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JULIUSZ KURKIEWICZ

Kwalifikatory w Wielkim s owniku j zyka polskiego

1. Wprowadzenie

Kwalifikator to „skrót, podawany przed definicjami w s owniku, encyklopedii, zawie-
raj cy informacj  o zakresie u ywania danego wyrazu lub jego ró norodnym nacecho-
waniu, np. stylistycznym, chronologicznym, ekspresywnym” (Engelking, Markowski, 
Weiss 1989: 300). Celem niniejszego artyku u jest rozwa enie kwestii kwalifikatorów 
w projektowanym Wielkim s owniku j zyka polskiego, zmierzaj ce do ustalenia siatki 
kwalifikatorów (na tyle oczywi cie kompletnej, na ile jest to mo liwe na tym etapie 
prac przygotowawczych) i kryteriów ich zastosowania. 

Pomimo wielu rozbie no ci w dotychczasowej praktyce s ownikarskiej (dotycz -
cych takich kwestii jak wyró nienie typów kwalifikatorów, ich ilo ci czy kryteriów 
u ycia), mi dzy leksykografami panowa a cicha zgoda co do faktu, e dobry system 
kwalifikatorów i jego zastosowanie powinny spe nia  kilka za o e :
— w mo liwie wysokim stopniu odzwierciedla  rzeczywiste u ycia jednostek  j zyka;
— odwo ywa  si  do mo liwie czytelnych, uprzednio przyj tych kryteriów dotycz -

cych stosowania kwalifikatorów, a nie jedynie do intuicji leksykografów, zw asz-
cza podzia  na kwalifikatory w obr bie ich poszczególnych typów powinien by
roz czny na tyle, na ile to mo liwe;

— by  mo liwie prosty w u yciu, zarówno dla leksykografa, jak i czytelnika.
atwo zauwa y , e dwa pierwsze kryteria s , do pewnego stopnia, sprzecz-

ne. Z jednej strony chodzi bowiem o kryterium u yteczno ci, które nakazywa oby 
budow  jak najbardziej szczegó owego systemu kwalifikatorów, umo liwiaj cego 
dostarczenie czytelnikowi dok adnej wskazówki co do u ycia konkretnych jedno-
stek (jest to szczególnie wa ne dla niektórych grup potencjalnych odbiorców, jak 
np. osoby gorzej wykszta cone czy cudzoziemcy), z drugiej za  — o kryterium 
naukowo ci, nakazuj ce odwo ywanie si  do jasnych zasad stosowania systemu 
kwalifikatorów i unikanie niekonsekwencji. Drugie kryterium w dotychczaso-
wej praktyce leksykograficznej cz sto pada o ofiar  nie do  precyzyjnego opisu 
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 teoretycznego, pozostawiaj cego zbyt wiele miejsca subiektywnej, arbitralnej de-
cyzji autorów hase .

W projektowanym s owniku zamierzamy da  pierwsze stwo, do pewnego stopnia, 
kryterium naukowo ci, wychodz c z za o enia, e lepiej jest podawa  mniej informa-
cji, ale podlegaj cych mo liwie jasnym kryteriom. Nie znaczy to jednak, e projekto-
wany system kwalifikatorów b dzie nieu yteczny dla czytelnika. Poniewa  adresatem 
s ownika maj  by  przede wszystkim osoby z wykszta ceniem rednim i wy szym,
zak adany poziom kompetencji j zykowej odbiorcy wskazuje, e nie zawsze b dzie
on potrzebowa  wyj tkowo szczegó owych informacji o charakterze pragmatycznym. 
Ponadto, jak si  oka e, niektóre kwalifikatory mog  do pewnego stopnia spe nia  kilka 
funkcji (bez uszczerbku dla przejrzysto ci informacji pragmatycznej), a ca a ich lista
ulegnie tym samym skróceniu. 

Wymienione wy ej kryteria, które zachowuj  aktualno  równie  w wypadku pro-
jektowanego s ownika, uzupe nimy o jedno dodatkowe, wa ne w przypadku s ownika
zakrojonego na tak szerok  — równie  co do czasu powstawania — skal : system 
kwalifikatorów i jego zastosowanie powinny by  mo liwie niezale ne od dynamicz-
nych przemian wspó czesnej polszczyzny.

W kolejnych cz ciach artyku u zostan  rozwa one: lista kwalifikatorów (nie-
sie ona odpowied  na pytanie, jakich kwalifikatorów mog  u ywa  autorzy hase ),
kryteria ich zastosowania (w odniesieniu do których jednostek poszczególne kwali-
fikatory powinny by  u ywane?), wreszcie sk adnia kwalifikatorów (w jakiej kolej-
no ci nale y stosowa  kwalifikatory w sytuacji, gdy musimy u y  kilku?). Istotnym 
dodatkiem, zamieszczonym na ko cu artyku u, jest projekt siatki kwalifikatorów dla 
nowego s ownika, wielokrotnie poni ej przywo ywany. 

Pragn  zaznaczy , e jako punkt wyj cia dla projektowanej siatki kwalifi-
katorów przyj to realn  siatk  z USJP, któr  poddano daleko id cej modyfikacji, 
zgodnie z przedstawionym ni ej podzia em na grupy i w kierunku odpowiadaj cym 
wymienionym wy ej za o eniom. Przeszukanie elektronicznej wersji USJP umo -
liwi o wskazanie pewnych niekonsekwencji w zastosowaniu kwalifikatorów w tym 
s owniku (cho  artyku u niniejszego nie nale y traktowa  jako krytycznej analizy 
tego zastosowania).

2. Lista kwalifi katorów

Kwalifikatory zosta y, w obr bie listy, podzielone na grupy odzwierciedlaj ce ich od-
mienne funkcje i umo liwiaj ce sformu owanie zasad dotycz cych ich „sk adni”, czyli 
regu  dotycz cych ich czenia w okre lonym porz dku. Wobec propozycji A. Bogu-
s awskiego (Bogus awski, Danielewiczowa 2005) jest to, w jakim  sensie, propozy-
cja wsteczna — odwo uje si  do tradycyjnego podzia u (por. Engelking, Markowski, 
Weiss 1989: 301) na:
— kwalifikatory chronologiczne, oddaj ce stosunek wyrazu do normy wspó czesne-

go j zyka polskiego (na li cie w grupie A);
— frekwencyjne, sygnalizuj ce rzadko  u ycia danego wyrazu (na li cie w grupie B); 

Juliusz Kurkiewicz



31

— stylistyczne, wskazuj ce na ograniczenie u ywania wyrazu do pewnego stylu 
polszczyzny (na li cie w grupie Ca);

— geograficzne, wskazuj ce na ograniczenie u ycia wyrazu do pewnych regionów 
kraju (na li cie w grupie Cb);

— rodowiskowe, wskazuj ce na ograniczenie u ycia wyrazu do pewnej grupy spo-
ecznej (na li cie w grupie Cc);

— specjalistyczne, wskazuj ce na u ycie wyrazów w terminologii jakiego  zawodu 
(tutaj odpowiadaj  im, z grubsza, kwalifikatory grupy D);

— kwalifikatory ekspresywne, wskazuj ce na przypisywanie znakowi przez nadawc
okre lonej warto ci emocjonalnej, zw aszcza warto ciuj cej (tutaj w grupie E).
Wydaje si , e taki podzia  jest bardziej oczywisty i intuicyjnie zrozumia y ni

podzia  zaproponowany przez Bogus awskiego (Bogus awski, Danielewiczowa 2005: 
23–26), w którym np. kwalifikatory rod. i daw. znalaz y si  w jednej grupie, miano-
wicie kwalifikatorów dotycz cych zasi gu zastosowania jednostki. 

W grupie A postuluj  rezygnacj  z kwalifikatora przest., z uwagi na p ynno
granicy mi dzy zasi giem tego kwalifikatora a zasi giem kwalifikatora daw. (por. np. 
arendarz ‘dostawca’, austeria ‘zajazd’, kwalifikowane w USJP jako przest.). Ponad-
to kwalifikator daw. okre la dany wyraz wobec wszystkich czy niemal wszystkich 
u ytkowników j zyka (wyrazy takie s  bardzo rzadko u ywane w j zyku potocznym, 
cz ciej w j zyku artystycznym, jako wyk adnik archaizacji), natomiast kwalifikator 
przest. okre la by wyrazy stosowane jedynie przez pokolenie starsze (np. akuszerka,
dubeltowy). Przeciwko kwalifikatorowi przest. przemawia nie tylko to, e nie chcemy 
chyba tworzy  s ownika „jedynie m odszych Polaków”, ale równie  fakt, e wyrazy 
nale ce do tej kategorii mog  podlega  „rewitalizacji” (np. diwa ‘gwiazda muzyczna, 
filmowa’; czy cibut — obydwa zakwalifikowane w USJP jako przest.).

Rezygnacja z kwalifikatora nowe podyktowana jest dynamik  zmian wspó cze-
snego j zyka polskiego, zw aszcza w przypadku j zyka niektórych rodowisk (np. 
s ownictwo m odzie owe) czy j zyka niektórych dziedzin nauki i techniki, odzwier-
ciedlaj cego ich dynamiczny rozwój. 

Postuluj  równie  rezygnacj  z kwalifikatora histor., u ywanego w tradycji leksyko-
graficznej na oznaczenie realiów, które maj  charakter historyczny, np. dominium, dipis,
husyta, jakobin, kanclerz ‘w dawnej Polsce: wysoki urz dnik kieruj cy Kancelari  Kró-
lewsk  i archiwum’, Jonia, Kanaan. Stosowanie tego kwalifikatora mo e nastr cza  pew-
nych problemów. Po pierwsze: nie bardzo wiadomo, jak „dawne” mia yby by  te realia, 
aby odpowiednie jednostki zosta y nim obj te; po drugie: kwalifikator ten mo e by atwo 
pomylony z innym kwalifikatorem — hist., odnosz cym si  do poj  typowych dla dzie-
dziny nauki, jak  jest historia. Kwalifikator ten jest zbyteczny równie  dlatego, e jedynie 
podkre la informacj  opisow , która i tak musi zosta  zawarta w definicji i z której, oczy-
wi cie, nie zamierzamy rezygnowa  (por. kanclerz ‘w  d a w n e j  P o l s c e  itd.’).

W grupie B uwzgl dnimy jedynie kwalifikator rzadziej, a nie cz ste, u ywany
w odniesieniu do wariantów j zykowych. Z punktu widzenia u yteczno ci kwalifika-
tor „negatywny” jest, przynajmniej w tym przypadku, cenniejszy ni  „pozytywny” 
— pozwoli czytelnikowi unikn  pomy ek j zykowych.
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W grupie Ca najbardziej kontrowersyjna jest kwestia rezygnacji z wi kszo ci
kwalifikatorów stylistycznych — postulujemy zachowanie jedynie kwalifikatora od-
nosz cego si  do potocznego charakteru jednostek oraz kwalifikatorów urz d. i ksi k.

Granice mi dzy odmianami stylu oficjalnego: ksi kowym, publicystycznym i pod-
nios ym, a tak e (cho  w mniejszym stopniu) nimi a stylem poetyckim s  tak niejasne 
i rozmyte, e jakakolwiek próba konsekwentnego stosowania kwalifikatorów napo-
tka z konieczno ci trudne do przezwyci enia przeszkody. Wyrazy i frazeologizmy: 
wdowi grosz, odj  komu  nog , na odwrót, otworzy  si  ‘wyjawi  swoje my li’;
agresor, bananowa m odzie , czystka, handicap; misja ‘pos annictwo’, mocarz,
nestor nale , wed ug USJP, do trzech stylistycznych odmian polszczyzny (kolejno 
— w grupach wydzielonych rednikami — do stylu ksi kowego, publicystycznego 
i podnios ego), cho  wi kszo  z nich mog yby si  pojawi  w tekstach reprezentuj -
cych ka d  z tych odmian polszczyzny. 

Jak podkre la W. Luba  (Luba  2001: V), potoczno  jest odmian  j zyka, 
a nie stylem j zykowym (przeciwstawia si  jej wi c odmiana standardowa — nie 
wyró niana kwalifikatorem — nie za  który  ze stylów, np. urz dowy, naukowy czy 
sakralny). Mimo wszystko konieczne b dzie uwzgl dnienie pewnej przeciwwagi 
dla kwalifikatora pot. Proponuj  w tym charakterze u ywa  dwu kwalifikatorów: 
urz d. i ksi k. 

Rezygnacja z niemal wszystkich kwalifikatorów stylistycznych nie oznacza ca -
kowitej rezygnacji z pragmatycznego opisu jednostek dotychczas nimi obejmowanych. 
Np. niektóre jednostki obj te w USJP kwalifikatorem publ. i podn., a odnosz ce si  do 
realiów zawodu dziennikarskiego i kultu religijnego, mo na by obj , kolejno, kwali-
fikatorami z grupy D: rad., pras., tel. czy rel. Dotyczy to, z jednej strony, takich hase
jak: korespondencja, korespondent, wywiad, pamflet, z drugiej: S owo Bo e czy 
Stworzyciel. Obja nienie pragmatyczne dotycz ce tych jednostek, dla których braku-
je w naszej siatce kwalifikatora, mimo e ich przynale no  stylowa jest ewidentna, 
a u ycie ich w innym kontek cie stylistycznym stanowi oby ra ce pogwa cenie nor-
my, nale a oby w jakiej  formie wprowadzi  do definicji. 

Rezygnacja z wi kszo ci kwalifikatorów stylistycznych — po cz ci na rzecz 
kwalifikatorów terminologicznych — wspó brzmi z charakterem przemian we wspó -
czesnej polszczy nie, m.in. naturalnym upowszechnianiem si  j zyka pochodz cego
z mediów w mowie potocznej ogó u Polaków czy gwa townym rozwojem terminologii 
dotycz cej ró nych dziedzin ycia (nie tylko zawodowego). Mam powa ne w tpli-
wo ci, czy nast puj ce, przypadkowo wybrane jednostki, opisane w USJP przy u y-
ciu kwalifikatora publ. rzeczywi cie s  charakterystyczne jedynie dla j zyka mediów 
(cho  kwalifikator ten opisuje je prawdopodobnie trafnie ze wzgl du na ich genez ):
aksamitna rewolucja, czarna teczka, baron ‘szef wojewódzkiego oddzia u SLD’, 
bomba demograficzna, gastarbeiter, idol, kampania, lobbing, papamobil, tele-

konferencja.
W grupie Cb znalaz y si  kwalifikatory opisuj ce jednostki, które reprezentuj

regionalne odmiany polszczyzny. Proponowane (za USJP) kwalifikatory opisuj ci le,
na jakim terenie u ywane s  jednostki. Proponuj  zrezygnowa  z niektórych kwalifi-
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katorów pojawiaj cych si  w USJP, np. p d., p n., p n.-zach., które s  tak ogólne, e
ich warto  informacyjna wydaje si  nik a (w takim wypadku wyraz pozostawa by
bez kwalifikatora). Nie nale y raczej równie  uwzgl dnia  (chyba, e w formie in-
formacji etymologicznej) kwalifikatorów dotycz cych dialektalnego (ludowego, miej-
skiego) i gwarowego charakteru jednostek — po prostu nie zostan  one uwzgl dnione
w s owniku, o ile nie upowszechni y si  w polszczy nie ogólnej, przyjmuj c charakter 
wyrazów potocznych (jak np.: knajak, pic, zakapior).

W grupie Cc umieszczono kwalifikatory rodowiskowe. Komentarza wymaga, 
przede wszystkim, rezygnacja z kwalifikatorów: profesj. i zaw. Pierwszy z nich zare-
zerwowany by  dla potocznego, nieoficjalnego s ownictwa pewnej grupy zawodowej 
(„gwara profesjonalna”), drugi — dla oficjalnej terminologii stosowanej przez t  grup .
Po pierwsze — postuluj  jednoznaczne potraktowanie s ownictwa zawodowego i pro-
fesjonalnego jako odmiany s ownictwa rodowiskowego, z uwagi na fakt, e granica 
mi dzy nimi jest w ogromnej mierze sztuczna — dotyczy nie funkcji, ale ma charakter 
tematyczny. Brak jasnej granicy mi dzy s ownictwem rodowiskowym i zawodowym 
podkre lali m.in. Engelking, Markowski i Weiss (1989: 308). 

Po drugie — postuluj  potraktowanie s ownictwa profesjonalnego („gwary pro-
fesjonalnej”) jako potocznej odmiany s ownictwa zawodowego. Dzi ki tym dwu 
decyzjom metodologicznym opis jednostek ulegnie istotnemu uproszczeniu. Warto 
— na marginesie — zauwa y , e sam termin „profesjonalizm” mo e by  myl cy, 
gdy  kojarzy si  bardziej z oficjaln  terminologi  ni  z rodzajem „gwarowo ci” czy 
te  „potoczno ci”.

Dla przyk adu: w USJP oficjalna terminologia zawodowa mia a tylko jeden kwa-
lifikator z grupy D, np.: 

rze czka med. «zaka na choroba weneryczna, wywo ana przez gonokoki; tryper, gonorea»; 
chodnik górn. «poziome lub lekko nachylone wyrobisko korytarzowe w z o u kopalnym, 
o znacznej d ugo ci i ma ym przekroju poprzecznym»;
dyskonto bank. «potr cenie przez bank pewnej cz ci sumy nominalnej weksli, czeków, pa-
pierów warto ciowych w wypadku ich skupu przed terminem p atno ci».

Dla profesjonalizmów zarezerwowany by  kwalifikator rod. z dodaniem kwali-
fikatora terminologicznego, np.: 

szychta rod. górn. «czas pracy jednej grupy górników w obr bie doby»; 
kapturek rod. med. «dopochwowy rodek antykoncepcyjny os aniaj cy szyjk  macicy»; 
psia wachta rod. egl. «wachta trwaj ca od pó nocy do czwartej rano». 

Ja opisywa bym te jednostki przy u yciu konkretnego kwalifikatora „terminolo-
gicznego” z grupy D, z dodaniem kwalifikatora pot. (który zyska by w ten sposób 
dodatkow  funkcj ), np. górn. pot., med. pot., egl. pot. S dz , e takie kwalifikatory 
dobrze oddaj  charakter s ownictwa nimi obj tego.

W USJP kwalifikator zaw. jest zazwyczaj pomijany, obj to nim — po dodaniu 
odpowiedniego kwalifikatora terminologicznego — tylko niektóre nazwy zawodów 
(np. gorzelnik zaw. spo ., designer zaw. szt.), które, moim zdaniem, mog oby z powo-
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dzeniem zosta  obj te „go ym” kwalifikatorem terminologicznym, a nawet — wobec 
jasno sformu owanej definicji danego zawodu — ca kowicie pomini te.

Proponuj  rezygnacj  z kwalifikatorów rodowiskowych uczn. i stud., uznaj c, e
jednostki nimi obj te mog  zosta  opisane przy u yciu kwalifikatora m odz. — wyod-
r bnienie jednostek odnosz cych semantycznie do rzeczywisto ci szkolno-uczelnianej 
ma charakter sztucznego wyodr bnienia jednej tylko dziedziny aktywno ci tej grupy 
i prowadzi do niekonsekwencji (np. gotowiec ma w USJP kwalifikator m odz.; lufa

i obry  si  — uczn., a obku  si  — podwójny kwalifikator stud. uczn.).
Rozwi zania wymaga kwestia kwalifikatorów „subkulturowych”. Subkultury s

niew tpliwie czym  innym ni rodowisko m odzie owe widziane ogólnie (maj  cha-
rakter zamkni ty, przynale no  do nich jest raczej rezultatem wiadomego, zazwyczaj 
ideowego wyboru ni  niezale nej od woli przynale no ci organizacyjnej czy poko-
leniowej). Mog , ale nie musz  si  pokrywa  ze rodowiskiem m odzie owym pod 
wzgl dem zasi gu osobowego. Dlatego obj cie w USJP takich jednostek, jak: dred,
fanzin, metal, glan, rapowa , technoparty kwalifikatorem m odz. jest bezpodstawne. 
W ich definicji powinna zosta  zawarta informacja opisowa wskazuj c  na konkretn
subkultur , której realiów dotycz , np. ‘w subkulturze punkowej, klubowej, hip-ho-
powej’. Mog  one te  zosta  pozostawione bez kwalifikatora, gdy zacz y okre la
realia, które ewidentnie upowszechni y si  poza „gettem” subkultury, a same wesz y
do codziennego j zyka. Postuluj  rezygnacj  z obecnego w USJP kwalifikatora rock. 

— nie s dz , by ludzie s uchaj cy muzyki rockowej (lub j  wykonuj cy) stanowili 
subkultur  w za o onym wy ej sensie (przy definiowaniu poszczególnych jej gatun-
ków, jak punk rock, hard rock, mo na stosowa  kwalifikator muz.). Kwalifikator 
lek. zab ka  si  na Dubiszow  list  chyba przez przypadek: zosta o nim obj tych je-
dynie kilka jednostek (basen, basenik, bilans ‘ocena stanu zdrowia i rozwoju dziecka 
w wieku dwu, czterech itp. lat’) i kaczka. Z powodzeniem mo na je obj  — zgodnie 
z wcze niejsz  propozycj  — podwójnym kwalifikatorem med. pot.

Reasumuj c: zamiast proponowanych przez S. Dubisza i A. Bogus awskiego 
kwalifikatorów zaw., prof., rod., uzupe nianych kwalifikatorami „terminologicznymi” 
z grupy D, stosowa bym jedynie:
— kilka kwalifikatorów z grupy Cc, wskazuj cych na konkretne rodowisko, które 

nie jest rodowiskiem zawodowym w cis ym sensie (np. m odz., przest p.), nie 
uzupe niaj c ich — oczywist  w tym przypadku — informacj  o potoczno ci;

— ogólny kwalifikator rod. na oznaczenie j zyka innych ni m odz. i przest p.

rodowisk, zw aszcza subkultur; kwalifikator ten powinien zosta  uzupe niony
informacj  opisow , zawart  w definicji1;

— kwalifikatory terminologiczne z grupy D, wskazuj ce na rodowisko zawodowe, 
z dodan  informacj  o potoczno ci jako wyk adniku „gwarowo ci zawodowej”.

1 Np. POGO rod. ‘w subkulturze punkowej: taniec grupowy, polegaj cy na rytmicznym 
podskakiwaniu i obijaniu si  o siebie nawzajem, przepychaniu si  przez ta cz cy t um, szarpaniu 
za ubrania’.
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W grupie D znalaz y si  kwalifikatory odsy aj ce do „dziedziny dzia alno ci 
ludzkiej, w tym wiedzy fachowej lub nauki”. Oznacza to, e na jednej p aszczy -
nie umieszczono kwalifikatory odnosz ce si  do terminologii zawodowej (opisu-
j cej realia jakiego  zawodu), np. górn., hutn. czy egl., kwalifikatory opisuj ce, 
przede wszystkim, terminologi  typowo naukow  (mat., psych. czy j z.), a tak e
kwalifikatory opisuj ce co , co mo e naj atwiej by oby okre li  dzia alno ci  hob-
bistyczn , np. karc., num. czy filat. Potraktowanie tych kwalifikatorów jako równo-
prawnych mo e si  wydawa  w tpliwe. Moim zdaniem jednak niemo liwe jest — 
w praktyce — odró nienie terminologii zawodowej od naukowej (ta druga u ywa-
na jest przecie  przez ludzi uprawiaj cych konkretne zawody, inaczej by aby bez-
u yteczna). Ponadto równie  ró ne formy dzia alno ci niezawodowej maj  swoj
terminologi .

Mo na by wprawdzie przesun  cz  kwalifikatorów z grupy D (np. karc.,
num. czy filat.) do grupy Cc, jednak decyzja taka niewiele by wnios a z praktyczne-
go punktu widzenia, a wobec potoczno ci wpisanej w charakter jednostek obj tych
kwalifikatorami grupy Cc oznacza oby to przyj cie za o enia, e ca e s ownictwo
nimi obj te nale y zakwalifikowa  jako co  w rodzaju „gwary profesjonalnej”. Tym-
czasem — pomimo e s ownictwo to nie jest na ogó  u ywane w publikacjach stricte 
naukowych — ma ono niew tpliwie charakter terminologii fachowej, dla której brak 
potocznego odpowiednika, np. filat. klaser czy ca ostka ‘karta pocztowa z wydruko-
wanym znaczkiem op aty’, karc. forta ‘niska karta, ale najsilniejsza w danym kolorze 
w okre lonym momencie gry’ — wszystkie te jednostki zosta y potraktowane w USJP 
tak e jako wyrazy rodowiskowe, a nie jedynie terminy. Przedstawiona wy ej propo-
zycja metodologiczna, dotycz ca potraktowania s ownictwa profesjonalnego („gwa-
ry profesjonalnej”) jako potocznej odmiany terminologii zawodowej, powoduje, e
kwalifikatorami z grupy D obejmowana b dzie niejednorodna grupa jednostek, które 
funkcjonuj  wprawdzie g ównie w danym rodowisku, ale maj  charakter z jednej 
strony terminów fachowych, z drugiej za  — jednostek potocznych, nacechowanych 
emocjonalnie, obrazowych, metaforycznych (w przypadku tych ostatnich kwalifikator 
z grupy D uzupe niamy kwalifikatorem pot.).

Istotnym argumentem przemawiaj cym za stworzeniem tak szerokiej grupy kwa-
lifikatorów jest zachodz ca szybko profesjonalizacja (czy nawet: unaukowienie) ró -
nych dziedzin wiedzy fachowej. Dziedziny, które kiedy  mia y charakter „fachu”, do 
którego przygotowanie mia o charakter praktycznego szkolenia, dzi  s  przedmiotem 
edukacji uniwersyteckiej (np. bardzo pr nie rozwijaj ca si  kosmetologia). 

Stworzenie wyczerpuj cej, zamkni tej listy kwalifikatorów z grupy D w ramach 
niniejszego opracowania jest, z oczywistych przyczyn, niemo liwe. W trakcie prac 
nad s ownikiem potrzebne b d  z pewno ci  konsultacje z rozmaitymi rodowiskami,
zarówno naukowymi, jak i zawodowymi. Nast puj ce propozycje nale y wi c trakto-
wa  jako bardzo wyrywkowe i wst pne:
— proponuj  zrezygnowa  z kwalifikatora mors., zachowa  jedynie kwalifikator 

egl. z obja nieniem: „dotycz cy eglugi morskiej lub l dowej” — w USJP zbiory 
jednostek obj tych tymi kwalifikatorami maj  du  cz  wspóln ;
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— proponuj  zrezygnowa  z kwalifikatora drukar. — s ownictwo nim obj te mo e
zosta  z powodzeniem opisane kwalifikatorem edytor.; przemiany technologiczne 
(pojawienie si  komputerów z programami DTP, tanich a zarazem oferuj cych
wysok  jako  wydruków drukarek) spowodowa y, e granica mi dzy tymi dzie-
dzinami coraz bardziej si  zaciera, a drukarz i edytor to coraz cz ciej jedna i ta 
sama osoba;

— proponuj  zrezygnowa  z kwalifikatora kulin. lub radykalnie ograniczy  — w sto-
sunku do USJP — zakres jego stosowania, ogromna wi kszo  jednostek nim 
obj tych (w przeciwie stwie do innego kwalifikatora — spo .) ma „codzienne”, 
niespecjalistyczne znaczenie, np. baranina, barszcz, befsztyk, flaki, jajko, kawa,
sma y ;

— proponuj  zrezygnowa  — wobec istnienia trzech kwalifikatorów: rad., tel., pras.

— z „ czonego” kwalifikatora rad.-tel., s ownictwo charakterystyczne dla tyl-
ko niektórych spo ród tych mediów mo na opisa  za pomoc  prostej koniunkcji 
wybranych kwalifikatorów, np. rad. tel.;

— postuluj  wprowadzenie „interdyscyplinarnego” kwalifikatora kultur. — na wzór 
nauk. czy techn. (por. moja grupa Db), odnosz cego si  do ró nych dziedzin 
kultury; znacznie upro ci to opis niektórych jednostek, opatrywanych w USJP 
„litani ” kwalifikatorów (i tak zwykle niekompletn ), np. o wiecenie fil. lit. szt.;
klasycyzm lit. muz. szt.; funkcjonalistyczny arch. szt.;

— ju  teraz wydaje si  konieczne wprowadzenie kilku kwalifikatorów nieuwzgl d-
nionych na li cie USJP (ani przedstawionej ni ej), odnosz cych si  do intensyw-
nie rozwijaj cych si , „wp ywowych” dziedzin ludzkiej aktywno ci, np. internet.,
rekl. i/lub PR (dotycz ce terminologii reklamowej i/lub PR-owskiej), np. baner

(w USJP ksi k.), billboard (w USJP bez kwalifikatora), brief ‘w agencjach re-
klamowych: skrócony opis za o e  kampanii reklamowej’ — nieuwzgl dniony
w USJP.
W grupie E znalaz y si  kwalifikatory informuj ce o tre ci emocjonalno-warto ciu-

j cej jednostki. Pozostawiono (w postaci zmodyfikowanej) tylko te kwalifikatory, które 
s  bardzo istotne z punktu widzenia u ytkownika (np. informuj  o wulgarno ci czy 
pejoratywnym wyd wi ku jednostki) i/lub dadz  si  podporz dkowa  w miar  jasnym 
regu om dotycz cym ich zastosowania: art., wulg., pejorat., obra l.

W tej grupie kwalifikatorów panowa  do tej pory najwi kszy zam t, a kryteria 
ich zastosowania pozostawa y bardzo niejasne (por. Engelking, Markowski, Weiss 
1989: 305–306). Ró nice mi dzy ordynarno ci , wulgarno ci  czy rubaszno ci
z jednej strony, a pogardliwo ci , obra liwo ci , lekcewa eniem czy pi tnuj cym 
charakterem jednostki z drugiej (nie zapominajmy o niegrzeczno ci!) pozostawa y
nieraz trudno uchwytne nawet na poziomie intuicyjnym. Nawet próba si gni cia do 
definicji s ownikowych niewiele pomaga, je li s  one obarczone b dnym ko em, 
jak w USJP:

lekcewa enie «pogardliwy stosunek do kogo  lub czego , wynikaj cy z uczucia w asnej wy -
szo ci wobec tej osoby lub rzeczy»;
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pogarda «uczucie bardzo silnej niech ci, po czone zwykle z poczuciem w asnej wy szo ci
wobec kogo  lub czego ; lekcewa enie».

Z niektórych kwalifikatorów by o atwo zrezygnowa . Kwalifikator iron. i przen.

s  ma o przydatne, bo zjawiska ironiczno ci i metaforyczno ci s  w du ym stopniu 
funkcj  szerszego kontekstu, nie b d c wbudowane semantycznie w poszczególne 
wyrazy. Tam za , gdzie metaforyczne znaczenie utrwala si  w j zyku — na skutek 
sta ego u ywania wyrazu w charakterze przeno nym — odczucie jego metaforycz-
no ci zazwyczaj si  zatraca, a sama informacja o metaforyczno ci staje si  bardziej 
informacj  genetyczn , w gruncie rzeczy ma o przydatn  dla odbiorcy. Czy np. daje 
cokolwiek czytelnikowi zaopatrzenie w kwalifikator nast puj cej definicji (z USJP): 
przygas y przen. «mniej intensywny, os ab y»?

Kwalifikator niegrz. (proponowany przez A. Bogus awskiego) jest tak ogólny, e
jego warto  informacyjna jest nik a — niegrzeczne jest przecie  i to, co wulgarne, i po-
gardliwe, i obra liwe, a w pewnych sytuacjach równie  to, co pi tnuj ce, lekcewa ce, 
a nawet pospolite. Z kolei zakres stosowania kwalifikatora rub. (rubaszny) doskonale 
zawiera si  w zakresie szerszego art. (ewentualnie: pieszczot.) — chodzi po prostu 
o wyrazy artobliwe czy pieszczotliwe, odnosz ce si  do sfery cielesno ci, np. cycu .

Z kwalifikatora eufem. proponuj  zrezygnowa  z uwagi na fakt, e przewa aj ca
cz  jednostek nim obj tych to frazeologizmy (kobieta lekkich obyczajów, cztery 

litery, mie  mokro), w które „peryfrazowy” charakter jest wpisany z natury rzeczy, 
w przypadku pojedynczych wyrazów odczucie ich eufemistyczno ci jest — moim 
zdaniem — bardzo ograniczone, np. dessous, wych do y , m sko , pulchny, wy-

miotowa  (za USJP). 
Kwalifikator posp. jest nietrafny w tym sensie, e miesza dwa zjawiska: potocz-

no ci (zjawisko dotycz ce stylu) i wulgarno ci lub ordynarno ci (dotycz ce raczej 
tematu odczuwanego cz sto jako wstydliwy czy niew a ciwy). Pospolito  jest kolej-
nym „stopniem” potoczno ci, a jednostkami pospolitymi s  cz sto wyrazy powsta e
wskutek przekszta cenia s owotwórczego i/lub zmiany znaczenia wyrazów pierwotnie 
wulgarnych w cis ym sensie (odnosz cych si  do czynno ci fizjologicznych), np. na-

srane (w g owie), pieprzy  si , porypa  si  ‘myli  si ’. Pospolito  jest zarazem jakby 
odwrotno ci  eufemistyczno ci — stosujemy takie wyrazy, gdy chcemy powiedzie
co  dosadnie, nazwa  po imieniu, np. kibel ‘toaleta’, jabol ‘tanie wino’ czy maca

si  ‘pie ci  si  nawzajem d o mi’. Je li wi c rezygnujemy z kwalifikatora eufem.,
powinni my te  zrezygnowa  z posp., zast puj c go, z jednej strony, kwalifikatorem 
pot., z drugiej za  — pejorat. i obra l.

Propozycja zawarta w zarysie koncepcji WSJP (Dunaj, migrodzki, Przybylska 
2006: 12), by odró ni  wyrazy ordynarne od wulgarnych (jako „wulgaryzmy najci -
szego kalibru”), wydaje mi si  nietrafna, gdy  nie dysponujemy adnym kryterium 
— poza subiektywnym odczuciem leksykografa — pozwalaj cym nam je odró ni
(czy chuj jest ju  ordynarny czy jeszcze wulgarny?), dlatego proponuj  zrezygnowa
równie  z kwalifikatora ordyn.

Najwi cej k opotu sprawia odró nienie jednostek, które mog  zosta  obj te kwa-
lifikatorami pi tn., lekc., pogard., obra l. Przyjrzenie si  jednostkom obj tym trzema 
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ostatnimi w USJP (kwalifikator pi tn. wyst puje jedynie u A. Bogus awskiego) doprowa-
dzi o mnie do przekonania, e, z jednej strony, cz sto oddaj  one trafnie charakter tych 
jednostek, nios c zarazem bardzo istotn  z pragmatycznego punktu widzenia informacj ,
z drugiej za  strony, e sformu owanie jakiego  kryterium dotycz cego stosowania tych 
kwalifikatorów b dzie trudne, o ile nie niemo liwe. Wyrazy obra liwe to, w moim odczu-
ciu, te, które mog  by  u yte jako wyzwiska (do obra enia kogo ), np. w USJP: debil,
dziwka, gnida; wyrazy pogardliwe sytuuj  nadawc  w pozycji wy szo ci (zw aszcza: 
moralnej) wobec osoby, któr  w pewien sposób pi tnuje, np. w USJP: esbek, bambus,
bur uj. Wyrazy pogardliwe, u yte w odniesieniu do konkretnej osoby, s  niew tpliwie 
jednocze nie obra liwe (w USJP ta „cz  wspólna” zbioru jest znaczna). 

Postuluj  zachowanie kwalifikatora pogard. (u ywanego w ci le okre lonych
przypadkach) i rezygnacj  z pozosta ych kwalifikatorów opisuj cych negatywny sto-
sunek u ytkownika danej jednostki do jej desygnatu na rzecz jednego kwalifikatora 
pejorat.

3. Kryteria stosowania kwalifi katorów

Pierwszym praktycznym pytaniem, jakie nasuwa si  w zwi zku z zastosowaniem sys-
temu kwalifikatorów w pracy leksykografa, jest pytanie o cz stotliwo  ich stosowa-
nia. Wydaje mi si , e kwalifikatory nie powinny by  u ywane w sytuacji, gdy ich 
u ycie mia oby charakter banalny czy nawet tautologiczny, por. u ycie nast puj cych
kwalifikatorów w USJP:

górn. Ko pak górniczy «galowe nakrycie g owy górników, wysoka cylindryczna czapka bez 
daszka, obci gni ta czarnym filcem, z god em górniczym i pióropuszem»;

inform. Gra komputerowa «gra rozgrywana na ekranie komputera, w której jednym z uczest-
ników gry jest zwykle komputer; tak e: program komputerowy umo liwiaj cy t  gr »;

zapiekanka kulin. «potrawa z ró nych sk adników zapiekanych w piekarniku».

Dlatego zrezygnowa bym z u ycia kwalifikatorów terminologicznych (grupa D) 
w sytuacji, gdy odnosz  si  do powszechnie znanych realiów ycia codziennego, np. 
bar, rak ‘choroba’, grypa, i gdy definiowany termin ju  sam w sobie wskazuje na 
dziedzin , do której si  odnosi (gra komputerowa). Tam jednak, gdzie leksykograf 
ma w tpliwo ci, czy u ycie danego kwalifikatora by oby potrzebne, zawsze lepiej 
— na wszelki wypadek — go zastosowa .

Przejd  teraz do propozycji dotycz cych szczegó owych kryteriów stosowania 
poszczególnych kwalifikatorów. Propozycje te maj  ró ny stopie  szczegó owo ci
— czasem mo liwe jest sformu owanie bardziej, a czasem mniej szczegó owego 
kryterium.

Grupa A
Kwalifikatorem dawn. opatrywa bym archaizmy leksykalne posiadaj ce swój wspó -
czesny odpowiednik, np. chrobry ‘dzielny, m ny, mia y’, duszny ‘duchowy’, fryga

‘zabawka dzieci ca, b k’.
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Grupa B
Kwalifikator rzadziej proponuj  stosowa  jedynie w odniesieniu do wariantów j zy-
kowych, których cz sto  stosowania da si  sprawdzi  na podstawie korpusu: 
— ortograficznych, np. jazz — rzadziej d ez;
— fleksyjnych, np. krawata — rzadziej krawatu;
— fonetycznych, np. spieszy  — rzadziej pieszy .

Powstrzymujemy si  od kwalifikowania nim jednostek leksykalnych — trudno 
znale  obiektywne, uniwersalne kryterium, na podstawie którego stwierdzaliby my
rzadko  wyst powania jednostek, np. wyrazy regionalne, terminy zawodowe, archa-
izmy czy wyrazy ksi kowe b d  zapewne w korpusie wyst powa  stosunkowo rza-
dziej z uwagi na oczywiste ograniczenie zakresu ich u ywania w j zyku standardowym 
(z tego samego powodu mog  by  u ywane cz sto w okre lonego typu sytuacjach, 
miejscach, rodzajach tekstów), z kolei inne wyrazy b d  po prostu nazywa  rzadkie 
realia, np. liczi, husky itp. 

Grupa C
Kwalifikator pot. b dzie mia  szerokie zastosowanie — b dzie okre la  jednostki u y-
wane w sytuacjach nieoficjalnych, niemo liwe do u ycia w sytuacji oficjalnej bez wy-
wo ania „zgrzytu”. Drugim kryterium stosowania tego kwalifikatora — obok praktycz-
nego, polegaj cego na wymy leniu przez autora has a hipotetycznej sytuacji oficjalnej, 
po to, by sprawdzi , czy u ycie w niej danej jednostki wywo a oby dysonans — jest 
rozstrzygni cie, czy dana nacechowana jednostka potoczna ma swój niepotoczny od-
powiednik, np. mary ka — pot. marihuana; gapi  si  — pot. patrze  si .

Równocze nie ten kwalifikator b dzie u ywany w odmiennej funkcji — jako sy-
gna  „potoczno ci” w ramach terminologii zawodowej czy hobbistycznej (czyli „gwary 
profesjonalnej”) b dzie uzupe nia  kwalifikator z grupy D. 

Kwalifikatora ksi k. b dziemy u ywa  w odniesieniu do jednostek, których 
— bez wywo ania stylistycznego „zgrzytu” — mo emy u y  jedynie w sytuacji ofi-
cjalnej, cz sto jedynie w j zyku pisanym. Ich funkcja polega na podnoszeniu rejestru 
stylistycznego wypowiedzi, popisaniu si  erudycj , dlatego, obok jednostek nazywaj -
cych rzadkie realia (w ich przypadku u ycie kwalifikatora ma motywacj  tematyczn ),
kwalifikator ten b dzie u ywany w odniesieniu do jednostek (cz sto obcego pochodze-
nia), które maj  swoje nienacechowane odpowiedniki, np. indyferentny — oboj tny,

kreowa — tworzy , omnipotencja — wszechmoc.
Kwalifikator urz d. b dzie u ywany w odniesieniu do jednostek typowych dla 

j zyka przekazów urz dowych, wa nych instytucji ycia spo ecznego. Jednostki takie, 
w odró nieniu od terminologii fachowej, nie s  zrozumia e jedynie w obr bie zamkni -
tej grupy i cz sto wyznaczaj  formalne relacje osobowe mi dzy reprezentantami danej 
instytucji a jej klientami, np. petent, ma oletni, funkcjonariusz.

Odpowiednie kwalifikatory okre laj ce zasi g geograficzny nie powinny by
stosowane w odniesieniu do jednostek, których regionalno  ma charakter jedynie 
genetyczny (np. — w moim odczuciu — kraszanka, plewi ), ani do tych, które opi-
suj  realia kulturowe, charakterystyczne tylko dla pewnego regionu (np. Barbórka),
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a jedynie do tych, które rzeczywi cie funkcjonuj  wy cznie w j zyku danego obszaru 
(równie  j zyku inteligencji), maj c zazwyczaj swoje odpowiedniki w innych regio-
nach, np. flizy — krak. kafle, bodiak — lwow. oset. 

Kwalifikatory rodowiskowe wymienione w grupie Cc to te, które charakteryzuj
j zyk jakiej  grupy spo ecznej. Oddaj  one zazwyczaj pewne nacechowanie emocjonalne 
i/lub warto ciuj ce, odzwierciedlaj c hierarchi  warto ci danej grupy lub jej postrze-
ganie wiata, opisuj  równie  realia rzeczowe, charakteryzuj ce jej styl ycia. Po 
sformu owaniu pe nej listy grup rodowiskowych i — ewentualnie — subkultur, nale-
a oby podj  decyzj  o wprowadzeniu do korpusu pewnej liczby róde  (zw aszcza:

czasopism) reprezentuj cych poszczególne rodowiska, aby zyska  por czne kryte-
rium kwalifikowania takich jednostek. Z punktu widzenia poprawno ci opisu istotne 
jest, aby leksykograf, kwalifikuj c poszczególne wyrazy tej grupy, szczególnie do-
k adnie rozwa y  adekwatno  danej kwalifikacji — w USJP zauwa ono szczególnie 
du o pomy ek, wynikaj cych z nieodró niania rodowiska m odzie owego, subkultur, 
a tak e zachowa  charakteryzuj cych cz sto, ale nie wy cznie, dan  grup  (np. pier-

cing m odz.).

Grupa D
Kwalifikatory z grupy D powinny okre la  terminy naukowe, zawodowe i stosowa-
ne w innych dziedzinach dzia alno ci ludzkiej, bez wzgl du na fakt, czy jednostki 
te maj  charakter bardziej teoretyczny (kineza biol.), s u c jedynie opisywaniu 
rzeczywisto ci b d cej przedmiotem zainteresowania nauki, czy opisuj  czynno ci, 
narz dzie i inne realia rzeczowe charakteryzuj ce jak  nieteoretyczn  dziedzin
aktywno ci cz owieka. Kwalifikatorem tym powinny zosta  obj te, w szczegól-
no ci, wszystkie terminy specjalistyczne pochodzenia obcego, które w ogromnym 
tempie upowszechniaj  si  w polszczy nie (np. top menagement, top business,
offset, skaner). 

Kwalifikatory odnosz ce si  do „gwar profesjonalnych”, powsta e z kwalifika-
torów terminologicznych przez dodanie kwalifikatora pot., powinny si  odnosi  do 
takich terminów, które wykazuj  pewne cechy charakterystyczne:
— maj  charakter metaforyczny, obrazowy, b d  nacechowanie emocjonalno-warto-

ciuj ce, zarazem dysponuj  odpowiednikiem w postaci terminu oficjalnego czy, 
przynajmniej, daj  si  uj  w postaci krótkiego, 1–3 wyrazowego opisu, np. druk

t usty (bold) edytor. pot., z ama  tekst edytor. pot. ‘sformatowa ’, bi górn. pot.
‘kopa , wierci ’, biedaszyb górn. pot. ‘prymitywna kopalnia’, sie informat. pot.

‘internet’, wst pniak pras. pot. ‘artyku  wst pny albo edytorial’, brukowiec pras. 

pot. ‘tabloid’, wzi tka karc. pot. ‘lewa r ka’.
— odnosz  si  nie wprost do techniki zwi zanej z wykonywan  prac , ale do sze-

rzej rozumianej kultury danego zawodu, np. cechownia górn. pot. ‘hala, w której 
zbieraj  si  górnicy’, emotikon internet. pot.

— stanowi  spolszczenia terminów obcych, np. fedrowa górn. pot. ‘wydobywa
skamielin ’, szychta górn. pot.; jung/junga egl. pot. ‘kilkunastoletni ch opak
przygotowuj cy si  do zawodu marynarza’.
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Grupa E
artobliwo , podobnie jak metaforyczno  i ironiczno , jest zjawiskiem, które sto-

sunkowo rzadko dotyczy poszczególnych jednostek. Jak podkre la D. Buttler, adna
z tradycyjnych teorii komizmu nie zajmowa a si  komizmem jako cech  poszczegól-
nych jednostek j zykowych (por. Buttler 2001: 32). Proponuj , by kwalifikator art.

stosowa  w nast puj cych przypadkach:
1. jednostek, w których zachodzi pewna gra semantyczna, wynikaj ca z niestandar-

dowego u ycia formantów, np. arcyle , arcy garz (formant arcy- komunikuj cy 
ocen  pozytywn ), flejtuszek, gaszek, grzeszek, kaprysik (formanty -ik i -ek

typowe dla deminutiwów, wyra aj ce na ogó  nastawienie pozytywne, ale bu-
duj ce wyrazy nacechowane ujemnie), mówka (formant deminutywny zdrabnia 
co , co z natury jest du e), morduchna (pieszczotliwy formant u yty do wyrazu 
pospolitego), d tologia, opatologia (-logia zastosowane jako nazwa dla quasi-
-nauki), gru liczanka (-anka dodawany zwykle do nazw miast, regionów dla 
utworzenia nazw wód mineralnych, tutaj artobliwie — ‘szkodliwa dla zdrowia 
woda  pitna’);

2. nieprzewidywalnych — z punktu widzenia norm s owotwórczych — kontamina-
cji, np. cichap k, abrakadabra ‘co  niezrozumia ego’, burczymucha ‘cz owiek
gderliwy’, drapichrust ‘osoba m oda, zwykle psotna’, dzie doberek, figlemigle

‘psoty’, hocki-klocki ‘rzeczy niepowa ne’, moczyg ba, moczymorda, mordo-

klejka ‘ci gliwy cukierek’, sznapsbaryton ‘g os m ski, ochryp y od nadu ywa-
nia alkoholu’, wiszczypa a ‘kto  lekkomy lny’, pisuardesa ‘kobieta obs uguj ca
toalet  publiczn ’;

3. neoemantyzmów, w przypadku których efekt komiczny jest wywo ywany przez 
zabawny kontrast lub podobie stwo (semantyczne albo czysto graficzne) mi dzy
desygnatem/wyrazem pierwotnym i wtórnym, np. borowik ‘oficer boru’, pingwin

‘zakonnica’, rozp aszczy  si ‘zdj  p aszcz’, wierszczyk ‘pisemko porno’, ta-

peta ‘makija ’, tynkowa  ‘robi  makija ’, chrzci  ‘rozcie cza  alkohol’, har-

cerzyk ‘wódka rozcie czana sokiem’. 
Ponadto pewien efekt artobliwy mog  wywo ywa  nast puj ce zabiegi:

4. u ycie wyrazów archaicznych albo przestarza ych, zwracaj cych uwag  na form
komunikatu, w którym zostaj  u yte, np. bisurman, dziewoja, episto a, facecja,
plereza;

5. u ycie spolszczonych wyrazów obcych analogicznie do 4., np. gajer ‘garnitur’, 
hajdawery ‘za lu ne spodnie’, konwentykiel ‘zebranie organizacji’, lub niektóre 
regionalizmy w u yciu ogólnopolskim (np. galoty).
W dwu ostatnich przypadkach (4. i 5.) dowcip nie ma w a ciwie charakteru j zy-

kowego w cis ym sensie. W ka dym razie nie opiera si  na zjawisku morfologicznym, 
raczej na zak óceniu stylistycznym, pojawia si  na poziomie tekstu, a nie jednostki. Mimo 
wszystko w przypadku takich jednostek mo emy mówi  o kontra cie mi dzy pojmowaniem 
desygnatu, dla którego istnieje normalna, nienacechowana ekspresywnie nazwa, a wyrazem 
u ywanym w celu wywo ania efektu komicznego, np. galoty (a nie po prostu spodnie). 
Dlatego w odniesieniu do tego typu jednostek proponuj  u ywa  kwalifikatora art.
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W s owniku rezygnujemy z opisywania przy u yciu kwalifikatora zdrobnia o ci
czy pieszczotliwo ci. Proponuj  informacj  o pieszczotliwym nacechowaniu nie-
których jednostek — zarówno zdrobnia ych, jak niezdrobnia ych z punktu widze-
nia s owotwórstwa — wprowadzi  do definicji. Oznaczone w ten sposób jednostki 
s  u ywane przede wszystkim w j zyku mówionym jako zwroty do osób bliskich, 
wyra aj ce sympati . Por. nast puj ce propozycje definicji: mi , misiaczek ‘piesz-
czotliwie o t gim m czy nie lub osobie bliskiej’, bobas, brzd c ‘pieszczotliwie
o ma ym dziecku’, kotek ‘pieszczotliwie o osobie bliskiej’. Definiowane w ten sposób 
jednostki cz sto maj  charakter metaforyczny. 

Spo ród najbardziej problematycznych wyrazów pejoratywnych (pogardliwych, 
obra liwych, lekcewa cych) jedyn  grup , któr  da si  sensownie wydzieli , stano-
wi  wyrazy posiadaj ce neutralne odpowiedniki. Te pogardliwe wyrazy nie zawieraj
adnej dodatkowej tre ci opisowej wykraczaj cej poza tre  neutralnego odpowied-

nika, jedyn  tre ci  dodan  jest pejoratywny, pogardliwy stosunek do desygnatu, np. 
mosiek pogard. ‘ yd’, niemra pogard. ‘Niemka’, japoniec pogard. ‘Japo czyk’,
pepik pogard. ‘Czech’, peda pogard. ‘homoseksualista’, czarnuch, asfalt, bambus

pogard. ‘Murzyn’, ó tek pogard. ‘osoba rasy ó tej’, kurwa pogard. ‘prostytutka’,
esbek pogard. ‘pracownik SB’, komuch pogard. ‘komunista’.

Wyrazy takie wyra aj  jedynie „subiektywn ” uraz . Dlatego w tym przypadku 
w definiensie nie mo na sensownie — za po rednictwem wyrazów warto ciuj cych
— zawrze  informacji o „obiektywnie” ujemnym nacechowaniu zjawiska, inaczej 
ni  to si  dzieje w nast puj cych przyk adach (definicje za USJP): yd (w jednym ze 
znacze ) pejorat. ‘osoba sk pa’, artykulisko pejorat. ‘nudny i d ugi artyku ’, boho-

maz pejorat. ‘ le namalowany obraz’, cha tura pejorat. ‘dodatkowa praca, zw aszcza
w dziedzinie kultury, podj ta jedynie w celu szybkiego i atwego zarobku, wykonywana 
bez ambicji twórczych lub zawodowych, cz sto niedbale’, ciamajda pejorat. ‘cz o-
wiek lamazarny, nieenergiczny, bezwolny, ciapa’, mieszczuch pejorat. ‘mieszkaniec 
miasta nadmiernie przywi zany do warto ci miejskich’, mi niak pejorat. ‘m czyzna
silnie umi niony i niezbyt inteligentny’.

Kwalifikator wulg. stosowa bym w trzech przypadkach:
1. wobec wyrazów „prymarnie” wulgarnych, tj. takich, które odnosz  si  wprost do 

zjawisk fizjologicznych i intymnych cz ci cia a, w sytuacji, gdy nadawca chce 
nazwa  je w sposób dosadny, a u ycie to mo e le wiadczy  o jego kulturze 
osobistej, np. sra , pierdoli , jeba , chuj, pizda, rzygi;

2. wyrazów pochodnych od nich, o przeno nym znaczeniu, np. pierdoln , jebn ,
jebn  si  ‘uderzy ’, opierdala  si , podpierdoli , podsrywa , pi dzi , zajebisty;

3. kilku wyrazów nie spe niaj cych warunków 1 i 2, cho  niew tpliwie wulgarnych: 
kurwa, skurwysyn.

4. Kilka uwag o czeniu kwalifi katorów

Generaln  zasad  przy czeniu kwalifikatorów powinna by  kompletno  opisu 
w ramach przyj tej siatki — mo emy wi c przy danej jednostce u y  tylu kwali-
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fikatorów, ile ich si  da sensownie (tj. zgodnie z przyj tymi kryteriami) zastoso-
wa . Proponuj czy  kwalifikatory zgodnie z kolejno ci  poszczególnych grup 
A–E, przyjmuj c zasad , e z ka dej grupy nie powinien jednostce przys ugiwa
wi cej ni  jeden kwalifikator. Redukcja liczby kwalifikatorów i próba stworzenia 
sensownych kryteriów ich u ycia mia y bowiem prowadzi  do stworzenia podzia u
(w miar ) roz cznego. 

Ograniczenia:
1. jedynym ograniczeniem zaproponowanego kierunku czenia zgodnego z kolej-

no ci  grup by oby stosowanie kwalifikatora pot. nie przed, ale po kwalifikatorze 
terminologicznym, w sytuacji, gdy jest on sygna em gwary zawodowej (hobbi-
stycznej, naukowej);

2. zasada, by nie czy  kilku kwalifikatorów z jednej grupy, nie dotyczy, oczywi-
cie, kwalifikatorów terminologicznych z grupy D. W jej przypadku leksykograf 

nie tylko mo e, ale w wielu przypadkach powinien u y  (o ile niemo liwe jest 
u ycie jednego z kwalifikatorów interdyscyplinarnych) kilku kwalifikatorów 
(ustawionych w kolejno ci alfabetycznej), upewniaj c si  przy okazji, e zasto-
sowa  wszystkie, które powinien. Jest to istotne w przypadku dziedzin pokrew-
nych, jak: biologia, chemia, medycyna; biznes, handel, ekonomia czy bankowo
i ksi gowo . My l , e po yteczne by oby, w celach pomocniczych, stworzenie 
list takich „dziedzin pokrewnych”. 
W praktyce liczba kwalifikatorów przy poszczególnych jednostkach nie przekro-

czy zapewne 2–3. I s usznie, bo bardzo du a liczba kwalifikatorów przy jednostce 
jest zazwyczaj raczej sygna em niepowodzenia leksykografa ni  kompletno ci opisu. 
Leksykografom powinna, obok zasady kompletno ci opisu, towarzyszy  dobrze poj ta
zasada ekonomii. Oznacza to, e:
1. nale y stosowa  od razu nazw  konkretnego kwalifikatora, a nie grupy (np. prze-

st p., a nie rod. przest p.);
2. nie nale y czy  kwalifikatora pot. z kwalifikatorem z grupy „ rodowiskowej”,

bo drugi z natury opisuje s ownictwo potoczne; to samo dotyczy w zasadzie kwa-
lifikatorów okre laj cych zabarwienie emocjonalno-warto ciuj ce jednostek;

3. nie nale y stosowa  jednocze nie kwalifikatora interdyscyplinarnego i termino-
logicznego (grupa D), dotyczy to zw aszcza kwalifikatora techn., którego nie po-
winno si  u ywa  — w odniesieniu do nazw urz dze  czy metod stosowanych 
w konkretnych dziedzinach — wraz z kwalifikatorami dotycz cymi tych dziedzin, 
tak bardzo cz sto dzieje w USJP, np. reprografia ‘fotokopiowanie’ druk. techn.,
ja opatrzy bym kwalifikatorem edytor.; metanomierz ‘aparat do mierzenia za-
warto ci metanu w powietrzu kopalni’ górn. techn. otrzyma by jeden kwalifika-
tor — górn.; kwalifikatorów interdyscyplinarnych u ywamy do opisu jednostki 
rzeczywi cie odnosz cej si  do wielu dziedzin. 
Z innych przyczyn nie nale y czy  kwalifikatora m odz. z kwalifikatorem chrono-

logicznym. S ownictwo m odzie owe ma to do siebie, e starzeje si  bardzo szybko. 
Cz sto bywa z nim tak, e wyrazy nowe wychodz  z u ycia po roku czy kilku latach 
i z „pr dko ci wiat a” przechodz  z grupy nowych do — w a ciwie — archaicznych.

Kwalifikatory w Wielkim s owniku j zyka polskiego



44

Bibliografi a

A n u s i e w i c z J., S k a w i s k i J., 1992, Kilka uwag o potoczno ci. Z prac nad Podr cznym

s ownikiem polszczyzny potocznej, Poradnik J zykowy, z. 3, s. 208–216.
B o g u s a w s k i  A., 1973, W a ciwo ci pragmatyczne wyra e  równoznacznych, Pami tnik Li-

teracki, z. 3, s. 121–151.
B o g u s a w s k i A., D a n i e l e w i c z o w a  M., 2005, Verba polona abscondita, Sonda s ow-

nikowa III, Warszawa. 
B o g u s a w s k i  A., Wa w r z y c z y k J., 1993, Polszczyzna, jak  znamy. Nowa sonda s ow-

nikowa, Warszawa. 
D u n a j B., m i g r o d z k i  P., P r z y b y l s k a  R., 2006, Zarys koncepcji wielkiego s ownika

j zyka polskiego, Polonica XXVI–XXVII, s. 5–16. 
E n g e l k i n g A., M a r k o w s k i A., We i s s  E., 1989, Kwalifikatory w s ownikach — próba 

systematyzacji, Poradnik J zykowy, z. 5, s. 301–314.
G r o c h o w s k i M., 1991, Przekle stwo i wulgaryzm jako kwalifikatory pragmatyczne jednostek 

leksykalnych, [w]: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska, t. 36, Toru , s. 3–26.
K u c a a  D., 1993, Kwalifikatory w niektórych du ych s ownikach zachodnioeuropejskich (fran-

cuskich, hiszpa skich, angielskim i w oskim), [w:] Wokó  s ownika wspó czesnego j zyka pol-
skiego. III. Zakres selekcji i informacji, Studia Leksykograficzne 4, Kraków, s. 69–73. 

K u r y o  E., 1993, Kwalifikatory w trzech najwi kszych dwudziestowiecznych s ownikach j zyka
polskiego, [w:] Wokó  s ownika wspó czesnego j zyka polskiego. III. Zakres selekcji i infor-
macji, Studia Leksykograficzne 4, Kraków, s. 61–68.

L u b a  W., 2001, Wst p, [w:] S ownik polskich leksemów potocznych, t. I, Kraków.
M a j d a k M., 2004, Kwalifikatory jako narz dzie opisu s owa w najwi kszych powojennych s ow-

nikach j zyka polskiego, Prace Filologiczne XLIX, s. 283–316.
Wa l c z a k  B., 1988, Kwalifikatory w s ownikach j zyka polskiego, [w:] Wokó  j zyka. Rozprawy 

i studia po wi cone pami ci Profesora Mieczys awa Szymczaka, Wroc aw, s. 413–422.

Juliusz Kurkiewicz

PROPOZYCJA SIATKI KWALIFIKATORÓW W WSJP

(A) Kwalifi katory chronologiczne

daw.

(B) Kwalifi katory frekwencyjne

rzadziej

(C) Kwalifi katory dotycz ce zasi gu u ycia innego ni  zasi g czasowy

a) zasi g sytuacyjny/stylistyczny:

ksi k.

 pot.

 urz d.

 pozn.

l.

 warsz.

 wil.

itd. (lista jest otwarta)

b) zasi g geograficzny:

bia ost.

 krak.

 lubel. 

 lwow.
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agr.

anat.

an tr.

archeol.

archit. 

astr.

astronaut.

bank.

bibliot.

biochem.

biol.

biznes.

bot.

bud.

chem.

choreog.

cyrk.

edytor.

ekon.

elektr.

elektron.

etn.

farm.

filat.

film.

filoz.

fiz.

fizjol.

fot.

genet.

geod.

geogr.

geol.

górn.

hand.

hist.

hutn.

inform.

je dz.

j z.

karc.

kolej.

kosmet.

ksi g.

lit.

log.

lotn.

ow.

mason.

mar.

mat.

med.

meteor.

metrol. (metrolo-
gia: jednostki 
miary, wagi...)

miner.

muz.

num.

paleont.

pedag.

plast.

polit.

pras.

praw.

przest.

psych.

pszcz.

rad. (radiowy)
rel. 

roln.

ryb.

rzem.

socjol.

sport.

spo .

stom.

techn.

tel. (telewizyjny)
urb.

wet.

w ók.

wojsk.

w ók.

wojsk.

zool.

zootechn.

egl.

itd. (lista jest 
 otwarta)

(D) Kwalifikatory specjalistyczne, odsy aj ce do dziedziny dzia alno ci ludzkiej, w tym wiedzy 

fachowej lub nauki

a) odsy aj ce do konkretnej dziedziny:

(b) odsy aj ce do grupy dziedzin:

 techn. 

 nauk. 

 kultur.

itd. (lista jest otwarta)

(E) Kwalifikatory ekspresywne, informuj ce o tre ci emocjonalno-warto ciuj cej jednostki

pogard.

 pejorat.

 wulg.

art.
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c) zasi g rodowiskowy:

 m odz.

 przest p.

rod.

itd.


