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Jak powstaje „Wielki słownik języka polskiego”

Celem niniejszego szkicu jest zapoznanie czytelnika z organizacyjnymi i technicznymi
aspektami wielkiego przedsięwzięcia leksykograficznego, które rozwija się od kilku
już lat i – należy mieć nadzieję – stanie się trwałym elementem polskiej leksykografii.
Koncentracja na tej, właściwie zewnętrznojęzykowej stronie wynika stąd, że osoby za-
interesowane szczegółami koncepcji i zasadami redakcyjnymi słownika znajdą odpo-
wiednie informacje w opublikowanych już artykułach i zbiorach studiów (przede
wszystkim: Żmigrodzki 2007, Żmigrodzki, Przybylska, red., 2007, 2008, Żmigrodzki
2008), a także na stronie internetowej projektu, o której napiszemy w dalszej części.

O potrzebie stworzenia nowego akademickiego słownika języka polskiego mówi-
ło się w środowisku językoznawczym już od dawna. Pierwsza jednak próba podjęcia ta-
kiego działania, w połowie lat 80. XX wieku, w wyniku splotu niekorzystnych okolicz-
ności zakończyła się niepowodzeniem. Historia obecnego projektu rozpoczęła się na-
tomiast jesienią roku 2004. Na konferencji „Polska polityka komunikacyjnojęzykowa
wobec wyzwań XXI wieku” zebrani reprezentanci różnych ośrodków językoznawczych
podjęli uchwałę, w której czytamy m. in.m.in.:

[...] umocnieniu statusu języka polskiego służyłoby:
[...]
2) Możliwie rychle rozpoczęcie wstępnych prac nad wielkim słownikiem języka polszczyzny XXI wieku
jako wspólnym przedsięwzięciem całej polskiej humanistyki, a zwłaszcza całego polonistycznego środo-
wiska językoznawczego (pierwsze kroki w tej sprawie powinien podjąć Komitet Językoznawstwa PAN).

(Gajda i inni, red., 2005: 416)

Realizując ten punkt uchwały, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN
ogłosił konkurs na koncepcję takiego słownika. Pierwsza prezentacja koncepcji odby-
ła się na posiedzeniu Komitetu 3 października 2005 roku; w imieniu Instytutu Języka
Polskiego PAN wystąpił wówczas zespół autorski: Bogusław Dunaj, Renata Przybylska,
Piotr Żmigrodzki (opublikowana wersja tamtego wystąpienia, zob. Dunaj, Przybylska,



Żmigrodzki 2006). Od 1 stycznia 2006 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN podję-
to systematyczne prace koncepcyjne, finansowane z funduszy statutowych Instytutu. 
W ich wyniku powstała rozwinięta koncepcja słownika, którą zaprezentowano 3 grud-
nia 2006 na posiedzeniu KJ PAN (zob. Żmigrodzki i inni 2007). Prezentacja ta spotkała
się z pozytywnym przyjęciem Komitetu, co znalazło odzwierciedlenie w stosownej
uchwale. Jednocześnie podjęto starania o dodatkowe finansowanie projektu; w listo-
padzie tegoż roku złożono wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zabiegi o akceptację tego wniosku trwały właściwie przez cały rok 2007 i dopiero 
w grudniu 2007 została podpisana stosowna umowa. Od 13 grudnia 2007 roku prace
nad słownikiem odbywają się w ramach tzw. projektu rozwojowego nr R 17 004 03, za-
tytułowanego „Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyz-
ny”. Kierownikiem projektu został piszący te słowa. 

Najważniejsze zasady obecnego projektu (jego czas trwania wynosi 5 lat) są – w te-
legraficznym skrócie – następujące:

– cel – opracowanie wyczerpującego opisu leksykograficznego 15 tysięcy najczęst-
szych leksemów języka polskiego wraz z jednostkami nieciągłymi, zawierającymi te
wyrazy, i niektórymi pochodnymi;

– sposób opracowania – słownik jest przygotowywany w wersji elektronicznej (wy-
konawcy pracują za pośrednictwem Internetu) i będzie udostępniany za darmo w In-
ternecie (rozważa się przy tym możliwość uruchomienia płatnego dostępu do bardziej
wyrafinowanych funkcji, np. zaawansowanego wyszukiwania);

– nie przewiduje się publikacji wersji drukowanej całego słownika, możliwe będzie
natomiast w przyszłości tworzenie na podstawie bazy danych WSJP słowników dery-
wowanych i te mogłyby mieć wersją papierową.

Jeśli idzie o charakter słownika, to należy podkreślić, że będzie on:
– w zasadzie synchroniczny – przyjęto zasięg czasowy od 1945 roku, jednak ze

względu na specyfikę źródeł, o czym niżej, gros materiału pochodzić będzie z ostatnich
dziesięcioleci XX i początków XXI wieku;

– w zasadzie deskryptywny – autorzy nie będą eliminować z opisu faktów uznawa-
nych za niepoprawne czy – z jakichkolwiek powodów – niegodne zanotowania w słow-
niku, jeśli tylko będą wystarczająco dobrze poświadczone w źródłach. Ograniczą się do
informowania o nieakceptowalności normatywnej zanotowanych faktów, na podstawie
„Słownika poprawnej polszczyzny” (szerzej na ten temat zob. Żmigrodzki 2008) i kwa-
lifikowania stylistycznego jednostek substandardowych;

– będzie słownikiem akademickim w tym sensie, że autorzy dążyć będą do
uwzględnienia w jak największym stopniu osiągnięć polskiego XX-wiecznego języko-
znawstwa, zwłaszcza na polu opisu semantycznego, fleksyjnego, składniowego jedno-
stek leksykalnych, przy tym jednak opis jest skierowany do możliwie jak najszerszej gru-
py użytkowników polszczyzny.

Bazą źródłową słownika jest przede wszystkim Narodowy Korpus Języka Polskie-
go, wspólne przedsięwzięcie kilku jednostek akademickich (w tym również IJP PAN),
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który powstaje jako projekt rozwojowy równolegle z WSJP i jest dostępny bezpłatnie 
w Internecie (http://nkjp.pl). Drugim pod względem ważności źródłem jest korpus po-
mocniczy, tworzony w IJP PAN specjalnie na potrzeby słownika, gromadzący teksty,
które z różnych powodów nie znalazły się (i nie znajdą się) w NKJP. Źródłem trzecim
jest polski Internet, wreszcie, możliwa jest własna ekscerpcja autorów haseł. Zdajemy
sobie sprawę, że nie jest to zestaw źródeł idealnych, zwłaszcza w ocenie wielu bardziej
tradycyjnie nastawionych filologów i leksykografów, jednak nie jest naszym zdaniem
możliwe pozyskanie lepszego korpusu źródeł dla WSJP w przewidywalnym czasie. Ilu-
stracją użycia jednostek leksykalnych w naszym słowniku będą przede wszystkim kolo-
kacje (statystycznie częste połączenia wyrazowe, zaczerpnięte z korpusów), z pełno-
zdaniowych lokalizowanych źródłowo cytatów korzystać będziemy w stopniu ograni-
czonym, co wynika z nowszych postulatów teorii leksykograficznej i standardów opisu
leksykograficznego.

Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w cytowanej uchwale, WSJP jest projektem
ogólnośrodowiskowym. W kwietniu 2009 roku skład jego autorów przedstawiał się na-
stępująco:

Dodatkowo cztery osoby zajmują się obsługą informatyczną projektu, a jedna –
opracowaniami graficznymi. 

Za autorów słownika w zakresie opisu fleksyjnego należy również uznać twórców
„Słownika gramatycznego języka polskiego” (Saloni i inni 2007), którzy udostępnili
swój opis do wykorzystania w hasłach WSJP.

Ogólna liczba autorów wynosi więc 54 osoby1, przy czym nadal trwają starania 
o pozyskanie nowych współpracowników.

Najważniejszą rolę w przygotowywaniu WSJP odgrywa działająca od stycznia 2008
roku w Instytucie Języka Polskiego PAN Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskie-
go, licząca 9 osób, której zadaniem jest przede wszystkim koordynacja prac nad projek-
tem i rozwiązywanie trudniejszych problemów, jakie się wyłaniają podczas tworzenia
haseł. Jej kierownikiem jest Piotr Żmigrodzki, a ważne zadania koncepcyjne wypełniają
w niej również Renata Przybylska i Katarzyna Węgrzynek. Od roku 2008 działa również
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1 Pełną listę współpracowników można znaleźć na stronie http://wsjp.pl w zakładce Autorzy.



pracownia słownika w strukturze Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, jej kierownikiem jest Mirosław Bańko. Zespoły katowicki i toruński nie mają for-
malnego umocowania; grupą z UŚ opiekują się Piotr Żmigrodzki i Magdalena Pastuch,
grupą zaś toruńsko-olsztyńską (która opracowuje dla WSJP leksemy funkcyjne), kieruje
Maciej Grochowski. Większość członków zespołu to osoby młode: adiunkci, doktoranci,
a nawet studenci ostatnich lat filologii polskiej. Takie połączenie doświadczeń utytuło-
wanych badaczy i leksykografów z młodością i świeżością spojrzenia redaktorów wydaje
się okolicznością korzystną dla projektu, również ze względu na jego zakładaną per-
spektywiczność: po roku 2012 planuje się kontynuowanie i rozwijanie słownika, a jego
otwarty charakter sprawia, że praca ta właściwie nigdy się nie powinna skończyć.

Jak powiedziano wcześniej, słownik ma formę elektroniczną. W istocie składa się
z trzech elementów:

– relacyjna baza danych, umieszczona na serwerze komputerowym;
– tzw. panel (interfejs) edycji, za pośrednictwem którego redaktorzy wprowadza-

ją dane leksykograficzne do bazy, wypełniając odpowiednie formularze, odpowiadają-
ce mikrostrukturze poszczególnych typów haseł;

– tzw. panel prezentacji, który służy do wyświetlania użytkownikowi gotowych haseł.

Przyjęte rozwiązanie informatyczne, autorstwa Mateusza Żółtaka, Pawła Froncza-
ka i Tomasza Żółtaka ma tę niewątpliwą zaletę, że do edycji haseł nie potrzeba żadne-
go specjalistycznego oprogramowania; panel edycji jest formularzem elektronicznym,
który można otworzyć (po zalogowaniu się) przy użyciu dowolnej przeglądarki WWW.
Jeśli wziąć pod uwagę, że również korpus tekstów jest dostępny online, opracowywanie
słownika może się odbywać w dowolnym miejscu i czasie, a jedynym warunkiem tech-
nicznym jest komputer i stały dostęp do sieci. Wszelkie dokumenty, jak np. instrukcja re-
dakcyjna i wskazówki dla redaktorów, również są umieszczone na specjalnej zastrzeżo-
nej stronie WWW, także praktycznie cała korespondencja twórców słownika odbywa się
drogą elektroniczną. To rozwiązanie doskonale się sprawdza w sytuacji rozproszenia te-
rytorialnego współpracowników i ograniczeń lokalowych w IJP PAN.

Rys. 1 na s. 154 przedstawia początkowy wygląd panelu edycji po utworzeniu no-
wego hasła. Klikając w znaki + i żółte trójkąty, redaktor otwiera dane pole, w które
może następnie wpisywać tekst (jeśli jest to tzw. pole tekstowe) lub wybierać jedną war-
tość z zamkniętej listy możliwości (tzw. pole typu lista). Pola typu lista są szczególnie
potrzebne tam, gdzie chodzi o koherencję opisu, jak np. w wypadku kwalifikatorów czy
klasyfikacji tematycznej (zob. rys. 2).

Każdy z wykonawców WSJP ma własne konto użytkownika i hasło, służące do lo-
gowania się do systemu. Istnieją przy tym trzy, a właściwie cztery kategorie wykonaw-
ców, z którymi związane są ich uprawnienia. Są to:

– redaktor – kategoria, która uprawnia do tworzenia własnych haseł i ich edycji
oraz do czytania haseł innych redaktorów, jednak bez możliwości ich modyfikowania.

– nadredaktor – osoba, która ma dokonywać pierwszego sprawdzenia haseł pisanych
przez redaktorów. Nadredaktor może czytać wszystkie hasła, ale modyfikować może tyl-
ko hasła utworzone przez redaktorów, którzy zostali mu przydzieleni w systemie.
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– superkoordynator – osoba dokonująca ostatecznego sprawdzenia hasła przed ich
zatwierdzeniem do prezentacji. Może on czytać i modyfikować wszystkie hasła.
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Rys. 1. Widok ogólny hasła w panelu edycji WSJP



Dodatkową kategorią jest:
– specjalista – osoba, która wypełnia tylko jedno określone pole, ale za to we

wszystkich hasłach słownika. Obecnie tylko trzy pola są wypełniane przez specjalistów:
pochodzenie, klasyfikacja tematyczna i chronologizacja. Specyfika tych pól sprawia, że
jest bardziej ekonomicznie (i mniejsze jest ryzyko błędów i niekonsekwencji), gdy ich
wypełnianiem zajmie się jedna osoba.

Praktyka tworzenia haseł w słowniku jest następująca:
1) redaktor tworzy hasło według instrukcji dla określonego typu haseł, wypełnia-

jąc wszystkie konieczne pola, z wyjątkiem tych zarezerwowanych dla specjalistów, po
czym przekazuje hasło do nadredaktora,

2) nadredaktor kontroluje hasło pod kątem zgodności z instrukcją i ogólnej ade-
kwatności opisu, wpisuje uwagi w specjalne pole,

3) redaktor zmienia hasło w duchu uwag nadredaktora; po ustaleniu liczby pod-
haseł przystępują do działania również specjaliści,

4) nadredaktor zatwierdza hasło po ponownej kontroli,
5) superkoordynator dokonuje kolejnej kontroli hasła, ewentualne uwagi wpisuje

w odpowiednią rubrykę,
6) redaktor, po ewentualnej dyskusji, wprowadza zmiany,
7) superkoordynator, po sprawdzeniu kompletności opisu (wypełnienia pól przez

specjalistów) zatwierdza hasło do prezentacji. Od momentu zatwierdzenia staje się
ono widoczne na stronie panelu prezentacji.

Dyskusja między redaktorem, nadredaktorem i superkoordynatorem jest reje-
strowana w bazie danych przy danym haśle, oczywiście nie jest ona widoczna w pane-
lu prezentacji.

Panel prezentacji słownika (czyli – dla zwykłego odbiorcy – sam słownik) jest do-
stępny pod adresem: http://wsjp.pl. Witryna ta (zob. rys. 3) podlega stopniowemu do-
skonaleniu, zarówno pod względem projektu graficznego i sposobu wyświetlania, jak 
i zawartości merytorycznej. W kwietniu 2009 roku było tam udostępnionych ok. 100 ha-
seł próbnych; do końca roku 2009 ich liczba wyniosła, zgodnie z warunkami projektu,
ok. 4 tysięcy.
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Rys. 2. Pole typu lista w WSJP, widoczna rozwinięta lista wyboru



Rys. 3. Strona początkowa „Wielkiego słownika języka polskiego” – kwiecień 2009

W dalszym ciągu zaprezentujemy przykładowe rozwiązania leksykograficzne dla
haseł tzw. zwykłych (reprezentujących pojedyncze leksemy)2. Podstawowy widok hasła
(tzw. zakładkowy albo kartotekowy) pokazuje artykuł hasłowy ustrukturyzowany. Bez-
pośrednio po wybraniu hasła widoczne są tylko elementy wspólne dla wszystkich zna-
czeń (nad formą hasłową) oraz tzw. identyfikatory znaczeniowe, których zadaniem
jest naprowadzenie użytkownika na to znaczenie, o które mu chodzi. Dopiero po wy-
braniu identyfikatora otwiera się kartoteka z zakładkami zawierającymi materiał do da-
nego podhasła – znaczenia (zob. rys. 4).
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2 Mikrostruktura słownika zależy od typu hasła, ten zaś – od charakteru opisywanej jednostki leksy-
kalnej. Zaprojektowano 7 typów haseł:

– zwykłe (pojedyncze wyrazy)
– nieciągłe (frazeologizmy, przysłowia, skrzydlate słowa)
– skrót
– skrótowiec
– nazwa własna
– funkcyjne
– morfem.
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Rys. 4. Hasło spodenki – wybrano znaczenie 1

Rys. 5. Pole odmiana w haśle spodenki w WSJP
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Rys. 6. Składniki wspólne dla wszystkich podhaseł w haśle spodenki

Rys. 7. Hasło spodenki w widoku „Pokaż wszystko” (fragment)



Klikając w kolejne „zakładki”, odsłaniamy dalsze elementy hasła, np. odmianę
(rys. 5). WSJP jest pierwszym słownikiem ogólnym, w którym dostępne będą pełne pa-
radygmaty odmiany wszystkich haseł zwykłych, nazw własnych i skrótowców (jak wspo-
mnieliśmy wcześniej, udostępnione one zostały przez twórców „Słownika gramatycz-
nego języka polskiego”).

Pole Chronologizacja ma nieco mylącą nazwę, gdyż na razie ukazuje się w nim
(zob. rys. 6) tylko lista słowników, w jakich dane hasło zostało odnotowane. Planowa-
no początkowo zamieszczanie ściślejszych danych o chronologizacji, jednak ze wzglę-
du na ogrom zadań badawczych, koniecznych do realizacji tego planu, zrezygnowano
z tego. Jako pole wspólne dla wszystkich znaczeń wyświetlają się też frazeologizmy 
(a w innych hasłach również przysłowia i skrzydlate słowa) – uznajemy bowiem, że jest
to wygodniejsze niż ich przypisywanie, często arbitralne do kolejnych podhaseł.

Jak widać, opis w widoku kartotekowym odznacza się dużym stopniem rozczłon-
kowania i dla wielu osób, przyzwyczajonych do tradycyjnych słowników, może być nie-
wygodny3. Dlatego zaprojektowano również widok całościowy; po wybraniu opcji „Po-
każ wszystko” wyświetlają się kolejno wszystkie składniki hasła, tzn. najpierw te wspól-
ne dla podhaseł, a potem kolejno wszystkie podhasła (zob. rys. 7). Po wyświetleniu tego
układu jest również możliwość wydrukowania hasła.
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Rys. 8. Wyszukiwanie proste w „Wielkim słowniku języka polskiego”

3 Warto jednak zwrócić uwagę na jego walory dydaktyczne: unaocznia on odbiorcy fakt, że opis leksy-
kograficzny jest strukturą, nie prostym ciągiem informacji następujących po sobie.



Na aktualnym etapie prac nad słownikiem dostępne jest dla użytkownika proste
wyszukiwanie haseł przez wybór początkowej litery w lewym panelu (zob. rys. 3) lub
przez wpisywanie w okienko form wyrazowych. Po wpisaniu takiej formy program wy-
świetla wszystkie hasła, w których taka forma występuje, por. rys. 8. W przyszłości
będą dostępne bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwawcze, jak np. wyszukiwanie
według kwalifikacji tematycznej, według części mowy, pochodzenia czy chronologiza-
cji. Bardzo złożona struktura bazy danych słownika, z której panel prezentacji zdaje
sprawę tylko w niewielkim stopniu, umożliwią implementację bardzo wyrafinowanych
funkcji przeszukiwania, które wymagać będą jednak prawdopodobnie zastosowania do-
datkowych technik informatycznych.

Kończąc ten nader skrótowy przegląd problemów związanych z „Wielkim słowni-
kiem języka polskiego”, w imieniu własnym oraz zespołu autorskiego pragnę wyrazić na-
dzieję, że projekt uda się doprowadzić do pomyślnego końca, a później dalej rozwijać,
że nasz słownik stanie się trwałym elementem polskiej leksykografii XXI wieku i w for-
mie, jaką wypracowaliśmy, okaże się przydatny jak najszerszym kręgom odbiorców.
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SUMMARY

How “The Great Polish Dictionary” comes into existence

“The Great Polish Dictionary” is a huge lexicographic project, developed in Poland under the supervision of
linguists from Institute of Polish Language os Polish Science Academy. The author of the present paper, who
is the head of the project, presents an outline of it, and then describes some organizational and technical as-
pects of the work, especially the methods of preparing the dictionary online. At the end, he demonstrates the
„user interface” of the dictionary, i.e., the way the dictionary entries are dislplayed on the computer screen.

Piotr Żmigrodzki160
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