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Wstęp 

Problem akronimów, skrótowców i skrótów graficznych wzbudza zainteresowa-
nie zarówno w płaszczyźnie językoznawstwa ogólnego, jak i w sferze poznania hi-
storii i stanu współczesnego konkretnych języków. O dużym zainteresowaniu 
akronimami, skrótowcami i skrótami graficznymi w ostatnich latach świadczą poja-
wiające się dość liczne nowe prace (monografie1, słowniki2 i artykuły3) poświęcone 
wyłącznie problemom tych tworów w różnych językach,4 jak również opracowania, 
w których abrewiacja jest rozpatrywana na równi z innymi czynnikami rozwoju ję-
zyka.5 W szeregu prac w centrum uwagi znajdują się zagadnienia ogólnego charak-
teru skrótów i źródła pochodzenia abrewiatur.6 W języku polskim i rosyjskim 
tworzenie nowych słów za pomocą skracania wyrazów, zestawień, nazw wielowyra-
zowych wysunęło się na plan pierwszy i jest najbardziej produktywnym sposobem 
derywacji. Ten sposób słowotwórstwa jest wykorzystywany nie tylko w językach sło-
wiańskich7 i innych językach europejskich,8 lecz jest także szeroko reprezentowany 
w różnych typach języków całego globu.9 

Tradycyjnie, w zależności od sposobu realizacji (artykulacji, wymowy) skrótowca 
w mowie, cała masa abrewiatur dzieli się na dwie grupy: 

a) skróty graficzne; 
b) skrótowce leksykalne. 
Niniejsze studium poświęcone jest dokładnemu i wszechstronnemu opisowi skró-

tów graficznych w języku polskim w porównaniu z językiem rosyjskim. 
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Geneza skrótów graficznych 

Skróty graficzne są jako proces derywacji skutkiem pisma fonetycznego, zaś 
przesłanką ich powstania jest „nadmiar" pisma fonetycznego, odzwierciedlający 
„zbędność" samego języka; z pomocą liter język jest odtwarzany z maksymalną peł-
nią „fonem w fonem".101. M. Jagłom twierdzi, że „dla wszystkich języków europej-
skich zbędność R (tj. nadmiar języka i pisma) znacznie przekracza 50%"." Na tle 
powszechnie przyjętego rozumienia wyrazów ich skrócony zapis postrzegany jest 
jako zjawisko derywacji - skrócenie.12 Zarówno pełny, jak i skrócony zapis wyrazu 
przekazują identyczną informację. A więc skrócona nazwa usuwa nadmiar środków 
graficznych, tj. znaków, przy pomocy których przekazywana jest ta sama informacja. 

W nieliterowych systemach pisma - ideografii albo logografii - jest zdecydowa-
nie mniej możliwości powstawania skrótów graficznych, dlatego też będąca u pod-
staw tych systemów zasada pisma jest już ze swej natury „skróceniem". Zaś przy 
zapisie ideograficznym tj. „słowo w słowo", zbędność języka nie w pełni jest wyra-
żona w piśmie i brak jest niezbędnego warunku pojawienia się skrótów graficznych. 
Zresztą obecnie pod wpływem systemów fonetycznych skróty graficzne (jak rów-
nież skrótowce leksykalne) zaczynają pojawiać się również w piśmie ideograficznym 
(por. w języku chińskim i japońskim).13 

Do kategorii skrótów graficznych bezpośrednio przylegają wypadki skróconego 
i scalonego przekazu informacji przy pomocy literowych i nieliterowych znaków 
umownych, np.: 

§ - paragraf X iks 

% procent y - igrek 

% 0 promil cos - kosinus 
+ - plus ctg - kotangens 

- - minus sin - sinus 

= - równa się tg - tangens 
- kropka log - logarytm 
- wielokropek C - węgiel 

t - przecinek O - tlen 

t - średnik P - fosfor 
W. N. Sannikow uważa za dopuszczalne, mimo zasadniczych różnic, połączenie 

skrótów graficznych i znaków umownych („formuł", „wzorów") w jedną grupę 
w celu ich łącznego rozpatrzenia.14 Pozwala to na ujawnienie specyfiki skrótów gra-
ficznych i prawidłowości przejścia ich do kategorii umownych znaków wraz z utratą 
tej specyfiki (w rezultacie symbolizacji). Inna sprawa to brak zasadniczego rozgrani-
czenia tych dwóch zjawisk i zaliczenie znaków umownych wraz ze skrótami graficz-
nymi do kategorii derywacji za pomocą skrócenia, jakie miało miejsce w XIX wieku15 

oraz obecnie (tj. w XX stuleciu).16 Takie rozszerzające rozumienie zjawiska abrewiacji 
wydaje się nam nieuzasadnione. 
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Kolejnym wewnętrznym warunkiem powstawania skrótów graficznych jest za-
chwianie równowagi między kodem i tekstem, pojawiające się w ogólnym toku roz-
woju historycznego systemów pisma. Antynomia kodu i tekstu, mająca, jak wiadomo, 
związek z nieustannym procesem rozwoju języka17 jest widoczną przyczyną ciągłe-
go rozwoju i doskonalenia pisma (lecz nie abrewiacji, dlatego że derywacja za po-
mocą skrócenia jest pośrednim odzwierciedleniem działalności antynomii, ale nie jej 
bezpośrednim skutkiem). 

Reasumując powyższe należy bardzo wyraźnie podkreślić fakt, że systemy pisma 
poprzedzające pismo fonetyczne, szczególnie zaś ideograficzne, odznaczały się wy-
jątkową wieloznakowością, tj. nadmiernym wydłużeniem kodu. Według danych spe-
cjalistów chińskie pismo ideograficzne na późnym etapie rozwoju nagromadziło około 
60 000 hieroglifów.18 

Historia pisma łacińskiego, greckiego i słowiańskiego świadczy o tym, że rozwią-
zanie antynomii kodu i tekstu szło w kierunku skrócenia tekstu kosztem wprowa-
dzenia do pisma coraz to nowych znaków kodowych uzupełniających w ten sposób 
istniejący stan alfabetu. We współczesnym piśmie rosyjskim na przykład ogólna licz-
ba znaków nieliterowych, tj. umownych jeszcze 80 lat temu wynosiła 8 tys.19 

Przyczyny dostosowania skrótów graficznych 

Jak już wcześniej podkreślano, zastosowanie znaków kodowych przyczynia się 
do skrócenia tekstu, por. „dwa" (3 znaki) i „2" (1 znak), „pięć" (4 znaki) i „5" (1 znak), 
„dziesięć" (8 znaków) i „10" (2 znaki), „tysiąc" (6 znaków) i „1000" (4 znaki); ros.: 
„семь" (3 znaki) i „7" (1 znak), „десять" (6 znaków) i „10" (2 znaki), „тысяча" (6 zna-
ków) i „1000" (4 znaki). Właśnie w kierunku skrócenia tekstu oddziaływuje abrewia-
cja graficzna, jednak skrócony przekaz tekstu przy abrewiacji odbywa się prawie bez 
zwiększania kodu, por. „tysiąc" i tys., w języku rosyjskim „тысяча" i тыс., т. Celem 
zabezpieczenia abrewiacji wprowadza się minimalną liczbę rzeczywiście nowych 
znaków. Zwykle wykorzystywane są już istniejące znaki: 

łącznik: 

b-ka (biblioteka) 
d-ca (dowódca) 
f-ka (fabryka) 
m-c (miesiąc) 
p-ko (przeciwko) 
p-ta (poczta) 
s-ka (spółka) 
W-wa (Warszawa) 
z-ca (zastępca) 

пр-во (правительство) 
р-н (район) 
с-т (сержант) 
т-ра (температура) 
ф-ка (фабрика) 
ф-т (факультет) 
ф-р (фельдшер) 
уч-к (участок) 
х-во (хозяйство) 



ukośna linia (ukośnik): 
m/y (motor yacht) 
n/s (nuclear ship) 
s/s (sail ship) 
m/m (miesiąc w stosunku do 

poprzedniego miesiąca) 
r/r (rok w stosunku 

do poprzedniego roku) 

kropka: 
ad. (adiunkt) 
ang. (angielski) 
b.o. (bez ograniczeń) 
c. (córka) 
cd. (ciąg dalszy) 
cyw. (cywilny) 
cz. (czas; część) 
det. (detaliczny) 
dn. (dnia) 
dram. (dramatyczny) 

д/о (дом отдыха) 
д/с (детский сад) 
д/я (детские ясли) 
ж/д (железная дорога) 
л/с (личный состав) 
п/о (почтовое отделение) 
п/я (почтовый ящик) 

абс. (абсолютный) 
авг. (август, августовский) 
б.п. (без подписи) 
вал. (валютный) 
вв. (века) 
д.в.н. (доктор военных наук) 
деж. (дежурный) 
дет. д. (детский дом) 
да. (длина) 
д.п.(дачный поселок) 

Pismo fonetyczne i zgłoskowe stanowi sprzyjające środowisko, w którym poja-
wiają się i rozwijają skróty graficzne. W związku z tym rodzi się pytanie: Co stanowi 
przyczynę i źródło skrótów graficznych? Zarówno przyczyny, jak i źródła skrótów 
graficznych są zewnętrzne, „ekstralingwistyczne". Do najważniejszych z nich zali-
czamy: 

1. Potrzebę przyspieszenia pisma rękopiśmiennego, spowodowaną wzrostem 
jego społecznej doniosłości. Nieprzypadkowo abrewiacja szczególnie rozwinęła się 
w języku biznesu. 

2. Potrzebę oszczędzania (ekonomii) materiałów piśmiennych, tj. papieru i in-
nych przyborów do pisania. 

3. Potrzebę skróconego, a następnie symbolicznego zapisu, pojawiającą się wraz 
z rozwojem nauki - astronomii, chemii, fizyki, matematyki i in., a także związaną 
z rozwojem produkcji, biznesu i gospodarki rynkowej.20 

Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że wszystkie wyżej wymienione fakty 
są potrzebami piszącego, a nie czytającego. Interesy czytającego są zabezpieczone 
przez reglamentację skrótów graficznych (i znaków umownych). Powstrzymują one 
przed nadużyciem skrótów graficznych. 
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Wewnętrzne (w innym znaczeniu) są również źródła abrewiacji. Pierwsze znaki 
umowne i skróty graficzne w każdym piśmie fonetycznym z reguły są zapożyczane 
z poprzedzających systemów pisma21 z racji sukcesywności rozwoju kultury piśmien-
nictwa. 

Spośród źródeł i „katalizatorów" pierwszych europejskich znaków umownych 
i skrótów graficznych można wymienić następujące: 

1. Przedliterowe, tj. ideograficzne systemy pisma. Nie bez wpływu tych syste-
mów pojawiły się cyfry (liczby), jeden z najwcześniejszych znaków umownych 
w piśmie fonetycznym. 

2. Konsonantyczne systemy pisma. Starożytni Grecy zapożyczyli z nich na przy-
kład skrócony zapis imion świętych, tzw. nomina sacra, które następnie zostały prze-
jęte przez łacinę i języki słowiańskie22. 

3. Wcześniej powstałe systemy fonetyczne pisma u ludów ościennych. 
4. Przedliterowe znaki umowne i rysunki mające zastosowanie w produkcji tzw. 

znaki fabryczne. Pod ich wpływem w starożytnej Rusi powstają skróty graficzne jako 
stemple na wyrobach. 

5. Zasób alfabetu, wzór liter, właściwości grafiki i ortografii, w końcu sam typ 
pisma (ustaw, półustaw, skoropis) - wszystko to miało wpływ na ukształtowanie spe-
cyficznego systemu skrótów graficznych w dawnym piśmie, odmiennego od innych 
systemów. 

Chronologiczne i geograficzne granice abrewiacji graficznej są bardzo szerokie. 
Łacińskie skróty typu a.a. (ad acta), A. C. (a conto; anno currente), a.d. (a dato), A.D. 
(Anno Domini), ad us.ext. (ad usum externum), ad us.int. (ad usum internum), a.f. 
(anni futuri), a.h. (ad honores), a.i. (ad interim), a.p. (anni praeteriti), a.r. (anno re-
gni), a.u.c. (ab urbe condita), c.v. (curriculum vitae), e.a. (et alteri), e.c. (exempli cau-
sa), e.g. (exempli gratia), e.i. (eo ipso), e.o. (ex officio), etc. (et cetera), exc. (excudi), ex 
lib. (ex libris), ex off. (ex officio), f. (fecit), facs. (fac simile), fin. (finis), fut. (futurum), 
gr. (gratis), h.c. (honoris causa), h.t. (hoc temperę), ib., ibid. (ibidem), id. (idem), i.e. 
(id est), ign. (ignotus), i.m. (in margine), l.a. (lege artis), I.e. (loco citato), L.S. (locus 
sigilli), m.v. (meo voto), n.b. (nota bene), N.N. (nomem nescio), o.e. (opero citato), 
p.Ch.n. (post Christum natum), p.f. (pro forma; proximo futuro), ET. (pleno titulo), 
p.t. (pro tempore), p.u.c. (post urbem conditam), q.v. (quantum vis), s.a. (sine anno), 
scr. (scripsit), s.q. (status quo), u.d. (ut dictum), v. (vide) v.i. (vide infa), v.s. (vide su-
pra)23 i inne posłużyły językom zachodnioeuropejskim za wzorzec do utworzenia 
własnych skrótów graficznych.24 

Obecnie skróty graficzne istnieją we wszystkich językach europejskich (i nie tyl-
ko). Wspólne pochodzenie tego typu skrótów doprowadziło do semantycznego i for-
malnego podobieństwa skrótów graficznych w różnych językach. Porównaj na 
przykład: 

дац. (białorus.), доц. (bułg., ros., ukr.), Doc. (hiszp.), doc. (pol., słow., rum., czes.), 
д-р (białorus., bułg., ros.), др (serb.-chorw.), Dr (ang.), dr (amer., łac., norw., pol., rum., 
czes.), Dr. (hol., hiszp., niem., port.), dr. (słow., węg., franc.), d-ro (esper.); праф. (bia-



łorus.), проф. (bułg., ros., serb.-chorw., ukr.), Prof. (hiszp., niem.), prof (ang., lac., węg., 
hol.), prof. (norw., port., pol., rum., słow., franc., czes., esper.) i in. 

Źródła rosyjskich i polskich skrótów graficznych 

Polskie i rosyjskie skróty graficzne mają swoją własną wielką prehistorię, która 
odnosi się do początków piśmiennictwa słowiańskiego. „Skróty graficzne - pisze 
W. W. Borisow - sąprawdopodobnie tak samo starożytne jak i samo piśmiennictwo"25. 

Ciekawą klasyfikację etapów rozwoju skrótów graficznych języka rosyjskiego za-
proponował D. I. Aleksiejew26. Za podstawę zostały wzięte niektóre ogólne zasady 
odzwierciedlające specyfikę skrótów: zasady wywołujące abrewiację, typ, skład 
i budowa omawianych tworów językowych, sposoby skracania, systemowość i sfera 
funkcjonowania skrótów graficznych. Autor wyodrębnia trzy etapy w rozwoju skró-
tów graficznych w historii rosyjskiej (słowiańskiej) abrewiacji: 

I etap - graficzny z zastosowaniem systemu skrótów z tytlami. Jego trwanie -
około 800 lat, od początków piśmiennictwa słowiańskiego do początków XVIII wie-
ku; 

II etap - graficzny z zastosowaniem systemu skrótów punktowych. Jego trwanie 
- około 200 lat, od początków grażdanki (XVIII wiek) do XX wieku (do 1917 roku); 

III etap - leksykalny z zastosowaniem systemu skrótowców leksykalnych. Trwa-
nie - 80 lat, ale za wcześnie ten etap jest uważać za zakończony. 

W staroruskim systemie skrótów graficznych D.I. Aleksiejew odnotowuje wszyst-
kie sposoby skracania słów, znane na przykład językowi starogreckiemu i łacinie. 
Pod względem sposobu skracania zwykle dzielą się one na następujące trzy grupy: 

1. Kontrakcje, czyli ściągnięcie (контракции) - skrócenie słów z opuszczeniem środ-
kowych liter, tj. skrócenie pod tytlami (бъ - бог, дхъ - дух, снъ - сын, хсъ - Христос, чкъ 
- человек, црь - цесарь) i słowotytlami (ег м" - его милость, их м;' - их милость). 

2. Suspensje (суспенсии) - skracanie słów z opuszczeniem końcowych liter (быс -
бысть, ec - есть, не* - неделя, пос - пост). 

3. Syngle (снгли) - skrótowce inicjalne, tj. literowce i głoskowce (JIM - лобиое 
место, 1Ф - Иван Федоров). 

Różnego rodzaju skrócenia słów istniały również w języku staropolskim.27 We-
dług świadectwa R. Zawilińskiego,28 J. Otrębskiego29 i innych badaczy skróty graficz-
ne były w użyciu w języku polskim z pradawnych czasów, zaś wzorcem dla nich była 
tradycja zachodnioeuropejska i łacińska. „Za nie podlegający dyskusji, bo uprawo-
mocniony wielowiekową tradycją, uznano - pisze M. Kornaszewski - rodzaj skró-
tów polegający na skracaniu w piśmie często używanych wyrażeń przez odrzucanie 
ich zakończeń lub ściąganie początku z końcem - odnosiło się to zarówno do poje-
dynczych wyrazów^ jak i do zwrotów wielowyrazowych. Skróty takie były używane 
w języku polskim od najdawniejszych czasów, a wzorem była dla nich tradycja za-
chodnioeuropejska i wcześniejsza starożytna, łacińska. I tak na wzór przyjętych 
z łaciny skrótów nb., etc., N.N., P.T., ES. powstały polskie: г., р., hr., dr, пр., nr, str., w., 
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t., tzw., tj. Praktyka ta miała na celu oszczędzenie czasu, wysiłku piszącego, a przede 
wszystkim drogiego niegdyś materiału piśmiennego; jednak regułą obowiązującą 
do dziś było rozwiązywanie tych skrótów w trakcie czytania przez wymawianie wy-
razów w pełnym brzmieniu".30 

Do końca XIX wieku, tj. do okresu intensywnego rozwoju abrewiacji jako sposo-
bu słowotwórstwa, forma skrótów graficznych przybrała określony wygląd. Wszyst-
kie współczesne skróty graficzne biorą swój początek właśnie z tego okresu. Różne 
odmiany tych tworów, które można określić mianem skrótów tekstowych, gdyż są 
charakterystyczne tylko dla języka pisanego, ustalane są w pierwszej kolejności we-
dług formy zewnętrznej. Należy jednak podkreślić, że W. I. Figurowski w zupełnie 
inny sposób pojmuje takie skróty. W związku z tym pisze on: „Текстовые сокращения, 
имеющие часть свойств общих с сокращениями постоянными, существенно отличаются 
от последних тем, что они не становятся постоянными знаками языковой системы (хотя 
бы и употребляемыми только в письменной речи и расшифровываемыми при чтении). 
Эти сокращения не являются общеупотребительными, не входят в лексический фонд 
языка; введение любого текстового сокращения связано с данным текстом (группой 
текстов); при извлечении из контекста такое сокращение теряет значительную часть 
содержащейся в нем информации, а подчас становится и непонятным; текстовое 
сокращение опирается в значительной степени на связи слов в тексте и „живет только 
в данном тексте". К постоянным сокращениям нами относятся такие аббревиатуры, 
которые включаются в специальные словари сокращений, напр.: г. - город, гр. -
гражданин, ул. - улица".31 

Definicje skrótów 

Skrótami graficznymi nazywamy takie twory, które dla pisemnej fiksacji określo-
nych jednostek języka wykorzystują mniej środków graficznych, niż należałoby ocze-
kiwać, opierając się na istniejącej w tym języku optymalnej zgodności ustnych 
i pisemnych form realizacji tworów językowych. Z powyższego wynika, że skróty 
graficzne utworzone w wyniku abrewiacji graficznej są pisemnymi wariantami słów, 
a nie nowymi jednostkami leksykalnymi. Tak więc celem skrótów tekstowych jest 
racjonalny przekaz powtarzających się w piśmie jednostek przy zachowaniu ich in-
formacyjności, zaś użycie tych tworów obwarowane jest zawsze określonymi wa-
runkami sytuacyjnymi i kontekstowymi. 

Współczesne skróty graficzne to utrwalone historycznie wyrazy i ich połączenia 
wykorzystywane dosyć często w celu zmniejszenia objętości tekstu. Przy odtworze-
niu takie skróty czytane są zawsze jak pełne wyrazy, пр.: 

bł. (błogosławiony) а/л (атомный ледокол) 
hr. (hrabia) б/у (бывший в употреблении) 
im. (imienia) к. ед. (кормовая единица) 
inż. (inżynier) п. п. (процентный пункт) 
św. (święty) р-н (район) 



O tym, że wszystkie skróty graficzne były i są czytane nie według głosek, a po-
przez rozszyfrowanie każdego składnika, świadczą niektóre właściwości skrótów wy-
korzystywanych w piśmie. Po pierwsze, wahania w pisowni skrótów, пр.: В.Ц.И.К., 
Вс.Ц.И.К., Ц.И.Комитет, Ц.И.К-т, Ц.И.К.; po drugie, właściwości podziału słów dla 
przeniesienia, пр.: Р.-К.П., Р.К.-И., B.-P.K.; po trzecie, charakterystyczne dla połączeń 
wyrazowych, a nie dla skrótów wykorzystywanie przyimków, пр.: „в Ц.И.К.", „в 
В.Ч.К.", „из Ц.И.К.", „в Ц.К."; po czwarte, odzwierciedlenie w maksymalnym stopniu 
ortografii skrótów graficznych, пр.: А.-А. (Алма-Ата), ф. ст. (фунт стерлингов) i in. 

Współczesne skróty graficzne są niezbędnymi elementami wszystkich nowożyt-
nych języków pisanych. Nomenklatura każdej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, 
handlu, biznesu, różnych gałęzi produkcji posiada swoje skróty, mają je także gra-
matyka i słowniki. Powszechnie znane skróty tekstowe są włączane do słowników 
normatywnych, na przykład w „Słowniku skrótowców języka rosyjskiego" D. I. Alek-
sejewa32 jest prawie 1000 takich jednostek, tj. około 7%, zaś „Słownik skrótów" 
J. Parucha33, liczący prawie 21000 skrótowców języka polskiego, zawiera około 4200 
skrótów graficznych, tj. 20%. W „Słowniku ortograficznym języka polskiego"34 - 270 
skrótów graficzntych, zaś w „Kieszonkowym słowniku ortograficznym języka pol-
skiego" W, Pisarka35 - 120 takich skrótów. 

W badaniach dotyczących skrótów graficznych zwykle podkreśla się, że repre-
zentują one zjawisko pozajęzykowe.36 L. Cejp pisze: „Skróty zdają się być czymś zu-
pełnie obcym dla języka jako takiego. To, że tak powiem, jakaś odizolowana ślepa 
uliczka utworzona w toku rozwoju języka".37 Nie są podawane przy tym kryteria, 
które umożliwiłyby oddzielanie faktów językowych od niejezykowych. Nieprzyna-
leżność skrótów graficznych do języka w sposób bardzo zdecydowany została ujęta 
w następującej wypowiedzi A. M. Suchotina: „Графическое сокращение не есть факт 
языка. Полностью или в сокращении пространственно материали- зовано слово на 
письме - это самого слова не затрагивает. Графическое сокра- щение становится фактом 
языка лишь тогда, когда оно начинает оказывать влияние на устную речь, когда оно 
начинает произноситься по составляющим его элементам, рождая в языке новое слово".38  

Tak więc А. М. Suchotin faktycznie lokuje skróty graficzne poza nawiasem języka. 
Mniej więcej taką samą opinię wypowiadają inni badacze. J. Wachek twierdzi: „Skró-
ty zrodziły się w sferze grafiki, tj. w dziedzinie znaków odmiennej od tej, do której 
zaliczany jest język".39 Tak więc traktuje on pismo i język jako zupełnie różne syste-
my znaków. Właśnie to przeszkadza produktowi rozwoju grafiki (tj. skrótom) zostać 
organiczną częścią składową systemu, tj. języka. Nieco inną definicję skrótów gra-
ficznych przytacza W. Z. Sannikow: „Skrócenie słów jest to sposób na zmniejszenie 
zbędności (nadmiaru), która dla rosyjskiego języka pisanego jak i dla innych języ-
ków jest dosyć duża (?70%)".40 Należy zwrócić uwagę na mglistość myśli autora: prze-
cież pojęcie „skrócenie słowa" jest bardzo rozległe i odnosi się nie tylko do skrótów 
graficznych. A nawiasem mówiąc W. Z. Sannikow uważa dane określenie za definicję 
skrótów graficznych. 

Nie można również zaliczyć do trafnych określenia skrótów graficznych, jakie 
podaje А. I. Potapowa. Twierdzi ona, że „skróty graficzne reprezentują sobą graficzny 
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wariant słowa".41 Przy takiej interpretacji ginie pojęcie o skróceniu, dlatego że gra-
ficznym wariantem słowa jest przede wszystkim jego pełny zapis, na przykład skrót 
graficzny „dyr." i „inż." jest wariantem nie jednostki mowy „dyrektor" i „inżynier", 
a jednostki pisma „dyrektor" i „inżynier". Tylko w takiej płaszczyźnie możria mówić 
o wariantowości skrótów graficznych. Odłączając skróty graficzne od języka bada-
cze jednocześnie podkreślają tę okoliczność, że skróty nie mają żadnego związku z 
językiem. Ogólnie jest to słuszne stwierdzenie, ale nie należy przeoczyć chwiejności 
charakteru skrótów graficznych, gdyż łatwo przechodzą one do kategorii skrótow-
ców, a to sprawia, że granica między nimi staje się umowna. 

Brak związków organicznych ze słowami wcale nie świadczy o wszelkich związ-
kach skrótów graficznych z językiem. Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że każdy skrót 
graficzny może być w znacznym stopniu uważany za potencjalne słowo, że przy 
określonych warunkach aktualizacji rzeczywiście staje się on właściwym wyrazem, 
zaś jego rola we współczesnym piśmie (a przecież ciężar gatunkowy pisemnej formy 
przekazu informacji w naszych czasach jest wyjątkowo duży) w takim stopniu jest 
znacząca, że stał się on niezbędnym atrybutem języka pisanego. Jak wiadomo wyjąt-
kowo rzadko spotykane są współczesne teksty zupełnie wolne od jakichkolwiek skró-
tów. 

Niekiedy w określonych celach stylistycznych lub humorystycznych skróty gra-
ficzne odżywają w charakterze okazjonalizmu na jakiś czas i przemknąwszy z eks-
presją w roli słowa albo połączenia wyrazowego znowu przeistaczają się w przymiot 
pisma. Oto jeden taki przykład. Autor streszcza opowiadanie humorystyczne, w któ-
rym jest wyszydzany szablonowy i nadęty styl niektórych sprawozdań gazetowych. 
W informacji gazetowej czytamy: „Wczoraj miało miejsce uroczyste oddanie do użytku 
Bierezowskiego Kanału Nawadniającego. W imprezie uczestniczyli tacy a tacy (przy-
tacza się obszerną listę osób oficjalnych) i in.". Dalej autor i narrator komentują: „Na-
wiasem mówiąc ci „i in." to są budowniczowie kanału". Pierwotnie „i in." to zwykły 
skrót graficzny, który przy normalnym odtworzeniu jest czytany jak „i inni". Drugie 
„i in." przeczytane z zaakcentowaną intencją w sposób najlepszy oddaje charakter 
naszych związków z wszelkiego rodzaju ubogimi szablonami, które nie tylko zubo-
żają język ale i przyczyniają szkodę formie, treści i sensowi wypowiedzi.421 jeszcze 
jeden przykład z języka polskiego. A. Osiecka w piosence „Okularnicy" używa kilka 
razy skrótów graficznych „itp." i „itd.". W trakcie wykonywania tego utworu skróty 
są wymawiane jak zwykłe słowa „itepe", „itede". Kupujący czasopismo studenckie 
„ITD" zawsze bez namysłu powiedzą: „poproszę itede". 

Przykłady skrótów graficznych 

Pojawia się naturalne pytanie: Czy dużo używa się skrótów graficznych w języku 
polskim i rosyjskim? Jak informują przytoczone wyżej dane ze słowników języka 
polskiego i rosyjskiego, takich tworów jest tu wiele. Jednak zapoznanie się z profe-
sjonalną prasą i czasopismami, a także literaturą naukową i biznesową przekonuje 
o tym, że poza obrębem słowników pozostaje olbrzymia ilość skrótów graficznych 
mających bardzo dużą frekwencję w języku tej lub innej dyscypliny naukowej czy 



biznesu. W określeniu chociaż przybliżonej ilości skrótów graficznych w analizowa-
nych przez nas językach ważną rolę odgrywa stanowisko badacza, zajmującego się 
daną problematyką, dlatego że ten sam fakt dla jednego człowieka będzie zaledwie 
niezrozumiałym zbiegiem liter, a dla drugiego będzie oznaczał znacznie więcej niż 
tylko skrót graficzny - będzie traktował go jako słowo. Trudności, z jakimi spotykają 
się badacze skrótów graficznych są związane z ich zbieraniem, gromadzeniem, se-
lekcją i wyborem. Skrótowce są abrewiaturami, posiadającymi kwalifikatory o wy-
mowie (podawany jest fonotyp, tj. postać fonetyczna) słowa z akcentem.43 

Skróty graficzne są pozbawione takich kwalifikatorów. Jednak teoretyczne roz-
graniczenie między tymi dwoma typami skrótów oparte na ich stosunku do ustnego 
odtworzenia staje się chwiejne podczas zakwalifikowania konkretnych faktów z punk-
tu widzenia poszczególnych nosicieli języka. Dlatego też zaliczenie skrótów do gra-
ficznych w jednych wypadkach będzie oczywiste, w innych zaś - z pewnymi 
zastrzeżeniami i założeniami. 

Analiza polskiego i rosyjskiego materiału empirycznego pokazuje, że: 
1. Powszechnie przyjęte skróty graficzne prawie całkowicie powtarzają się i od-

powiadają sobie. Do danej kategorii należą takie skróty graficzne, które bez rozszy-
frowywania używane są w gazetach i czasopismach, w podręcznikach szkolnych, 
skryptach i poręcznikach akademickich, w różnych wydaniach popularnonaukowych 
i dokumentach oficjalnych, w ogłoszeniach, afiszach, plakatach i zawiadomieniach. 
Powszechna zrozumiałość nie jest tożsama z tym, że dany fakt językowy został przy-
jęty i zaakceptowany przez ogół nosicieli języka. W celu prawidłowego zrozumienia 
niektórych skrótów graficznych, szczególnie zaś jednoliterowych, niezbędny jest 
odpowiedni kontekst, który ułatwiłby nie tylko prawidłowe zrozumienie skrótu gra-
ficznego, ale i poprawne przeczytanie go. Na przykład w języku polskim „5 t żyta" 
i w języku rosyjskim „5 т ржи" zostanie bezbłędnie przeczytane jako „ton", „тонн", 
a w języku polskim „Dzieła, t. 6" i w języku rosyjskim „Сочинения, т. 6" będzie prze-
czytane „tom", „том". 

2. Specjalistycznych skrótów graficznych w języku polskim jest znacznie mniej 
niż w języku rosyjskim. Związane jest to prawdopodobnie z tym, że współczesny 
język polski po prostu mniej ich odnotował. 

3. W analizowanych językach są również takie skróty graficzne, które nie posia-
dają ekwiwalentów w drugim języku. Brak ekwiwalentów może być całkowity, tzn. 
w danym języku w ogóle nie ma odpowiednich skrótów graficznych, i względny, 
gdy skrót jest, ale uległ leksykalizacji, tj. przeszedł do kategorii skrótowców, czyli 
słów. 

Przytoczymy niektóre przykłady powszechnie przyjętych skrótów graficznych 
w języku polskim i rosyjskim: 

Polskie Rosyjskie 
a (ar) А (ампер; азимут; антена) 
a. (albo; anno; ana) a (ap) 
A (amper) абс. (абсолютый) 
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aa (ad acta) 
ad. (adiunk) 
adm. (admirał) 
adr. (adres) 
afr., afryk. (afrykański) 
ak., akad. (akademicki) 
akc. (akcja; akcent) 
al. (aleja) 
alb. (albański) 
alf. (alfabet) 
alg. (algebra; algierski) 
alp. (alpejski) 
am., amer. (amerykański) 
amb. (amasador, ambasada) 
ang. (angielski) 
apl. (aplikant) 
apt. (apteka, aptekarski) 
ar., arab. (arabski) 
aram. (aramejski) 
arch. (archaiczny; archiwum) 
arg. (argentyński) 
ark. (arkusz) 
arm. (armata; armia; armeński) 
art. (artykuł; artystka; artyleria) 
artyst. (artystyczny) 
as., asyst, (asystent) 
asp. (aspirant) 
astr. (astronomia) 
astrol. (astrologia) 
ästron, (astronautyka) 
asyr. (asyryjski) 
atom., at. (atomowy) 
att. (attycki) 
aud. (audycja) 
austr. (austriacki) 
austral. (australijski) 

а-во (агентство) 
австр. (австрийский) 
австрал. (австралийский) 
авт. (автономный) 
авт. л. (авторский лист) 
акад. (академик; академия) 
а/л (атомный ледокол) 
алт. (алтайский) 
амер. (американский) 
англ. (английский) 
а/о (автономная область) 
а/п (аэропорт) 
апр. (апрель, апрельский) 
ар. (арабский) 
аргент. (аргентинский) 
арм. (армянский) 
арт. (артель; артист) 
арх. (археология; архивный) 
а/с (административная служба) 
асснр. (ассирийский) 
асснст. (ассистент) 
ат. (атомный) 
ат. в. (атомный вес) 
ат. ед. (атомная единица) 
атм. (атмосферный) 
ат. м. (атомная масса) 
ат. н. (атомный номер) 
афг. (афганский) 
афр. (африканский) 
а. ц. (административный центр) 
аэрд. (аэродром) 
аэрп. (аэропорт) 
а/я (абонементный ящик) 
Б (база; билет; борт) 
Б. (Берлин; Большой) 
б (батальон) 



aut. (autorski) б. (бывший; бухта) 
awang. (awangardowy) балк. (балканский) 
azerb. (azerbejdżański) банк, (банковское дело) 
azj., azjat. (azjatycki) бат-н (батальон) 
azt., aztec. (aztecki) б. г. (без года) 
b (bar; baria; barn; bit) бел. (белорусский) 
b. (bardzo; bieżący; były) бельг. (бельгийским) 
B (bajt; bel) бзн. (бензин) 
B. (biernik) б-ка (библиотека) 
b.a. (bez autora) б. м. (без места) 
bad. (badanie, badawczy) б/н (безналичный) 
bak. (bakijski) б. п. (без подписи) 
bakt. (bakterie, bakteryjny) б/п (без переплета) 
bal., balet, (balet, baletowy) бр. (братья; брошюра) 
bałk. (bałkański) браз. (бразильский) 
bałt. (bałtycki) б-рея (батарея) 
bank. (bankowość, bankowy) брит, (британский) 
bar. (barometr; baron; baryton) бр.-т. (брутто-тонна) 
bask., baskij. (baskijski) б/у (бывший в употреблении) 
baszk. (baszkirski) букв, (буквально) 
baśń (baśniowy) бух. (бухгалтер; бухта) 
bat. (batalion; bateria) б. ц. (без цены) 
baw. (bawarski) б-па (больница) 
baweł. (bawełna, bawełniany) б. ч. (большая часть) 
b-cia (bracia) б-чка (библиотечка) 
bd., bdb. (bardzo dobrze) быт. (бытовой) 
b. d. (bez daty) В (вольт; ваучер; восток) 
bda, b-da (brygada) В. (Великий; Верхнии) 
belg. (belgijski) в. (век; вечер; выпуск) 
ben. (benefis) ваг. (вагоностроительный) 
beng. (bengalski) вал. (валютный) 
bezok. (bezokolicznik) вар. (вариант) 
białorus., błr. (białoruski) вв. (века) 
birm. (birmański) в-во (вещество) 
biul. (biuletyn) в. д. (восточная долгота) 
bl. (blok) вен. (венерический) 
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blm. (bez liczby mnogiej) в.-луж. (верхне-лужицкий) 
blp. (bez liczby pojedynczej) вм.(вместо) 
bł. (błąd) внутр. (внутренний) 
błęd. (błędny, błędnie) в/н (в перелете) 
bm. (bieżącego miesiąca) вр. (врач; время) 
b.m. (bez miejsca wydania) в/с (высший сорт) 
b.n. (bez nakładcy) вт. (вторник) 
b.o., bez ogr. (bez ograniczeń) в-т (вертолет) 
b.op. (bez oprawy) в. ч., в/ч (войсковая часть) 
bot. (botanika, botaniczny) Г (Генри; галлон) 
br. (bieżącego roku) г (грамм) 
b.r. (bez roku; brak roku) г. (год; гора; город) 
braz. (brazylijski) газ. (газета, газетный) 
b.r.w. (bez roku wydania) гг. (годы; города) 
bryt. (brytyjski) ген. (генеральный) 
bu (buszel) г-жа (госпожа) 
b.u. (bez uwag) гл (гектолитр) 
bud. (budowa, budownictwo) гл. (глава; главный) 
bułg. (bułgarski) гл. обр. (главным образом) 
b.w. (bez wydawcy) гм (гектометр) 
b.z. (bez zmian) г/м (грамм на метр) 
c (cetnar; cent) г-н (господин) 
c. (circa; córka) г/о (городское отделение) 
C (kulomb) гол. (голландский) 
C. (celownik) гос. (государственный) 
c.at. (ciężar atomowy) гос-во (государство) 
c.cz. (ciężar cząsteczkowy) гр. (группа; градус) 
cd. (ciąg dalszy) гр-ка (гражданка) 
cdn. (ciąg dalszy nastąpi) гр-н (гражданин) 
chil. (chilijski) гр-не (граждане) 
chiń. (chiński) г/с (грамм в секунду) 
cm (centymetr) губ. (губерня) 
codz. (codzienny, codziennie) г/х (газоход) 
c.wł. (ciężar właściwy) Д (дарси; диоптрия) 
cyg. (cygański) д (дивизия; дюйм) 
cypr. (cypryjski) д. (день; дом) 



cyt. (cytat, cytata) дат. (датский) 

cyw. (cywilny) двг (двигатель) 

cz. (czas; część) д-во (делопроиводство) 

czes. (czeski) дг (дециграмм) 

czw. (czwartek) деж. (дежурный) 

ćw. (ćwicz; ćwierć) ден. (денежный) 

d (dywizjon) ден. ед. (денежная единица) 

d. (dawny, dawniej; dzień) Дж/м (джоуль на метр) 

D. (dopełniacz) д-з (диагноз) 

dat. (datowany) днр. (директор) 

db. (dobry) дис. (диссертация) 

dca, d-ca (dowódca) дкг (декаграмм) 

den. (dalszy ciąg nastąpi) дл. (длина) 

dep. (departament) дм (дециметр) 

det. (detaliczny) дн. (дни, дней) 

dew. (dewizowy) д-н (дивизион) 

dg (decygram) д. о. (дом отдыха) 

dh (druh) дог. (договор) 

dk. (dokonany) док. (документ) 

dl (decylitr) дол., долл. (доллар) 

dł. (długość) дост. (доставка) 

dm (decymetr) др. (другой) 

dn. (dnia) д/с (детский сад) 

d.n. (dokończenie nastąpi) д.х.н. (доктор химических наук) 

dod. (dodatek, dodatkowy) д.ю.н. (доктор юридических наук) 

doi. (dolar) д/я (детские ясли) 

dom. (domowy) евр. (европейский) 

dop. (dopisek) ед. ч. (единственное число) 

dosł. (dosłownie, dosłowny) ж. (журнал; жители) 

dost., dst. (dostateczny) ж. д., ж/д (железная дорога) 

dot. (dotyczy, dotyczący) жел.-бет. (железобетонный) 

dow. (dowolny; dowód) ж-л (журнал) 

dr (doktor) ж. р. (женский род) 

dr hab. (doktor habilitowany) 3 (Запад; Земля) 

druk. (drukarski, drukowany) зав. (заведующий) 

ds. (do spraw) зам. (заместитель) 
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dtwo (dowództwo) зар. (заработный) 
duń. (duński) заруб, (зарубежный) 
dyr. (dyrektor, dyrekcja) з. д. (западная долгота) 
dz. (dziennik) з-д (завод) 
dzis. (dzisiejszy) зем. (земельный) 
edyt. (edytorski) з/о (заочное отделение) 
ekol. (ekologia, ekologiczny) з/п (здравпункт) 
ekon. (ekonomia, ekonomiczny) знт (запятая) 
ekw. (ekwiwalent) И(инструкция) 
em. (emerytowany) изд -во (издательство) 
esc. (escudo) им.(имени) 
esp., esper. (esperanto) ии-т (институт) 
est. (estoński) и. о. (исполняющий обязанности) 
etc. (et cetera) и под. (и подобные) 
etn. (etniczny) н пр. (и прочее) 
F (farad) и/с (интендантская служба) 
fan. (fantazja) псп. (испанский) 
f.dł. (fale długie) ист. (исторический) 
fil. (filologia, filologiczny) и т. д. (и так далее) 
fiń. (fiński) и т. п. (и тому подобное) 
fiz. (fizyka, fizyczny) К (катод; кельвин) 
f-ka (fabryka) к. (комната; корпус) 
f.kr. (fale krótkie) к., коп. (копейка) 
flam. (flamandzki) кап. (капиталистический) 
fr., fran. (francuski) кач-во (качество) 
f. śr. (fale średnie) к-бас (конртабас) 

g (gram) кв. (квартира) 
g. (godzina; góra) кг(килограмм) 
gat. (gatunek) кг/м (килограмм на метр) 
germ. (germański) кгц (килогерц) 
gm. (gmina) кд(кандела) 
gosp. (gospodarka, gospodarczy) к. ед. (кормовая единица) 
got. (gotówka, gotówkowy) к/ж (киножурнал) 
gr (grosz) кл. (класс; клуб) 
gr., grec. (grecki) км (километр) 
gruz. (gruziński) км/ч (километр в час) 



h (godzina) кн. (книга) 
H (henr) к-н (капитан) 
hab. (habilitacja, habilitowany) ки-во (книгоиздательство) 
h.c. (honoris causa) кол-во (количество) 
hebr. (hebrajski) к-р (командир) 
hg (hektogram) к-рыи (который) 
hip. (hipoteka, hipoteczny) к/сб(киносборник) 
hist. (historia, historyczny) к/т (кинотеатр) 
hiszp. (hiszpański) к-та (кислота) 
hl (hektolitr) куб. (кубическим) 
hm (hektometr) к/ф (кинофильм) 
hon. (honorowy) к/ф-ка (кинофабрика) 
i. (imię) Л.(ладья) 
ib., ibid. (ibidem) л (литр) 
i in. (i inni) лев. (левый) 
im. (imienia; imiesłów) л/к (ледокол) 
in. (inaczej; inny) лл. (листы) 
ind. (indyjski) 
inst. (instytut) 
inż. (inżynier) 
irl. (irlandzki) 
itd. (i tak dalej) 

Tego wykazu skrótów graficznych oczywiście nie należy traktować jako wyczer-
pującego. Można nadmienić, że w naszej kartotece jest zgromadzonych ponad 7000 
skrótów graficznych współczesnego języka rosyjskiego i prawie 5500 takich tworów 
współczesnego języka polskiego.44 

Jak już wcześniej podkreślono, prawidłowa wymowa i przeczytanie skrótu gra-
ficznego zależy nie tylko od doświadczenia i wprawy czytelnika, ale także od kon-
tekstu lub uwarunkowań i otoczenia konekstowego. Skrót połączony ze słowami, 
z którymi przyzwyczailiśmy się często go widzieć, będzie zrozumiały. To wrażenie 
zwyczajności, oczywistości i zrozumienia staje się normą w świadomości czytelni-
ków, którzy bardzo często stykają się z nimi ze względu na charakter wykonywanej 
pracy. Dla specjalistów związanych z hutnictwem skróty graficzne „влч.", „дом. пр.", 
„ков.", „лит.","мет.-вед.", „обр. давл.", „пор. мет.", „свар.", „цв. мет.", „эл.-мет." i in. bez-
sprzecznie będą zrozumiałe: „волочение", „доменное производство", „ковка", „литейное 
дело", „металловедение", „обработка давлением", „порошковая металлургия", „сварка", 
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„цветпая металлургия", „электрометаллургия". Właśnie te skróty graficzne mogą być 
zupełnie niezrozumiałe dla specjalistów z innych dziedzin niż hutnictwo. 

Skróty graficzne nie są czymś obowiązkowym i niezbędnym. Mogą one dowolnie 
wymieniać się z pełnymi słowami, również mogą posiadać warianty, które zresztą 
nie należą do kanonicznych, tj. obowiązkowych, пр.: „6" i „б-н" - батальон; „rp." i „rp-
н" - гражданин; „к." i „коп." - копейка; „м.", „мни" i „мни." - минута; „м." i „м-р" - майор; 
„о." i „обл." - область; „о." i „о-в" - остров; „п/о" i „п/отд." - почтовое отделение; „с" i 
„сек." - секунда; „фак." i „фак-т" - факультет; „хоз.", „х-во" i „хоз-во" - хозяйство. 

Właśnie do tej grupy należy zaliczyć wszystkie skróty graficzne używane w róż-
nych tekstach z geografii, historii, fizyki, matematyki, chemii, biologii, techniki, języ-
koznawstwa itd. Stały się one niezastąpione i niezbędne w słownikach, podręcznikach, 
skryptach, poradnikach i in., a także w przypisach odsyłających czytelnika do mate-
riałów źródłowych. Nawet uczniowie szkół podstawowych wiedzą, że В., С., D.,W., 
bezok., bez końc., blm, blp, czas., dk, ndk, ndm, odm, lm, lp, m, n, ż, m. nieos., m.-os., 
ż.-rzecz., nieżyw., żyw., przym., rzecz, i in. oznaczają: „biernik", „celownik", „dopeł-
niacz", „wołacz", „bezokolicznik", „bez końcówki", „bez liczby mnogiej", „bez liczby 
pojedynczej", „czasownik", „dokonany", „niedokonany", „nieodmienny", „odmien-
ny", „liczba mnoga", „liczba pojedyncza", „męski (rodzaj)", „nijaki (rodzaj)", „żeński 
(rodzaj)", „męskoosobowy", „męski nieosobowy", „żeńsko-rzeczowny", „nieżywot-
ny", „żywotny", „przymiotnik", „rzeczownik". 

Sytuacja kontekstowa i doświadczenie nakierowuje czytelnika na to, że na przy-
kład „w." w jednym kontekście słów będzie znaczyło „waga", w drugim - „wewnętrz-
ny", w trzecim - „wiek", w czwartym - „wiersz", w piątym - „wieś", w szóstym -
„wyspa", w siódmym - „wyżej" itp. W odróżnieniu od słów charakteryzujących się 
pewną niezależnością, która jest niezbędna do samodzielnego istnienia, skróty gra-
ficzne mogą funkcjonować tylko w kontekście, w dodatku sprzyjającym w sensie 
semantycznym i strukturalnym. 

W języku polskim i rosyjskim rozpowszechniły się skróty graficzne nazwisk au-
torów i pisarzy, z których utworów zapożyczone są przykłady językowe. Z taką prak-
tyką zwykle spotykamy się w gramatykach i jednojęzycznych słownikach opisowych. 
Istnieje nawet określony tryb objaśniania takich skrótów graficznych: na początku 
lub na końcu książki przytacza się specjalny wykaz skrótów z ich rozszyfrowaniem.45 

Niekiedy skróty są podawane w nawiasach bez widocznego znaczeniowego i gra-
matycznego związku z fragmentem tekstu, пр.: „Да и он был таким, несомненно" 
(1орьк.); „Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорвиголова" (Ее.); „Весь его 
вид говорил: ничего не произошло" (Кат.); „Месяца не было, но звезды ярко светили в 
черном небе" (JI. Толст.).46 

Skróty graficzne mogą być albo standardowe, albo dowolne. Standardowe skróty 
graficzne ułatwiają czytelnikom ich rozumienie (por. tzw. powszechnie przyjęte skróty 
graficzne). To w znacznym stopniu ma związek ze skracaniem imion i nazwisk. Jeżeli 
w utworze takich skrótów jest zbyt dużo, to pojawia się niebezpieczeństwo ich zbież-
ności, co z kolei zmniejszy wartość informacyjną i komunikacyjną kompleksu litero-
wego. Tak więc skróty „В. Б.", „А. Г,", „JI." w sensie komunikacyjnym i informacyjnym 



będą niewystarczające, jeśli zostaną użyte jako nazwy dla różnych nazwisk: В. Белов, 
В. Вианкн, В. Боков, В. Брюсов, В. Быков; А. Гайдар, А. Гериен, А. Грибоедов, А. Грин; 
Лаврентьев, Леонов, Лесков, Лермонтов, Луговской. Dla uniknięcia nipożądanej homo-
nimii skróty są różnicowane poprzez wprowadzenie odróżniających elementów, 
tj. kosztem struktury i objętości skracanego materiału językowego: „Т." - Тургенев, 
„Л. Т." - Лев Толстой, „А. Т." - Алексей Толстой, „Тютч." - Тютчев itd. Im większe praw-
dopodobieństwo ich zbieżności, tym mniejsza jest wartość komunikacyjna skrótów 
i tym więcej trzeba wprowadzić elementów różnicujących. Bardzo rzadko skraca się 
„Л. H. Т.", dlatego że „Л. T." obca jest homonimia, w związku z tym element „H." 
staje się zbędny, ale inicjał imienia ojca jest zupełnie niezastąpiony i niezbędny dla 
odróżnienia „А. К. Т." - Алексея Константиновича Толстого i „А. H. Т." - Алексея 
Николаевича Толстого.47 Dążenie do tego, aby przy użyciu minimalnych środków gra-
ficznych maksymalnie dokładnie nazwać pisarza lub poetę, często jest realizowane 
z zastosowaniem kontrakcji konsonantycznej (spółgłoskowej) do nazwisk. W „Opi-
sowym słowniku języka rosyjskiego" pod red. D. N. Uszakowa48 występują następu-
jące skróty: „Грбдв" - Грибоедов, „Кирн" - Куприн, „Лнн" - Ленин, „Ммн-Сбрк" 
- Мамнн-Сибиряк, „Пцжн" - Пушкин, „Чхв" - Чехов i in. W skrótach tych wykorzysty-
wana jest duża, w porównaniu z samogłoskami, wartość informacyjna i komunika-
cyjna spółgłosek. 

Jednak nie wszystkie nazwiska dadzą się skracać w piśmie. Utarła się tradycja, 
według której nie zaleca się skracania nazwisk osób oficjalnych, nazwisk jednozgło-
skowych, jak również tych, których skrócona forma miałaby niemiłe brzmienie. 

Mimo powszechnego traktowania skrótów graficznych jako tworów niekodyfi-
kowanych, można dostrzec w nich określone prawidłowości. Forma niektórych skró-
tów podtrzymywana jest przez tradycję: istnieją przez analogię „rp." i „т." - гражданин 
i товарищ, lecz obok z „тов." brak jest „граж", zaś obok „г-н" brak jest „т-щ". Skracane 
są wyrazy zaczynające się od samogłosek, jeżeli występują one na początku skraca-
nego słowa, пр.: „а. е. м." - аюмиая единица массы, „к. э. н." - кандидат экономических 
наук, „н. о." - национальный округ, „у. е." - условная едицина; „b. а." - bez autora, „с. о." 
- centralne ogrzewanie, „р. о." - pełniący obowiązki, „sp. z о. о." - spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością. 

Takich przykładów w analizowanych językach jest stosunkowo niedużo. Wyjąt-
kowo rzadko są skracane wyrazy do końcowej albo znajdującej się w innej pozycji 
samogłoski. W „Słowniku skrótowców języka rosyjskiego" D.I. Aleksiejewa, I.G. Go-
zmana, G.W. Sacharowa49 takich przykładów odnotowano tylko 39 (а-во, б-ка, б-рея, 
б-ца, б-чка, га, гос-во, гр-ка, д-з, жнв-во, кн-во, к-ра, к-та, к-цня, м-во, МПа, мИа, нер-во, об-
во, о-во, о-ва, орг-цня, Па, ир-во, рав-во, р-ция, стр-во, ст-ца, т-во, ур-нне, уч-ся, уч-ще, ф-ка, 
ф-ла, ф-но, ф-ция, х-во, хоз-во), zaś w „Słowniku skrótów" J. Parucha50 - zaledwie 20 
(b-czka, b-ka, b-teczka, ca, dca, d-ca, dtwo, d-dztwo, f-ka, ha, mca, m-ca, Oe, p-ko, 
p-ta, s-ka, ska, Wwa, W-wa, w-wski, zca, z-ca). 

Należy podkreślić, że słowa i połączenia wyrazowe mogą być skracane tylko 
w określonych pozycjach w zdaniu. Tak więc wyraz „товарищ", „pan" skraca się tylko 
w pozycji prepozycyjnej, gdy występuje on w znaczeniu szczególnej przydawki, tj. 
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dopowiedzenia przy imionach, nazwiskach, nazwach urzędowych: тов. Петров, тов. 
профессор, тов. секретарь; р. Kowalski, р. dyrektor, р. minister, р. sekretarz itp. Ste-
reotypowe skróty graficzne: и др., и под., и пр., и т. д., и т. п.; i in., itd., itp., m. in., są 
skonkretyzowaną kontynuacją wyrazu jakichś jednorodnych czynności, przedmio-
tów, zjawisk używanych w pozycji postpozycyjnej w charakterze zamykającego czło-
nu konstrukcji. Charakteryzują się one własną oprawą intonacyjną, różnią się także 
od intonacji zewnętrznie podobnych do nich połączeń wyrazowych występujących 
na początku albo w środku zdania - wyrazy te nie są skracane. 

We współczesnych tekstach naukowych i technicznych często spotykamy tzw. 
okazjonalne (czyli niekonwencjonalne) skróty graficzne. O.S. Achmanowa definjuje 
je jako „nieuzualny, nie odpowiadający powszechnie uznanemu określeniu, charak-
terystyczny dla zindywidualizowanych gustów, uwarunkowany specyficznym kon-
tekstem użycia".51 Takich skrótów jest znacznie więcej w języku rosyjskim niż 
w polskim. Jak powszechnie wiadomo, w języku nauki i techniki bardzo często wy-
stępują powtarzające się wielosłowne terminy, składające się z dwóch, trzech, czte-
rech i więcej wyrazów. Zbyt częste powtarzanie takich tworów w tekście czyni je 
przeładowanymi, a czytelnika wprowadza w rozdrażnienie. Fakty te mają także duże 
znaczenie dla piszących. Niekonwencjonalne skróty graficzne spotykamy teraz nie 
tylko w tekstach, których adresatami są czytelnicy profesjonalni. W razie potrzeby są 
one także używane w wydaniach popularnych. Na przykład, w „Terminologii eko-
nomiczno-geograficznej"52 użyte zostały niekonwencjonalne skróty graficzne ЕСТ 
(единственно сложившаяся терминология), ПТС (понятийно-терминологическая 
система) i in. 

Niekonwencjonalne skróty graficzne 

Niektórzy badacze uważają, że niekonwencjonalne skróty graficzne dały począ-
tek abrewiacji morfologicznej, dlatego że w zasadzie każdy skrótowiec pojawia się 
jako skrót graficzny i niekonwencjonalny.53 Zaś w przyszłości, w zależności od za-
istniałych sprzyjających warunków, niekonwencjonalne skróty graficzne mogą: 

• przekształcić się w powszechnie uznane skróty graficzne lub 
• przekroczyć granicę pisma i przejść do kategorii skrótowców, tj. przekształcić 

się w jednostki mowy. 
W takim wypadku fakt pisma (grafiki) staje się faktem językowym (mowy). Jed-

nak przy niekorzystnych warunkach niekonwencjonalne skróty graficzne pozostają 
tylko tworami jednostkowymi i indywidualnymi, które nie uzyskały ani uznania, ani 
rozpowszechnienia. 

Każdy skrót graficzny potrzebuje określonego systemu interpretacji, czyli obja-
śniania. Szczególnie dotyczy to niekonwencjonalnych skrótów graficznych, gdyż 
występują one w charakterze współczesnego, nowego kodu, z którym czytelnik spo-
tyka się po raz pierwszy i dlatego nie posiada klucza do ich rozszyfrowania. Takie 
skróty graficzne i ich objaśnienia, w zależności od charakteru danych tworów, mogą 
być przedłożone czytelnikowi w sposób następujący; 



1. Do publikacji dołączony zostaje specjalny wykaz skrótów graficznych, w któ-
rym podane są objaśnienienia wszystkich użytych tutaj skrótów. W tekście zaś pomi-
ja się objaśnienia. Ten sposób jest stosowany praktycznie w każdym słowniku, 
podręczniku, skrypcie lub opracowaniu monograficznym. 

2. Powtarzające się wielosłowne terminy z utrwaloną kolejnością wyrazów za 
pierwszym razem są podawane w tekście w pełnym brzmieniu, zaś w nawiasie 
za tym terminem przytacza się jego skróconą formę, dalej używa się tylko skrótu 
niekonwencjalnego, od czasu do czasu ustępując miejsca - w celach stylistycznych -
stałemu połączeniu wyrazowemu. Na przykład, w monografii „Русская разговорная 
речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис" Е.А. Земской, М.В. 
Китайгородской, Е. Н. Ширяева (Москва: „Наука", 1981) wykorzystane zostały na-
stępujące niekonwencjonalne skróty graficzne: „PP" - разговорная речь, „КЛЯ" -
кодифицированный литературный язык, „ЛСГ" - лексико-семантические группы, „ПК" 
- партнеры комму- никации, „КА" - коммуникативный акт, „АБ" - апперцепционная 
база. Na 276 stronach wspomnianej książki wymienione niekonwencjonalne skróty 
graficzne zostały użyte 1685 razy, z tego jako połączenie wyrazowe - jeden raz, po 
raz pierwszy, z formą skróconą w nawiasach, a 1677 razy tylko w postaci skróconej, 
z tego: „PP" - 1140 razy, „КЛЯ" - 353 razy, „ППВ" - 120 razy, „ЛСГ" - 32 razy, „ПК" - 24 
razy, „KA" - 5 razy, „АБ" - 4 razy. 

3. Niekiedy (najczęściej podczas cytowania) w tekście podawane jest pełne połą-
czenie wyrazowe, zaś w przypisie - skrócona jego forma. W takich wypadkach autor, 
polegając na przypuszczalnych doświadczeniach czytelnika, ma nadzieję, że bez więk-
szego wysiłku może on ustalić związek między pełnym połączeniem wyrazowym 
i jego skrótem graficznym.54 

Niekonwencjonalne skróty graficzne jako środek ekonomii (oszczędności) wyko-
rzystywane są również w podręcznikach szkolnych. Analogiczne zjawisko obserwu-
jemy także w polskich tekstach, chociaż takich skrótów jest tutaj o wiele mniej niż w 
języku rosyjskim. W języku polskim najczęściej występują niekonwencjonalne skró-
ty graficzne pierwszej grupy, zaś znacznie mniej możemy spotkać tworów drugiej 
i trzeciej grupy.55 

Jak już wcześniej podkreślono, skróty graficzne są właściwie domeną pisma (grafi-
ki) i nie mają żadnego związku z językiem mówionym. Jednak to nie znaczy, że są 
one pozbawione wszelkiej funkcji semantycznej. Wydaje się, że to w nich zachowują 
się stosunki, jakie istnieją między słowami jako ekwiwalentami języka mówionego 
i ich formą gramatyczną (pisemną). W związku z tym skróty graficzne potrzebują 
takich warunków zapisu, które w pełni odpowiadałyby wymaganiom komunikacji. 
Jednak doświadczenie pokazuje, że nie każdy skrót jest przydatny: jedne bardziej 
niż to jest dopuszczalne tracą wartość informacyjną, inne mogą okazać się „zbędne" 
itp. Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się wartości informacyjnej jest występo-
wanie w procesie skracania zjawiska homonimii. Jak powszechnie wiadomo, homo-
nimia zakłóca i utrudnia wymianę informacji, szczególnie zaś zaciemnia jej dokład-
ność, precyzyję i zwięzłość. W skrócie graficznym te trudności mogą się zwielokrot-
nić, dlatego że w jednym fakcie mogą zaistnieć wadliwości dwóch różnych płasz-
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czyzn - skrócenia i homonimii. Tak więc dla nazwy „Полное собрание сочинении" opty-
malnym skrótem graficznym okazał się twór „полн. собр. соч.". Jednak dalsze skraca-
nie spowodowałoby homonimię z „пол." - половина i „соб." - собственный. Mniejsze 
skrócenie nie zwiększyłoby wartości informacyjnej skrótu graficznego: „полн. собран, 
сочнн.". 

W związku z tym jeszcze raz należy zaakcentować, że w realizacji funkcji infor-
macyjnej skrótów graficznych bardzo ważną rolę spełnia tradycja i warunki kontek-
stowe ich użycia. Także duże znaczenie ma doświadczenie społeczne zarówno 
piszącego, jak i czytającego. Tak więc „p." w jednym wypadku zostanie przeczytane 
jako „pan", „pani", „panna", w innym - „patrz", „papież", „piętro", „porównaj", 
„pułk", „punkt", „późno" . 

Typy i modele skrótów graficznych 

Mimo że skróty graficzne na pierwszy rzut oka wydają się być tworami dowolny-
mi, niezorganizowanymi i niekonwencjonalnymi, to jednak tworzone są zarówno w 
języku rosyjskim, jak i w polskim według określonych wspólnych i podobnych dla 
obu języków modeli i typów. Co więcej, skracane są głównie ekwiwalentne jednostki 
wyrazowe - słowa i połączenia wyrazowe. W. Z. Sannikow56 np. wyodrębnia sześć 
typów skrótów graficznych we współczesnym języku rosyjskim: 

a) punktowe - stawia się kropkę po skrócie, który jest początkową literą lub sta-
nowi początkowe litery skracanego wyrazu (в. - век, гг. - годы, пел. - педагогический, 
см. - смотри, тт. - тома, шнл. - шиллинг); 

b) dywizowe, charakteryzujące się występowaniem łącznika zamiast opuszczo-
nej środkowej części słowa (гр-н - гражданин, д-р - доктор, ии-т - институт, т-р - театр, 
т-ра - температура, уч-к - учасюк); 

c) ukośnikowe (z ukośną kreską), używane podczas skracania compositów lub 
połączeń wyrazowych (в/с - высший сорт, б/и - безналичный, б/у - бывшим в 
употреблении, г/о - городской отдел, г/х - газоход, Д/А - документы против акцепта, ж/д 
- железная дорога, з/о - заочное отделение); 

d) kursywne, napisane szczególnym charakterem pisma, tzn. kursywą i będące 
skrótami jednostek miar (a - ар, б - бар, г - грамм); 

e) zerowe (graficznie nie są wyodrębnione): В - ваучер, га - гектар, гл - гектолитр, 
гс - грамм-сила, кг - килограмм; 

f) kombinowane, stanowiące wynik zastosowania kilku sposobów graficznych 
(ж.-д. - железнодорожный, нар.-хоз. - народнохозяйствен- ный, с.-х. -сельскохозяйствен-
ный). 

Według innej zasady przeprowadzają klasyfikację skrótów graficznych A. Sopi-
ra57 i G. I. Cybachaszwili.58 

Za podstawę naszej klasyfikacji rosyjskich i polskich skrótów graficznych zostały 
przyjęte zasady opracowane przez A. Sopirę dla języka rosyjskiego i słowackiego.59 



We współczesnym języku rosyjskim i polskim wyszczególniliśmy następujące mode-
le i typy skrótów graficznych: 

Słowo skracane jest do jednej początkowej litery. Wyróżnione są tutaj dwa typy 
skrótów graficznych: 

Typ 1. Po skrócie stawia się kropkę: 

Typ 2. Nie stawia się kropki po skrócie. Do tego typu tworów zaliczane są po-
wszechnie przyjęte skróty jednostek miar, wag, znaków i symboli stosowanych w 
transporcie, chemii, fizyce, matematyce, geometrii, językoznawstwie, finansach itd. 
Skróty te są często wprowadzane do powszechnego użytku przez międzynarodowe 
układy: 

А (ампер) A (amper) 
а (ар) a (ar) 
Б (база, борт) b (bar) 

Model I 

б. (балка, бухта, бывший) 
в. (век, вечер, выпуск) 
г. (год, гора, город) 
д. (день, доля, дом) 
ж. (жидкость, житель) 
з. (запад, звено, золотник) 
и. (иллюстрация) 
к. (кислота, колодец, комната) 
л. (лист, лицо, легко) 
м. масштаб, море, мыс) 
н (нормальный) 
о. (область, остров) 
п. (падеж, палуба, пункт) 
р. (река, род, рубль) 
с. (село, сорт, страница) 
т. (таблица, товарищ, том) 
у. (уезд, утро) 
ф. (форма, фунт, фут) 
х. (хутор) 
ц. (цена, центнер, цифра) 
ч. (час, часть, число) 
ш. (широта, шоссе) 

a. (albo) 
b. (bardzo, bieżący, były) 
c. (circa, córka) 
d. (dawny, dobrze, dzień) 
f. (feminum) 
g. (godzina, góra) 
i. (imię) 
j. (jednostka, jezioro, język) 
k. (karta, koło) 
1. (lata, lewy, liczba) 
m. (miasto, miesiąc, mieszkanie) 
n. (nazwa, netto, nowy) 
o. (ocean, ojciec, opat) 
p. (pan, piętro, patrz, punkt) 
r. (rodzaj, rok, razy) 
s. (siostra, syn, strona) 
ś. (święty) 
t. (tom, tempo, tenor) 
w. (wiek, waga, wiersz, wieś) 
z. (zakonnik, zeszyt, zobacz) 
ż. (żona, żeton) 
v. (verte, vide, voto) 
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c (cetnar) 
C (kulomb) 
F (farad) 
g (gram) 
H (henr) 
J (dżul) 
K (kelwin) 
1 (litr) 
m (metr) 
q (kwintal) 
N (niuton) 
R (rentgen) 
s (sekunda) 
t (tona) 
W (wat) 
V (volt) 

В (вольт, ваучер) 
А (1енри) 
г (грамм) 
Д(диоптрия) 
К (кельвин) 
л (литр) 
М (метро, метрополитен) 
м (метр) 
Н(ньютон) 
О(кислород) 
П(пента) 
Р(рентген) 
с(секунда) 
т(тонна) 
Ф (фарада) 
ц(центнер) 
ч(час) 

Э(экскаватор) 
Ю (юг) 

Model II 

Skracane jest jedno słowo, które ma formę liczby mnogiej. Podwojenie (dla ozna-
czenia liczby mnogiej) jednoliterowe łączy się, zamykając je końcową kropką: 

вв. (века) 
гг. (годы; города; господа) 
лл. (листы) 
мм. (моря) 
пп. (параграфы; пункты) 
pp. (реки) 
сс. (страницы) 
тт. (товарищи; тома; тонны) 

Model III 

nn. (następne) 
oo. (ojcowie) 
pp.(państwo; panowie; panie; panny) 
ss. (siostry; strony) 
śś. (święci) 
tt. (tomy) 
ww. (wyżej wymienione) 

Słowo jest skracane do dwóch, trzech, czterech, pięciu i więcej liter. Wyróżniane 
są tutaj dwa typy skrótów graficznych: 

Typ 1. Skracany jest wyraz prosty: 
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ав. (авиация) ad. (adiunkt) 
ат. (атомный) al. (aleja) 
ац. (ацетон) bl. (blok) 
бр. (брутто) bł. (błąd) 
вм. (вместо) im. (imienia) 
вып. (выпускник) alb. (albański) 
rap. (гарнитур) bud. (budowa) 
ген. (генеральный) inż. (inżynier) 
гос. (государственный) lek. (lekarz) 
дек. (декабрь) red. (redaktor) 
дис. (диссертация) reż. (reżyser) 
дипл. (дипломатическии) bank. (bankowość, bankowy) 
дост. (доставка) dypl. (dyplomowany) 
драм, (драматический) proc. (procent) 
дубл. (дуоликат) rubr. (rubryka) 
закл. (заключительный) temp. (temperatura) 
заруб, (зарубежный) centr. (centralny) 
кварт, (квартирный) ewang. (ewangelicki) 
компл. (комплексный) galie, (galicyjski) 
беспл. (бесплатный) giełd, (giełdowy) 
европ. (европейский) handl. (handlowy) 
спорт, (спортивный) hiszp. (hiszpański) 
метеор, (метеорология) brazyl. (brazylijski) 
польск. (польский) demogr. (demografia) 
эконом, (экономическии) emeryt, (emerytowany) 
электр. (электрическии) jarosł. (jarosławski) 
палеонт. (палеонтология) jerozol. (jerozolimski) 
регистр, (регистрация) kartogr. (kartograficzny) 
австрал. (австралийский) nowozel. (nowozelandzki) 
междунар. (международный) koncertm. (koncertmistrz) 
нефтехим. (нефтехимическии) międzynar. (międzynarodowy) 
Typ 2. Skracany jest wyraz złożony. Do danej kategorii skrótów graficznych zali-

czane są przeważnie nazwy jednostek miar i wag. Nie stawia się kropki po danych 
skrótach: 

дал (декалитр) cm (centymetr) 
дкг (декаграмм) dkg (dekagram) 
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дкм (декаметр) 
дл (децилитр) 
дм (дециметр) 
кв (киловольт) 
кВт (киловатт) 
кг (килограмм) 
кГм (килограммометр) 
кГц (килогерц) 
кДж (килоджоуль) 
км (километр) 
см (сантиметр) 

Model IV 

dm (decymetr) 
hg (hektogram) 
hCl (hektogal) 
hl (hektolitr) 
hm (hektometr) 
kg (kilogram) 
km (kilometr) 
kW (kilowat) 
lms (lumenosekunda) 
mg (miligram) 
mm (milimetr) 

Skracane są dwu- i więcej wyrazowe terminy. Wyróżniamy tutaj dwa typy skró-
tów graficznych: 

Typ 1. Zamiast słów używa się wskaźnika liczbowego: 
км2 (квадратный километр) 
км3 (кубический километр) 
см2 (сантиметр в квадрате, 

квадратный сантиметр) 
см3 (сантиметр в кубе, 

кубический сантиметр) 
м2 (квадратный метр) 
м3 (кубическии метр) 

km2 (kilometr kwadratowy) 
km3 (kilometr sześcienny) 
cm2 (centymetr kwadratowy) 

cm3 (centymetr sześcienny) 

m1 (metr kwadratowy) 
m3 (metr sześcienny) 

Typ 2. Skracane są wielowyrazowe terminy z użyciem ukośnej kreski (ukośnika). 
Terminy te oznaczają współzależność dwóch lub trzech różnych jednostek. W. Z. San-
nikow takie skróty graficzne nazywa ukośnikowymi:60 

г/см (грамм на сантиметр) 
кг.м/сек (килограмм на метр 
кг/см2 (килограмм на в секунду) 

квадратный сантиметр) 

м/сек (метр в секунду) 
сек/см2 (в секунду на квадратный 

сантиметр) 
т/км (тоннокилометр) 

g/cm3 (gram na centymetr sześcienny) 
g/ml (gram na mililitr) 
cm/s (centymetr na sekundę) 
kg/dm3 (kilogram na decymetr 

sześcienny) 

kg/l (kilogram na litr) 
km/h (kilometr na godzinę) 
m/s (metr na sekundę) 
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Skrótów graficznych modelu III typu 2 i modelu IV jest tak dużo, że istnieją spe-
cjalne poradniki i słowniki, liczące 150-200 stron. Por., np.: W. J. Szamotulski. „Legal-
ne jednostki miar. Wprowadzenie jednostek SI", Wyd. Normalizacyjne. Warszawa 
1982, ss. 146. i J. M. Massalski, J. Studnicki, „Międzynarodowy układ jednostek miar -
SI" Warszawa 1977, ss. 162. Te skróty graficzne są międzynarodowe, tj. używane we 
wszystkich językach świata. Są one także znormalizowane - we wszystkich językach 
występują w jednakowej postaci, dlatego że w innym wpadku utraciłyby swoją war-
tość terminologiczną. Najważniejszą ich zaletą jest to, że mogą być przetłumaczone -
w każdym języku są tworzone w oparciu o własny materiał językowy, chociaż mode-
le takich skrótów graficznych mają charakter międzyjęzykowy.61 

Model V 

Skracane są standardowe połączenia wyrazowe, składające się z dwóch i więcej 
słów. W analizowanych językach takie jednostki są niezbyt liczne, jednak wyjątkowo 
aktywne. Dzielą się na dwa następujące typy: 

Typ 1. Po każdej początkowej literze lub sylabie skracanego wyrazu z reguły sta-
wiana jest kropka: 

а. е. д. (атомная единица массы) 
а. ц. (административный центр) 
ат. в. (атомный вес) 
д. э. и. (доктор экономических наук) 
и. о. (исполняющий обязанности) 
к. э. и. (кандидат экономических наук) 
л. с. (лошадиная сила) 
м. п. (место печати) 
и. э. (нашей эры) 
до и. э. (до нашей эры) 
с. г. (сего года) 
спец. корр. (специальный корреспондент) 
Т. д. 
т. е. 
т. к. 
т. н. 

т. о. 

т. п. 
(i,. H. О. 
ц. т. 

(так далее) 
(то есть) 
(так как) 
(так называемый) 
(таким образом) 
(тому подобное) 
(фамилия, имя, отчеста^ 
(центральное телевидение) 

b. a. (bez autora) 
b. d. (bez daty) 
b. n. (bez nakładcy) 
b. opr. (bez oprawy) 
b. u. (bez uwag) 
c. o. (centralne ogrzewanie) 
d. n. (dokończenie nastąpi) 
k. k. (kodeks karny) 
m. st. (miasto stołeczne) 
m. in. (między innymi) 
n. e. (naszej ery) 
n. p. m. (nad poziomem morza) 
p. n. e. (przed naszą erą) 
p. o. (pełniący Obowiązki) 
p. p. m. (poniżej poziomu morza) 
red. nacz. (redaktor naczelny) 
r. m. (rodzaj męski) 
s. str. (sensu stricte) 
ub. r. (ubiegłego roku) 
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Typ 2. Zamiast kropek między początkowymi literami skracanych słów stawiana 
jest ukośna kreska (ukośnik): 

m/y (motor yacht) 
N/s. (nuclear ship) 
S/S, s/s (steam ship) 
s/y (sail yacht) 
m/m (miesiąc w stosunku do 

poprzedniego miesiąca) 
r/r (rok w stosunku do 

poprzedniego roku) 

а/я (абонементный ящик) 
а/о (акционерное общество) 
б/н (безналичный) 
б/у (бывший в употреблении) 
б/ц (без цены) 
в/с (высший сорт) 
г/о (городской отдел) 
Д/А (документы против акцепта) 
д/о(дом отдыха) 
д/с (детский сад) 
д/я (детские ясли) 
ж/д (железная дорога) 
л/с (личный состав) 
м/а(малолитражный автомобиль) 
п/о (почтовое отделение) 
п/я (почтовый ящик) 
р/с (расчетный счет) 
с/с (сельский совет) 
с/х (сельскохозяйственный) 
х/б (хлопчатобумажный) 
ч/б (черно-белый) 
т/с (текущии счеп) 

Model VI 

Do tej grupy zaliczane są skróty graficzne, w których opuszczane są środkowe 
litery. W pisowni twory te występują z łącznikiem. Przypominają one jakby swego 
rodzaju ramkę, składającą się z pierwszej i ostatniej litery (lub dwóch i więcej liter): 

б-ка 
г-н 
г-жа 
гр-н 
гр-ка 
нн-т 

к - т 

(библиотека) 
(господин) 
(госпожа) 
(гражданин) 
(гражданка) 
(институт) 
(комитет) 

b - k a 

d-ca 
d-dztwo 
f-ka 
m-c а 
p-ko 
p-ta 

(biblioteka) 
(dowódca) 
(dowództwo) 
(fabryka) 
(miesiąca) 
(przeciwko) 
(poczta) 
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Л-Т л-т (лейтенант) 
мнн-во (министерство) 
нач-к (начальник) 
о-во (общество) 
о-ва (острова) 
пр-во (правительство) 
р-н (район) 
с-т (сержант) 
т-ра (температура) 
ф-ка (фабрика) 
ф-т (факультет) 
х-во (хозяйство) 

r-k 
s-ka 
W-wa 
w-wski 

(rachunek) 
(spółka) 

z-ca 

(Warszawa) 
(warszawski) 
(zastępca) 

Zakończenie 

Analiza wyekscerpowanego materiału pokazuje, że w przeważającej większości 
skróty graficzne w języku rosyjskim i polskim są tworzone identycznie, świadczy to 
0 wspólnocie zasad i norm użycia takich tworów. Powtarzają się bez zmian w bada-
nych językach skróty graficzne z terminologicznym znaczeniem (model III typ 2 
1 model IV). Prawie to samo odnotowujemy w grupie tzw. powszechnie przyjętych 
skrótów graficznych. Jednak tu obserwuje się pewne różnice, związane zarówno 
z tradycją, jak i ze znaczeniem wyrazu. Właśnie tym można tłumaczyć brak pewnych 
ekwiwalentów rosyjskich skrótów graficznych w języku polskim i polskich - w języ-
ku rosyjskim. Przyczynę braku ekwiwalentów mogą stanowić także inne czynniki 
językowe: obecność lub brak jakiejś kategorii gramatycznej, np. rodzaju gramatycz-
nego; właściwości strukturalne tego wyrazu, który powinien się skracać; możliwość 
powstania po skróceniu niepożądnej homonimii lub niewłaściwego skojarzenia i in.62 

Niekiedy pojawiają się dwa-trzy warianty skrótu graficznego jednego wyrazu, пр.: 
б., б-и - батальон; бат., б-рея - батарея; г., г-н - господин; гр., гр-н - гражданин; к., коп. -
копейка; р., рб., руб. - рубль; cz., czas. - czasopismo; dnv d. п., dok. nast. - dokończe-
nie nastąpi; i., im. - imię; sv str. - strona itp. W jednym języku może im odpowiadać 
jeden ekwiwalent, a może się on w ogóle nie pojawić. Tak rosyjskiemu т., тов. (= 
товарищ) odpowiada w języku polskim t., tow. (= towarzysz), polskiemu mjr (= ma-
jor) odpowiada w języku rosyjskim м., м-р (= майор), zaś rosyjskie skróty graficzne a/o 
(= автономная ооласть), з/с (= зерновой совхоз), к-з, клх. (= колхоз), о/м (= отделение 
милиции) i niektóre inne nie posiadają odpowiedników w języku polskim. Polskie zaś 
ndv ndst. (= niedostateczny), ndk. (= niedokonany), ndm. (= nieodmienny), p-ko 
(= przeciwko) i niektóre inne nie posiadają odpowiedników w języku rosyjskim. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich 
skrótów graficznych w badanych językach, dlatego że użycie lub nieużycie w tekście 
określonego skrótu graficznego zależy nie od samego skrótu, a od charakteru tekstu 
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i od stosunku autora do takich tworów. Tekst o jednej orientacji docelowej może za-
wierać dużo skrótów, w innym zaś przypadku mogą one być w ogóle pominięte. 
Jeden autor może skracać prawie każde połączenie wyrazowe, inny - tylko niektóre. 
Na przykład w języku rosyjskim jest wyjątkowo dużo skrótów graficznych oznacza-
jących modele różnych maszyn i mechanizmów, różnorodnych regulaminów, statu-
tów, posad, stanowisk, urzędów, tytułów itp., w polskim zaś języku takich skrótów 
graficznych jest znacznie mniej, co się tłumaczy brakiem praktycznej konieczności 
tworzenia takich tworów. 

A przecież, jak już wcześniej zostało podkreślone, istnieją racjonalne reguły wy-
korzystywania skrótów graficznych (szczególnie tzw. ogólnie przyjętych skrótów 
graficznych), reguły, które mogą się zmieniać w zależności od wskazanych wyżej 
czynników. Tak więc użycie skrótów graficznych powinno odbywać się w przyjętych 
granicach reguł, norm i zasad. 

W związku z tym, że skróty graficzne dążą do tego, aby przekształcić się w skró-
towce morfologiczne, tzw. „czystych" skrótów graficznych jest stosunkowo niedużo. 
Niektóre z nich uległy lub ulegają lokalnej leksykalizacji. Na przykład w języku pra-
cowników rolnych ha (hektar) i га (гектар) funcjonuje jak zwykły wyraz. Po 17 sierp-
nia 1998 r. w Rosji pojawił się i wyjątkowo szeroko rozpowszechnił, szczególnie 
w handlu, skrót graficzny у. е. (= условная единица), chociaż równolegle występuje 
on jako skrótowiec ye. O sporadycznej leksykalizacji cdn., itp., itd., i in. w celach 
stylistycznych już była mowa wyżej. 

Obecnie skróty graficzne są nie tylko w sposób organiczny częścią składową języ-
ka pisanego, ale także spełniają znaczącą rolę w oszczędności środków do pisania. 
Ożywiają one tekst i ułatwiają jego percepcję wzrokową, ale są zrozumiałe i cenne 
tylko w określonych warunkach kontekstowych. Bez wystarczających uwarunko-
wań kontekstowych, podpartych przez tradycję, skróty graficzne tracą swoje walory 
w takim stopniu, że giną wszelkie możliwości ich użycia w języku. Skrót graficzny 
„ст." staje się ważny w sensie semantycznym tylko w połączeniu z określonymi wy-
razami w określonych warunkach nielingwistycznych, пр.: „ст. Малаховка", „ст. 
Петров", „XX ст.", „§1, ст. 2" zostaną przeczytane bezbłędnie jako „станция Малаховка", 
„старшина Петров", „XX столетие", „параграф 1, статья 2". Polskie zaś „м." w jednym 
wypadku zostanie przeczytane „m.st. Warszawa" - miasto, w drugim „м. 47" - miesz-
kanie, w trzecim - „m. lipiec" - miesiąc, w czwartym - „n. p, m."- morze, w piątym 
„m. Ogardy" - miejscowość itd. Skróty graficzne „г.", „z." stają się słowami „rok", 
„rocznik", „zeszyt" w warunkach stereotypowego i bardziej długiego skrótu typu 
„Por. Jęz.., r. VIII, 1908, z. 8". W innych kontekstach „г.", „z." mogą oznaczać: „razy", 
„recto", „rodzaj"; „zakonnik", „zaślubiona", „zobacz" w dodatku przy odpowied-
nich uwarunkowaniach kontekstowych. I jeżeli dowolny skrót graficzny zakłóca prze-
kaz informacji, to uwarunkowany skrót graficzny należy traktować jako bezsprzecznie 
pożyteczny element współczesnego pisma. 

W zasadach pisowni języka rosyjskiego i polskiego były czynione próby rozsąd-
nego i mądrego uregulowania struktury, pisowni i użycia skrótów graficznych. I tak 
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w specjalnym załączniku do „Орфографического словаря русского языка" w „Правилах 
русской орфографии" rozpatrywane są skróty graficzne. Jego autorzy podają szereg 
zupełnie prawidłowych i słusznych rekomendacji. Jednak należy podkreślić, że ści-
sła reglamentacja skrótów graficznych dotychczas nie uzyskała powszechnego uzna-
nia i akceptacji. Istnieje nie tylko skrót „русск."-(русский), jak wymagają tego zasady 
pisowni, ale i „рус.". Nie zawsze jest realizowane żądanie zabezpieczenia tekstów dla 
początkujących czytelników przed wszelkiego rodzaju skrótowcami. Widocznie obec-
ne językowe i gramatyczne skróty są bardziej zrozumiałe i dostępne, niż nam się 
wydaje. Dla języka polskiego najbardziej obszerne, dokładne i prawidłowe rekomen-
dacje o skrótach graficznych są zawarte w „Ortograficznym słowniku języka polskie-
go" pod red. M. Szymczaka (Warszawa 1981, s. 120-123) i w „Zasadach pisowni polskiej 
i interpunkcji" S. Jodłowskiego i W Taszyckiego (Wrocław-Warszawa-Kraków 1983, 
s. 111-112). 

Tak więc jeżeli badacze udowodnili, że pierwotnym materiałem, z którego two-
rzone są skrótowce leksykalne są skróty graficzne, to uznanie ich za fakt pozajęzyko-
wy, który nie dotyczy samego wyrazu, należy traktować jako niesłuszne. Rację mają 
W. Z. Sannikow, A. Sopira i G. I. Cybachaszwili, którzy uważają skróty graficzne za 
jednostki językowe. I nie tylko dlatego, że skróty graficzne w poradnikach (słowniki, 
encyklopedie) występują jako swoiste zaimki ze znaczeniem „przedmiotu opisu",63 

ale jeszcze i dlatego, że przy określonych warunkach te „zaimki" stają się prawdzi-
wymi wyrazami, oznaczającymi przedmioty bezpośrednio, a nie poprzez pełne sło-
wo lub połączenie wyrazowe, пр.: ВЦСПС, ВЧК, зав, зам, МИД, НИИ, РФ, СНГ, 
СССР, иэп, ЦК, ЦИК" i in. 

Podsumowując powyższe i uwzględniając podstawowe twierdzenia wielostron-
nej analizy skrótów graficznych dokonanej przez W. Z. Sannikowa, A. Sopirę i G. I. 
Cybachaszwili dochodzimy do wniosku, że skróty graficzne są metaznakiem, tj. zna-
kiem języka65. Przy tym należy zrobić zastrzeżenie, że pełny wyraz - to znak tego 
znaku, dlatego że nie jest on skorelowany bezpośrednio z przedmiotem, a ze sło-
wem. Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić potencjalny związek między skró-
tem graficznym i skrótowcem leksykalnym. „В целом, - pisze W. Z. Sannikow66 -
графическое сокращение - это, так сказать, метазнак, стремящийся стать знаком". Trzeba 
się zgodzić z autorem, że jeżeli jakaś konieczność zmusza nas do posługiwania się 
skrótem, to słowo lub połączenie wyrazowe należy skaracać maksymalnie, tj. do ta-
kiego stopnia, po którym może zaistnieć niebezpieczeństwo informacyjnego zdepre-
cjonowania danej wielkości w danym kontekście, który w znacznym stopniu 
warunkuje i aktywizuje skrót. Tak skrót graficzny „пер. мир." z wyrazem „война" zo-
stanie bezbłędnie przeczytany jak „первая мировая воина", tj. skrót graficzny jest opty-
malny. Zaś ze słowem „строительство" ten poziom skracania może okazać się 
niewystaraczającym, gdyż tylko czytelnik o odpowiednim doświadczeniu, może prze-
czytać poprawnie: „период мпрпого строительства". Jednak tutaj możliwe są błędy in-
nego rodzaju. Obniżenie poziomu skrótu graficznego w danym wypadku zwiększa 
jego wartość informacyjną, np. w takim wariancie: „пер. мири, строительства". Tak 
więc pozostaje polisemiczne „пер.", a to nie jest pożądane. Cały ten kontekst podpo-
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wiada inny, lepszy wariant: „период мири, стр-ва". Tutaj zostały usunięte wszystkie 
możliwe wypadki homonimii: została zachowana krańcowo niezbędna wyrazistość 
informacyjna a także z 26 liter zaoszczędzono ll.67 

Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że skrót graficzny w rzeczywistości nie 
zmniejsza nadmiaru, ale powoduje oszczędność czasu i wysiłku, ma jednak pewien 
negatywny wpływ na wyrazistość informacji, jeżeli między korespondentem i adre-
satem nie ma dobrego doświadczenia językowego w dziedzinie wykorzystania skró-
tów graficznych. 

Skróty graficzne mają w rosyjskim i polskim języku pisanym wąską i wyraźnie 
ograniczoną sferę użycia: są one charakterystyczne dla języka biznesu (business com-
munication). W języku literatury pięknej prawie nie występują, jeżeli oczywiście nie 
brać pod uwagę skrótów słów, które powszechnie uznaje się za „niecenzuralne" 
i skrótów graficznych, występujących w dedykacjach i epigrafach. Nawet takie po-
wszechnie znane i będące w szerokim użyciu skróty, jak „в." (век), „г." (город, год), 
„и др." (и другие), „и пр." (и прочие), „и т. д." (и так далее) prawie zupełnie nie są spoty-
kane w utworach literatury pięknej. Niektóre zaś przykłady skrótów graficznych słów 
noszą w sobie specjalny ładunek stylistyczny.68 

Zarówno wysoka liczebność skrótów graficznych w języku rosyjskim i polskim, 
jak i coraz większe nimi zainteresowanie świadczą o tym, że skróty graficzne nie są 
w tych językach czymś przypadkowym i niezasługującym na uwagę. Wśród wielu 
elementów reglamentujących i cyzelujących język pisany zajmują one określone miej-
sce, nie można ich już ani zlikwidować, ani zignorować. Kategorię skrótów graficz-
nych należy traktować z należnym szacunkiem i uwagą, aby nie dopuścić do rozwoju 
subiektywizmu i niepożądanych skrajności. 

Współczesny skrót graficzny - to skrócenie stałej struktury, funkcjonalne zaś utrwa-
lenie owej struktury - utraciło swoją moc: skrót graficzny, posiadający swoją stałą 
formę, może być wykorzystany w każdym tekście lub poza nim. Tak więc wyłonienie 
dawnych funkcjonalnych odmian straciło nie tylko sens, ale i obiektywne podsta-
wy69. 

Pod wpływem skrótowców leksykalnych do kategorii skrótów graficznych prze-
niknęły niektóre maniery, które wcześniej na tym gruncie nie występowały. Tak na 
przykład, wielkie litery, które są charakterystyczne dla współczesnych skrótowców 
leksykalnych, teraz często wykorzystuje się także w kategorii skrótów graficznych, 
szczególnie składających się z jednej litery i zwykle nie leksykalizujących się, пр.: 
А (азимут; ампер; анод; антенна; антрацит), Б (база; батарея; бел), В (вольт; восток), 
Г (генри; гравий), Д (дальность; деревянный; доминативныи), Ж (жирный), 3 (запад; 
зимнее), К (катод; кельвин; конь), JI (ладья), M (масштаб; метро), H (ньютон), О (орудие), 
П (паровоз; пеленг; пауз), Р (разрыв; резерв; рентген), С (север; слон), Т (такси; 
температура; тесла), Ф (фарада; ферзь; фронт); А (ашрег), С (kulomb), F (farad), 
H (henr), К (poradnia dla kobiet), N (niuton), R (rentgen), V (volt), W (wat).70 

Współczesne zgłoskowe skróty graficzne dość często, wbrew regułom „graficz-
nym", ale zgodnie z zasadami „leksykalnymi", urywane są na pierwszej spółgłosce, 



пр.: мор. - морской (zamiast морск.), рог. Морфлот; жен. - женский (zamiast женск.), 
рог. женорг, женотдел, женсовет; муж. - мужской (zamiast мужск.); тех. - техника, 
технический (zamiast техн.), рог. техминимум, технадзор, техпер- сонал, техпомощь, 
техпропаганда, помпотех i in. Tak więc istnieje oczywiste upodobanie skrótów gra-
ficznych do skrótowców leksykalnych.71 Można przypuszczać, że ten proces będzie 
trwał w przyszłości. 

Przypisy 

1 Dotychczas ukazały się następujące monografie: J. Hrbaćek, Jazykove zkratke v ćeśtine. Acta Universi-
tatis Carolinae. Philologica. Monographia , r. LXXVIII, Praha 1979, ss. 126; S. J. Molinsky, Patterns of 
ellipsis in Russian c o m p o u n d neun formations, The Hague-Paris, Mouton 1973, ss. 232; J. Sobczykowa, 
Studia z historii skrótów językowych w polszczyźnie ogólnej do roku 1939 (na materiale języka pra-
sy), Prace N a u k o w e Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 900, Katowice 1987, ss. 140; A. Sopira, 
Skratky a skratkove slova v ruśtine a slovenćine, Bratislava 1974, ss. 440; A. Sopira. Skratky v ruśtine a 
slovenćine. Bratislava 1975, ss. 173; Д.И. Алексеев, Сокращенные слова в русском языке, Саратов 1979, 
ss. 328; В. В. Борисов, Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения 
в иностранных языках. Воениздат, Москва 1972, ss. 320; Л. Крумова, М. Чоролеева. Съкращаването 
и съкращенията в българския език, София 1982, ss. 199; S. Szadyko, Аббревиация в русском языке 
(в сопоставлении с польским). Monografie i Opracowania nr 474, SGH, Warszawa 2000, ss. 265; М.И. 
Шевченко, Стилистические функции отаббревиатурных производных в современном русском языке, 
Учебное нособне, Днепропетровск 1979 , ss. 35; Т.Д. Соколовская, Нормативные сокращения 
в современном русском языке, Москва 1999, ss. 176; A. Tusek, Svet skratiek a znaciek, 2 dop. wyd. 
Bratislava: SOFA 1997, ss. 211. 

г Na b a d a n y m gruncie językowym pojawiły się następujące słowniki: ]. Podracki, Słownik skrótów 
i skrótowców. Wydawnictweo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ss. 309; A. Czarnecka, J. Podracki, Skróty 
i skrótowce. Pisownia, odmiana, w y m o w a , składnia, W y d a w n i c t w o „Oświata". Warszawa 1995, ss. 
288; J. Paruch, Słownik skrótów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992, ss. 647; Новые сокращения в 
русском языке 1996-1999. под ред. И. В. Фаградянца, Издательство „ЭТС", Москва 1999, ss. 160; С. В. 
Фадеев, Тематический словарь сокращений современного русского языка, „РУССО". Москва 1998, ss. 
537; C.B. Фадеев, Словарь сокращений современного русского языка. Издательство ПОЛИТЕХНИКА, 
Санкт-Петербург 1997, ss. 527; П. П. Баранов, В. А, Назаров, Словарь сокращений и аббревиатур, 
применяемых в работе органов внутренних дел МВД РФ. Ростов-на-Дону: PBOI МВД России, 1996, ss. 58; 
H.H. Новичков. Словарь современных русских сокращений и аббревиатур, ИНФОГЛОБ, Париж-Москва 
1995, ss. 297; Новый словарь сокращений русского языка, под общей редакцией Е. Г. Коваленко. 
Издательство „ЭТС", Москва 1995, ss. 668; О. А. Высочанская и др, Сокращения в информатике: Словарь-
справочник, 2-е изд, Москва: ВИНИТИ, 1992, ss. 382; X. К. Залуцкий. Русские аббревиатуры. Русско-
английский словарь акронимов, полуакронимов и других сокращений современного русского языка, 
ЭЛЬЗЕВИР, Амстердам-Оксфорд-Ныо-Йорк-Токио 1991, ss. 890. 

3 Dotychczas zostało opublikowanych około 1050 artykułów dotyczących abrewiatur w językach sło-
wiańskich. Jednak najwięcej publikacji poświęcono skrótom i skrótowcom w języku rosyjskim i pol-
skim. W przybliżeniu w ponad 700 artykułach omawiano daną kategorię leksyki języka rosyjskiego 
i w około 170 - abrewiatury języka polskiego. 

4 Por., пр.: J. Horecky, O skratkach a znaczkach v slovencine, „Slovo a tvar" г. 1 ,1947, s. 9 - 1 4 ; H. Kjellman, 
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