczęło funkcjonować w polszczyźnie; por. 

Krucka B. 2011, s. 139. 

24  Niemniej bezcenne. Korzystanie z Internetu dostarcza mi satysfakcji szczególnej 

wówczas, gdy nie znajduję w nim czegoś, jakiejś informacji, którą ma HJP lub NFJP. 

25  Opis swojego języka osobniczego w jego części leksykalnej. 
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* * * 

Zagadnienia przedstawione w broszurze omawiałem z kilkoma osobami (szcze-

gólnie zanudzając nimi swoją żonę, Elizę Małek). Wojciech Chlebda, Владимир 
В. Дубичинский, Stanisław Dubisz, Jan Sokołowski i Piotr Wierzchoń zgodzili 

się przeczytać jej pierwszy wariant, za co Im bardzo dziękuję, ponieważ uwagi 

i sugestie, jakich mi nie poskąpili, pozwoliły mi dopracować pewne sfor-

mułowania i tezy. Za wszelkie usterki tekstu odpowiadam oczywiście wyłącznie 

ja. 

 

 

 


