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POZNAJ S£OWNIK PO OK£ADCE.
TEKSTY INFORMACYJNO-REKLAMOWE WYDAWCÓW

NA OK£ADKACH S£OWNIKÓW

Przedmiotem naszej uwagi bêd¹ ok³adki wspó³czesnych polskich s³ow-
ników ortograficznych � �ci�lej bior¹c, tych, które ukaza³y siê w piêciole-
ciu 1998�2003. W okresie tym, po upadku PRL i demonopolizacji rynku
wydawniczego, leksykografia polska znów funkcjonuje w warunkach wol-
nej konkurencji, a o wydaniu lub niewydaniu ksi¹¿ki decyduj¹ wzglêdy
handlowe nie mniej od merytorycznych1.

W piêcioleciu 1998�2003 najliczniejsze w Polsce s¹ w³a�nie s³owniki
ortograficzne: niemal ka¿da ksiêgarnia oferuje ich po kilka, niektóre maj¹
ich po kilkana�cie, a w sumie na rynku znajduje siê ponad piêædziesi¹t
s³owników tego rodzaju. Tak silna konkurencja zmusza wydawców do walki
o klienta, a jednym z narzêdzi tej walki jest reklama. Oczywi�cie nie wszyst-
kich staæ na drogie reklamy w mediach, ale dla ka¿dego wydawcy dostêp-
ne jest najprostsze medium informacyjno-reklamowe � ok³adka s³owni-
ka. Postanowili�my zatem sprawdziæ, jak obecna sytuacja na rynku
s³owników ortograficznych wp³ywa na kszta³t tekstów zamieszczanych na
ok³adkach.

W szczególno�ci chodzi tutaj o odpowied� na dwa pytania. Po pierwsze,
jaki obraz s³ownika kreuj¹ wydawcy w tekstach zamieszczanych na ok³ad-
ce? Po drugie, jakimi �rodkami to czyni¹? Poniewa¿ ok³adki s³u¿¹, je�li nie
wy³¹cznie, to miêdzy innymi reklamie, mo¿na zak³adaæ, ¿e wskazywane na
nich walory konkretnego s³ownika s¹ zarazem cechami po¿¹danymi, czyli
takimi, które � zdaniem wydawców � powinny przys³ugiwaæ idealnemu
s³ownikowi ortograficznemu. Co wiêcej, poniewa¿ reklama tyle¿ kszta³tuje
gusty odbiorców, co im schlebia, wolno przyj¹æ, ¿e ów obraz idealnego s³ow-
nika, wykreowany przez wydawców na ok³adkach, odpowiada wyobra¿eniom
odbiorców o tym, czym powinien byæ s³ownik ortograficzny.

1 U¿ycie czasu tera�niejszego jest uzasadnione tym, ¿e niniejszy artyku³ jest
pisany na pocz¹tku 2003 r. W zwi¹zku z tym obejmuje on tylko czê�æ s³owników
ortograficznych wydanych w tym roku.
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Warto studiowaæ ok³adki s³owników, gdy¿ wynika z nich obraz tego, jak
s³owniki istniej¹ w �wiadomo�ci swoich producentów i u¿ytkowników. Wnio-
ski z analizy ok³adek mog¹ byæ instruktywne dla wydawców i leksykografów,
mog¹ te¿ zainteresowaæ historyków kultury, gdy¿ s³owniki to wa¿ne artefak-
ty kulturowe.

DLACZEGO TYLKO OK£ADKI?

W artykule tym ograniczamy siê do analizy ok³adek, niemal ca³kowi-
cie pomijaj¹c informacje zawarte wewn¹trz s³owników. Ma to uzasadnie-
nie nie tylko praktyczne. Ok³adka jest niejako wizytówk¹ ksi¹¿ki, na jej
podstawie kszta³tuje siê pierwsze wra¿enie czytelnika, z pierwszej strony
ok³adki czerpie on podstawowe dane, jakimi s¹ autor, tytu³, wydawca.
Czwarta strona ok³adki mo¿e s³u¿yæ jako ³atwo dostêpne �ród³o informa-
cji o ksi¹¿ce, a niekiedy jest to �ród³o jedyne, mianowicie gdy egzemplarz
jest zafoliowany, a ksiêgarz odmawia zdjêcia folii. Nic dziwnego wiêc, ¿e
wiêkszo�æ analizowanych przez nas s³owników ortograficznych zawiera na
ostatniej stronie ok³adki jaki� tekst. Mo¿e on pe³niæ funkcje informacyjne
lub reklamowe, ale poniewa¿ wyra�ne rozdzielenie tych funkcji jest trud-
ne, w dalszym ci¹gu bêdziemy mówiæ po prostu o tekstach informacyjno-
reklamowych.

Podobne teksty pojawiaj¹ siê czasem na skrzyde³kach s³owników oraz
na wyklejkach ok³adek. Ograniczenie siê do ok³adek mo¿e wiêc zamykaæ
dostêp do tego, co wydawca opublikowa³ nie na ok³adce, a co ma podobnie
�ok³adkowy� charakter. Mo¿na by nawet wskazaæ konkretne przyk³ady �
ró¿ne wydania tego samego s³ownika, z których jedno na skrzyde³ku zawie-
ra tekst zamieszczony na ok³adce drugiego wydania. Sytuacje takie s¹ jed-
nak rzadkie, poza tym skrzyde³ko czy wyklejka s¹ czym� materialnie ró¿-
nym od ok³adki, nie mo¿na zatem wykluczyæ, ¿e ró¿nica ta wp³ywa na
charakter publikowanych tu informacji. Jeszcze wyra�niej ok³adka jako
no�nik informacji ró¿ni siê od przedmowy wydawniczej czy autorskiej. Choæ
wiêc w przedmowie, na skrzyde³kach i wyklejkach mog¹ czasem znale�æ siê
informacje podobne do tych z ok³adki, traktowanie tekstów informacyjno-
reklamowych z ok³adki s³ownika na równi z tekstami zawartymi gdzie in-
dziej w s³owniku by³oby nieuprawnione.

Pomijaj¹c przedmowy, skrzyde³ka i wyklejki, nale¿a³oby uwzglêdniaæ
opaski umieszczane czasem na ok³adkach oraz nalepki na folii. Dodatki te
s¹ jednak nietrwa³e i ulegaj¹ zniszczeniu natychmiast b¹d� to po rozpako-
waniu ksi¹¿ki, b¹d� te¿ niewiele pó�niej. W niniejszej analizie uwzglêdnimy
je w ograniczonym zakresie.

Wiêksz¹ trwa³o�æ maj¹ obwoluty, co wiêcej � obwoluta zas³ania
ok³adkê i przejmuje jej funkcjê informacyjno-reklamow¹. Dlatego w³a�ci-
wym przedmiotem analizy, w wypadku s³owników sprzedawanych w ob-
wolucie, postanowili�my uczyniæ obwoluty, a nie ok³adki. Jak siê okaza-
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³o, u�ci�lenie to nie mia³o wiêkszego znaczenia, gdy¿ nieliczne s³owniki
zaopatrzone w obwolutê zawiera³y na niej ten sam tekst, co na ukrytej
pod ni¹ ok³adce2.

ZAKRES ANALIZY

Nasza analiza nie tylko ogranicza siê do ok³adek, ale te¿ nie wychodzi
w zasadzie poza ich zawarto�æ tekstow¹. Pomijamy inne cechy ok³adek, ta-
kie jak projekt graficzny lub kolorystyka i tylko marginesowo odnosimy siê
do rodzaju oprawy, choæ nie sposób zaprzeczyæ, ¿e czynniki te wspó³decy-
duj¹ o skuteczno�ci ok³adki jako komunikatu reklamowego. To uproszcze-
nie jest usprawiedliwione tym, ¿e interesuje nas przede wszystkim obraz
idealnego s³ownika, jaki wy³ania siê z ok³adek s³owników, a obraz ten kre-
�lony jest za pomoc¹ s³ów.

Przedmiotem analizy bêd¹ ok³adki 52 s³owników ortograficznych wyda-
nych miêdzy 1998 i pocz¹tkiem 2003 r., wymienionych w zakoñczeniu tego
artyku³u. W 40 s³ownikach czwarta strona ok³adki zawiera tekst informa-
cyjno-reklamowy na temat danego s³ownika, w pozosta³ych strona ta jest
pusta b¹d� znajduje siê na niej tekst innego rodzaju, np. reklamuj¹cy ca³¹
seriê wydawnicz¹.

Nie uwzglêdniamy wszystkich wydañ wymienionych s³owników we wska-
zanym okresie ani tym bardziej wszystkich dodruków ró¿ni¹cych siê ok³adk¹,
mo¿liwe wiêc, ¿e ten sam s³ownik by³ prezentowany czytelnikom ró¿nie, za
pomoc¹ ró¿nych tekstów informacyjno-reklamowych. Tytu³y przytaczamy
takie, jakie widniej¹ na ok³adkach, ale uwzglêdniamy te¿ wersjê ze strony
tytu³owej, je�li jest inna. Powo³uj¹c siê na s³owniki z naszej listy, bêdziemy
przytaczaæ w nawiasach kwadratowych ich numery.

Okres 1998-2003 traktujemy jako jednorodny, mimo ¿e z handlowego
punktu widzenia ma on swoj¹ dynamikê. Jak wynika z pracy Danuty Piper
(2003), liczba nowych s³owników ortograficznych ros³a od 1996 do 2001 r.,
po czym zaczê³a maleæ. Nie zmala³a jednak liczba s³owników dostêpnych

2 Warto podkre�liæ malej¹c¹ popularno�æ obwolut w�ród wydawców s³owników
w Polsce. Dawniej obwoluta nie tylko chroni³a ksi¹¿kê, ale te¿ zdobi³a j¹, a poza
tym przekazywa³a informacje s³owne, które nie sposób by³o umie�ciæ na oprawie
p³óciennej. Dzi� natomiast sztywne ok³adki, tzw. ca³opapierowe, daj¹ wydawcom
o wiele wiêksz¹ swobodê w kszta³towaniu grafiki i tekstu, obwoluty przesta³y wiêc
byæ niezbêdne. Równie dobrym no�nikiem informacji s¹ ok³adki kartonowe, cha-
rakterystyczne dla tañszych wydañ. Rzadziej spotykane od nich ok³adki plastikowe
stwarzaj¹ mniejsze mo¿liwo�ci pod tym wzglêdem. Najrzadsze s¹ oprawy skóropo-
dobne � znamiê luksusu. Trudno wyt³oczyæ na nich cokolwiek prócz tytu³u i na-
zwy wydawnictwa, jednak inne informacje nie s¹ potrzebne, gdy¿ wydania luksu-
sowe kupuje siê raczej dla presti¿u ni¿ ze wzglêdu na zawarto�æ ksi¹¿ki.
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w handlu, gdy¿ wydawcy wznawiaj¹ tytu³y, które mia³y swoje pierwsze wy-
dania wcze�niej. W po³owie 2002 r. ksiêgarnie oferowa³y ponad 50 s³owni-
ków ortograficznych (Bañko 2003). Trudno dok³adnie oceniæ ich liczbê, po-
niewa¿ nikt nie prowadzi �cis³ej ewidencji. Nawet w zbiorach Biblioteki
Narodowej s¹ luki, gdy¿ niektórzy wydawcy nie przestrzegaj¹ ustawy o obo-
wi¹zkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z dn. 23.12.1996, nr 152,
poz. 722). Piper (2003) wymienia 37 s³owników ortograficznych wydanych
w okresie 1998�2002, ale a¿ 15 spo�ród nich nie ma na naszej li�cie, obej-
muj¹cej � jak wspomniano � 52 tytu³y. Prosty rachunek pokazuje wiêc,
¿e s³owników ortograficznych wydanych w piêcioleciu 1998�2003 jest co
najmniej 67.

W rzeczywisto�ci ich liczba musi byæ jeszcze wiêksza, poniewa¿ na na-
sz¹ listê z³o¿y³y siê zaledwie s³owniki dostêpne w lutym i marcu 2003 r.
w publicznej czê�ci magazynu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz
w dwóch warszawskich Empikach. Mo¿na szacowaæ, ¿e analizowane w tym
artykule s³owniki stanowi¹ ok. 70 proc. wszystkich s³owników ortograficz-
nych wydanych w Polsce w latach 1998�2003. S¹dzimy, ¿e jest to próbka
wystarczaj¹ca z punktu widzenia celów tego artyku³u, tym bardziej ¿e obej-
muje ona s³owniki a¿ 27 wydawców, w tym wszystkie wa¿niejsze kompen-
dia ortograficzne.

STRUKTURA PRÓBKI

Dla wstêpnej orientacji w materiale podzielili�my ogó³ analizowanych
s³owników na grupy. Ze wzglêdu na format ksi¹¿ki wyró¿nione zosta³y:

� s³owniki du¿e (format B5 lub wiêkszy) � 13 tytu³ów,
� s³owniki �rednie (format A5) � 19 tytu³ów,
� s³owniki ma³e (format B6 lub mniejszy) � 20 tytu³ów.
Ksi¹¿ki o nietypowym formacie kwalifikowano do grupy, do której im

by³o najbli¿ej, przy czym decyduj¹ce znaczenie mia³a d³ugo�æ grzbietu (tyl-
ko grzbiet widaæ, gdy s³ownik stoi na pó³ce). Rozpiêto�æ formatów analizo-
wanych s³owników jest du¿a: najwiêkszy z nich ma format prawie A4, naj-
mniejszy A7, ró¿nica jest wiêc o�miokrotna.

Powy¿szy podzia³ jest czysto zewnêtrzny, ale do�æ dobrze skorelowany
z innymi cechami s³ownika. S³owniki du¿e zwykle maj¹ tward¹ oprawê, naj-
wiêcej hase³ i najwy¿sz¹ cenê, przeznaczone s¹ wiêc dla najbardziej wyma-
gaj¹cego odbiorcy. S³owniki �rednie maj¹ oprawê tward¹ lub miêkk¹ (kar-
tonow¹, rzadziej plastikow¹), mniej hase³ i zwykle s¹ tañsze, mog¹ zatem
stanowiæ kompromis miêdzy jako�ci¹ a cen¹. S³owniki ma³e sprzedawane
s¹ przewa¿nie w miêkkich ok³adkach, maj¹ z regu³y najmniej hase³, ale
i najni¿sz¹ cenê, a przeznaczone s¹ g³ównie dla ma³o wymagaj¹cych od-
biorców (stosunkowo ³atwo znale�æ je w kioskach). Co prawda, wydawcy
robi¹ wiele, aby zmyliæ czytelnika i �rednich rozmiarów s³ownik zaprezen-
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towaæ mu jako wielki albo przeciwnie � jako kieszonkowy3 . Format s³ow-
nika nie zawsze wiêc jest odzwierciedleniem jego zawarto�ci � czasem bywa
jedynie kamufla¿em. Poniewa¿ jednak nam chodzi o intencjonalny obraz
s³ownika, jaki kre�l¹ wydawcy na ok³adkach, wa¿niejsze s¹ dla nas wizual-
ne cechy ksi¹¿ki ni¿ jej faktyczna zawarto�æ.

Bior¹c pod uwagê za³o¿onego odbiorcê s³ownika, podzielili�my analizo-
wane s³owniki nastêpuj¹co:

� s³owniki dla wszystkich � 33 tytu³y,
� s³owniki dla uczniów � 19 tytu³ów.
Do drugiej grupy zaliczyli�my s³owniki, których tytu³, tekst na ok³adce

lub zawarto�æ (przede wszystkim obecno�æ ilustracji) wskazywa³y na adre-
sata w wieku szkolnym � ucznia szko³y podstawowej lub gimnazjum,
w mniejszym stopniu liceum. Brak takich wskazówek sprawia³, ¿e ksi¹¿kê
kwalifikowano do grupy �dla wszystkich�. W niektórych wypadkach kwali-
fikacja by³a trudna i byæ mo¿e nietrafna. Zainteresowany czytelnik mo¿e j¹
zweryfikowaæ, gdy¿ na li�cie analizowanych s³owników podano oznaczenia
poszczególnych grup.

Jak widaæ z przytoczonych zestawieñ, przewa¿aj¹ s³owniki ortograficz-
ne ma³ych i �rednich rozmiarów, tañsze i ³atwiejsze do przygotowania,
zw³aszcza dla drobnego wydawcy. Ich przewaga bêdzie jeszcze wyra�niej-
sza, je�li uwzglêdni siê fakt, ¿e a¿ 6 spo�ród s³owników du¿ych to ksi¹¿ki
dla uczniów � wydrukowane du¿¹ czcionk¹ i czêsto bogato ilustrowane.
W ich wypadku format nie jest oczywi�cie odzwierciedleniem objêto�ci.

Widaæ te¿, ¿e wydawcy faworyzuj¹ s³owniki �dla wszystkich�. Prawdo-
podobnie wol¹ nie okre�laæ jasno odbiorcy, aby nie eliminowaæ potencjal-
nych nabywców z innych grup ni¿ za³o¿ony adresat. Jeden z analizowa-
nych przez nas s³owników scharakteryzowano na przyk³ad jako �rodzinny�,
przeznaczony zarówno dla m³odzie¿y, jak i dla doros³ych. S³owników, w któ-
rych sam tytu³ wskazuje na odbiorcê w wieku szkolnym, jest w analizowa-
nym zbiorze tylko 12. Pozosta³e zaliczyli�my do grupy �dla uczniów� na
podstawie innych informacji zawartych na ok³adce.

3 Na przyk³ad Wielki s³ownik ortograficzny jêzyka polskiego Wilgi, wydany w 1999
r. w formacie A4, zosta³ rok pó�niej wydany w dwukrotnie mniejszym formacie A5
pod zmienionym tytu³em: Ortograficzny s³ownik jêzyka polskiego. Liczba stron przy
tym zwiêkszy³a siê, ale zawarto�æ pozosta³a ta sama, sk¹d widaæ, ¿e Wielki s³ow-
nik� nie by³ a¿ tak wielki, jakim go przedstawiano. Inny przyk³ad: Kieszonkowy
s³owniczek ortograficzny PWN, wydany w 2001 r. w formacie B6, rok pó�niej ukaza³
siê w mniejszym formacie A6. Ciekawe, ¿e po zmniejszeniu przesta³ siê nazywaæ
kieszonkowym i otrzyma³ neutralny tytu³: S³ownik ortograficzny. Tak¿e Wydawnic-
two Delta tê sam¹ ksi¹¿kê sprzedaje pod dwoma tytu³ami � jako Podrêczny s³ow-
nik wspó³czesnego jêzyka polskiego (format B6, oprawa plastikowa) i jako Praktyczny
s³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego (format A5, oprawa ca³opapierowa). Podob-
nie Wydawnictwo Europa � jego S³ownik ortograficzny formatu A5 i Szkolny s³ow-
nik ortograficzny formatu A6 to w istocie ta sama ksi¹¿ka.
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Taka postawa wydawców nie sprzyja doskonaleniu s³owników i dosto-
sowywaniu ich do potrzeb ró¿nych grup u¿ytkowników, ale wynika z roze-
znania w postawach i zachowaniach nabywców. Jak wykaza³y badania
wykonane na próbie oko³o 1000 Polaków w maju 2001 r., zlecone przez
PWN, ok. 60 proc. klientów kupuje encyklopedie i s³owniki na w³asny u¿y-
tek, a ok. 30 proc. dla dziecka do szko³y. Motywacje nabywców rozk³adaj¹
siê wiêc w przybli¿eniu tak, jak przedstawia siê podzia³ ogó³u s³owników
ortograficznych na grupê �dla wszystkich� i grupê �dla uczniów�. Widaæ te¿,
¿e wydawcy, którzy nie planuj¹ kosztownej promocji swojego s³ownika w �ro-
dowisku szkolnym, ca³kiem rozs¹dnie czyni¹, adresuj¹c go �do wszystkich�.
Mog¹ wówczas liczyæ na zainteresowanie ok. 90 proc. kupuj¹cych.

TYTU£Y

O tytu³ach s³owników mo¿na by napisaæ odrêbn¹ pracê. Dawniejsze
s³owniki tytu³owano: dykcjonarz, wokabularz, glosariusz, nomenklator, te-
zaurus, mownik. Wspó³czesne zazwyczaj nosz¹ miano s³ownik, ale niektóre
okre�lane s¹ jako encyklopedia, leksykon, indeks, ksiêga, alfabet, a nawet
biblia. Oto kilka przyk³adów wybranych z katalogu Biblioteki Narodowej:
Encyklopedia �drugiej p³ci�, Leksykon PRL-u, Indeks a tergo�, Ksiêga afo-
ryzmów, Alfabet Amora, Biblia witamin. Niektóre z tych ksi¹¿ek maj¹ cha-
rakter bardziej encyklopedyczny ni¿ s³ownikowy, ale wykluczyæ ich nie spo-
sób, gdy¿ granica miêdzy s³ownikiem a nies³ownikiem jest do�æ p³ynna (zob.
Piotrowski 2001: 15�50), a wielo�æ okre�leñ, tyle¿ barwnych, co asekura-
cyjnych, sama tego dowodzi.

S³ownik, jak zauwa¿y³ Landau (2001: 6), to s³owo potê¿ne � symbol
autorytetu, wiedzy i precyzji. Pokusa, aby ksi¹¿kê o charakterze informa-
cyjnym nazwaæ s³ownikiem, jest silna, gdy¿ taki tytu³ zdaje siê obiecywaæ
lepsz¹ sprzeda¿. Wiêkszo�æ s³owników ortograficznych ma w³a�nie s³owo
s³ownik w tytule. Jedyne wyj¹tki w naszym zbiorze to Leksykon ortograficz-
ny (nazwany tak zapewne dlatego, ¿e w przeciwieñstwie do innych s³owni-
ków ortograficznych zawiera te¿ wymowê trudniejszych wyrazów, ich defi-
nicje, kwalifikatory, a niekiedy nawet przyk³ady u¿ycia) oraz Poradnik
ortograficzny (de facto bêd¹cy przede wszystkim s³ownikiem, choæ do�æ
osobliwym, zob. Bañko 2003). Wyj¹tki mniej wyra�ne, w³a�ciwie potwier-
dzaj¹ce regu³ê, to Kieszonkowy s³owniczek ortograficzny, Szkolny s³owni-
czek ortograficzny i S³owniczek Ortograficzny Jêzyka Polskiego (z tak¹ pi-
sowni¹ na ok³adce).

Tylko co czwarty z analizowanych s³owników zawiera w tytule informa-
cjê o jêzyku � s³usznie chyba zak³ada siê, ¿e s³ownik ortograficzny wydru-
kowany po polsku musi byæ s³ownikiem polszczyzny. Inne okre�lenia wy-
stêpuj¹ce w tytu³ach to: szkolny (8 razy) i uczniowski (1); nowy (4), podrêczny
(2), uniwersalny (1), praktyczny (1) i popularny (1); wielki (3), du¿y (2) i kie-
szonkowy (2). W 3 tytu³ach podkre�lono wspó³czesno�æ s³ownika, w 3 wska-
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zano na obecno�æ w nim informacji fleksyjnych lub gramatycznych,
w 2 innych na obecno�æ ilustracji, a w 11 na obecno�æ zasad pisowni i in-
terpunkcji. Jak widaæ, zasady te s¹ bardzo wa¿n¹ cech¹ w kre�lonym przez
wydawców obrazie s³ownika, inn¹ wa¿n¹ cech¹ jest jego nowo�æ i wspó³-
czesno�æ. Ciekawe, ¿e czê�ciej podkre�la siê znaczne rozmiary ksi¹¿ki ni¿
ma³e. S³owo ma³y jest traktowane jako deprecjonuj¹ce, zamiast ma³y mówi
siê wiêc podrêczny lub praktyczny4.

Powy¿sze dane dotycz¹ tytu³ów widocznych na ok³adkach. Tytu³ na stro-
nie tytu³owej jest w kilku wypadkach inny i przewa¿nie d³u¿szy, ale nie
zmienia to w istotny sposób obrazu rzeczy. Warto dodaæ, ¿e najprostszy
tytu³ � S³ownik ortograficzny � przys³uguje a¿ 10 ksi¹¿kom w naszym
zbiorze, a jego wariant dla uczniów � Szkolny s³ownik ortograficzny � 4
ró¿nym s³ownikom. Liczby te by³yby wiêksze, gdyby zignorowaæ podtytu³y
drukowane mniejsz¹ czcionk¹ na ok³adkach.

OBRAZ IDEALNEGO S£OWNIKA

Analiza tytu³ów ujawni³a pewne cechy s³ownika ortograficznego, które
w oczach wydawców (i zapewne odbiorców) uchodz¹ za po¿¹dane. Obraz
idealnego s³ownika ortograficznego o wiele pe³niej rysuje siê jednak w tek-
stach informacyjno-reklamowych zamieszczanych na ok³adkach. Sk³adaj¹
siê nañ nastêpuj¹ce elementy, które wymieniamy tu wed³ug ich hierarchii,
zaczynaj¹c od tych, które pojawi³y siê w najwiêkszej liczbie s³owników.

Wielko�æ

W 34 s³ownikach ok³adka podaje liczbê hase³. Mo¿na by siê spodzie-
waæ, ¿e wydawcy zechc¹ eksponowaæ tylko du¿e liczby, rzeczywisto�æ jest
jednak inna: najwiêkszy s³ownik, wed³ug informacji z ok³adki, ma �182.154
has³a� [50], najmniejszy �blisko 4000 hase³� [6]. Tak du¿a rozpiêto�æ wyni-
ka czê�ciowo st¹d, ¿e s³owniki ró¿ni¹ siê formatem, grubo�ci¹ i wskaza-
niem adresata: mniejsze lub przeznaczone dla uczniów s¹ z regu³y mniej
zasobne w wyrazy.

4 Potwierdzeniem tego jest Ma³y s³ownik ortograficzny jêzyka polskiego wydaw-
nictwa Ex Libris, na ok³adce nazwany po prostu S³ownikiem ortograficznym jêzyka
polskiego. Wydawcy unikaj¹ s³owa ma³y w tytu³ach wszelkich s³owników, nie tylko
ortograficznych. W 2002 r. PWN przemianowa³ swój Ma³y s³ownik jêzyka polskiego
na Nowy s³ownik jêzyka polskiego, bez zmiany zawarto�ci. Ten sam wydawca wznowi³
Mini s³ownik angielsko-polski polsko-angielski T. Piotrowskiego i Z. Saloniego PWN
pod tytu³em S³ownik angielsko-polski polsko-angielski. Tendencji do werbalnego po-
wiêkszania s³owników opiera siê jeszcze Towarzystwo Mi³o�ników Jêzyka Polskie-
go, które dopracowa³o siê ca³ej serii ma³ych s³owników (Ma³y s³ownik frazeologicz-
ny wspó³czesnego jêzyka polskiego, Ma³y s³ownik poprawnej polszczyzny, Ma³y
s³ownik synonimów, Ma³y s³ownik odmiany nazw w³asnych i in.).
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Liczby dzia³aj¹ na wyobra�niê i niekoniecznie trzeba stu kilkudziesiê-
ciu tysiêcy hase³, aby informacja liczbowa osi¹gnê³a swój cel. Niektórzy
wydawcy poprawiaj¹ ogólne wra¿enie, do liczby hase³ dodaj¹c liczbê form
fleksyjnych: �zawiera 350 tys. wyrazów i ich form� � deklaruje s³ownik [51],
najwiêkszy pod wzglêdem formatu (prawie A4). �Oko³o 15 tysiêcy najczê-
�ciej potrzebnych wyra¿eñ i form� � wtóruje mu s³ownik [32], formatu za-
ledwie A7. Z ok³adki nie wynika, ile w wymienionych s³ownikach jest ha-
se³, a ile form przyhas³owych, widaæ jednak, ¿e tysi¹ce, i ta liczba powinna
wystarczyæ.

Aby zwiêkszyæ dzia³anie liczb, zwykle poprzedza siê je s³owem ponad:
�Najwiêkszy s³ownik wydany w Polsce. Ponad 160 tysiêcy hase³� � infor-
muje nalepka na s³owniku Muzy [34]. Ponad jest dwukrotnie czêstsze ni¿
oko³o, a blisko wystêpuje najrzadziej. Wydawcy zwykle podaj¹ okr¹g³e licz-
by, przypuszczalnie wiêksze od faktycznych (w zwi¹zku z tym mo¿na w¹t-
piæ w prawdziwo�æ owego ponad). Inn¹ drogê wybrano w s³owniku Bertel-
smana [50], który przebi³ Muzê liczb¹ hase³ i dok³adno�ci¹: �najwiêkszy
s³ownik ortograficzny w Polsce � zawiera 182.154 has³a�. Podanie dok³ad-
nej liczby ma budziæ zaufanie odbiorców.

Aktualno�æ

W 30 wypadkach ok³adka podkre�la aktualno�æ s³ownika. Oto wybrane
przyk³ady:

Zaktualizowana pisownia!/ Najnowsze wyrazy! [2]
ca³kowicie nowe wydanie najwiêkszego s³ownika ortograficznego PWN/ na nowo opraco-
wane zasady pisowni i interpunkcji [9]
najbardziej aktualne s³ownictwo [10]
zgodny z najnowszymi zmianami w ortografii [11]
najnowsze zmiany w pisowni z lat 1992�1998, m.in. w zakresie �nie� z imies³owami [22]
najbardziej aktualny s³ownik obejmuj¹cy wyrazy, które wesz³y do polszczyzny w ostat-
nich latach czy nawet miesi¹cach [50]

Jak widaæ, deklarowana aktualno�æ dotyczy hase³ i zasad pisowni. Je-
�li chodzi o has³a, to nawet najmniejsze s³owniki rzekomo uwzglêdniaj¹
najnowsze s³ownictwo. Trudno to jednak sprawdziæ, gdy¿ ¿aden s³ownik
z wyj¹tkiem [52] nie wymienia na ok³adce ani jednego spo�ród �najnow-
szych wyrazów�. Do deklaracji wydawców nastawia sceptycznie te¿ fakt, ¿e
a¿ w 7 s³ownikach znajduj¹cych siê na naszej li�cie nie podano roku wyda-
nia. Te za� s³owniki, które maj¹ rok wydania na stronie tytu³owej, nieko-
niecznie zosta³y po raz pierwszy wydane w tym roku.

Deklarowana aktualno�æ zasad ma zwi¹zek ze zmianami w pisowni,
które uchwali³a Komisja Kultury Jêzyka Komitetu Jêzykoznawstwa PAN
i Rada Jêzyka Polskiego, zw³aszcza za� ze zmian¹ pisowni zaprzeczonych
imies³owów przymiotnikowych. Choæ zmiany nie by³y rewolucyjne, da³y
okazjê wydawcom, by zaprezentowali swoje s³owniki jako zgodne z naj-
nowsz¹ ortografi¹, zas³uguj¹ce na to, aby je kupiæ i zast¹piæ nimi stare,
ju¿ nieaktualne.
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Zasady pisowni

W 29 s³ownikach tekst na ok³adce informuje o uwzglêdnieniu zasad
pisowni (czêsto dodaje siê te¿: i interpunkcji). Obecno�æ zasad pisowni czê-
sto wynika ju¿ z tytu³u s³ownika, widzimy wiêc, ¿e jest ona wa¿n¹ cech¹
s³ownika idealnego.

Choæ w kilku s³ownikach ortograficznych tekst zasad przekroczy³ sto
stron, ich wydawcy nie chwal¹ siê tym � podkre�laj¹ raczej przejrzysto�æ
opracowania [50], paralelno�æ zasad [51], a najczê�ciej ich aktualno�æ.
Wydawcy mniejszych s³owników s¹ w lepszej sytuacji � ich zasady s¹
zwiêz³e, syntetyczne, podstawowe, najwa¿niejsze, skrócone. Mniej wa¿na
okazuje siê tutaj jako�æ, bardziej ilo�æ, przy czym � zastanawiaj¹ce � im
mniej, tym lepiej. Skrajnym przyk³adem jest 1198-stronicowy s³ownik [15],
w którym zasady pisowni zajmuj¹ tylko 12 stron. Nie przeszkodzi³o to au-
torowi nazwaæ go Poradnikiem ortograficznym.

Zasady pisowni nie mog¹ byæ charakteryzowane jako obszerne ani d³u-
gie, gdy¿ kolidowa³oby to z za³o¿on¹ przystêpno�ci¹ s³ownika. Choæ ka¿dy
�wiadomy u¿ytkownik polszczyzny (i zapewne niejeden wydawca) wie, ¿e
ranga zasad w ortografii jest wiêksza ni¿ listy hase³, w tekstach informacyj-
no-reklamowych zasady s¹ zawsze pokrzywdzone. Ale krzywdzi je te¿ wielu
u¿ytkowników s³owników, którzy, szukaj¹c rozwi¹zania jakiej� w¹tpliwo�ci
ortograficznej, zagl¹daj¹ wy³¹cznie do listy hase³. Je�li nie znajd¹ tam od-
powiedzi na swoje pytanie, odk³adaj¹ s³ownik z rezygnacj¹. Wydaje siê, ¿e
na zmianê postaw u¿ytkowników mog³oby wp³yn¹æ redagowanie zasad w ko-
lejno�ci alfabetycznej, jak w S³owniku ortograficznym Jana Grzeni [25], gdzie
problemy ogólne omówiono pod has³ami takimi, jak: Alfabet, Apostrof, Bo-
gowie, Cie�niny, Czasopisma, Daty, Dzielenie wyrazów, Dzielnice miast,
Grzeczno�æ, Modlitwy, Pogrubienie, a tak¿e np. a, aby, ê, gie, ge, nie. Szko-
da, ¿e wydawca tego s³ownika bardzo sk¹po, wrêcz ascetycznie informuje
czytelników o tej godnej uwagi innowacji.

Informacje gramatyczne

W 25 s³ownikach wskazano na obecno�æ form fleksyjnych, rzadziej in-
nych informacji gramatycznych. ̄ aden s³ownik nie przytacza wszystkich form
odmiany wyrazów i wiele z nich informuje mimochodem, ¿e zawiera tylko
formy trudne ortograficznie. Jedynie s³ownik Bertelsmana [50] reklamowany
jest jako �uwzglêdniaj¹cy pe³n¹ odmianê (fleksjê) wszystkich wyrazów�, ale
i to okazuje siê obietnic¹ na wyrost, gdy¿ przy has³ach czasownikowych nie
podano w nim form z³o¿onych, a przy has³ach przymiotnikowych ograniczo-
no siê do wskazania zakoñczeñ mianownika formy ¿eñskiej, nijakiej i mê-
skoosobowej. Braki te rekompensuje obecno�æ tabel odmiany wyrazów.

Kilka s³owników podaje pe³ne formy fleksyjne zamiast samych zakoñ-
czeñ. Zwyczaj ten � praktykowany w s³ownikach Wilgi, Delty i Europy �
mo¿e s³u¿yæ tyle¿ wygodzie u¿ytkowników, co leksykografów, tych ostat-
nich bowiem zwalnia z przestrzegania zasad skracania form. Przede wszyst-
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kim jednak s³u¿y on wzglêdom marketingowym: pomaga ze s³ownika �red-
nich rozmiarów uczyniæ s³ownik �wielki� (zob. przypis 3), a jednocze�nie
pozwala wydawnictwu zaprezentowaæ siê jako firma dbaj¹ca o klienta.

Autorytet

W 19 ksi¹¿kach z naszej listy wydawcy staraj¹ siê na ok³adce budowaæ
autorytet s³ownika. Niektórzy podaj¹ tytu³y naukowe przy nazwiskach auto-
rów lub redaktorów naukowych [10, 22, 29, 36], inni przytaczaj¹ opinie pro-
fesorskie [7, 15, 50], jeszcze inni powo³uj¹ siê na Radê Jêzyka Polskiego lub
Komisjê Kultury Jêzyka Komitetu Jêzykoznawstwa PAN [9, 31, 51, 52]. Na
ogó³ cia³a te przywo³ywane s¹ po to, by powiedzieæ, ¿e s³ownik uwzglêdnia
uchwalone przez nie zmiany w ortografii. W jednym wypadku [52] ok³adka
informuje o pozytywnym zaopiniowaniu s³ownika przez Radê Jêzyka Polskiego.

Rzadziej autorytet s³ownika jest budowany na do�wiadczeniu dydak-
tycznym autorów [32, 33], na ich dokonaniach naukowych [4, 20, 51] lub
na marce innego s³ownika tego samego wydawcy [14, 31].

Eksponowanie niektórych nazwisk na ok³adkach stoi w kontra�cie z po-
mijaniem innych. W kilku s³ownikach [18, 27, 35, 37, 42, 44] autorzy zo-
stali wymienieni dopiero na stronie zatytu³owej � tam, gdzie podaje siê
informacjê o korekcie, sk³adzie i notê copyright. Nie wiadomo, czy nalegali
na to wydawcy, czy te¿ autorzy sami ocenili swój udzia³ tak skromnie.

£atwo�æ u¿ycia

Tê cechê podkre�lono na ok³adkach 14 s³owników. Oto przyk³adowe
sformu³owania:

³atwo z niego korzystaæ/ w prosty sposób wyja�nia zasady pisowni [6]
Aby z po¿ytkiem korzystaæ z tego s³ownika, niewiele trzeba � wystarczy znaæ polski al-
fabet [11]
Chcesz wiedzieæ, jaki to s³ownik?/ Najprostszy [28]
prosto ujête i ³atwe do zapamiêtania obja�nienia [43]
przepisy ortograficzne i interpunkcyjne podane w formie przystêpnej dla uczniów [46]
regu³y ortograficzne podane bezpo�rednio przy has³ach/ [�] piktogramy u³atwiaj¹ce za-
pamiêtanie pisowni k³opotliwych s³ów [48]
przyjazny dla u¿ytkownika uk³ad � maksimum informacji ortograficznych i poprawno-
�ciowych znajduje siê przy konkretnym ha�le [50]
porównawcze zestawienie regu³ ortografii i interpunkcji, u³atwiaj¹ce ich zapamiêtanie [51]

Za³o¿ona przystêpno�æ s³ownika ma byæ przeciwwag¹ dla trudno�ci
polskiej ortografii. Te ostatnie bywaj¹ wyolbrzymiane po to, aby podkre�liæ
walory danego s³ownika:

Ortografia i interpunkcja jêzyka polskiego nale¿¹ do najtrudniejszych na �wiecie. [�]
W tej sytuacji jego najnowszy podrêczny S³ownik ortograficzny z zasadami pisowni i in-
terpunkcji staje siê ksi¹¿k¹, któr¹ po prostu mieæ trzeba [39].

Inni wydawcy jednak tak dalece posuwaj¹ siê w kreowaniu obrazu s³ow-
nika przystêpnego, ¿e podwa¿aj¹ istnienie wyrazów �trudnych�, bior¹c to
s³owo w cudzys³ów [32].
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Zró¿nicowanie zasobu wyrazowego

Ok³adki 12 s³owników informuj¹ o zró¿nicowaniu ich zasobu leksykal-
nego. Poprzez zró¿nicowanie s³ownictwa wydawcy podkre�laj¹ bogactwo
s³ownika. Sama liczba hase³ nie jest bowiem tak sugestywna, jak wskaza-
nie ich rodzajów i �róde³:

s³ownictwo ogólnopolskie, terminy specjalistyczne, profesjonalizmy, wyrazy potoczne, licz-
ne polskie i obce nazwy w³asne [50]
bogaty wybór nazw w³asnych, skrótów i skrótowców [14]
s³ownictwo potoczne i techniczne [25]
wyrazy [�] zaczerpniête ze szkolnych podrêczników i lektur, z czasopism m³odzie¿owych
oraz tekstów jêzyka mówionego [23]

Nierzadkie s¹ sformu³owania typu X i nie X, tautologiczne, ale dzia³aj¹-
ce na wyobra�niê:

nazwy pospolite i nazwy w³asne [7]
s³ownictwo polskie, rodzime i zapo¿yczone/ znacznie poszerzony wybór nazw w³asnych,
polskich i obcych [9]
zarówno z zakresu potocznego jêzyka [,] jak równie¿ specjalistycznych odmian polszczy-
zny [44]

Informacje o dzieleniu wyrazów

Tylko w 6 s³ownikach w naszej próbce obecno�æ informacji o dzieleniu
wyrazów wyeksponowano na ok³adce: [9, 11, 14, 36, 50, 52]. Najwidoczniej
informacje te uchodz¹ za ma³o potrzebne lub ma³o atrakcyjne handlowo.
Zreszt¹ na li�cie hase³ wiêkszo�ci wspó³czesnych s³owników ortograficznych
nie ma ¿adnych informacji o dzieleniu wyrazów. Pod tym wzglêdem polska
ortoleksykografia5, rozpatrywana en bloc, uczyni³a krok wstecz w porówna-
niu z okresem sprzed 1990 r., gdy w s³ownikach podawano miejsca podzia-
³ów obowi¹zkowych.

Z drugiej strony w niektórych wspó³czesnych s³ownikach oprócz miejsc
podzia³ów obowi¹zkowych zaznacza siê miejsca podzia³ów zalecanych. Pio-
nierami byli autorzy Ortograficznego s³ownika ucznia (wyd. 1., 1994), któ-
rzy miejsca te oznaczyli w ró¿ny sposób, daj¹c tym samym przyk³ad stoso-
wania dwóch norm w ortografii. Nowy s³ownik ortograficzny PWN (1996),
zachowuj¹c rozró¿nienie podzia³ów obowi¹zkowych i zalecanych w tek�cie
zasad, zniós³ je w zapisie hase³, przez co rozró¿nienie to os³abi³ i zmargina-
lizowa³. Niektórzy autorzy i wydawcy poszli nastêpnie �ladem s³ownika PWN,
inni natomiast ci¹gle trzymaj¹ siê starej praktyki, polegaj¹cej na oznacza-
niu tylko podzia³ów obowi¹zkowych. Najliczniejsi � jak powiedzieli�my �
w ogóle zrezygnowali ze wskazywania jakichkolwiek podzia³ów.

5 Termin ten proponujê w pracy Bañko (2003) jako nazwê tej czê�ci s³ownikar-
stwa, która obejmuje s³owniki ortograficzne.
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Nowoczesno�æ

W 5 wypadkach [7, 16, 32, 46, 48] ok³adki podkre�laj¹ nowoczesno�æ
lub nowatorstwo s³ownika. Przewa¿nie s¹ to zapewnienia go³os³owne, gdy¿
nie towarzyszy im ¿adne uzasadnienie takiej oceny. Po¿¹dany obraz s³ow-
nika buduj¹ sformu³owania w rodzaju: �oparty na najnowszych za³o¿eniach
metodologicznych� lub �nowoczesna i nowatorska pozycja leksykograficz-
na�. Do pod�wiadomych skojarzeñ odwo³uje siê Nowy s³ownik ortograficz-
no-gramatyczny Europy, którego ok³adkê i obwolutê zdobi logo z napisem
�s³owniki 21 wieku�.

Atrakcyjna forma graficzna

Tê cechê podkre�lono na ok³adkach 4 s³owników przeznaczonych dla
najm³odszych u¿ytkowników:

kolorowe wyró¿nienia trudno�ci ortograficznych [48]
ponad 200 ilustracji, które ucz¹ i bawi¹ [6]
piêkne ilustracje/ przejrzysta szata graficzna [29]
300 pomys³owych rysunków [35]

Walory dydaktyczne

Tylko 2 s³owniki wyra�nie podkre�laj¹ tê cechê, a oba s¹ przeznaczone
dla uczniów:

Nie jest to zwyczajny s³ownik ortograficzny. Dowiesz siê z niego nie tylko JAK pisaæ s³o-
wa sprawiaj¹ce trudno�ci ortograficzne, lecz tak¿e DLACZEGO pisaæ je w³a�nie w taki
sposób [48]
pomaga zrozumieæ zasady pisowni [28]

Cena

Tylko 2 s³owniki [21, 22] eksponuj¹ nisk¹ cenê: pierwszy podaje liczbê
9,90 z³ na awersie ok³adki, drugi zachêca sloganem S³ownik za dychê. S³ow-
ników maj¹cych atrakcyjn¹ cenê jest wiêcej, ale wydrukowanie ceny na
egzemplarzu wi¹¿e rêce wydawcy i sprzedawcy. Poza tym kuszenie cen¹
jest ryzykowne, gdy¿ mo¿e obudziæ stereotyp, ¿e co tanie, to tandetne.

Inne cechy

Inne ni¿ wy¿ej wymienione cechy s³ownika rzadziej s¹ wskazywane na
ok³adkach. Do nich nale¿¹ np.:

wymowa i akcentowanie/ [�] obja�nienia hase³ trudnych [7]
spis trudniejszych zakoñczeñ wyrazowych [11]
regu³y pisowni w kolejno�ci alfabetycznej [25]
regu³ki ortograficzne, przys³owia i popularne powiedzenia wplecione w tekst s³ownika [29]
formy zalecane ze wzglêdów poprawno�ciowych [36]
osobne wyszczególnienie trudnych przyk³adów pisowni [46]
jasny system kwalifikatorów [50]
porównawcze zestawienie regu³ [51]
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zbiór dyktand, od ³atwiejszych do najtrudniejszych, daj¹cych mo¿liwo�æ sprawdzenia
znajomo�ci ortografii [51]
liczne odes³ania od hase³ do zasad pisowni [52]
spis wyrazów równobrzmi¹cych o ró¿nej pisowni [52]

Powy¿sza lista obejmuje elementy innowacyjne i ambitnemu, a przy tym
lubi¹cemu ryzyko wydawcy mo¿e podsun¹æ pomys³ opracowania oryginal-
nego s³ownika.

Mimowolna antyreklama

Analizuj¹c ok³adki, nie sposób pomin¹æ b³êdów i innych usterek jêzy-
kowych, podwa¿aj¹cych zaufanie do s³ownika jako ca³o�ci. Brak przecinka
jest tu naj³agodniejszym przewinieniem. Kilka razy wystêpuj¹ w naszym
materiale sformu³owania dwuznaczne, a nawet tautologiczne, np.: �skróco-
ne zasady pisowni podaj¹ w sposób przystêpny i zwiêz³y najwa¿niejsze re-
gu³y ortografii� [13]. Kilka razy te¿ na ok³adce zastosowano rozdzieln¹ pi-
sowniê zaprzeczonych imies³owów przymiotnikowych, mimo ¿e s³ownik na
pierwszym miejscu podaje pisowniê ³¹czn¹. Dwukrotnie �le przytoczono
nazwê Komisji Kultury Jêzyka Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, nazywaj¹c
j¹ Komisj¹ Kultury Jêzyka Polskiego [32, 33]. Raz nawet tytu³ s³ownika zosta³
zapisany z b³êdem: S³ownik Ortograficzny Jêzyka Polskiego [17]. Jego wy-
dawca � Przedsiêbiorstwo Handlowo Wydawnicze [!] ELAN � swoj¹ nazwê
na stronie tytu³owej te¿ poda³ z b³êdem.

S£OWNIK IDEALNY � SPRZECZNO�CI I NIEJASNO�CI

Powy¿sza analiza pokaza³a, ¿e idealny (z handlowego punktu widzenia)
s³ownik ortograficzny powinien mieæ:

� tysi¹ce hase³ ró¿nego rodzaju, najlepiej powy¿ej jakiej� okr¹g³ej liczby,
� najnowsze wyrazy, niezale¿nie od objêto�ci,
� aktualne i zwiêz³e zasady pisowni,
� liczne formy fleksyjne, najlepiej w pe³nym brzmieniu,
a ponadto powinien byæ:
� autorytatywny,
� ³atwy w u¿yciu.
Inne cechy s¹ wymieniane rzadziej, mo¿na wiêc uznaæ je za drugorzêdne.
Okaza³o siê te¿, ¿e kre�lony na ok³adkach idea³ s³ownika w niewielkim

stopniu ró¿ni siê w zale¿no�ci od wielko�ci ksi¹¿ki i jej adresata. Ró¿nice
widaæ dopiero w zakresie cech drugorzêdnych. Po pierwsze, im mniejszy
s³ownik, tym bardziej cenion¹ cech¹ staje siê zwiêz³o�æ zasad. Po drugie,
s³owniki dla uczniów, zw³aszcza najm³odszych, powinny byæ atrakcyjne
graficznie, powinny te¿ mieæ walory dydaktyczne.

S¹dzimy, ¿e ten obraz s³ownika odpowiada spo³ecznym wyobra¿eniom
o idealnym s³owniku ortograficznym. Jest to przypuszczenie uzasadnione
o tyle, ¿e reklama kszta³tuje gusty odbiorców, ale i schlebia im. A zatem to,
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co wydawcy pisz¹ o swoich s³ownikach na ok³adkach, powinno byæ w du¿ej
mierze zgodne z tym, czego odbiorcy oczekuj¹.

Oczekiwania spo³eczne mo¿na oczywi�cie badaæ metod¹ ankietow¹. Cie-
kawe, ¿e olsztyñscy nauczyciele poloni�ci, ankietowani przez Danutê Piper
(2003), trochê inaczej przedstawili hierarchiê czynników wp³ywaj¹cych na
ich decyzjê o zakupie s³ownika ortograficznego, ni¿ mo¿na by wnioskowaæ
na podstawie analizy ok³adek. Twierdzili mianowicie, ¿e kieruj¹ siê przede
wszystkim tym, kto jest autorem s³ownika, nastêpnie za� bior¹ pod uwagê
jego aktualno�æ, czê�æ opisow¹ (zasady pisowni) i rok wydania. Najmniej
ceni¹ sobie szatê graficzn¹, format i objêto�æ, niewielk¹ wagê przywi¹zuj¹
te¿ do wydawcy i ceny.

Nie wszystkie wyniki tej ankiety budz¹ zaufanie. Jej autorka w podsu-
mowaniu notuje, ¿e nauczyciele wykazuj¹ s³ab¹ orientacjê w dostêpnych
w Polsce s³ownikach ortograficznych, i wniosek ten wydaje siê s³uszny. Za-
razem jednak jest to wniosek podwa¿aj¹cy wiarygodno�æ ankiety i nasuwa-
j¹cy my�l, ¿e respondenci napisali o tym, o czym ich zdaniem wypada³o na-
pisaæ, a nie o tym, jak zachowaliby siê w rzeczywisto�ci. Trudno bowiem
uwierzyæ, aby najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o zakupie s³ownika
ortograficznego mia³a byæ osoba autora, skoro wiêkszo�æ autorów to osoby
nieznane publicznie, a nazwisk czê�ci z nich nie podano nawet na stronie
tytu³owej i ok³adce. Trudno te¿ przypuszczaæ, by format, objêto�æ i cena od-
grywa³y po�ledni¹ rolê w decyzji o zakupie. Z badañ przeprowadzonych przez
pracowników Wydawnictwa Naukowego PWN wynika, ¿e istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na wybór klienta jest marka wydawcy, a nie autor. Wa¿n¹ rolê
odgrywa tak¿e opinia osoby, do której kupuj¹cy ma zaufanie, np. nauczycie-
la. Cena liczy siê mniej, ale w hierarchii i tak jest do�æ wysoko.

Inna ankieta Danuty Piper, przeprowadzona w�ród olsztyñskich gim-
nazjalistów, da³a wyniki bardziej zgodne z nasz¹ analiz¹ ok³adek. Odpo-
wiadaj¹c na pytanie, co ich zdaniem decyduje o przydatno�ci s³ownika or-
tograficznego, gimnazjali�ci wskazywali najczê�ciej na sposób wyja�nienia
zasad pisowni, dalej na objêto�æ s³ownika, jego przejrzysto�æ, obecno�æ zasad
i aktualno�æ. W odró¿nieniu od nauczycieli uczniowie w ogóle nie wymieni-
li kryterium autorskiego jako istotnego dla oceny s³ownika.

Ró¿nica miêdzy wynikami tych ankiet staje siê zrozumia³a, je�li porów-
naæ, z jakich s³owników ortograficznych korzystaj¹ respondenci. Otó¿ prze-
sz³o po³owa nauczycieli korzysta z nieaktualnego ju¿ S³ownika ortograficz-
nego jêzyka polskiego pod red. M. Szymczaka, wydawanego przez PWN
w du¿ych nak³adach od 1975 do 1996 r. Pozostali � o ile mo¿na wierzyæ
ankiecie � siêgaj¹ do zaledwie kilku innych s³owników, które identyfikuj¹
za pomoc¹ nazwisk ich autorów lub redaktorów naukowych: E. Polañskie-
go, S. Jod³owskiego i W. Taszyckiego oraz A. Markowskiego. Uczniowie
natomiast korzystaj¹ z licznych s³owników i nie przywi¹zuj¹ wagi do ich
autorstwa. Jak st¹d wynika, wydawcy, którzy autorytet swoich s³owników
wspieraj¹ na nazwiskach ich twórców, maj¹ wiêksz¹ szansê przekonaæ do
kupna ludzi doros³ych. Ci jednak na ogó³ jaki� s³ownik ju¿ maj¹ i przyzwy-
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czajeni do niego nie s¹ sk³onni do kupna nowego. Wydawcom pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e doro�li, maj¹c zaufanie do konkretnego s³ownika, kupi¹
go swoim dzieciom.

OK£ADKI � INFORMACJA CZY REKLAMA?

Je�li za³ozyæ, ¿e reklam¹ jest komunikat o funkcji perswazyjnej, maj¹-
cy nak³oniæ kogo� do kupna czego�, to trzeba przyj¹æ, ¿e ok³adki wiêkszo-
�ci s³owników ortograficznych zawieraj¹ przynajmniej pewne elementy re-
klamowe. Do takich nale¿¹ niew¹tpliwie: dobór warto�ciuj¹cych epitetów
(najwiêkszy, najbardziej aktualny, nowoczesny, niezbêdny, niezast¹piony,
najprostszy, przystêpny, praktyczny, porêczny, kompletny, wiarygodny, je-
dyny itp.), s³owa bezpo�redniej zachêty (�[ksi¹¿ka, któr¹] po prostu mieæ
trzeba� [39]), obietnice (�spotkanie z ortografi¹ bêdzie ciekaw¹ przygod¹�
[48], �korzystaj¹c z niego w szkole i w domu [,] unikniesz b³êdów� [47]).

Mo¿na na funkcjê ok³adek spojrzeæ szerzej i powiedzieæ, ¿e w³a�ciwie
wszystko, co na nich napisane, ma nak³oniæ klienta do kupna, a wiêc pe³ni
funkcjê reklamow¹. W przeciwieñstwie do wielu innych komunikatów re-
klamowych teksty ok³adek odwo³uj¹ siê przede wszystkim do sfery racjo-
nalnej. Na pozór dominuje w nich czysta informacja, ale informacja ta jest
ukszta³towana tak, aby uzasadniæ s³uszno�æ kupna w³a�nie tego, a nie in-
nego s³ownika.

Wydaje siê, ¿e wysoki status spo³eczny s³ownika sprawia, i¿ teksty in-
formacyjno-reklamowe na ok³adkach s¹ do�æ jednostajne, pozbawione in-
dywidualno�ci, a nawet � mo¿na by rzec � bez pomys³u. Do rzadko�ci
nale¿¹ teksty niesztampowe, np.: �Zanim popadniesz w zniechêcenie z po-
wodu kolejnego ortograficznego niepowodzenia, spróbuj zapoznaæ siê z regu-
³ami pisowni przystêpnie i krótko opisanymi w S³owniku ortograficznym
Edwarda Polañskiego� [21]. Rzadkie s¹ te¿ reklamowe slogany, np. S³ownik
za dychê [22] lub Osobisty doradca jêzykowy [7]. Wydawcy boj¹ siê ekspe-
rymentów, gdy¿ s³ownik to rzecz powa¿na, jego powaga wynika z tradycji,
a tradycja nie lubi raptownych zmian.

Osi¹ kompozycyjn¹ wiêkszo�ci tekstów ok³adkowych jest nienumerowa-
na lista, której elementy s¹ wprowadzane lub rozdzielane jakim� znakiem
graficznym, np. kwadratem. Taka konstrukcja, sama w sobie schematyczna,
nie pozwala wyj�æ poza pewne sformu³owania, ogranicza mo¿liwo�æ oddzia-
³ywania na emocje czytelnika, eliminuje grê znaczeñ, która mog³aby dodaæ
tekstom �wie¿o�ci i atrakcyjno�ci. Schematyczna forma jest te¿ podpórk¹ dla
schematycznych tre�ci: na wiêkszo�ci ok³adek znajdujemy te same informa-
cje, co nieuchronnie prowadzi do retorycznego pytania: skoro wszystkie s³ow-
niki s¹ tak podobne, to dlaczego istnieje ich a¿ tyle?

Nawi¹zuj¹c do tytu³u tego artyku³u � parafrazuj¹cego tytu³ ksi¹¿ki
Walerego Pisarka Poznaæ prasê po nag³ówkach � mo¿emy powiedzieæ, ¿e
na podstawie lektury ok³adek da siê wprawdzie rozpoznaæ s³ownik ortogra-
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ficzny w�ród innych s³owników, ale w niewielkim stopniu mo¿na go poznaæ,
czyli czego� siê o nim dowiedzieæ. Co wiêcej, nawet okre�lenie adresata s³ow-
nika na podstawie tekstu z ok³adki mo¿e byæ trudne. W szczególno�ci for-
my drugoosobowe oraz zaimek ty nie s¹ � wbrew temu, co mo¿na by przy-
puszczaæ � zarezerwowane dla s³owników uczniowskich6.

S³owniki ortograficzne analizowane w tej pracy

Oznaczenia grup: D (s³owniki du¿e), � (�rednie), M (ma³e), W (dla wszystkich),
U (dla uczniów) s¹ zgodne z obja�nieniami zawartymi w artykule, zob. Struktura
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Get to Known a Dictionary from the Cover. Informative-Advertising
Texts on the Covers of Dictionaries

Summary

Based on the analysis of informative-advertising texts placed on the covers of
52 orthographical dictionaries, the author assumes, that, although they allow to
recognize such a dictionary among a range of other ones, they hardly let us know
about the dictionary itself.

The editor


