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Jan Trzynadlowski słusznie twierdzi, że indeksy są niezbędnym ele-
mentem każdej publikacji naukowej, i dodaje: ›[B]ez indeksu publikacja 

naukowa traci połowę swojej wartości […], zaś wydanie źródeł jest prawie 
nieużyteczne‹ [Trzynadlowski: 86]. Michael Mitchell i Susan Wight-
man zauważają, że indeks ›bywa najczęściej używaną częścią publikacji 
naukowych‹ [Mitchell, Wightman: 337]. Nie sposób się z tym nie zgo-
dzić – indeksy stanowią pewnego rodzaju mapy, ułatwiające poruszanie 
się pośród przywoływanych w tekście postaci i cytowanych autorów. 
Wystarczy rzut oka na indeks, by zorientować się, że skoro padają w nim 
nazwiska Jacques’a Derridy, Rolanda Barthes’a, Julii Kristevej i Michaiła 
Bachtina, to publikacja zapewne dotyka zagadnień teoretycznoliterackich 
ze szczególnym uwzględnieniem intertekstualności i postmodernizmu, 
zaś Roland Reuß, Jost Hochuli, Peter Biľak i W. T. M. Frijhoff w indeksie 
to sygnał, że przynajmniej jakaś część publikacji zahacza o problematykę 
typograficzną.

To swoiste mapowanie pozwala też na łatwe odnalezienie partii tekstu 
odnoszących się do danej osoby lub na sprawdzenie, czy warto zainte-
resować się pozycją (może wszak zawierać szczególnie istotne dla nas 
nazwisko lub w ogóle pomijać osobę, o której informacji poszukujemy).

Indeksy, jak wspomina Trzynadlowski, są szczególnie istotne w opraco-
waniach edytorskich, wydaniach materiałów źródłowych i dokumentów 
osobistych (dzienników, pamiętników) oraz opracowań archiwalnych – to 
w zasadzie jedyny sensowny sposób odnalezienia się choćby wśród członków 
rodziny i najbliższego otoczenia osoby, której takie opracowanie dotyczy. 



Podobne znaczenie będą więc miały także skorowidze w biografiach 
i monograficznych opracowaniach rozmaitych zagadnień: gdy sięgniemy 
po opracowanie jakiejś kwestii, w indeksie znajdziemy nazwiska badaczy, 
którzy zajmowali się tą problematyką, ale jeśli jakieś nazwisko się tam nie 
pojawi, to możemy przyjąć, że osoba ta nie zajmowała się danym tematem 
lub nie wniosła do refleksji nad nim istotnych treści.

Niniejsza książeczka powstała dla ułatwienia pracy nad skorowidzami 
zainteresowanym osobom wydającym i redagującym publikacje oraz zesta-
wiającym indeksy. Okazuje się bowiem, że źródeł rzetelnie przedstawiających 
to zagadnienie jest niezwykle mało i są one trudno dostępne w internecie. 
Krótki podrozdział indeksom poświęca Trzynadlowski [86–88], a cały 
rozdział na ich temat znajdziemy w Edycji tekstów [Wolański: 316–330] 
i w Typografii książki. Podręczniku projektanta [Mitchell, Wightman: 194–
197]. To na tych trzech publikacjach zasadniczo opierałem się, przygoto-
wując niniejsze opracowanie. Teoria jest jednak – zaledwie i aż – pewną 
podstawą. Jak wiadomo, prawdziwe przygody rozpoczynają się dopiero 
w praktyce, dlatego starałem się poruszyć tu kwestie, z którymi spotkałem 
się, zestawiając indeksy do różnych książek. Również dobór przykładów 
stanowi odzwierciedlenie moich własnych doświadczeń, użytecznych, 
mam nadzieję, także dla wszystkich osób korzystających z tej publikacji.

Niniejszą publikację uzupełniają checklisty pomocne przy zestawianiu indek-
sów i zapis poprowadzonego przez piszącego te słowa 25 sierpnia 2021 roku webi-
naru wraz z prezentacją oraz notatka wizualna autorstwa Karoliny Adamczak.

Fragment indeksu 
osobowego do 
monografii Oblicza 
przedmiotów, hasła 
od wskaźników 
oddzielone są spa-
cją firetową
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Definicja, funkcje i rodzaje indeksów

Indeksy to pomocnicze wykazy nazwisk, nazw lub pojęć ważnych dla 
danej publikacji, ułożone alfabetycznie i zawierające odnośniki cyfrowe 
(lub umówione w inny sposób) do numerów i zakresów stronic, na któ-
rych dane hasła występują, są omawiane lub wzmiankowane [Mitchell, 
Wightman: 194, 428; Tomaszewski: 74; Wolański: 316; Chwałowski: 104]. 
Indeksy, nazywane także skorowidzami, są sposobem na zamieszczenie 
odsyłaczy (tak zwanych wskaźników) do szerokiego zestawu haseł w moż-
liwie najbardziej skondensowany sposób.

Rodzaje indeksów
Rodzaje indeksów można w zasadzie sprowadzić do trzech podstawowych. 
Pierwszym z nich jest indeks osobowy, drugim – miejscowy (geogra-
ficzny), a trzecim – tematyczny (rzeczowy). Rzadziej tworzy się indeksy 
mieszane (krzyżowe), wymagające zagnieżdżania informacji z różnych 
typów indeksów w jednym miejscu [Chwałowski: 57]. Adam Wolański 
wymienia jeszcze indeks tytułowy [Wolański: 316], przy czym można go 
traktować jako odmianę indeksu tematycznego lub osobowego (gdy tytuły 
dzieł pojawiają się jako podhasła dla haseł autorów).

Indeksy specjalistyczne (na przykład skorowidz tytułów utworów lub 
incipitów) umieszcza się przed indeksem ogólnym, czyli podstawowym 
indeksem publikacji, a pierwszy z nich zaczyna się na prawej stronie 
rozkładówki [Mitchell, Wightman: 194].

Treści indeksowane
Indeksowaniem nie obejmuje się zwykle osób, nazw i terminów wystę-
pujących w takich przedmowach czy zakończeniach, które nie mają cha-
rakteru merytorycznego (czyli są na przykład podziękowaniami), a także 
w przedmowach honorowych, na stronach tytułowych, w spisach treści, 
streszczeniach, dedykacjach [Wolański: 317], bibliografiach i wykazach. 
Pozostałe treści się indeksuje, choć oczywiście od redaktora zależy, czy 
brać pod uwagę także pełne adresy bibliograficzne (na przykład nazwiska 
autorów, redaktorów, tłumaczy i tak dalej – w indeksie osobowym).

Budowa hasła
Ogólną zasadą organizacji indeksów jest uporządkowanie alfabetyczne 
oraz podawanie numerów stronic, na których hasła występują w publika-
cji [Tomaszewski: 74; Wolański: 316]. Między hasłem a numerem stronicy 

Indeks – defInIcja

kolejność 
Indeksów

wyłączenIa 
z IndeksowanIa

rodzaje Indeksów

IndeksowanIe  
adresów 
bIblIografIcznych

Porządek haseł
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(wskaźnikiem) nie stawiamy przecinka, chyba że w skład hasła wchodzą 
cyfry, które uniemożliwiłyby jego prawidłowe odczytanie. Wskaźniki 
mogą mieć też inny system niż numery stronic, jak choćby odsyłacze do 
paragrafów czy punktów traktatu.

Hasła można oddzielić od wskaźników (numerów stronic) na przykład 
spacją półfiretową, ale nie dowolnym znakiem interpunkcyjnym. Wskaź-
niki (pojedyncze strony lub zakresy) oddzielamy przecinkami [Mitchell, 
Wightman: 194; Wolański: 317; Chwałowski: 58].

Alfabetyczne szeregowanie haseł powinno odbywać się z uwzględnie-
niem liter niewystępujących w polskim alfabecie: q, v i x jako osobnych 
[Chwałowski: 58]. Inne litery alfabetu uznaje się zwykle za warianty liter 
występujących w polszczyźnie (é jako wariant e, ö jako wariant o, ligatury 
jako osobne litery – i tak dalej) [Wolański: 369]. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, by rozpoczynające się od nich hasła wydzielać, zwłaszcza 
jeśli jest ich więcej.

Wskaźniki
W przypadku odesłań do zakresu stronic można stosować skróty, pamię-
tając jednak, jak czytamy dane zakresy: ›Zapis 211–213 można skrócić 
do 211–13, ale nie do 211–3, ponieważ mówimy w skrócie »od dwieście 
jedenastej do trzynastej«, a nie »od dwieście jedenastej do trzeciej«‹ 
[Mitchell, Wightman: 196]. To bardzo użyteczna uwaga, pozwalająca 
rozwiązać w zasadzie wszystkie problemy dotyczące skracania zakresów. 
W Edycji tekstów zaznaczono, że wskaźniki można skracać począwszy 
od liczb trzycyfrowych [Wolański: 317].

Adam Wolański podaje, że ›[j]eżeli dane nazwisko, nazwa, pojęcie itp. 
występuje na więcej niż dwóch kolejnych stronach (bez względu na to, 
czy jest omawiane w sposób ciągły), we wskaźniku cyfrowym podaje się 
tylko numery pierwszej i ostatniej strony, łącząc je dywizem, półpauzą 
lub kreską liczbową bez spacji‹ [Wolański: 317]. Jednak skracanie ›87, 88‹ 
do postaci zakresu ›87–88‹ bez uwzględnienia ciągłości wątku nie może 
mieć miejsca, gdyż przecinek oznacza dwa osobne wątki (na przykład tekst 
kończący się na stronie 87 i rozpoczynający na kolejnej nowy rozdział, 
gdy na obu stronicach występuje dane nazwisko czy nazwa), a półpauza – 
jeden wątek umieszczony na dwóch stronicach lub większej ich liczbie 
[Mitchell, Wightman: 196]. W zakresach stronic powinniśmy oczywiście 
stosować półpauzę (lub kreskę liczbową) bez spacji, nie zaś pauzę czy łącz-
nik (dywiz), gdyż to właśnie taka kreska zastępuje w zakresach wyraz do. 
Dywiz jest zresztą – jak wskazywał w Elementarzu stylu w typografii 

wskaźnIkI

oddzIelanIe haseł 
I wskaźnIków

szeregowanIe –  
znakI obcych 
alfabetów

skracanIe 
wskaźnIków

wątkI I zakresy

zaPIs zakresów



wybitny autorytet w tej dziedzinie, Robert Bringhurst – zbyt wąski do 
tego celu [Bringhurst: 89]. Wskaźniki porządkujemy wzrastająco, a po 
ostatnim numerze stronicy nie stawiamy żadnego znaku interpunkcyj-
nego [Mitchell, Wightman: 194; Wolański: 318].

W przypadku oznaczania stron zawierających ilustracje lub obszerne 
omówienia można zastosować do wskaźników wyróżnienie – najczęściej 
wskaźniki dla omówień składa się półgrubą odmianą pisma, a odsyłacze 
do ilustracji czy przypisów podaje się kursywą [Mitchell, Wightman: 194; 
Trzynadlowski: 88] lub w inny sposób, na przykład dopisując symbol lub 
cały wyraz przypis. Zawsze jednak system dodatkowych oznaczeń należy 
objaśnić na początku skorowidza.

Publikacje wielotomowe
W przypadku publikacji wielotomowych wskaźniki podaje się w kolejności 
tomów, zaznaczając ich numery cyframi rzymskimi (numer tomu można 
pominąć tylko w przypadku pierwszego woluminu). Wskaźniki dotyczące 
poszczególnych tomów oddziela się w takiej sytuacji średnikami [Wolański: 
317]. Oczywiście takie zabiegi wymagają objaśnienia na początku skorowidza.

Albert, wójt krakowski 171; II 189 hasło ze wskaźnikami do tomów pierwszego i drugiego
Katarzyna II, cesarzowa Rosji 117 hasło ze wskaźnikiem do tomu pierwszego

Jeśli publikacja składa się z dwóch tomów, można ewentualnie podawać 
wskaźniki do pierwszego tomu antykwą, a do drugiego – kursywą:

Albert, wójt krakowski 171; 189 hasło ze wskaźnikami do tomów pierwszego i drugiego
Katarzyna II, cesarzowa Rosji 117 hasło ze wskaźnikiem do tomu drugiego

Wcięcia
W przypadku dłuższych haseł należy stosować wcięcie dla drugiego wier-
sza oraz kolejne wcięcia dla podhaseł. Mitchell i Wightman podają trzy 
sposoby: (1) jedno wcięcie dla wierszy przenoszonych, podwójne wcięcie dla 
podhaseł i potrójne – dla przenoszonych podhaseł; (2) pojedyncze wcięcie 
dla podhaseł i podwójne dla wierszy przenoszonych, bez względu na to, 
czy są to wiersze podhaseł, czy haseł głównych; (3) zagnieżdżenie podha-
seł rozdzielanych średnikami w ciągu, w tym samym akapicie, co hasło 
główne [Mitchell, Wightman: 196–197]. Trzecie rozwiązanie jest najbardziej 
ekonomiczne, ale też najbardziej utrudnia korzystanie ze skorowidza, 
sugeruję więc stosowanie jednego z dwóch pozostałych sposobów.

PorządkowanIe 
wskaźnIków

wyróżnIenIa 
wskaźnIków

PublIkacje 
dwutomowe

PublIkacje 
wIelotomowe

trzy możlIwoścI  
wcIęć dla 
Podhaseł
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Indeks nazwisk i indeks osobowy

Podstawa indeksu
W indeksie nazwisk zestawia się wszystkie nazwiska i nazwy osób, które 
występują w tekście i nie stanowią elementów nazw czy tytułów.

Krzysztof Kolberger w 1972 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zel-
werowicza w Warszawie i debiutował na deskach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach. Natomiast laureat Nagrody im. ks. Leopolda Szersznika, Jerzy Pilch, mieszkał przy 
ul. Francesco Nullo w Krakowie. Żaden z nich nie napisał książki Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. 
Psychobiografia naukowa.

Na podstawie tego tekstu zindeksować należy Krzysztofa Kolbergera 
i Jerzego Pilcha. Nazwisko Francesca Nullo nie występuje tutaj w funkcji 
bezpośredniego odwołania do tej osoby, a jako element nazwy ulicy, dla-
tego nie podlega ono indeksowaniu, podobnie jak nazwiska Zelwerowicza, 
Wyspiańskiego i Szersznika, również wchodzące w skład nazw własnych. 
Wolański nazywa takie przypadki ›nazwiskami i imionami użytymi sym-
bolicznie‹ [Wolański: 318–319], ale kategoria owej ›symboliczności‹ może nie 
być do końca jasna. Proponuję więc rozróżnić, czy w tekście rzeczywiście 
piszemy o danej osobie, czy też jest to element nazwy lub tytułu – bo 
nie indeksujemy też nazwisk stanowiących element tytułu (czyli w tym 
przypadku Krasińskiego i Słowackiego). Gdyby jednak tekst brzmiał 
nieco inaczej, indeksowalibyśmy wszystkie wymienione w nim nazwiska:

Krzysztof Kolberger w 1972 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, której 
patronem został Aleksander Zelwerowicz. Debiutował zaś na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach 
(tutaj za patrona przyjęto Stanisława Wyspiańskiego). Natomiast Jerzy Pilch, laureat nagrody kultu-
ralnej powiatu cieszyńskiego – od siódmej edycji noszącej imię znanego muzealnika i bibliofila, księdza 
Leopolda Jana Szersznika – mieszkał w krakowskich Grzegórzkach w bloku usytuowanym przy ulicy 
nazwanej na cześć dowódcy garibaldczyków w powstaniu styczniowym, pułkownika Francesco Nullo. 
Zainteresowanych tematem psychobiografii naukowej Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza 
odsyłam do książki Anity Całek.

To zupełnie inna sytuacja – Kolberger, Zelwerowicz, Wyspiański, Pilch, 
Szersznik, Nullo, Słowacki, Mickiewicz i Całek są tutaj wymienieni jako 
osoby, ich nazwiska nie są elementami nazw czy tytułów, trzeba ich więc 
zindeksować.

nazwIska 
Indeksowane

nazwIska jako 
elementy nazw 
(symbolIczne)

Indeks nazwIsk
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Szerszym od indeksu nazwisk jest indeks osobowy, który poza nazwiskami 
zawiera także imiona ›przednazwiskowe‹ – jak nazywa je Trzynadlowski 
[Trzynadlowski: 87] – czyli nazwy osób wyrażone w tekście imieniem, 
nazwiskiem lub pseudonimem i miejscem pochodzenia (Augustyn z Hippony, 
Jan z Kolna, Zyndram z Maszkowic), pseudonimy i kryptonimy, imiona 
panujących i duchownych (Cyryl I, Benedykt XVI, Mieszko I) i starożytne 
formy nazewnicze (Tertulian). Można go wzbogacić o imiona mitologiczne, 
legendarne, biblijne czy miana postaci literackich.

Budowa haseł
Podstawowe hasło indeksu osobowego ma formę nazwiska i imienia (imion) 
w pełnym brzmieniu. Ponadto notuje się też nazwiska małżeństw, rodów 
czy dynastii. Nazwiska i imienia nie powinno się rozdzielać przecinkiem, 
oba powinny być za to zapisane w mianowniku – liczby pojedynczej w przy-
padku osób i liczby mnogiej w przypadku małżeństw i rodów (chyba że 

Indeks osobowy

zaPIs hasła 
osobowego

Fragment indeksu 
do wywiadu 
Mikołaja Jazdona 
z Krzysztofem 
Piesiewiczem 
o Krzysztofie Kie-
ślowskim. Poszcze-
gólne segmenty 
oddzielone są świa-
tłem jednowierszo-
wym i oznaczone 
tytulariami zawie-
rającymi kolejne 
litery alfabetu.
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mianownik zniekształciłby indeksowane hasło). Rzadziej zestawia się 
indeksy składające się z nazwiska i inicjału imienia – nie polecam takiego 
rozwiązania, zwłaszcza w dobie powszechności mediów elektronicznych, 
ułatwiających przeszukiwanie rozmaitych katalogów.

Hasła złożone z występującego w tekście samego imienia lub nazwiska 
oraz nazwiska rodów i małżeństw należy uzupełnić o zamieszczone po 
przecinku objaśnienie lub dopowiedzenie, zwykle pochodzące z tekstu.

hasła z Peł-
nymI ImIonamI 
I InIcjałamI

małżeństwa 
I rody– uzuPeł-
nIenIe

Początek indeksu 
osobowego do 
książki Tadeusza 
Sławka Śladem 
zwierząt. Uwagę 
zwracają duże 
wcięcia dla kon-
tynuacji haseł. 
Już na podstawie 
tak zestawionego 
indeksu można 
wnioskować 
o filozoficznej 
oraz teoretyczno- 
i historyczno-
literackiej tematyce 
książki
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Nazwiska dwuczłonowe, bez względu na to, czy są połączone dywizem, 
czy nie, szeregujemy według pierwszego członu, umieszczając jednocześnie 
zapis dla członu drugiego z odesłaniem do hasła podstawowego.

Jeśli w tekście występuje kilka osób o identycznych imionach i nazwi-
skach, należy dane hasło uzupełnić o określenie ich funkcji czy zawodu 
i szeregować hasła według alfabetycznej kolejności dopowiedzeń.

Drobne zmiany w pisowni można podawać w nawiasie okrągłym po formie 
właściwej, jeśli obydwie formy występują w szeregu alfabetycznym obok siebie.

Obce tytuły arystokratyczne należy podawać w języku polskim (Jan, 
diuk Berry; nie: Jan, duc de Berry), unikając również konstrukcji hybry-
dowych (diuk Berry, nie: diuk de Berry; hrabia Artois, nie: hrabia d’Artois). 
Przy indeksacji angielskich tytułów arystokratycznych warto pamiętać, 
że w przypadku tytułów terytorialnych tytuł podlega deklinacji, a nazwa 
geograficzna występuje zawsze w dopełniaczu (John de Vere, 12. hrabia Oks-
fordu), chyba że jest nieodmienna. Natomiast w przypadku tytułów z nazwą 
rodową należy ją pozostawić w mianowniku lub użyć konstrukcji z rodu… 
(Byron George Gordon, 6. baron Byron lub 6. baron z rodu Byronów). W przy-
padku tytulatury francuskiej przyimek de (lub d’ przed h i samogłoskami) 
pomijamy lub oddajemy z przyimkiem z [Wolański: 83–95, 318–321].

Albert, wójt krakowski 171 hasło w formie podstawowej oraz dopowiedzenie z tekstu
Awdotia, szwaczka 177 hasło w formie podstawowej oraz dopowiedzenie z tekstu
Gaston, książę Orleanu 48 hasło w formie podstawowej podane w języku polskim
Gung’l Josef (Joseph) 84 hasło z obocznością pisowni podaną w nawiasie
Katarzyna II, cesarzowa Rosji 117 hasło w formie podstawowej uzupełnione o dopowiedzenie
Litewka Przemysław 78 hasło w formie podstawowej (mianownik liczby pojedynczej)
Lubnauer Katarzyna 48 hasło w formie podstawowej (mianownik liczby pojedynczej)
Lubomirscy, ród 87, 187 nazwisko rodu (mianownik liczby mnogiej) z uzupełnieniem
Mazowiecki Tadeusz 84 hasło w formie podstawowej (mianownik liczby pojedynczej)
Mieszko I, władca Polski 4, 7, 47 hasło w formie podstawowej uzupełnione o dopowiedzenie
Morawieckich dzieci 74 hasło w dopełniaczu liczby mnogiej, unikanie zniekształcenia
Muskat-Tabakowska Elżbieta 84 hasło w formie podstawowej uzupełnione o dopowiedzenie
Muszyńskiego ciotka hasło w dopełniaczu liczby pojedynczej, unikanie zniekształcenia

od strony matki 47
Myszkin, zarządca młyna 117 hasło w formie podstawowej oraz dopowiedzenie z tekstu
Skarżyński Mirosław, historyk 87 hasło w formie podstawowej oraz dopowiedzenie (zawód)
Skarżyński Mirosław, językoznawca 78 hasło w formie podstawowej oraz dopowiedzenie (zawód)
Tabakowska Elżbieta drugi człon nazwiska z odesłaniem do hasła głównego

zob. Muskat-Tabakowska Elżbieta

nazwIska 
dwuczłonowe

Identyczne hasła

obocznoścI

obce tytuły 
arystokratyczne

– angIelskIe

– francuskIe
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Imiona i nazwiska obcokrajowców
Imiona i nazwiska obcokrajowców zapisujemy w formie oryginalnej, 
a w przypadku alfabetów niełacińskich stosujemy transkrypcję. Jeśli 
w tradycji piśmienniczej funkcjonuje spolszczona wersja nazwiska lub 
imienia (jak w przypadku Jerzego Waszyngtona, Marcina Lutra, Jana 
Henryka Newmana czy Jana Kalwina*), należy sporządzić podwójne 
hasło – jedno z formą podstawową, a drugie do tej formy odsyłające. 
Jeśli za podstawę przyjmujemy hasło w brzmieniu oryginalnym, wów-
czas odsyłamy do niego formę spolszczoną. Jeśli jednak spolszczenie jest 
formą dominującą, hasło spolszczone należy uznać za główne, opatrzyć 
dodatkowo formą oryginalną w nawiasie okrągłym i odesłać do niego 
z hasła w formie oryginalnej.

Buonarotti Michelangelo hasło w formie oryginalnej odsyłające do hasła
zob. Michał Anioł  podstawowego (spolszczenia)

Michał Anioł (właśc. Michelangelo hasło w formie spolszczonej jako podstawowe
Buonarotti) 48, 84

Shakespeare William 117 hasło w formie podstawowej 
Szekspir William hasło w formie spolszczonej odsyłające do hasła podstawowego

zob. Shakespeare William
Washington George 117 hasło w formie podstawowej
Waszyngton Jerzy hasło w formie spolszczonej odsyłające do hasła podstawowego

zob. Washington George

W przypadku przedstawicieli kultur, w których nazwy osobowe nie 
zawierają imienia i nazwiska rozumianego w taki sposób jak w Polsce 
czy na przykład w kręgu anglosaskim, należy posłużyć się nazwą w takiej 
formie, w jakiej ona występuje, bez odwracania szyku. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia choćby w przypadku imion i patronimików islandz-
kich, gdzie podawać będziemy właśnie imię (imiona) i patronimikum.

Björk Guðmundsdóttir 47, 74 hasło w formie oryginalnej (imię i patronimikum)
Hannes Þór Halldórsson 117 hasło w formie oryginalnej (imię i patronimikum)
Pargalı İbrahim Pasza 74, 117 hasło w formie oryginalnej (przydomek, imię i tytuł)

Wiele nazwisk rosyjskich ma już od dawna utrwaloną w naszym 
piśmiennictwie formę spolszczoną – chodzi o nazwiska zakończone na -ский, 
-цкий, -ий, -ый, które zapisujemy tradycyjnie w formie z końcówkami -ski, 
-cki, -i, -y, na przykład Достоевский – Dostojewski, Городецкий – Gorodecki, 

sPolszczone 
nazwIska obce

* Pisownia orygi-
nalna (kolejno): 
George Washing-
ton, Martin Luther, 
John Henry New-
man, Jean Cauvin.

›beznazwIskowe‹ 
nazwy osobowe

nazwIska 
rosyjskIe
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Горький – Gorki, Белый – Bieły. Nazwiska żeńskie zakończone na -цкая 
i -ская oddajemy z użyciem końcówek -cka i -ska (Городецкая – Goro-
decka, Достоевская – Dostojewska) [Wolański: 91]. Choć odchodzi się już 
od praktyki podawania otczestw w tekstach, to jednak można je umiesz-
czać w indeksach.

Dostojewska Anna Grigorjewna 78, 80
Dostojewski Fiodor Michajłowicz 78–80

Nieco bardziej skomplikowany może okazać się system odsyłaczy w przy-
padku publikacji wielojęzycznych, w których nazwiska występują w różnych 
wersjach językowych, na przykład Hanna Krall to w tekście czeskim Hanna 
Krallová, a rosyjskim – Ханна Кралль. Należy wówczas przyjąć za pod-
stawową jedną z wersji, do której sprowadzimy wszystkie tego typu hasła.

Eco Umberto 16 hasło główne w języku polskim
Krall Hanna 61 hasło główne w języku polskim
Krallová Hanna zob. Krall Hanna odesłanie do hasła głównego w języku polskim
Lippman Walter 152 hasło główne w języku polskim
Еко Умберто zob. Eco Umberto odesłanie do hasła głównego w języku polskim
Кралль Ханна zob. Krall Hanna odesłanie do hasła głównego w języku polskim
Липман Валтер zob. Lippman Walter odesłanie do hasła głównego w języku polskim

Pseudonimy i kryptonimy
Jeśli indeksowana osoba występuje w tekście zarówno pod imieniem 
i nazwiskiem, jak i pod pseudonimem lub kryptonimem, jako hasło główne 
podaje się nazwisko właściwe z dodaniem pseudonimu lub kryptonimu 
w nawiasie okrągłym. Tworzy się także hasło z kryptonimem lub pseudo-
nimem, odsyłające do hasła głównego. Oczywiście jeśli dana osoba znana 
jest powszechnie nie pod nazwiskiem prawdziwym, a pod pseudonimem, 
hasłem głównym powinien być pseudonim. Kryptonimy (zestawienia lite-
rowe) zaleca się wysuwać na początek grupy literowej [Wolański: 319–320].

Arouet François-Marie zob. Wolter nazwisko właściwe z odesłaniem do hasła głównego (pseudonim)
Bachman Richard zob. King Stephen pseudonim z odesłaniem do hasła głównego
Duduś zob. Matuszkiewicz Jerzy pseudonim z odesłaniem do hasła głównego
King Stephen (pseud. Richard hasło główne (nazwisko prawdziwe, pseudonim w nawiasie)

Bachman, John Swithen) 74, 117

otczestwa

hasła 
wIelojęzyczne

PseudonIm jako 
warIant hasła

wysuwanIe 
kryPtonImów



16

M. Z. 89 nierozwiązany kryptonim wysunięty na początek grupy literowej
Matuszkiewicz Jerzy (pseud. Duduś) 117 hasło główne (nazwisko prawdziwe, pseudonim w nawiasie)
Mrozu (właśc. Łukasz Mróz) pseudonim jako hasło główne
Mróz Łukasz zob. Mrozu nazwisko prawdziwe z odesłaniem do hasła głównego (pseudonimu)
Niemen Czesław (właśc. Czesław pseudonim jako hasło główne

Wydrzycki) 48
Swithen John zob. King Stephen pseudonim z odesłaniem do hasła głównego
Voltaire zob. Wolter oryginalna wersja pseudonimu 
 z odesłaniem do hasła głównego (spolszczenie)
Wolter (Voltaire, właśc. François-Marie hasło główne ze spolszczonym pseudonimem, 

Arouet) 84  oryginałem i nazwiskiem właściwym
Wydrzycki Czesław zob. Niemien Czesław nazwisko prawdziwe z odesłaniem do hasła głównego (pseudonimu)

Osoby transpłciowe
W przypadku osób, których ekspresja płciowa i tożsamość nie odpowiadają 
wzorcom kulturowym związanym z płcią przyporządkowaną im przy 
urodzeniu, zestawiając indeks należy pamiętać, by w miarę możliwości 
nie stosować deadnamingu, czyli nie sporządzać haseł do ich poprzednich 
imion, zwykle nadanych przy urodzeniu i traktowanych jako ›martwe‹. 
W takich sytuacjach sugeruję tworzenie hasła podstawowego do fak-
tycznie używanych przez takie osoby danych. Ewentualne odesłanie do 
hasła podstawowego hasłem zawierającym deadname dopuszczalne jest 
wyłącznie w przypadku, gdy pod tym nieaktualnym nazwiskiem dana 
osoba jest również notowana w publikacji (na przykład w przypadku 
autorstwa opracowania czy dzieła przed zmianą danych lub korektą płci). 
Jaskrawym przykładem byłyby tu Lana i Lilly Wachowskie, które należa-
łoby zindeksować jako Larry’ego (Laurence’a) i Andy’ego (Andrew Paula) 
Wachowskich, jeśli te osoby pojawiłyby się w adresie bibliograficznym 
filmu Matrix, gdzie występują pod imionami męskimi. Bardzo ważne 
jest w takim wypadku, by hasło zawierające deadname jednoznacznie 
odnosiło do hasła podstawowego i nie mogło być wzięte za istniejące  
samodzielnie*.

Szeregowanie
Poza ogólnymi zasadami szeregowania alfabetycznego w przypadku 
indeksów osobowych mamy jeszcze kilka szczegółowych wytycznych. 
W przypadku nazwisk obcych poprzedzonych przyimkami, rodzajnikami 
czy zrostami rodzajników należy ustalić, z którą grupą gramatyczną mamy 

unIkanIe 
deadnamIngu

* Dziękuję 
Agnieszce Urbań-
czyk za konsultację 
przy tworzeniu 
tego podrozdziału.

użycIe  
›martwego‹ 
ImIenIa
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do czynienia. Przyimków oznaczających szlachectwo i zapisywanych małą 
literą (na przykład von, de, d’, van) nie uwzględniamy przy szeregowaniu 
alfabetycznym, zaś w indeksie możemy podawać je albo przed nazwiskiem, 
albo po imieniu (imionach) [Wolański: 370].

Albert-Pusey Julia d’ 74 d’Albert-Pusey Julia 74 (szeregowanie pod A)
Bismarck Otto von 47 von Bismarck Otto 47 (szeregowanie pod B)
Sar Edwin van der 178 van der Sar Edwin 178 (szeregowanie pod S)
Sydow Max von 187 von Sydow Max 187 (szeregowanie pod S)

Należy jednak pamiętać, że przyimki tego typu mogą być częścią imion 
›przednazwiskowych‹. Wówczas należy je spolszczyć (najczęściej do formy z).

Rodzajniki pisane wielką literą (choćby La, De, Dela) wchodzą w skład 
nazwiska, szereguje się więc takie hasła, poczynając od liter rodzajnika, 
całość traktując jak jeden wyraz, niezależnie od łącznej lub rozdzielnej 
pisowni [Wolański 369–370].

LaCapra Dominick 48
La Fontaine Jean de 84
Le Guin Ursula K. 48–84

Irlandzkie nazwiska z przedrostkiem O’-, dawniej służące do przypi-
sania imienia dziadka, należy szeregować pod o. Natomiast anglosaskie 
nazwiska z przedrostkami Mac-, Mc- i M’- pisanymi bez spacji przed wielką 
literą szereguje się tak, jakby były złożone z cząstki Mac- i dalszego ciągu 
nazwiska [Wolański: 370–371].

M’Alpine Neil 187
McCartney Paul 84
MacDowell Andie 74
O’Riordan Dolores 48

Transkrybowane arabskie nazwy osobowe szereguje się bez uwzględnie-
nia rodzajnika określonego, który podaje się po przecinku, bezpośrednio 
po nazwisku, a przed imieniem [Wolański: 370].

Dżabiri, Al- Sad Allah 87
Madani, Al- Hasan 78

nazwIska obce 
z rodzajnIkamI

nazwIska 
IrlandzkIe 
I anglosaskIe

arabskIe nazwy 
osobowe 
z rodzajnIkIem 
określonym

nazwIska obce 
z PrzyImkamI



W przypadku szeregowania nazw osobowych mających formę imienia 
najpierw podaje się hasła składające się z samego imienia, następnie 
z imienia i liczby porządkowej, a dopiero później z imienia, liczby porząd-
kowej i przydomka [Wolański: 371].

Podsumowanie
Przyrządzony zgodnie z powyższymi zasadami indeks osobowy, złożony 
z zaprezentowanych przykładów, przedstawiałby się następująco:

Albert, wójt krakowski 171
d’Albert-Pusey Julia 717
Arouet François-Marie zob. Wolter
Awdotia, szwaczka 177

Bachman Richard zob. King 
Stephen

von Bismarck Otto 74
Björk Guðmundsdóttir 47, 74
Buonarotti Michelangelo zob. 

Michał Anioł

Dostojewska Anna Grigor-
jewna 78, 80

Dostojewski Fiodor 
Michajłowicz 78–80

Duduś zob. Matuszkiewicz Jerzy
Dżabiri, Al- Sad Allah 87

Eco Umberto 16

Gaston, książę Orleanu 48
Gung’l Josef (Joseph) 84

Hannes Þór Halldórsson 117

Katarzyna II, cesarzowa Rosji 117
King Stephen (pseud. Ri chard 

Bach man, John Swithen) 74, 117
Krall Hanna 61
Krallová Hanna zob. Krall Hanna

LaCapra Dominick 48
de La Fontaine Jean 84
Le Guin Ursula K. 48–84
Lippman Walter 52
Litewka Przemysław 78
Lubnauer Katarzyna 48
Lubomirscy, ród 87, 187

M. Z. 89
M’Alpine Neil 187
McCartney Paul 84
MacDowell Andie 74
Madani, Al- Hasan 78
Matuszkiewicz Jerzy 

(pseud. Duduś) 117
Mazowiecki Tadeusz 84
Michał Anioł (właśc. Michelangelo 

Buonarotti) 48, 84
Mieszko I, władca Polski 4, 7, 47
Morawieckich dzieci 74
Mrozu (właśc. Łukasz Mróz) 48
Mróz Łukasz zob. Mrozu
Muskat-Tabakowska Elżbieta 84
Muszyńskiego ciotka od strony 

matki 47
Myszkin, zarządca młyna 117

Niemen Czesław (właśc. Czesław 
Wydrzycki) 48

O’Riordan Dolores 48

Pargalı İbrahim Pasza 74, 117

van den Sar Edwin 48
Shakespeare William 117
Skarżyński Mirosław, historyk 87
Skarżyński Mirosław, 

językoznawca 78
Swithen John zob. King Stephen
von Sydow Max 84
Szekspir William zob. Shakespeare 

William

Tabakowska Elżbieta zob. Muskat-
-Tabakowska Elżbieta

Voltaire zob. Wolter

Washington George 117
Waszyngton Jerzy zob. Washing-

ton George
Wolter (Voltaire, właśc. François-

-Marie Arouet) 84
Wydrzycki Czesław zob. Niemien 

Czesław

Еко Умберто zob. Eco Umberto

Кралль Ханна zob. Krall Hanna

Липман Валтер zob. Lippman 
Walter

kolejność 
szeregowanIa
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Indeks tematyczny (rzeczowy, przedmiotowy)

Specjalistycznego indeksu rzeczowego wymagają teksty o silnym nacecho-
waniu przedmiotowym lub terminologicznym – chodzi między innymi 
o publikacje z zakresu filozofii, teologii, teorii literatury, psychologii, 
kulturoznawstwa, ekonomii, techniki, medycyny czy językoznawstwa.

Budowa haseł
Indeksy przedmiotowe, przez Trzynadlowskiego nazywane ›terminologiczno -
-pojęciowymi‹ [Trzynadlowski: 88], powinny obejmować pojęcia i terminy 
związane z daną dziedziną wiedzy, uporządkowane gniazdowo (nazwy 
podporządkowane powiązane z głównymi). Określone pojęcie powinno być 
reprezentowane przez jeden termin, a synonimy i rzadsze warianty należy 
odsyłać do hasła z najwłaściwszą formą, uznanego za hasło podstawowe. 
Terminy odsyłaczowe w hasłach głównych należy wziąć w nawiasy okrągłe.

Jeśli dane pojęcie używane jest w różnych znaczeniach, należy sporzą-
dzić stosowne dopowiedzenie objaśniające, również w nawiasie okrągłym. 
W ten sam sposób należy uzupełnić hasła z zakresu biologii i nauk 
o ziemi – w nawiasach podane powinny zostać formy łacińskie.

Hasła indeksu rzeczowego powinny mieć formę mianownika liczby 
pojedynczej, chyba że są to pluralia tantum (wyrazy występujące tylko 
w liczbie mnogiej, na przykład fusy, wnętrzności, spodnie) lub oznaczają 
klasy bądź kategorie. W przypadku haseł wielowyrazowych należy wysuwać 

Podstawa Indeksu 
tematycznego

termIny 
odsyłaczowe

hasła 
homonImIczne

formy łacIńskIe

forma haseł

Fragment indeksu 
terminów zesta-
wionego w pod-
ręczniku do edy-
torstwa autorstwa 
Łukasza Garbala. 
Niektóre hasła są 
dość rozbudowane
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Indeks rzeczowy zestawiony do podręcznika typografii Stwórz i złóż zawiera także tytuły dzieł (kursywą). 
Wskaźniki są bardzo szczegółowe, poza numerem stronicy odsyłają do konkretnej sekcji poziomej (litery a–e), 
co ułatwia odszukiwanie. Pogrubione wskaźniki odsyłają do ilustracji lub definicji.



na pierwszą pozycję wyraz mający najwyższą wartość informacyjną dla 
czytelnika, nazywany wyróżnikiem. Może nim być nawet przymiotnik, 
jeśli stanowi najważniejszą informacyjnie część hasła. Hasła w indeksie 
tego typu zapisujemy od małej litery.

W hasłach wielowyrazowych należy zastępować półpauzami jednakowe 
wyrazy kolejnych pozycji, jednak nie powinno ich być więcej niż trzy. 
Wstawia się tyle półpauz, ile wyrazów, nie licząc spójników i przyimków, 
które się opuszcza.

germańskie języki 84 hasło z wyróżnikiem przymiotnikowym
indeks (frakcja) 48 hasło z dopowiedzeniem znaczeniowym
indeks (skorowidz) 48–84 hasło główne z dopowiedzeniem znaczeniowym
– nazwisk 48–52 = indeks (skorowidz) nazwisk
– – w tekście publicystycznym 48–50 = indeks (skorowidz) nazwisk w tekście publicystycznym
– – w aktach 50–52 = indeks (skorowidz) nazwisk w aktach
krwinki płytkowe zob. trombocyty odesłanie do hasła głównego
płytki krwi zob. trombocyty odesłanie do hasła głównego
stawonogi 48 hasło w liczbie mnogiej (typ)
trombocyty (płytki krwi, krwinki hasło główne z wariantami

płytkowe) 48, 84, 148–184
wombatowate (Vombatidae) 84 hasło w liczbie mnogiej (rodzina) z odpowiednikiem łacińskim
wombatów pożywienie 48 hasło z wyróżnikiem rzeczownikowym

Szeregowanie
Kolejność szeregowania alfabetycznego haseł w przypadku powtarzania 
się pierwszego wyrazu jest następująca: wyraz hasłowy bez określników, 
wyraz hasłowy z określnikami, wyraz hasłowy z dopowiedzeniem nawia-
sowym, wyraz jako pierwszy element wielowyrazowego hasła. Odsyłacze 
występujące po hasłach nie wchodzą w ich obręb i nie mają wpływu na 
szeregowanie [Wolański: 326].

wyróżnIk hasła
zaPIs małą lIterą

hasła 
wIelowyrazowe

kolejność 
szeregowanIa
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Indeks miejscowy (geograficzny)

Podstawa indeksu
W indeksie miejscowym uwzględnia się wszystkie występujące w tekście 
nazwy geograficzne z wyjątkiem tych funkcjonujących jako przydomki, 
sygnalizujących pochodzenie i występujących w formie przydawki 
[Wolański: 322] oraz miejsc wydań publikacji, będących częścią adresu 
bibliograficznego, a także tych stanowiących elementy tytułów publikacji.

Budowa haseł
Nazwy geograficzne należy zapisywać zgodnie z polską ortografią i w for-
mie przyjętej w tradycji piśmienniczej. Oznacza to, że w przypadku nazw 
mających formę spolszczoną należy używać właśnie jej, a w nawiasie 
podawać formę oryginalną. Nazwy niemające polskich odpowiedników 

hasła 
Indeksowane

forma hasła

Fragment indeksu 
miejsc w Gdańsku, 
zestawionego do 
książki poświęco-
nej formowaniu 
się powojennej 
tożsamości miesz-
kańców tego 
miasta. Określniki 
fizjogeograficzne 
wchodzące w skład 
nazw rozpoczy-
nają hasła. Kolejne 
wiersze haseł nie są 
wcinane. Obiekty 
zlokalizowane 
poza Gdańskiem 
opatrzono lokali-
zacją w nawiasach 
okrągłych
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przywołuje się w oryginalnym zapisie lub w transkrypcji, jeśli oryginalnie 
nie występują w piśmie łacińskim [Wolański: 321].

Identyczne nazwy uzupełniamy o dopowiedzenia, zgodnie z którymi 
szeregujemy alfabetycznie poszczególne hasła. Przy szeregowaniu należy 
uwzględnić rodzajniki, przyimki i przedimki nazw własnych, jeśli stano-
wią ich nieodłączną część (Las Vegas, La Manche), chyba że są to nazwy 
arabskie. W wypadku tych ostatnich rodzajnik określony (al-, ad-, as-, 
at-, asz-, az-) podaje się po przecinku, na drugim miejscu [Wolański: 322].

W przypadku nazw złożonych z określnika fizjogeograficznego i nazwy 
(Kanał Panamski, Zbiornik Goczałkowicki) należy podawać określnik 
na drugim miejscu, po przecinku. Nazwy oboczne oraz różniące się od 
nazewnictwa ogólnie przyjętego należy powiązać ze sobą odsyłaczami, 
przyjmując za hasło główne nazwę najczęściej używaną lub najnowszą. 
W przypadku polskich nazw złożonych zapisywanych z łącznikiem – rów-
nież dla miejscowości wchłoniętych przez miasta jako dzielnice – zalecane 

Identyczne hasła
rodzajnIkI 
I PrzyImkI

arabskIe rodzaj-
nIkI określone

określnIkI 
fIzjogeografIczne

nazwy oboczne

nazwy złożone

W indeksie do 
Miejskiego gruntu 
Rafała Matyi dziel-
nice szeregowane 
są zgodnie z nazwą, 
a po przecinku 
hasło zostaje 
uzupełnione 
o informację loka-
lizacyjną. Hasła 
od wskaźników 
oddzielone są spa-
cją firetową
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jest sporządzenie dla drugiego członu haseł odsyłających. Nazwy placów, 
dzielnic i obiektów miast powinny występować po nazwie miasta [Wolań-
ski: 321–322].

Współcześnie praktykuje się też konstruowanie haseł składających się 
z nazwy mniejszej jednostki administracyjnej i stosownego uzupełnienia 
po przecinku (na przykład Gołąbkowice, osiedle Nowego Sącza), a w przy-
padku nazw własnych podawanych w dopełniaczu, których częścią jest 
określnik fizjogeograficzny (pisany naówczas wielką literą), jak choćby 
gdańska Wyspa Spichrzów, niestosowanie inwersji (Wyspa Spichrzów). 
Ważna jest, oczywiście, konsekwencja.

Akwizgran (Aachen) 84 nazwa w formie spolszczonej i oryginalne brzmienie w nawiasie
Atlantycki, Ocean (Atlantyk) 84 nazwa z określnikiem fizjogeograficznym na drugim miejscu 
 i z formą oboczną
Atlantyda (Atlantis) 48 nazwa w formie spolszczonej i oryginalne brzmienie w nawiasie
Atlantyk zob. Atlantycki, Ocean oboczna forma nazwy z odesłaniem do hasła w formie podstawowej
Berlin 48 nazwa w formie oryginalnej
Biała zob. Bielsko-Biała drugi człon nazwy z odesłaniem do hasła w formie podstawowej
Bielsko-Biała 84, 148 nazwa dwuczłonowa w formie podstawowej
Gdańsk, Góra Gradowa 48 nazwa obiektu geograficznego poprzedzona nazwą miasta
Goczałkowicki, Zbiornik 48 nazwa z określnikiem fizjogeograficznym na drugim miejscu
Kopenhaga (København) 148, 184 nazwa w formie spolszczonej i oryginalne brzmienie w nawiasie
Kraków, ul. Rusznikarska 84 nazwa ulicy poprzedzona nazwą miasta
Kraków-Prokocim 48, 184 nazwa dwuczłonowa w formie podstawowej
Las Vegas 48 nazwa z integralnym rodzajnikiem
Lipsk (Leipzig) 481 nazwa w formie spolszczonej i oryginalne brzmienie w nawiasie
Nadżaf, An- 184 nazwa arabska z rodzajnikiem na drugiej pozycji
Oxford, miasto w prowincji nazwa z dopowiedzeniem

Nowa Szkocja (Kanada) 148
Oxford, miasto w stanie Alabama 48 nazwa z dopowiedzeniem
Oxford, miasto w stanie Iowa 84 nazwa z dopowiedzeniem
Oxford, wieś w stanie Nebraska 184 nazwa z dopowiedzeniem
Panamski, Kanał 84 nazwa w formie oryginalnej
Prokocim zob. Kraków-Prokocim drugi człon nazwy (nazwa dzielnicy) z odesłaniem 
 do hasła w formie podstawowej
Reykjavík 184 nazwa w formie oryginalnej
Schönfeld 148, 481 nazwa w formie oryginalnej, brak spolszczenia

nazwy Placów,  
dzIelnIc 
I obIektów

nazwy jednostek 
admInIstracyj-
nych
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Indeks tytułów

Tytuły można indeksować jako podhasła w indeksie osobowym przy hasłach 
głównych z nazwiskami autorów lub jako elementy indeksu tytułowego. Hasła 
tworzy się na podstawie zapisu, w jakim tytuły występują w indeksowanym 
tekście. Warto jednak podawać przynajmniej inicjały imion i nazwiska autorów 
w nawiasie przy danym haśle. W przypadku przekładów można uzupełniać 
hasła o tytuły oryginalne, zwykle zapisywane w takich sytuacjach w nawiasie. 
Dopuszcza się przenoszenie przedimków i rodzajników na koniec hasła (po 
przecinku), co pomaga w uwidocznieniu procesu szeregowania [Wolański: 
327–328]. Tytuły książek składamy zwykle kursywą, zaś czasopism – antykwą 
i w cudzysłowie, chyba że w publikacji konsekwentnie przyjęto inny system.

Horsztyński (Juliusz Słowacki) 48
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) 84

tytuły jako 
(Pod)hasła

nazwIska 
autorów

PrzedImkI 
I rodzajnIkI

kursywa 
I cudzysłowy

Hybrydowy 
indeks do bio-
grafii Tadeusza 
Gajcego notujący 
i nazwiska, i tytuły 
(kursywa)
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Zestawianie indeksów

W pracy z tekstami naukowymi najczęściej mamy do czynienia z sytu-
acją, w której autor wraz z tekstem dostarcza także ślepy indeks, który 
w punkcie wyjścia wymaga sprawdzenia – ułatwi to dołączona do niniejszej 
publikacji checklista. Przede wszystkim należy sprawdzić, co autor przyjął 
za podstawę zestawienia ślepego indeksu, często bowiem znajdują się tam 
na przykład również postaci literackie, których w indeksie osobowym 
książki nie chcemy zestawiać. Problematyczny może być szyk, zarówno 
w przypadku haseł składających się tylko z imienia i nazwiska (często nie 
jest stosowany szyk z nazwiskiem na początku), jak i imion z przydom-
kami (błędne szyki typu Wstydliwy Bolesław, Wielki Kazimierz, zamiast: 
Bolesław Wstydliwy, Kazimierz Wielki lub lepiej: Bolesław V Wstydliwy, 
książę krakowski i sandomierski, Kazimierz III Wielki, król Polski). Wreszcie 
zweryfikować należy, czy taki ślepy indeks notuje wszystkie nazwiska, 

ślePy Indeks

weryfIkacja  
ślePego Indeksu

błędy w hasłach 
Indeksu 
osobowego

komPletność 
Indeksu

W indeksie pojęcio-
wym do Typografii 
książki Michaela 
Mitchella i Susan 
Wightman hasła 
wyboldowano, 
a zwykłą odmianą 
pisma złożono defi-
nicje, dzięki czemu 
skorowidz pełni 
jednocześnie funk-
cję słowniczka
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które winny być w nim umieszczone (może brakować choćby nazwisk 
z przypisów, jeśli podlegają indeksacji, lub odwrotnie – mogą wystąpić 
hasła nadmiarowe, pozostałe choćby z partii usuniętych przez autora). 
Dopiero tak przygotowany ślepy indeks może stanowić podstawę do 
dalszych prac.

W indeksach – co niezwykle istotne! – nie zestawiamy jedynie bez-
pośrednich wystąpień nazwisk czy nazw, bowiem należy też uwzględnić 
wszystkie omówienia. Jeśli mamy na myśli Marię Dulębiankę, to w tekście 
ukrywać się może ona także jako ›lwowska działaczka społeczna‹, ›part-
nerka Marii Konopnickiej‹, ›założycielka Klubu Uliczników‹ czy ›autorka 
Politycznego stanowiska kobiety‹. Każde takie wystąpienie powinno znaleźć 
odzwierciedlenie we wskaźnikach do hasła indeksowego z jej nazwiskiem 
w skorowidzu osobowym. Sprawia to, że do prawidłowego zestawienia 
indeksu zawsze potrzebny jest człowiek, bowiem zestawienia wyłącznie 
mechaniczne będą takie wystąpienia pomijać.

I jeszcze jedna, dość istotna uwaga. Mitchell i Wightman piszą, że 
›[d]o pracy nad skorowidzem można przystąpić dopiero wtedy, gdy książka 
zostanie zaprojektowana i złożona i mamy pewność, że nie będą już 
wprowadzane poprawki, które miałyby wpływ na paginację‹ [Mitchell, 
Wightman: 194]. Rzeczywiście, w wielu wydawnictwach indeksy zestawia 
się wciąż na podstawie uprzednio przygotowanego ślepego indeksu, po 
złamaniu i naniesieniu korekty poskładowej, na podstawie pliku Pdf. 
Można jednak, do czego szczerze zachęcam, przygotować odsyłacze indek-
sowe na etapie pracy z plikiem w edytorze tekstu, choćby podczas korekty 
przed składem, wykorzystując narzędzia indeksowania (dostępne między 
innymi w edytorze Microsoft Word). Osoba redagująca tekst lub przepro-
wadzająca jego korektę musi wszak i tak zweryfikować pisownię nazw 
własnych czy terminów, więc wprowadzenie odsyłacza to tekstu na tym 
etapie jest uzasadnione. Co więcej, w takich sytuacjach łatwiej o oznaczenie 
form omówieniowych – jak wspomniana ›lwowska działaczka społeczna‹ 
o Dulębiance – które osobie indeksującej na podstawie Pdf-a mogą umknąć. 
Właśnie dlatego polecam taką metodę przygotowania indeksu, zresztą 
możliwą do częściowego sensownego zautomatyzowania. Po złożeniu 
książki przygotowany w ten sposób indeks można z łatwością wygenerować 
w programie Adobe® InDesign® (można w nim zresztą zindeksować tekst 
lub skorygować już przygotowane odsyłacze). Wygenerowany w ten spo-
sób indeks (zarówno hasła, jak i odsyłacze) należy oczywiście zrewidować.

Aby zindeksować hasło w Wordzie, należy skorzystać z opcji Oznacz 
wpis, znajdującej się w sekcji Indeks wstążki Odwołania. Okno Oznaczanie 

frazy omówIe-
nIowe I domyślne

sPorządzanIe 
Indeksu
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29

wpisu indeksu pozwala na wygenerowanie odsyłacza do 
danego hasła (Oznacz) lub – jeśli uprzednio zaznaczymy 
tekst, na przykład nazwisko – wszystkich wystąpień 
zaznaczonego tekstu (Oznacz wszystko) – tutaj należy 
zwrócić szczególną uwagę na poszczególne formy dekli-
nacji. W celu sprawdzenia można również wygenero-
wać skorowidz (Wstaw indeks). Odsyłacze indeksowe 
mają formę tekstu ukrytego, możliwego do zobaczenia 
w trybie wyświetlania znaków ukrytych, są zawarte 
w polach rozpoczynających i kończących się klamrami { } 
i zawierają zawsze znaki " (ważne jest, by podczas prac 
redaktorskich na etapie zautomatyzowanych przeszu-
kań i zastąpień tekstu nie zmienić ich na cudzysłowy 
otwierające i zamykajace, bowiem odsyłacze przestaną 
być użyteczne).

Przy zaawansowanych indeksach i bardzo obszernych objętościowo 
pracach można się pokusić o wykorzystanie do indeksowania tablicy 
konkordancji, wówczas wszystkie nazwiska w tekście zostaną zindekso-
wane automatycznie.

tablIca 
konkordancjI

W skorowidzu do 
Elementarza stylu 
w typografii zesta-
wiono nazwiska, 
pojęcia oraz nazwy 
pism drukarskich 
(kursywa). Poru-
szanie się ułatwia 
żywa pagina 
PonIżej: Okno 
oznaczania wpisu 
indeksu w edytorze 
Microsoft Word 
pozwala na wpisa-
nie hasła głównego 
i podhasła, ode-
słanie oraz wyróż-
nienie wskaźnika
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Typografia i skład indeksów

Krój, stopień pisma, łamy
Indeksy należą do materiałów informacyjno-pomocniczych książki i – bez 
względu na rodzaj – umieszcza się je po tekście głównym, bibliografiach, 
glosariuszach, wykazach skrótów i znaków graficznych oraz posłowiach, 
ale przed wykazami ilustracji i tabel, streszczeniami i materiałami obco-
języcznymi (spis treści, abstrakt) oraz spisem treści, jeśli występuje on 
na końcu książki [Chwałowski: 9–10]. Składa się go zwykle mniejszym 
stopniem pisma niż tekst główny, najczęściej w dwóch lub – jeśli szero-
kość kolumny na to pozwala – trzech, a nawet czterech łamach w układzie 
chorągiewkowym. Liczba łamów zależy od formatu stronicy, przeciętnej 
długości haseł i stylu pozostałych materiałów uzupełniających tekst 
główny. Układ chorągiewkowy uzasadnia fakt, iż wiele haseł jest na tyle 
krótkich, że nie zajmuje całej szerokości łamu. Łatwiej też w ten sposób 
zapanować nad ciągami numerów stronic (i uniknąć przesadnie nadmu-
chanych odległości między nimi, z czym mielibyśmy do czynienia przy 
składzie wyjustowanym). Warto też pamiętać o użyteczności i funkcji 
skorowidza – nie można przesadzić ze zbyt małym stopniem pisma, który 
utrudniałby czytanie. Główne hasło sygnalizujące konkretne zagadnienie 
można oznaczyć, składając je odmianą półgrubą lub stosując inne wyróż-
nienie aktywne [Tomaszewski: 95; Mitchell, Wightman: 337].

umIejscowIenIe 
Indeksu

wIelkość PIsma 
I układ łamowy
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Fragment indeksu 
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ponadto także 
indeks nazwisk 
i rzeczowy



Poszczególne części indeksu
W prostych indeksach do oddzielenia poszczególnych części (kolejna 
litera alfabetu) wystarczy jednowierszowe światło, choć warto przy okazji 
wyróżnić pierwszą literę pierwszego hasła, na przykład stosując do niej 
półgrubą odmianę pisma. W przypadku bardziej skomplikowanych ukła-
dów można ułatwić czytelnikom korzystanie ze skorowidza, wstawiając 
odpowiednią literę alfabetu na początku każdej części:

Litewka Przemysław 78
Lubomirscy, ród 87, 187
Lubnauer Katarzyna 48

Mazowiecki Tadeusz 84
Mieszko I, władca Polski 4, 7, 47
Morawieckich dzieci 74
Muszyńskiego ciotka od strony matki 47

L
Litewka Przemysław 78
Lubomirscy, ród 87, 187
Lubnauer Katarzyna 48

M
Mazowiecki Tadeusz 84
Mieszko I, władca Polski 4, 7, 47

Jeśli dane hasło rozpoczyna się na prawej stronie rozkładówki, ale 
jest na tyle długie, że trzeba je podzielić i kontynuować na lewej stronie 
kolejnej, należy powtórzyć też wyraz hasłowy i opatrzyć go dopiskiem c.d. – 
w nawiasie lub kursywą [Mitchell, Wightman: 195].

Pagina
Na stronicach zawierających indeks stosuje się paginy bieżące i żywe 
w taki sam sposób i zgodnie z takimi samymi zasadami, jak w przypadku 
stronic z tekstem głównym i w całej książce. Uszczegóławianie żywej 
paginy, na przykład poprzez dodanie informacji o haśle rozpoczynającym 
i kończącym daną stronicę skorowidza, jest natomiast zalecane przy bar-
dziej skomplikowanych indeksach [Mitchell, Wightman: 195].

Odesłania
W przypadku haseł odsyłających zamiast skrótu zob. można stosować 
na przykład symbole rączek, coraz powszechniejsze zwłaszcza w nowych, 
dobrze zaprojektowanych krojach pisma (Bona Nova Andrzeja Heidricha 
i zespołu Mateusza Machalskiego, Geller Ludki Binek).

segmentacja

PrzenoszenIe 
haseł

PagIna bIeżąca

żywa PagIna

rączkI
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