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PRZEDMOWA

Potrzeba usprawnienia warsztatu badawczego w dziedzinie :filologii
i językoznawstwa jest przyczyną mnożenia się w 'ostatnim dziesięcio

leciu słowników odwróconych. Obejmują dziś one nie tylko słow

niki języków starożytnych 1, gdzie indeksy a tergo umożliwiają inter
pretację bądź rekonstrukcję tekstu, ale także wkraczają w domenę

słowników historycznych nowszej doby 2 i słowników języków nowo
żytnych 3, dając do ręki specjalistom zestawy jednorodnych formacji
morfologicznych dla celów statystycznych i porównawczych.

1 W danej niżej niepełnej bibliografii słowników odwróconych języków indoeuro
pejskich pomija się słowniki rymów o kilkuwiekowej tradycji, które nie różniąc się

w zasadzie od indeksu wyrazów ułożonych od końca, służą jednak określonemu jedy
nemu celowi i noszą w sobie możliwości osobnych kryteriów w doborze i układzie ma
teriału. Nie wymienia się także słowników w kartotekach, nie ogłoszonych drukiem.

Słowniki odwrócone języków starożytnych: H. Grassmann Worterbuch zur Rig- Veda,
Leipzig 1873; C. Bartholomae Altiranisches Worterbuch, Strassburg 1904; O. Gra-

. denwitz Laterculi vocum Latinarum. Voces latinas et a fronte et a tergo ordinandas cu
ravit ... , Leipzig 1901; E. Locker Riickliiufiges Worterbuch der griechischen Sprache,
Gottingen 1944; C. D. Buck, W. Petersen A Reverse Index of Greek Nouns and Adjecti
ves, London 1944; P. Poucha Institutiones linguae tocharicae, I, Praha 1955; L. Sadnik,
R. Aitzetmiiller Handworterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, The Hague-Hei
delberg 1955; Reichert P. Glossaire inverse de la langue hittite, Paris 1963 (wydany jako
zeszyt "Revue hittite et asianique", XXI, 73, s. 63-144); Lejeune M. Index inverse
du grec mycenien, Paris 1964.

2 Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego pod redakcją W. Do
roszewskiego, Warszawa 1965; ,U. r. EyqI<o 3pa30K p03po6KU ,,380pOm1l020 icmopUtł1l020

C/1081lUKa yKpamcbKoi At08U", ",UoCJli,z::r;meHHH i MaTepiaJIH 3 YI<paiHCbI<oi MOBH",
t. VI, Kijów 1964, s. 158-63.

3 Dictionar invers, Bucureęti 1957; Russisches ruckliiufiges Worterbuch unter der
Leitung von M. Vasmer, I-II, Berlin-Wiesbaden 1958-1959; H. H. Bielfeldt Ruck
liiufiges Worterbuch der russischen Sprache der Gegenwart, Berlin 1958; M. L. Alinei
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Spośród języków słowiańskich najwięcej uwagi pOSWlęcono in
deksom a tergo rosyjskiego języka literackiego, czemu niewątpliwie

sprzyjać mogła m. in. dająca szerokie pole wyboru rozwinięta leksy
kografia rosyjska. Obok dwu indeksów a tergo ogłoszonych dru
kiem: a) pod redakcją M. Vasmera Russiscnes rilckliiufiges Wor
terbuch, Berlin-Wiesbaden 1958-59, t. I-II i b) pod redakcją

H. H. Bielfeldta Rilckliiufiges Worterbuch der russischen Sprache der
Gegenwart, Berlin 1958 istnieje nie wydany indeks opracowany
w Czechosłowacji 4. W Leningradzkiej Pracowni Leksykograficznej
Instytutu Języka Rosyjskiego Akademii Nauk ZSRR przygotowuje
się indeks a tergo do wielkiego siedemnastotomowego Słownika

Akademickiego 5.

Oba wydane już indeksy wykorzystują leksykę XIX i XX wieku 6

i są wydatną pomocą w pracach nad słowotwórstwem czy morfo
logią współczesnego języka rosyjskiego. Jednakże dla zastosowania
diachronicznych przekrojów leksykalnych celem prześledzenia drogi
rozwojowej określonych derywacji słowotwórczych w języku rosyj
skim współczesny badacz nie znajduje oparcia w żadnym indeksie
a tergo do wcześniejszego okresu języka.

Próbą zaradzenia temu stanowi rzeczy jest prezentowany w ni
niejszym wydaniu indeks a tergo do słownika języka staroruskiego
I. J. Srezniewskiego pt. MamepUaJlbl OJlR CJlD6apR ope6HepyccKDlD R3blKa,

Dizionario inverso italiano, The Hague 1962; A. Juilland Dictionnaire inverse de la
langue fran(}aise, The Hague 1965; E. Mater Riickliiufiges Worterbuch der deutschen
Gegenwartssprache, Leipzig 1965; Josip Matesić, Riickliiufiges Worterbuch des Serbo..
kroatischen, Band I, Lieferung 1-2, Wiesbaden 1965-1966. Słowniki odwrócone języ

ka włoskiego, francuskiego i niemieckiego zośtały wykonane przy pomocy elektro
nowych maszyn cyfrowych.

4 Zob. H. IIITIłH,lJ;JIoBa 06pam1łble C/loeapu, w publikacji: ABToMaTIł3a[(HH B JIHH
rBHCTHKe, Moskwa-Leningrad 1966, s. 85-86.

5 Zob. R. W. Bachturina (rec.): Russisches riickliiufiges Worterbuch unter der Leitung
von M. Vasmer, Halbband I, Berlin-Wiesbaden 1958, 713 s., H. H. Bielfeldt Riick
liiufiges Worterbuch der russischen Sprache der Gegenwart, Berlin 1958, 392 s., w: "Bo
rrpOCbI H3bIK03HaHHH" 1959, nr 5, przypis na s. 119.

6 Indeks Bielfeldta uwzględnił słowniki języka rosyjskiego Uszakowa i Ożegowa

z uzupełnieniem słownictwa z Gramatyki Akademickiej i Słownika Ortograficznego;
M. Vasmer dołączył do słowników Uszakowa i Ożegowa słownik Dala i słowniki tech
niczne.



7 PRZEDMOWA

t. I-III, Petersburg 1893-1912 (wydany ponownie techniką foto
offsetową w 1958 r.).

Ideałem słownika odwróconego byłoby wyjście od materiału

o równomiernej dokumentacji w dokładnie określonym niezbyt dłu

gim wycinku czasu, od haseł o ujednoliconej pisowni i przejrzystych
kwalifikatorach gramatycznych, semantycznych, a w razie potrzeby
i stylistycznych. Takim materiałem służą na ogół słowniki języków

literackich doby nowożytnej. Rzecz ma się jednak rozmaicie ze
słownikami historycznymi. Bodajże największy kłopot sprawiać by tu
mogły słowniki historyczne o zbyt szerokiej skali chronologicznej,
gdyż w indeksie a tergo wszystkie formy, najstarsza i najmłodsza,
znalazłyby się w jednym planie, jeśliby się nie wprowadziło jakichś

dodatkowych wskaźników datacji, zmniejszających z kolei czytel
ność indeksu. Z tych względów, /a także z wymogów przejrzystej
periodyzacji kompendiów językowych, dobrze jest w diachronicz
nym przeglądzie zjawisk leksykalnych posługiwać się osobnymi słow

nikami dla poszczególnych okresów historii języka, czego celowość

słusznie podnosiła L. L. Humecka 7.

Postulatowi niezbyt rozległych ram czasowych Słownik Srezniew
skiego odpowiada nie tyle z zamierzenia, ile z wyroków losu. Autor
wykorzystałwszystkie znane mu zabytki staroruskie do końca w. XIV,
na resztę nie starczyło mu życia. Materiał późniejszyze źródeł w. XV
i XVI był zebrany tylko częściowo.

Mimo dogodnej cezury czasowej odwrócony indeks do słownika

staroruskiego może się okazać o tyle bardziej zawiły w użytkowa

niu, że operuje on inaczej podanym materiałem leksykalnym, niż

w znanych nam słownikach tego typu. Słusznie wielkie dzieło Sre
zniewskiego, przygotowywane do druku przez 30 lat po śmierci

niestrudzonego leksykografa, otrzymało tytuł Materiałów do słow

nika języka staroruskiego. Przy doskonałej ekscerpcji przykładów

i dyferencjacji znaczeniowej w obrębie haseł, na układzie artykułów

hasłowych M.ateriałów ciąży różnorodriość graficzna i językowa wy
korzystanych zabytków (staroruskich i cerkiewnosłowiańskich w re-

7 Zob. JI. JI. rYMen;bKa IlpuT-tlJunu Cm80peT-tHIl iCmOpUtłHOZO C/108HUKa yKpaiHcbKo.

M08U, Kijów 1958, s. 14.
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dakcji ruskiej) ; widać niejednolitość w szeregowaniu wariantów
hasłowych i w systemie odsyłaczy; nieuporządkowana została sprawa
klasyfikacji gramatycznej wyrazów, sprawa homonimów, haseł re
konstruowanych, nawiązań etymologicznych i bliskoznacznych.

Wobec tych niedociągnięć, mających swe źródło w niedopraco
waniu przez Srezniewskiego koncepcji słownika, również zasób infor
macji przekazanych jego indeksowi a tergo jest węższy, niż to jest
możliwe, bądź praktykowane przy innych słownikach odwróco
nych 8. Indeks niniejszy opatrzony został szeregiem oznaczeń (por.
niżej Zasady opracowania indeksu) dotyczących np. haseł doda
nych w suplemencie do słownika, rozbicia dokumentacji wyrazowej
między hasła i ich odsyłacze itp.
Użytkownik Indeksu a tergo do Materiałów do słownika języka

staroruskiego Srezniewskiego będzie się więc musiał dodatkowo
orientować w umownych znakach lokalizacji wariantów hasłowych,

będzie go obowiązywała stała konieczność konfrontacji z materia
łem egze~plifikacyjnym i przeprowadzania analizy językowo-styli

stycznej przykładów. Mimo tych przeszkód trud się będzie opłacać

tak długo, dopóki leksykografowie .rosyjscy nie przedłożą nam nowo
czesnych opracowań słownictwa staroruskiego wraz z nowym~ in
deksami a tergo.

A.O.-J.

8 Nieuporządkowanie wariantów hasłowych i sprawy homonimii uniemożliwia obli
czenie frekwencyjne poszczególnych formantów.

Ogólną charakterystykę krytyczną słownika I. I. Srezniewskiego można znaleźć

w publikacji: A. C. JILBOB Pa60ma H. H.Cpe3ne6cKolo naiJ iJpe6nepyccKuM C/106apeM,
"JIeKcHKorpaqHltIeCKHH c60pHHK", Moskwa 1960, zesz. 4, s. 132-150.



ZASADY OPRACOWANIA INDEKSU

Praca niniejsza została oparta na fotooffsetowym wydaniu dzieła

J. J. Srezniewskiego MamepUaJlbl OJlR CJlD6apR Ope61lepYCCKD2D R3blKa

z roku 1958, które dalej nazywamy skrótowo Słownikiem Srezniew
skiego. Niejednolitość doboru wyrazów hasłowych i układu mate
riału leksykalnego nastręczała sporo trudności w alfabetycznym upo
rządkowaniu indeksu. U Srezniewskiego szczególnie często wystę

pują różne postaci wyrazów pod jednym hasłem zbiorczym i nie są

po raz drugi notowane na właściwym" determinowanym porząd

kiem alfabetycznym miejscu. Dodatkową komplikację powoduje rów
nież istnienie suplementu.

W Słowniku Srezniewskiego w jednym artykule hasłowym bywają

grupowane fonetyczne, graficzne oraz słowotwórcze warianty hasła.

Łączone są one najczęściej znakiem równości, niekiedy z pomocą

spójnika Ił, BJIH lub BHor)::{a, np.:

KOPOEKA = KOPOIIKA I 1288
EECąl1HI1I€ = EEIUI1HI1I€ I 80
OE1>IUAHbII1 = OE1>IIITAHbII1= OEEIUAHbHbII1 II 589
KOBATI1 = KYTI1 I 1242
3B1>PI1QA H 3B13PI1HI1QA I 966
ronOMEHb HJIH rOnOMlI\ I 545
BOI1H'b HHorAa B'bI1H'b I 287

Pierwszy wyraz takiej grupy wariantów może mieć postać mniej
lub bardzi~j archaiczną, np.:

IIbPBbII1 = IIPbBbII1 = IIbPbBbII1 = TIEPBbII1 II 1766
TIbPbQb = IIPbQb = TIEPQb II 1773
O,II;EPEHb = O,II;bPEHb = O,II;EPHb = O,II;bPbHb = O,II;I1PHb II 613
CYTOK1> = CYT1>K1> III 630
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Jako dwa odrębne wyrazy hasłowe mogą występować u Srezniew-
skiego zarówno homonimy, jak i dodatkowe znaczenia wyrazów, np.:

HAKPA II 293: homonimy umieszczone jeden pod drugim w II to
mie.
MYI<A II 193 i II 194 oraz III suplement 165: w II tomie Srez
niewskiego mamy wyodrębnione homonimy MyKa (supplicium'
i MyKa (farina' jako dwa odrębne hasła, w suplemencie zaś dodano
jeszcze osobno znaczenie MyKa (MyqeHHe'.

I4B1> III 1637 i III 1638: znaczenia wyrazu zostały rozdzielone
i rozbite na dwa hasła.

Umieszczał również Srezniewski w swoim Słowniku wyrazy re
konstruowane przez siebie, pozbawione dokumentacji, jak np.:
(ArH'b) I 5; BEJIE~A I 233; rOCrrO)KbKA I 567.

Taka forma podania materiału w Słowniku Srezniewskiego prze
mawiała za włączeniem do indeksu również wszystkich wariantów
hasła zbiorczegQ, występujących po wyrazie hasłowym, i za równo
rzędnym umieszczeniem ich w układzie indeksu. Zapobiegło to po
minięciu szeregu haseł istotnych dla badań słowotwórczo-morfo

logicznych.
Stąd też wynika pozorna różnica ilościowa pomiędzy indeksem

a tergo a Słownikiem Srezniewskiego. Słownik wraz z suplementem
i hasłami stanowiącymi cząstki wyrazów zawiera około 40 000 ha
seł, zaś indeks po włączeniu doń wszystkich wariantów haseł zbiąr

czych obejmuje około 44 500 pozycji.
Układ indeksu spowodował jednak koniecznośćwprowadzenia sze

regu oznaczeń informujących użytkownika o charakterze poszcze
gólnych wyrazów i ich miejscu w Słowniku Srezniewskiego, tj. okre
ślających dany wyraz jako wyraz hasłowy (stojący na pierwszym
miejscu w haśle zbiorczym), jako wariant hasła, hasło odsyłające

lub wreszcie jako hasło pochodzącez suplementu (dodanego w III to
mie Słownika Srezniewskiego). Zakłada się bowiem konieczność

konfrontacji materiału z indeksu ze Słownikiem Srezniewskiego
w celu uzyskania informacji o danym haśle i wykorzystania do
kumentacji.

Do indeksu weszły więc jako samodzielne jednostki wszystkie
wyrazy hasłowe Srezniews'kiego oraz wszystkie warianty graficzne,
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fonetyczne, ortograficzne i słowotwórcze haseł zbiorczych, występu

jące w Słowniku ,za wyrazem hasłowym po znaku równości lub po
spójnikach Ił, IłJIH czy IłHor~a, jak również hasła odsyłające. Według

tej samej zasady zostały włączone hasła z suplementu. Do indeksu
weszły również hasła wielowyrazowe oraz wygłosowe cząstki wyra
zów, jak np.: BHąb == Hąb == HUb I 266.

W indeksie pominięto:

a) cząstki wyrazów typu: BEPX ... CM. BbPX, BEPIII ... CM. BbPill;
b) znaki liter alfabetu cyrylickiego;
c) odsyłacze znajdujące się w środku lub na końcu artykułu ha

słowego;

d) formy fleksyjne typu B1>, B1>X1> CM. BbITH, BEPY CM. BPATH,
CH CM. CEBE oraz formy rodzajowe (femininum i neutrum) zaim
ków, np.: OHA, OHO, Ill)KE, I€)KE, CHIll, CHI€;

e) pominięto również wszystkie znaki (gwiazdki, znaki zapytania,
ujęcia haseł w nawiasy itp.) stosowane przez Srezniewskiego;

f) pominięte zostały również zaznaczaue sporadycznie i niekon
sekwentnie akcenty wyróżniające homonimy, jak np.: IIAPHTH
obok IIApHTH II 881; IlPABllJIO obok IIPABHJIO I 1343.

W indeksie została zachowana w zasadzie grafika Srezniewskiego.
Jedynie ujednolicony przez Srezniewskiego znak ~ został zastąpiony

w indeksie przez znak Y. Zachowanie grafiki Srezniewskiego spo
wodowało rozdzielenie wyrazów z haseł zbiorczych, zostały więc

oddzielnie umieszczone wyrazy zaczynające się od EIII€ zebrane
u Srezniewskiego pod E. Przy korzystaniu z indeksu trzeba pamię

tać o wszystkich kombinacjach graficznych możliwych w zabytkach
staroruskich, które rzutują na kolejność występowania haseł w in
deksie. Tego rodzaju oboczności graficzne będą sygnalizowane przez
system specjalnych odsyłaczy w tekście indeksu. Dzisiejsza 'tlO'ltb

będzie więc obok postaci HOqb II 469 miała formę HOmb II
470, a nawet czysto cerkiewną odmiankę HOIIITb II 470.

Trzeba je6dnak mieć na uwadze typowe dla tekstów staroruskich
oboczności graficzne wygłosu i śródgłosu haseł w indeksie, jak
np.: YIIFX, Ali III lilA, EIII€, 'bllb, 'bIlO, bilE, zero (zanik jeru) 111>
lub b itp.
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W indeksie wprowadzono następujący system oznaczeń:

Bez żadnego znaku umieszczone są wyrazy, występujące w Słow

niku Srezniewskiego bez wariantów i posiadające objaśnienia i ma
teriał ilustracyjny lub tylko objaśnienia czy tylko materiał ilustra
cyjny np.:

)l(AEA
OCJIAEA

PAEA

Znak II sygnalizuje hasło zbiorcze, tj. u Srezniewskiego pod
danym hasłem po znaku równości lub sporadycznie po spójnikach
H, HJIH lub mrorna zgrupowane są warianty hasła, np.:

II CBATbEA
II 3HATbEA

II TATbEA
II 3B1>PIIUA

Podanie numeru tomu i kolumny ze Słownika Srezniewskiego
oznacza miejsce wariantów, umieszczonych po znaku równości lub
po spójnikach H, HJIH czy anorna i nie występujących w ciągu alfa
betycznym Słownika, np.:

II 200 MOJIBA
III 754 C1>MOJIBA

II 60, 61 JI)l(A
I 1401 KHH\)l(A

Znak ® informuje, że dany wyraz u Srezniewskiego stanowi
hasło odsyłające do hasła zbiorczego lub do hasła posiadającego

dokumentację, czy wreszcie do hasła, które może poszerzyć lub uzu
pełnić znaczenie danego wyrazu, np.:

@ rocnoacsxx
@ IlPOTEP)l(bKA

Znak .u wprowadza wszystkie wyrazy dodane z suplementu Słow

nika Srezniewskiego. W zależności od postaci hasła może ono mieć

oznaczenia omówione powyżej, a więc:

,I( EOrOYTPOEA
,I( II C1>TbEA

,I( @ CKOBPO,ILA
n 95 .n~rA
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Znak x sygnalizuje, że u Srezniewskiego wyraz o tej samej gra
fice występuje więcej niż jeden raz w ciągu alfabetycznym Słownika,

np.: x IlACTBA.
Mogą to być: homonimy dodane w postaci osobnego hasła, do

datkowe znaczenie wyrazu już figurującego w Słowniku.

Znak ten może również występować w połączeniu z innymi zna
kami w zależności od rodzaju hasła u Srezniewskiego, np.:

X II CMOK1>BA wyraz występuje więcej niż jeden raz, ale zawsze tylko jako
hasło zbiorcze.

X, II )KI1JIA wyraz występuje jako hasło bez wariantów i jako hasło zbiorcze.
X, @ B1>,nOBI1UA wyraz występuje jako hasło bez wariantów i jako hasło od

syłające.

X, I 69 BP1>3A wyraz występuje jako hasło bez wariantów i jako wariant
w tym wypadku po znaku równości.

X, I 966 3B1>PI1HMUA wyraz występuje jako hasło bez wariantów i jako wa
riant po spójniku H.

W wypadku, gdy jedno hasło posiada kilka oznaczeń, kolejność

ich jest następująca: x, II, (8), I 143 (tj. nr tomu i kolumny), ~,

,I( II, ,I( (8), n 24 (nr tomu i kolumny w suplemencie).
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PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

*
Wydanie pierwsze.

Nakład 710+90 egz. Ark. wyd. 20,75. Ark. druk. 24łlt.

Papier druk. sat, V kl. 65 g 86x 122.
Oddano do skład. 21 VIII 1967 r. Podp, do druku 25 IV 1968 r.

Druk ukończono w maju 1968 r.
bm. 958/67. A-3. L-16-514. Cena zł 72,-

*
DRUKARNIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W KRAKOWIE
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