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ZaáoĪenia ogólne opisu tzw. wyraĪeĔ funkcyjnych
w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego*
1. Wprowadzenie
Celem tego artykuáu jest prezentacja wyników pierwszego, wstĊpnego etapu pracy nad
koncepcją opisu tzw. wyraĪeĔ (jednostek) funkcyjnych w projektowanym Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego (WSJP). Artykuá skáada siĊ z trzech czĊĞci. W pierwszej omawiane
są zaáoĪenia ogólne koncepcji badaĔ nad jednostkami funkcyjnymi wyáącznie z punktu
widzenia (ĞciĞlej dla potrzeb) leksykografii jednojĊzycznej. Przedstawiam tu wstĊpną
charakterystykĊ podstawowych klas tych jednostek. W czĊĞci drugiej rozwaĪana jest
w pewnym zakresie mikrostruktura sáownika, a wiĊc zawartoĞü artykuáu hasáowego.
Abstrahuje siĊ natomiast tymczasem od ukáadu informacji, a tym bardziej od ich szczegóáowego podziaáu na zawarte w artykule hasáowym i znajdujące siĊ poza nim. Kategorialne cechy jednostki, wynikające z jej przynaleĪnoĞci do klasy gramatycznej (np.
to, Īe partykuáa jest operatorem metatekstowym i zarazem peáni funkcjĊ komentarza
przyrematycznego), zostaną zarejestrowane — w nastĊpnym etapie opisu — zapewne
jedynie we wstĊpie do sáownika. Artykuáy hasáowe bĊdą tylko potwierdzaü — za pomocą trafnie dobranego materiaáu ilustracyjnego — kwalifikacjĊ gramatyczną jednostek.
Trzecia czĊĞü tego opracowania przedstawia kilka artykuáów hasáowych (dla jednostek
funkcyjnych) w wersji roboczej. Nie są to peáne opisy jednostek, abstrahuje siĊ wiĊc
w tym miejscu caákowicie od istotnej z punktu widzenia konwencji leksykograficznych
notacji. WSJP jest przedsiĊwziĊciem wieloletnim (o planie prac zob. ĩmigrodzki, BaĔko, Dunaj, Przybylska 2007; por. teĪ Dunaj, Przybylska, ĩmigrodzki 2006). Dyskusja
w toku pracy nad sáownikiem moĪe siĊ przyczyniü do tego, Īe jej wynik koĔcowy bĊdzie
lepszy. NadrzĊdnym celem tego artykuáu jest wáaĞnie wywoáanie dyskusji.

* Praca naukowa finansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2007–2012 jako projekt rozwojowy (R 17 004 03).
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2. Zakres klasy wyraĪeĔ funkcyjnych
Nazwa „wyraĪenia funkcyjne” jest rozpowszechnioną zbiorczą etykietką, uĪywaną na
ogóá w odniesieniu do klasy jednostek leksykalnych niemających referencji ekstratekstualnej. Ich natura jest taka, Īe są one operatorami metapredykatywnymi lub metatekstowymi (Wajszczuk 2005). Ten heterogeniczny zbiór jednostek krzyĪuje siĊ z gáównymi klasami leksemów, wyróĪnianymi w wyniku podziaáów formalnogramatycznych
i funkcjonalnogramatycznych. Np. kompletny w To kompletny dureĔ z jednej strony
— pod wzglĊdem formalnogramatycznym — jest przymiotnikiem, a z drugiej, naleĪy
do klasy operatorów metatekstowych (Danielewiczowa 2007). Analogiczną wáaĞciwoĞü
ma jednostka zwyczajnie w Ona zwyczajnie nie ma czasu, która jedynie przypomina
przysáówek, a pod wzglĊdem funkcjonalnym zachowuje siĊ jak partykuáa po prostu,
jest wiĊc operatorem metatekstowym (por. OĪóg 1990, Grochowski 1996, Danielewiczowa 2007, Maryn 2008).
Etykietka „wyraĪenia funkcyjne” nie nadaje siĊ na termin naleĪący do metajĊzyka
gramatyki czy leksykografii, z nazwą tą wiązane są bowiem róĪne konotacje (por. np.
Wróbel 1995, Grochowski 1997, 2002a, Wajszczuk 2005), nie zastąpi ona nazw konkretnych klas o odrĊbnych wáaĞciwoĞciach. MoĪe byü wiĊc uĪywana jedynie roboczo,
w sposób luĨny. Denotuje zbiór heterogeniczny, którego podzbiorów nie da siĊ, w kaĪdym razie na obecnym etapie badaĔ, wyliczyü ze ĞwiadomoĞcią, Īe jest to wyliczenie
zamkniĊte. Do zakresu rozwaĪanego pojĊcia naleĪą przede wszystkim spójniki, partykuáy, relatory, przyimki, a takĪe liczne inne operatory (o nieustabilizowanych nazwach),
o których tu bĊdzie mowa. Przykáadów wyraĪeĔ funkcyjnych naleĪy szukaü we wszystkich klasach gramatycznych. Ogromna czĊĞü wyraĪeĔ funkcyjnych to wielosegmentowe
jednostki leksykalne (tzw. związki frazeologiczne); por. np. bez wątpienia, byü moĪe,
jak gdyby, rzecz jasna, z caáą pewnoĞcią; na dobrą sprawĊ, w gruncie rzeczy, w rzeczy
samej, w sumie; dajmy na to, miĊdzy innymi, przede wszystkim; co gorsza, co wiĊcej,
maáo tego, na dodatek.
Dwie klasyfikacje skáadniowe, które dotychczas zaproponowaáem (jednostek nieodmiennych — Grochowski 1997, jednostek synsyntagmatycznych — Grochowski
2003), wymagają gruntownej rewizji przede wszystkim w Ğwietle koncepcji Jadwigi
Wajszczuk (Wajszczuk 1997, a zwáaszcza Wajszczuk 2005), koncepcji rewolucyjnej dla
semantyki i gramatyki. Koncepcja ta jest punktem wyjĞcia klasyfikacji jednostek, nad
którą autorka stale pracuje (wyróĪniáa dotychczas tylko trzy poziomy).
NajwaĪniejsze zaáoĪenia koncepcji Wajszczuk (2005), które przyjmujĊ (z pewnymi
modyfikacjami), są nastĊpujące.
Po pierwsze, podziaá syntaktyczny zasobu leksykalnego jĊzyka powinien byü motywowany semantycznie. Do wáaĞciwego zasobu (zbioru jednostek jĊzyka) nie naleĪą
znaki parajĊzykowe (wykrzykniki, apele, sygnaáy fatyczne), odznaczające siĊ brakiem
wszelkiej áączliwoĞci.
Po drugie, naleĪy oddzieliü skáadniĊ zdania od skáadni wypowiedzenia — na podstawie opozycji skáadni zaleĪnoĞci i skáadni wspóáwystĊpowania — i przeciwstawiü
syntaktemy parataktemom. Syntaktemy otwierają pozycje nacechowane gramatycz-
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nie lub semantycznie dla klas wyrazów, są zdolne do wchodzenia z innymi wyrazami
w zaleĪnoĞci skáadniowe, czyli do tworzenia syntagm. Parataktemy otwierają pozycje
nienacechowane, a wiĊc dla wyraĪeĔ o róĪnym stopniu záoĪonoĞci (wyrazów, grup syntaktycznych lub zdaĔ) i są zdolne do kookurencji z tymi wyraĪeniami. Pozycje otwierane przez parataktemy nie są zdeterminowane ich znaczeniem. Parataktemy mają status
operatorów metatekstowych. Syntaktemy i parataktemy áącznie tworzą zbiór leksemów
wáaĞciwych (leksykalnych jednostek jĊzyka).
Po trzecie, na zbiór syntaktemów skáadają siĊ autosyntagmatyki (syntaktemy wáaĞciwe) i synsyntagmatyki (operatory metapredykatywne). Podziaá ten jest oparty na innych
niĪ rozpowszechnione (Laskowski 1998) kryteriach. Autosyntagmatyki otwierają pozycjĊ
nacechowaną gramatycznie i wchodzą w relacje dwustronne z wyraĪeniami okreĞlonych
klas formalno-semantycznych, tworząc grupy (syntagmy). Synsyntagmatyki otwierają
pozycjĊ nacechowaną tylko semantycznie dla wyraĪeĔ zróĪnicowanych formalnie i wchodzą z nimi w relacjĊ jednostronną (towarzyszą syntagmie, ale siĊ z nią nie áączą).
Po czwarte, istnieją dwa podstawowe rodzaje leksemów: jednostki poziomu przedmiotowego, sáuĪące do tworzenia związków skáadniowych, i jednostki poziomu meta,
wyspecjalizowane w innych funkcjach, przede wszystkim w komentowaniu jednostek
pierwszego rodzaju. Jednostkami poziomu meta są wyraĪenia metapredykatywne (metapredykaty), naleĪące do skáadni zdania, mające status leksemów synsyntagmatycznych, i wyraĪenia metatekstowe, naleĪące do skáadni wypowiedzenia, mające status
parataktemów (tworzą je przede wszystkim spójniki i partykuáy).
MoĪna przypuszczaü, Īe scharakteryzowany ogólnie zbiór autosyntagmatyków tworzą: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, czasowniki, przysáówki, a takĪe: przyimki,
relatory i wáączniki. Te trzy ostatnie klasy są zaliczane doĞü powszechnie do wyraĪeĔ
funkcyjnych. Relatory i wáączniki wyróĪniają siĊ okreĞlonymi cechami.
Relator (Grochowski 1997: 18–20) to autosyntagmatyk, dwumiejscowy, otwiera
pozycje syntaktyczne dla wyraĪeĔ zdeterminowanych jego znaczeniem (w opozycji do
parataktemów); zdolny do wprowadzania zdania skáadowego na pozycjĊ syntaktyczną
nadrzĊdnika i — w przeciwieĔstwie do wáącznika — do zajmowania toĪsamej z nim
pozycji; nie ma rządu przypadkowego (w opozycji do przyimka); por. np. dokąd, gdzie,
którĊdy, odkąd, skąd.
Wáącznik (termin Wajszczuk 1997: 39–46) to autosyntagmatyk, dwumiejscowy,
otwiera pozycje syntaktyczne wyáącznie dla zdaĔ, zdeterminowanych jego znaczeniem
(w opozycji do parataktemów); wprowadza zdanie do struktury innego zdania; nie ma
rządu przypadkowego (w opozycji do przyimka); por. np. aby, aĪeby, by, iĪ, iĪby, jakoby, Īe, Īeby.
Klasyfikacja leksemów synsyntagmatycznych (w konwencji terminologicznej zaproponowanej przez Wajszczuk 2005) — niewątpliwie naleĪących w caáoĞci do zbioru
wyraĪeĔ funkcyjnych — wymaga dopiero opracowania. Tymczasem proponujĊ wyodrĊbniü w klasie synsyntagmatyków trzy podklasy: operatory gradacji, operatory aproksymacji i operatory limitacji.
Operatory gradacji otwierają pozycjĊ dla wyraĪeĔ semantycznie stopniowalnych
i wchodzą z nimi w relacjĊ jednostronną. WspóáwystĊpują z przymiotnikiem i przy-

14

Maciej Grochowski

sáówkiem, nie dopuszczają kookurencji z liczebnikiem; mają szyk w wypowiedzeniu
zmienny, wzglĊdem nadrzĊdnika prymarnie antepozycyjny; por. np. bardzo, caákiem,
coraz, dostatecznie, dosyü, doĞü, duĪo, kompletnie, maáo, nieco, niewiele, odrobinĊ,
o tyle, o wiele, sporo, trochĊ, wiele, zanadto, zbyt, zupeánie. Znany z tradycyjnego opisu semantycznego przysáówków, podziaá leksykalnych wykáadników stopnia autorstwa
Renaty Grzegorczykowej (Grzegorczykowa 1975) zostaá ostatnio uĞciĞlony i w sposób
przekonujący zmodyfikowany przez DagmarĊ Baáabaniak (Baáabaniak 2007a; por. teĪ
Baáabaniak 2007b).
Operatory aproksymacji otwierają pozycjĊ dla wyraĪenia charakteryzującego wielkoĞü obiektu / stanu rzeczy pod wzglĊdem iloĞciowym sensu largo, a wiĊc z punktu widzenia liczby, miary i iloĞci w Ğcisáym sensie. WspóáwystĊpują najczĊĞciej z wyraĪeniem liczbowym okreĞlonym (reprezentującym róĪne klasy gramatyczne); mają szyk
w wypowiedzeniu zmienny. WiĊkszoĞü operatorów uĪywana jest wzglĊdem nadrzĊdnika
prymarnie w antepozycji, jedynie nieliczne prymarnie w postpozycji; por. np. bez maáa,
blisko, niemal, niemalĪe, niespeána, okoáo, plus minus, ponad, prawie, przeszáo, z górą,
z hakiem, z okáadem. Wiele istotnych faktów na temat cech skáadniowych operatorów
aproksymacji przedstawiáa ostatnio Katarzyna DoboszyĔska-Markiewicz (2007).
Operatory limitacji otwierają miejsce dla wyraĪenia (reprezentującego róĪne klasy
gramatyczne), które opisuje wáaĞciwoĞü zajmującą — na tle innej — wysokie / niskie
miejsce na skali; mają szyk w wypowiedzeniu zmienny, wzglĊdem nadrzĊdnika prymarnie w antepozycji; por. np. aĪ, dopiero, iĞcie, wrĊcz, zaledwie, zgoáa.
WstĊpny podziaá parataktemów (nawiązujący na najwyĪszym poziomie do koncepcji Wajszczuk 2005; por. teĪ Wajszczuk 1997) przedstawia siĊ nastĊpująco:
(a) jednostki otwierające dwie pozycje syntaktyczne:
(a1) mające staáą pozycjĊ linearną / staáe pozycje linearne wzglĊdem wyraĪeĔ, z którymi
kookurują — spójniki: (a1a) spójniki wáaĞciwe, wystĊpujące wyáącznie w interpozycji; por. np. i, a, oraz, tudzieĪ, lub, albo, bądĨ, czy, ni, ani, czyli, toteĪ, sáowem,
a wiĊc, to jest, ale, lecz, bo, gdyĪ, albowiem, jakoĪ, podczas gdy; (a1b) spójniki
niewáaĞciwe (pomocnicze), wystĊpujące nie tylko w interpozycji; por. np. skoro,
jeĪeli, jeĞli, jeĪeliby, jeĞliby, jak, jakby, gdyby, byle, byleby, choü, chociaĪ, choüby,
chociaĪby, poniewaĪ, jako Īe, chyba Īe (oba terminy — Wajszczuk 1997);
(a2) niemające staáej pozycji linearnej wzglĊdem wyraĪeĔ, z którymi kookurują — operatory adsentencjalne (termin: Grochowski 2002b, 2003; w terminologii Wajszczuk
1997: partykuáy spajające); por. np. jednak, jednakĪe, niemniej, wiĊc, zatem, przeto, tedy, za to, bowiem, zaĞ, natomiast, tymczasem, zresztą, notabene, mianowicie,
przecieĪ, przecie, widocznie, wszelako, wszak, wszakĪe; w wypowiedzeniu záoĪonym wystĊpują z reguáy miĊdzy skáadnikami drugiego linearnie wypowiedzenia
skáadowego; nie jest wykluczona pozycja miĊdzywypowiedzeniowa;
(b) jednostki otwierające jedną pozycjĊ syntaktyczną:
(b1) wyáącznie prawostronną (w wypowiedzeniu inicjalną) — operatory quasi-spójnikowe (termin: OĪóg 1990; por. teĪ: Wajszczuk 1997, Grochowski 2003, 2004); są
homonimami spójników wáaĞciwych, wystĊpują w wypowiedzeniach nieoznajmujących; por. a, albo(Ī), ale(Ī) w:
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A pani tutaj dáugo mieszka? A ogonkiem siĊ nie przejmuj!
Albo on co z tego rozumie? Albo to ona potrafi dzieci wychowaü?
AleĪ z niego cwaniak! Ale upaá (fryzura, impreza, wariat)!
(b2) prymarnie prawostronną — partykuáy (zakres terminu wĊĪszy niĪ zakres terminu:
partykuáy wáaĞciwe, w: Grochowski 2003); por. np. takĪe, równieĪ, teĪ, nawet, tylko,
wyáącznie, jedynie, gáównie, przede wszystkim, zwáaszcza, wáaĞciwie, w zasadzie,
chyba, zapewne, moĪe, byü moĪe, pewnie, pewno, na pewno, rzecz jasna, w sumie,
na dobrą sprawĊ, w gruncie rzeczy, dajmy na to, miĊdzy innymi, na przykáad. Klasa partykuá nie jest tu szczegóáowo charakteryzowana. Aktualny stan badaĔ nad
jednostkami tej klasy — na tle historycznym — omawia Wajszczuk (2005); zob.
teĪ Grochowski 2007a, 2007b.
Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje linearne wybranych czterech operatorów
adsentencjalnych ilustrują przykáady wypowiedzeĔ (szerzej zob. Grochowski 2002b,
2003):
Przed oknem paliáa siĊ latarnia, (jednak) nie widziaáem (jednak) wyraĨnie (jednak)
jego twarzy ?(jednak).
Kowalski juĪ podpisaá umowĊ z wydawnictwem, (natomiast) inni (natomiast) autorzy (natomiast) zrobią to (natomiast) w najbliĪszych dniach *(natomiast).
Pomieszczenie, w którym gromadzono zbiory, byáo niewielkie, (zaĞ) liczba (zaĞ)
chĊtnych (zaĞ) do ich *(zaĞ) studiowania ?(zaĞ) ogromna *(zaĞ).
Zostaáo mi tylko piĊü minut, (wiĊc) spróbujĊ (wiĊc) opowiedzieü (wiĊc) o wszystkim
?(wiĊc) bardzo *(wiĊc) krótko *(wiĊc).
Królik wyskoczyá z klatki, (wiĊc) áap (wiĊc) go (wiĊc).
ZmiennoĞü pozycji linearnych partykuá równieĪ i przede wszystkim ilustrują nastĊpujące wypowiedzenia (zob. szerzej Grochowski 2003, 2007c, Kisiel 2007):
RównieĪ / przede wszystkim dziadek lubi dostawaü na urodziny czerwone tulipany.
Dziadek lubi dostawaü równieĪ / przede wszystkim na urodziny czerwone tulipany.
Dziadek lubi dostawaü na urodziny równieĪ / przede wszystkim czerwone tulipany.
JeĪeli za partykuáy uzna siĊ wymienione wyĪej jednostki, to niemoĪliwe jest zaliczenie do tej samej klasy jednostek nazywanych partykuáami w tradycji szkolnej, takich mianowicie jak by, niech, oby, nie, czy, czyĪ, czyĪby, tak, -Īe (Ī), no. KaĪda z nich,
prymarnie przyczasownikowa i determinująca okreĞlone formy czasownika, charakteryzuje siĊ innym stopniem niesamodzielnoĞci tekstowej. Pokazaáa to Wajszczuk (2005:
74–104) i w wyniku wstĊpnej analizy porównawczej wymienionych jednostek przeciwstawiáa operatory strefy zdania (by, niech, oby) operatorom strefy wypowiedzenia
(nie, czy, czyĪ, czyĪby). Z punktu widzenia ich miejsca w zbiorze wyraĪeĔ funkcyjnych
wymagają one dalszej analizy.
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3. Budowa artykuáu hasáowego
Artykuá hasáowy bĊdzie siĊ skáadaá z nastĊpujących gáównych czĊĞci: semantycznej,
skáadniowej, pragmatycznej i normatywnej. BĊdzie zawieraá ponadto przykáady uĪycia
jednostki (ilustracje tekstowe) oraz odsyáacze do związków frazeologicznych zawierających segment odpowiadający opisywanej formie hasáowej. KaĪdy związek frazeologiczny jest opisywany w odrĊbnym artykule hasáowym. W wyjątkowych wypadkach artykuá
bĊdzie obejmowaá równieĪ informacje o wymowie, etymologii i fleksji danej jednostki.
W odniesieniu do fleksji tzw. zaimków rzeczownych i przymiotnych — nielicznych odmiennych wyraĪeĔ funkcyjnych — wykorzystane bĊdą dane zgromadzone w Sáowniku
gramatycznym jĊzyka polskiego (Saloni, GruszczyĔski, WoliĔski, Woáosz 2007).
Do opisu wyraĪeĔ funkcyjnych wykorzystywany jest materiaá zaczerpniĊty z korpusu. Poszczególne wáaĞciwoĞci jednostek muszą byü ilustrowane jasnymi, wyrazistymi przykáadami; w przeciwnym razie odbiorca niemający dostatecznych kompetencji
w zakresie gramatyki i semantyki nie uchwyci wielu relewantnych cech synsyntagmatyków czy parataktemów. Nieuniknione są wiĊc transformacje przytoczeĔ, które rejestruje korpus.
Kluczowe znaczenie dla charakterystyki wyraĪeĔ funkcyjnych ma opis ich wáaĞciwoĞci skáadniowych i semantycznych. W dalszym ciągu bĊdzie wiĊc mowa przede
wszystkim o tych dwóch komponentach artykuáu hasáowego.
Przedmiot i zakres charakterystyki skáadniowej danej jednostki zaleĪy od jej kwalifikacji gramatycznej. Niemniej jednak wszystkie wyraĪenia funkcyjne odznaczają
siĊ okreĞloną áączliwoĞcią i w związku z tym otwierają co najmniej jedną pozycjĊ dla
pewnych klas wyraĪeĔ. To, czym dana pozycja moĪe / nie moĪe byü wypeániona, a zatem jakie ograniczenia nakáada na nią opisywana jednostka, jest nazywane jej kompletywnoĞcią (termin za: Bogusáawski, Danielewiczowa 2005: 18). Informacja o kompletywnoĞci jednostki stanowi relewantny komponent jej indywidualnej charakterystyki
skáadniowej. Podawane są ponadto ograniczenia zakresu uĪycia jednostki niezwiązane
bezpoĞrednio z otwieranymi miejscami, lecz dotyczące na przykáad typów wypowiedzeĔ o okreĞlonych cechach prozodycznych i modalnych (np. chyba nie wystĊpuje
w wypowiedzeniach rozkazujących i optatywnych) czy klas jednostek leksykalnych
pozostających w okreĞlonym związku z jednostką badaną.
Opis skáadniowy jednostki moĪe obejmowaü jej szyk oraz miejsce w strukturze
tematyczno-rematycznej wypowiedzenia. RozróĪnia siĊ szyk wewnĊtrzny jednostki,
czyli porządek linearny jej czĊĞci (por. nieodwracalnoĞü ukáadu w zarówno..., jak i odwracalnoĞü w ilekroü..., tylekroü), oraz szyk zewnĊtrzny, czyli pozycjĊ linearną jednostki wzglĊdem wypowiedzenia lub okreĞlonych jego skáadników. Brana jest takĪe pod
uwagĊ opozycja szyku nacechowanego i nienacechowanego (por. Grochowski 2007c).
JeĪeli pozycja linearna danej jednostki ma wpáyw na znaczenie wypowiedzenia, to opis
jej szyku powinien byü powiązany z opisem cech prozodycznych wypowiedzenia (intonacji, miejsca gáównego akcentu zdaniowego, miejsca pauz). PoniewaĪ problematyka ta nie jest zbadana w stopniu dostatecznym od strony teoretycznej, trudno przewidzieü, w jakiej mierze zostanie uwzglĊdniona w projektowanym sáowniku. Informacja

ZaáoĪenia ogólne opisu tzw. wyraĪeĔ funkcyjnych w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego

17

o miejscu danej jednostki w strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzenia (przyjmuje siĊ tu koncepcjĊ STR Andrzeja Bogusáawskiego; Bogusáawski 1977) jest podawana tylko wówczas, gdy jednostka ta peáni jedną, zawsze ustabilizowaną funkcjĊ,
a wiĊc jest inherentnie tematyczna bądĨ rematyczna, stanowi komentarz przytematyczny
bądĨ przyrematyczny. Podstawy teoretyczne tych rozróĪnieĔ są omówione w pracach:
Bogusáawski 1999, Danielewiczowa 2008; Bogusáawski, Danielewiczowa 2005.
Charakterystyka semantyczna jednostki leksykalnej obejmuje (a) wskazanie na
ogólną (nadrzĊdną) kategoriĊ semantyczną, którą jednostka ta reprezentuje, (b) definicjĊ jej znaczenia, (c) opis relacji semantycznych, w jakie wchodzi ta jednostka z innymi
jednostkami leksykalnymi (synonimii, hiponimii, antonimii, wykluczania, konwersji).
Nazwa kategorii semantycznej to pewien wielowyrazowy ciąg, rodzaj etykietki áączącej formy hasáowe o róĪnych cechach gramatycznych, naleĪące do tej samej szeroko
rozumianej klasy znaczeniowej. MoĪna przypuszczaü, Īe wyróĪnianie kategorii semantycznych, a takĪe siatki relacji semantycznych miĊdzy jednostkami, uáatwi zbudowanie
w przyszáoĞci klasyfikacji znaczeniowej jednostek leksykalnych. Metoda wyodrĊbniania
kategorii semantycznych nie zostaáa tymczasem wypracowana, poszczególne kategorie
wyróĪnia siĊ intuicyjnie.
W opisie relacji uwzglĊdniane bĊdą zarówno zaleĪnoĞci Ğcisáe (dokáadne), jak
i przybliĪone, a wiĊc na przykáad oprócz synonimii caákowitej (równoznacznoĞci) quasi-synonimia (bliskoznacznoĞü). Relacje Ğcisáe, których czáonem jest jednostka funkcyjna,
zachodzą przypuszczalnie rzadziej niĪ w innych klasach jednostek. Synonimami caákowitymi są np. jeĪeli i jeĞli, oprócz i prócz, ledwie i ledwo, quasi-synonimami natomiast
np. chyba i zapewne, trochĊ i nieco. Rejestrowanie zaleĪnoĞci przybliĪonych (naturalnie
w sposób rozáączny z zaleĪnoĞciami dokáadnymi) ma co prawda nikáą wartoĞü naukową, ale jest poĪyteczne dla zwykáych uĪytkowników jĊzyka, zwáaszcza jako autorów
tekstów, ma wiĊc pewne znaczenie praktyczne.

4. Przykáady artykuáów hasáowych (wersja bardzo wstĊpna)
Aĩ 1
KLASA GRAMATYCZNA: leksem synsyntagmatyczny — operator limitacji
DEFINICJA: ‘wielkoĞü czegoĞ jest tak duĪa, Īe mówiący siĊ jej nie spodziewaá i to zwróciáo jego
uwagĊ’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-ANTONIMY: zaledwie
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik oceny wielkoĞci stanu rzeczy; wykáadnik oceny stosunku mówiącego do wypowiadanego sądu
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: aĪ__ [CZ, PRZ, PS, L, PI+RZ: wyraĪenia oceniające iloĞü / natĊĪenie czegoĞ jako
duĪą(e), czas jako dáugi, przestrzeĔ jako odlegáą]
SZYK: w wypowiedzeniu zmienny, moĪe mieü wpáyw na jego znaczenie; neutralny: antepozycja; nacechowany: postpozycja
STR: komentarz przyrematyczny (nieakcentowane)
PRZYKàADY: Wtedy poczuá taki zawrót gáowy, Īe aĪ siĊ zachwiaá na nogach. àąka byáa aĪ Īóáta od
kaczeĔców. ZuĪyá aĪ caáą butelkĊ rozpuszczalnika. Przez ostatnie lata aĪ tak duĪo zmieniáo siĊ w moim
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mieĞcie, Īe go niemal nie poznaáem po powrocie. Nie wiedziaáem, Īe mieszkasz aĪ tak daleko od centrum, Īe musisz dojeĪdĪaü do pracy autobusem podmiejskim. Mieli aĪ dwanaĞcioro dzieci. Zatrzymaá
siĊ aĪ pod lasem. Siedzieli tam aĪ do wieczora.
FRAZEOLOGIA: aĪ nadto, Īe aĪ, Īe aĪ ha, Īe aĪ hej

Aĩ 2
KLASA GRAMATYCZNA: relator
DEFINICJA: ‘dane zdarzenie przestaáo mieü miejsce wtedy, kiedy nastąpiáo inne’
RELACJE SEMANTYCZNE:
SYNONIMY: dopóki (...) nie; dopóty (dotąd / tak dáugo / do tego czasu), aĪ
HIPERONIMY: zanim; przed; wtedy, kiedy (gdy)
KONWERSY: dopóki; dopóty, dopóki
KATEGORIA SEMANTYCZNA: limitator temporalny (wyznacza granicĊ czasu trwania jednego
zdarzenia poprzez wskazanie na początek innego)
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: __ aĪ __ [CZ dk, tryb orzek.]
SZYK: wzglĊdem zdaĔ skáadowych staáy; neutralny: pozycja inicjalna w drugim linearnie zdaniu skáadowym; nacechowany: pozycja inicjalna w pierwszym linearnie zdaniu skáadowym
PRZYKàADY: Báagaá o przepustkĊ, aĪ ją dostaá. Bili mu brawo, aĪ zacząá bisowaü. Pukaá tak dáugo,
aĪ mu otworzono. Zaczekaj, aĪ przestanie padaü. LeĪaá grzecznie na áóĪku, aĪ przedszkolanki przestaáy
spacerowaü po sali. AĪ siĊ z nią oĪeniá, dotąd go mĊczyáa.
FRAZEOLOGIA: aĪ tu (nagle)

CHYBA
KLASA GRAMATYCZNA: partykuáa (operator metatekstowy)
DEFINICJA: ‘mówiący nie wiedząc, czy dany sąd jest prawdziwy i nie wykluczając tego, Īe moĪe
byü faászywy, jest gotów uznaü go za prawdziwy’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-SYNONIMY: pewnie, pewno, przypuszczalnie, zapewne
QUASI-ANTONIMY: bez wątpienia, na pewno, niewątpliwie, z pewnoĞcią
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wyraĪenie epistemiczne — wykáadnik oceny prawdziwoĞci sądu
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: chyba__ [wszystkie autosyntagmatyki oprócz relatorów; partykuáy; grupy syntaktyczne, zdania]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: nie wystĊpuje w wypowiedzeniach rozkazujących ani optatywnych;
nie wspóáwystĊpuje z leksykalnymi wykáadnikami pytaĔ rozstrzygniĊcia ani pytaĔ uzupeánienia, ze
spójnikami, z czasownikami epistemicznymi
SZYK: w wypowiedzeniu zmienny, ma wpáyw na jego znaczenie; neutralny: antepozycja; nacechowany: postpozycja
STR: komentarz przyrematyczny (nieakcentowane)
PRZYKàADY: To máody czáowiek, byá chyba uczniem albo studentem. Piotr postanowiá kupiü chyba
droĪszy samochód. Aktorka nosiáa chyba najwspanialsze kostiumy na Ğwiecie. Chyba niektórzy chcą
zdawaü egzamin póĨniej. Ta paczka waĪy chyba piĊü kilo. To staáo siĊ chyba wczoraj. Adam chyba
wyjechaá. On wolaáby chyba pójĞü do domu, niĪ tu sterczeü. Gdyby coĞ wiedziaá, chyba puĞciáby farbĊ.
Chyba nawet on w niczym nie pomoĪe.
FRAZEOLOGIA: chyba Īe, chyba Īeby, no chyba

CORAZ
KLASA GRAMATYCZNA: leksem synsyntagmatyczny — operator gradacji
DEFINICJA: ‘kaĪda nastĊpna zmiana iloĞci cechy w przedmiocie jest wiĊksza / mniejsza od poprzedniej’
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RELACJE SEMANTYCZNE:
SYNONIMY: coraz to 2
QUASI-SYNONIMY: znacznie
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik zmiany stopnia intensywnoĞci cechy
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: coraz__ [PRZ (stopieĔ wyĪszy), PS (stopieĔ wyĪszy)]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: blokuje uĪycie przeciwczáonu porównania, który jest determinowany przez formĊ stopnia wyĪszego
SZYK: staáa antepozycja wzglĊdem nadrzĊdnika
PRZYKàADY: Noce byáy coraz krótsze. TĊtno byáo coraz sáabsze. Ogarniaá go coraz wiĊkszy niepokój. Piotr czuje siĊ coraz gorzej. Coraz czĊĞciej zaglądaá do kieliszka. Balon unosiá siĊ coraz wyĪej.
Mgáa opadaáa coraz niĪej. Ból krĊgosáupa byá coraz bardziej dokuczliwy.

CORAZ TO 1
KLASA GRAMATYCZNA: przysáówek
DEFINICJA: ‘w krótkich odstĊpach czasu powtarza siĊ to, co miaáo miejsce wczeĞniej’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-SYNONIMY: co chwila, co i rusz
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik krotnoĞci zdarzeĔ
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: coraz to__ [CZ ndk; wyrazy: inny, inaczej, nowy]
SZYK: szyk wewnĊtrzny staáy; staáa antepozycja jednostki wzglĊdem nadrzĊdnika
PRZYKàADY: Prezydent coraz to zwiĊkszaá kompetencje wáadz federalnych. Posáowie coraz to spoglądali na zegarki. Coraz to podtykaá mu mikrofon pod nos. Teraz szli utrudzeni, coraz to ocierając
pot z czoáa. WymyĞlano coraz to inne nazwy wĊdlin. Coraz to kogoĞ innego zatrzymywaáa policja.
W coraz to innym pokoju gasáo Ğwiatáo. PrzyjeĪdĪali coraz to nowi goĞcie.

CORAZ TO 2
KLASA GRAMATYCZNA: leksem synsyntagmatyczny — operator gradacji
DEFINICJA: ‘kaĪda nastĊpna zmiana iloĞci cechy w przedmiocie jest wiĊksza / mniejsza od poprzedniej’
RELACJE SEMANTYCZNE:
SYNONIMY: coraz
QUASI-SYNONIMY: znacznie
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik zmiany stopnia intensywnoĞci cechy
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: coraz to__ [PRZ (stopieĔ wyĪszy), PS (stopieĔ wyĪszy)]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: blokuje uĪycie przeciwczáonu porównania, który jest determinowany przez formĊ stopnia wyĪszego
SZYK: szyk wewnĊtrzny staáy; staáa antepozycja jednostki wzglĊdem nadrzĊdnika
PRZYKàADY: Wrzawa robiáa siĊ coraz to gáoĞniejsza. Coraz to wiĊkszą wagĊ przywiązywaáa do
swojego wyglądu. Metoda ta miaáa coraz to szersze zastosowanie. Leczenie zioáami staje siĊ coraz to
bardziej modne. Mróz coraz to sáabiej trzyma.

TAK NAPRAWDĉ
KLASA GRAMATYCZNA: partykuáa (operator metatekstowy)
DEFINICJA: ‘mówiący wiedząc, Īe pewien sąd nie jest prawdziwy i chcąc spowodowaü, Īeby go
adresat odrzuciá, przyjmując inny, przeciwstawny, potwierdza prawdziwoĞü tego sądu’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-SYNONIMY: na dobrą sprawĊ, w gruncie rzeczy, w rzeczywistoĞci
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KATEGORIA SEMANTYCZNA: wyraĪenie epistemiczne — wykáadnik polemiki z (nie)jawnym
sądem
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: tak naprawdĊ__ [wszystkie autosyntagmatyki oprócz relatorów; partykuáy; grupy
syntaktyczne, zdania]
SZYK: szyk wewnĊtrzny staáy; zewnĊtrzny: w wypowiedzeniu zmienny, ma wpáyw na jego znaczenie;
neutralny: antepozycja; nacechowany: postpozycja
STR: komentarz przyrematyczny
PRZYKàADY: Udawaáa, Īe sáucha, tak naprawdĊ myĞlaáa o czym innym. OskarĪony nie miaá juĪ Īadnego alibi, bo znaleziony przy ofierze wáos okazaá siĊ tak naprawdĊ jego wáosem. Piotr ma do zdania
jeszcze jeden egzamin, a wiĊc tak naprawdĊ nie skoĔczyá studiów. Dáugo nad tym myĞlaáem i sądzĊ,
Īe tak naprawdĊ jest ona bardzo nieszczĊĞliwa. Kowalscy mają tak naprawdĊ dwoje dzieci, bo jedno
jest adoptowane. Tak naprawdĊ wiĊkszoĞü wyborców nie zna programów poszczególnych partii. Przewodniczący przyznaá, Īe tak naprawdĊ ostateczne decyzje zapadną w kwietniu.

TROCHĉ 1
KLASA GRAMATYCZNA: liczebnik nieokreĞlony, ndm
DEFINICJA: ‘nie mówiąc, ile jest czegoĞ, mówi siĊ, Īe nie jest duĪo’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-SYNONIMY: nieco, odrobinĊ
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik iloĞci
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: trochĊ__ [D]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: grupa liczebnikowo-rzeczownikowa konstytuowana przez trochĊ
i zredukowana do trochĊ zajmuje w zdaniu tylko pozycje syntaktyczne mianownika, biernika i dopeániacza
SZYK: neutralny: antepozycja; nacechowany: postpozycja
PRZYKàADY: Dosyp do tej zupy trochĊ soli i pieprzu. Warto poĞwiĊciü na zwiedzanie trochĊ urlopu.
OdáoĪyá trochĊ pieniĊdzy na remont mieszkania. Wczoraj odwiedziáo mnie trochĊ znajomych. Do szpitala przywieziono trochĊ ludzi rannych w wypadku. Na tym stanowisku potrzeba trochĊ ostroĪnoĞci
i dyplomacji. Wypiá trochĊ i wkrótce wyszedá. Odpocznij tu trochĊ, moĪesz nawet trochĊ pospaü.

TROCHĉ 2
KLASA GRAMATYCZNA: leksem synsyntagmatyczny: operator gradacji
DEFINICJA: ‘nie mówiąc, w jakim stopniu ktoĞ / coĞ ma daną cechĊ, mówi siĊ, Īe nie ma jej w duĪym
stopniu; mówiący sądzi, Īe przypisaü komuĞ / czemuĞ daną cechĊ, to powiedzieü za duĪo’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-SYNONIMY: nieco, odrobinĊ
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik stopnia cechy; wykáadnik komentarza mówiącego do
oceny wielkoĞci stanu rzeczy
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: trochĊ__ [CZ, PRZ (stopieĔ równy, wyĪszy), PS (stopieĔ równy, wyĪszy),
RZ (M, N), PI+RZ]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: nie wchodzi w relacjĊ z liczebnikiem, stopniem najwyĪszym przymiotnika i przysáówka, relatorem, wykáadnikiem aproksymacji, spójnikiem, partykuáą; wyklucza áączliwoĞü z wyraĪeniami okreĞlającymi wysoki stopieĔ cechy
SZYK: neutralny: antepozycja; nacechowany: postpozycja
PRZYKàADY: JuĪ siĊ trochĊ przejaĞnia. TrochĊ siĊ zmĊczyá zbyt forsownym marszem. Przez caáy
dzieĔ byá trochĊ senny. Od miesiąca miaá trochĊ lepszą pracĊ. WejdĨ trochĊ wyĪej, to wszystko zoba-
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czysz. ZáoĪyá nam wizytĊ trochĊ znienacka. Piotr to trochĊ dziwak (wariat, krĊtacz, marzyciel, dziecko).
Anna jest trochĊ nauczycielką. Przyglądaáa mu siĊ trochĊ z niepokojem. Postanowiá tam pójĞü trochĊ
przez wzgląd na ojca, trochĊ ze strachu, trochĊ dla zabawy.
FRAZEOLOGIA: ani trochĊ

WIDOCZNIE 1
KLASA GRAMATYCZNA: operator adsentencjalny (operator metatekstowy)
DEFINICJA: ‘mówiący, wiedząc o prawdziwoĞci danego sądu i o istnieniu zaleĪnoĞci miĊdzy pewnymi sądami ogólnymi (niewyraĪonymi), nie wykluczając prawdziwoĞci drugiego z wyraĪonych sądów,
jest gotów uznaü go za prawdziwy’
RELACJE SEMANTYCZNE:
SYNONIMY: najwidoczniej, widaü
QUASI-SYNONIMY: najwyraĨniej, pewnie, pewno, przypuszczalnie
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik ewidencjalnoĞci inferencyjnej; wykáadnik oceny prawdziwoĞci sądu
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: __widocznie__ [w obu pozycjach syntaktycznych: wszystkie autosyntagmatyki
oprócz relatorów; partykuáy, spójniki; grupy syntaktyczne, zdania]
OGRANICZENIA ZAKRESU UĩYCIA: nie wystĊpuje w wypowiedzeniach rozkazujących ani optatywnych;
nie wspóáwystĊpuje z leksykalnymi wykáadnikami pytaĔ rozstrzygniĊcia ani pytaĔ uzupeánienia
SZYK: zmienny: miĊdzy komponentami obu wypowiedzeĔ skáadowych wypowiedzenia záoĪonego,
takĪe w antepozycji, interpozycji i postpozycji wzglĊdem wypowiedzenia záoĪonego
STR: komentarz przyrematyczny (nieakcentowane)
PRZYKàADY: Nie mógá otworzyü szuflady, zamek widocznie siĊ zaciąá. Ulica jest mokra, w nocy widocznie padaá deszcz. Wypiá widocznie za duĪo, bo byá bardzo agresywny. Zdymisjonowano go z dnia
na dzieĔ, widocznie oskarĪenia wobec niego byáy powaĪne. Ewa skrzywiáa siĊ przy obiedzie, jedzenie
widocznie byáo niedobre. Widocznie odpowiedziaá na pytanie, skoro egzaminator mu podziĊkowaá.

WIDOCZNIE 2
KLASA GRAMATYCZNA: przysáówek (nie ma formy stopnia najwyĪszego)
DEFINICJA: ‘w sposób zauwaĪalny’
RELACJE SEMANTYCZNE:
QUASI-ANTONIMY: niewidocznie
KATEGORIA SEMANTYCZNA: wykáadnik percepcji wzrokowej
CECHY SKàADNIOWE:
KOMPLETYWNOĝû: widocznie__ [CZ ]
SZYK: zmienny — dopuszczalna bezpoĞrednia i poĞrednia antepozycja i postpozycja wzglĊdem czasownika
PRZYKàADY: Dziadek zmieniá siĊ na twarzy ostatnio bardzo widocznie, skoro go nie poznaáeĞ. Rana
zagoiáa siĊ juĪ doĞü widocznie. Pociąg zbliĪaá siĊ do stacji, zacząá bowiem zwalniaü coraz widoczniej.
Koniec wakacji czuü byáo w miasteczku coraz widoczniej, wszyscy wypytywali o nowe podrĊczniki.
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