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Baza materiaáowa, cytowanie, Ĩródáa i korpus
dla Wielkiego sáownika jĊzyka polskiego

1. Wprowadzenie
WSJP ma w zaáoĪeniu — przynajmniej w duĪej mierze — powstaü w oparciu o korpus. Niniejszy tekst ma za zadanie przedstawiü propozycje dotyczące szeroko pojĊtej
bazy materiaáowej tego opus magnum wspóáczesnej leksykografii.
Ostatnim sáownikiem wspóáczesnej polszczyzny stworzonym wyáącznie w oparciu
o korpus jest SJPDor. Sáownik ten, mimo krytyki, jaka spada naĔ w ostatnich latach,
jest wciąĪ punktem wyjĞcia w dyskusji nad leksykografią. Szczegóáowe badania Jachimczak i Porosáy (1989) pozwoliáy ustaliü, Īe — mówiąc w duĪym uproszczeniu
— Doroszewski cytowaá poezjĊ z 2 poá. XVIII i 1 poá. XIX w., prozĊ z 2 poá. XIX w.,
publicystykĊ i literaturĊ fachową sobie wspóáczesną, a okres miĊdzywojenny zignorowaá. Ponadto, jak ustaliá LubaĞ (1989), SPJDor jest sáownikiem opartym raczej na
literaturze piĊknej niĪ tekstach niebeletrystycznych, co jest zresztą zgodne z polską
tradycją leksykograficzną.

2. ħródáa pozakorpusowe
Sáownik powinien zawieraü równieĪ terminy przestarzaáe w rodzaju maszyna cyfrowa. Jest ich zapewne niewiele (byü moĪe wiĊcej dotyczących nauk spoáecznych),
niemniej naleĪy je troskliwie udokumentowaü. Na potrzeby projektowanego sáownika jest tworzona lista sáowników, quasi-sáowników i opracowaĔ, które powinny byü
Ĩródáami pomocniczymi1. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe zasób leksykalny tych Ĩródeá
musi byü poddany ostrej selekcji, poniewaĪ tego rodzaju publikacje z zasady zawierają przede wszystkim sáownictwo wybitnie specjalistyczne i/lub Ğrodowiskowe.
Z drugiej strony nie znaczy to, Īe nie warto takiego sáownictwa gromadziü, choüby w postaci zwykáych list, bez próby nawet pobieĪnego opisu leksykograficzego,
1

Lista ta liczy obecnie z górą 30 pozycji.
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poniewaĪ listy tego rodzaju mogą stanowiü cenne Ĩródáo uzupeániające dla róĪnego
rodzaju badaĔ leksykologicznych.

3. Korpus
3.1. JeĪeli mamy powaĪnie traktowaü datĊ graniczną sáownika — rok 1945 — to
naleĪy stworzyü odpowiadający temu korpus, reprezentujący caáy ten okres. Jest bowiem rzeczą istotną, by nie powtarzaü wspomnianego wyĪej báĊdu (bądĨ zamierzonej
niekonsekwencji) Doroszewskiego. Stworzenie tego rodzaju korpusu jest moĪliwe,
moĪe byü wszakĪe kosztowne. Decyzja zaleĪy od roli, jaką przypiszemy korpusowi w procesie redagowania haseá. JeĞli ma byü on przede wszystkim Ĩródáem cytatów, to zapewne nie warto poĞwiĊcaü na jego tworzenie zbyt wielkiej energii. JeĞli
natomiast ma byü rzeczywiĞcie podstawą do tworzenia czĊĞci haseá, to stworzenie
tego rodzaju korpusu musi byü uznane za jeden z istotnych etapów poprzedzających,
a czĊĞciowo towarzyszących tworzeniu sáownika. Pewne nadzieje budzą plany stworzenia Narodowego Korpusu JĊzyka Polskiego, którego zasoby byáyby udostĊpnione
zespoáowi sáownika.
3.2. Autorzy projektu sáownika (Dunaj, Przybylska, ĩmigrodzki 2006) przewidują,
Īe korpus bĊdzie speániaá co najmniej dwie role. Explicite mówią, Īe jeĞli wystąpią
wahania dotyczące fleksji, to na podstawie korpusu bĊdzie siĊ ustalaáo, która z form
przewaĪa. Druga przewidziana przez projekt sáownika rola dla korpusu to wychwytywanie kolokacji. Wprawdzie nie zostaáo to powiedziane w omawianym tekĞcie wprost,
ale kolokacje z zasady dają siĊ obserwowaü jedynie w tekstach.
Zasadniczo sáowniki powstają na podstawie korpusu tekstów (bazy Ĩródáowej),
a nie kompetencji jĊzykowej redaktorów. Rola ich kompetencji ma siĊ sprowadzaü
do interpretacji Ĩródeá2.
Kilgarriff i Rundell (2002) opisują program komputerowy Word Sketches, który sáuĪy do wychwytywania typowych kolokatów w korpusie. Program ten posáuguje siĊ nie tylko prostą frekwencją danego poáączenia wyrazowego, ale takĪe wiedzą
gramatyczną (np. szukanie poáączeĔ przymiotnik–rzeczownik) i pewnymi równaniami
matematycznymi, które — mówiąc bardzo ogólnikowo — uwzglĊdniają to, czy dwa
wyrazy sąsiadują ze sobą czĊsto tylko dlatego, Īe są czĊste, czy teĪ sąsiadują ze sobą
czĊĞciej, niĪ by to miaáo wynikaü z ich frekwencji. Takie narzĊdzie jest niezbĊdne,
Īeby sáownikarze mogli szybko dokonaü oglĊdzin typowych poáączeĔ wyrazu hasáowego i wychwyciü te istotne. W konkluzji artykuáu autorzy stwierdzają, Īe w wydawnictwie Macmillana program ten zostaá stworzony do wyáapywania kolokacji, jednak
w praktyce okazaáo siĊ, Īe redaktorzy rozpoczynali pracĊ nad hasáem wáaĞnie od
sprawdzenia kolokacji w Word Sketches, poniewaĪ czĊsto wáaĞnie typowe kolokacje
W sáowniku syntaktyczno-semantycznym czasowników polskich opracowywanym w IJP
PAN pod kierunkiem R. Laskowskiego czy w Sáowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników
polskich kompetencja autorów byáa traktowana na równi z bazą materiaáową.
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pozwalaáy wstĊpnie wydzieliü znaczenia opracowywanego leksemu. Nie podejmujĊ
siĊ w tym miejscu rozstrzygaü, czy akurat ten program jest optymalnym rozwiązaniem
dla zespoáu WSJP, niemniej nie unikniemy koniecznoĞci znalezienia programu, który
bĊdzie speániaá podobne funkcje3.
3.3. PojĊcie reprezentatywnoĞci korpusu jest przedmiotem wielu dyskusji i sporów . Ponadto, w korpusach, które stanowią bazĊ materiaáową dla sáowników, przypisuje siĊ reprezentatywnoĞci mniejszą wagĊ, poniewaĪ i tak sáownikarz nie ma doĞü
czasu, Īeby analizowaü wszystkie konteksty, ani nie przedstawia dokáadnych liczb.
Istotniejszą cechą jest zrównowaĪenie, tzn. taki udziaá iloĞciowy poszczególnych stylów funkcjonalnych, Īe Īaden z nich nie dominuje. W naszym wypadku naleĪaáoby
teĪ zadbaü o zrównowaĪenie chronologiczne — teksty reprezentujące poszczególne
style funkcjonalne powinny teĪ pochodziü równomiernie z caáego okresu od 1945 do
wspóáczesnoĞci. Gdyby siĊ zdecydowaü na tworzenie tego rodzaju korpusu, naleĪaáoby
siĊ liczyü z koniecznoĞcią skanowania czasopism, co jest zadaniem trudnym, choü wykonalnym. Jestem bowiem przekonany, Īe projektowany sáownik powinien uwzglĊdniaü
jĊzyk propagandy Polski Ludowej, czy szerzej — styl ówczesnej publicystyki.
4

3.4. Wobec tego, Īe trzeba z góry zaáoĪyü, iĪ korpus bĊdzie miaá ograniczoną
wielkoĞü, sáownik bĊdzie tworzony dwutorowo — hasáa o wyĪszej frekwencji bĊdą
opracowywane na podstawie korpusu, te o niskiej zaĞ — innych Ĩródeá. Ponadto autorzy projektu sáownika zakáadają opracowanie najpierw 15 000 najwaĪniejszych haseá.
Wydaje siĊ wiĊc, Īe jednym z pierwszych zadaĔ bĊdzie stworzenie sáownika frekwencyjnego. BĊdzie to naturalnie sáownik do uĪytku wewnĊtrznego, bardzo uproszczony
i niedokáadny, a jego jedynym zadaniem bĊdzie zorientowanie zespoáu, które jednostki
leksykalne powinny byü opracowywane w pierwszej kolejnoĞci i na jakiej podstawie
(korpus czy Ĩródáa pozakorpusowe). W tym miejscu naleĪy zauwaĪyü, Īe SFPW liczy
z górą 10 000 sáów. UwzglĊdnia on jedynie sáowa o czĊstoĞci wiĊkszej niĪ 4 wystąpienia w korpusie liczącym 500 000 sáowoform. W takim razie moĪna oczekiwaü, Īe
sáowa te powinny w korpusie liczącym np. 100 000 000 sáowoform wystąpiü co najmniej 800 razy, co daje bardzo dobrą ilustracjĊ materiaáową. OczywiĞcie, jest to bardzo
naiwna ekstrapolacja, w szczególnoĞci w odniesieniu do sáów z doáu listy rangowej,
niemniej daje ona orientacjĊ co do oczekiwanego bogactwa materiaáu, przynajmniej
z dokáadnoĞcią do rzĊdu wielkoĞci.
Inne przybliĪenie daje wypowiedĨ Krishnamurthy’ego (2002). W nieformalnej
odpowiedzi na pytanie o stosunek wielkoĞci korpusu do objĊtoĞci sáownika, zamieszczonej na liĞcie dyskusyjnej jĊzykoznawstwa korpusowego, podaje on, Īe w leksykografii angielskiej przyjmuje siĊ, iĪ korpus wielkoĞci 18 mln sáów wystarczy do sporządzenia sáownika liczącego 20 000 haseá, 120 mln — 45 000 haseá, a 450 mln pozwala
Pewne nadzieje budzą prace nad rozbudową funkcjonalnoĞci programu do obsáugi korpusów
Poliqarp. WstĊpna wersja tego programu jest opisana w ksiąĪce Przepiórkowskiego (2004).
4
Przytoczenie caáej literatury na ten temat znacznie przekracza ramy niniejszego opracowania.
3
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opisaü leksykograficznie okoáo 100 000 haseá. Warto zauwaĪyü, Īe nie mamy tu do
czynienia z zaleĪnoĞcią liniową — do stworzenia sáownika o piĊciokrotnie wiĊkszej
liczbie haseá potrzeba dwudziestopiĊciokrotnego wzrostu korpusu. OczywiĞcie tekst
angielski zawiera znacznie wiĊcej sáów (rozumianych jako ciąg od spacji do spacji)
niĪ jego polski odpowiednik, niemniej znów te obliczenia dają jakiĞ bardzo przybliĪony obraz oczekiwaĔ wzglĊdem korpusu.
3.5. Z powyĪszego wynika, Īe nie naleĪy zbieraü przykáadów wprost z Internetu,
poniewaĪ zaburza to wspomniane zrównowaĪenie. OczywiĞcie pewna liczba tekstów
internetowych (w szczególnoĞci form dla Internetu charakterystycznych, typu blogi,
czaty, posty itp.) zostanie wáączona do korpusu, ale na zasadach takich, jak inne teksty,
i w ten teĪ sposób bĊdzie lokalizowana. NaleĪy wszakĪe uczyniü wyjątek dla nastĊpującej sytuacji: wiele okazjonalizmów pojawia siĊ wyáącznie w Internecie i oczywiĞcie
w takim wypadku powinny byü one odnotowane. Jest teĪ drugi, choü mniej istotny
powód, dla którego Internet nie moĪe stanowiü podstawowego Ĩródáa dla sáownika.
OtóĪ teksty Ğciągane bezpoĞrednio z Internetu nie są zaopatrzone w anotacjĊ fleksyjną
(morfosyntaktyczną), która ogromnie uáatwia analizowanie materiaáu.

4. Ilustracja materiaáowa i chronologia cytatów
By ustaliü odpowiedĨ na pytanie o zakres ilustrowania haseá, naleĪy wczeĞniej zapytaü, w jakim celu pewne sáowniki podają cytaty. Generalnie rzecz biorąc, cytaty peánią dwie funkcje: 1. są one rodzajem naukowego potwierdzenia, dowodem, Īe dane
znaczenie istotnie w jĊzyku funkcjonuje, a nie zostaáo wymyĞlone przez leksykografa
(a wiĊc jest to rodzaj dowodu naukowego), 2. stanowią swego rodzaju uzupeánienie
definicji sáownikowej.
Obie te funkcje nie muszą siĊ pokrywaü, np. jeĪeli siĊ zaáoĪy, Īe ilustracja materiaáowa ma odzwierciedlaü chronologiĊ Ĩródeá i naleĪy zacytowaü najstarszy przykáad,
to czĊsto moĪe siĊ okazaü, Īe jest on akurat maáo ilustratywny. Wiele sáowników, które
nie mają ambicji naukowych, posáuguje siĊ przykáadami tworzonymi przez leksykografów. W „papierowej” leksykografii nie bez znaczenia jest fakt, Īe Ğcisáa lokalizacja
cytatów zajmuje sporo miejsca.
WspomnĊ wreszcie o trzeciej funkcji — sáownik z cytatami stanowi rodzaj korpusu, szczególnie w odniesieniu do sáowników historycznych, które cytują obficie
bądĨ nawet przytaczają wszystkie przykáady.
NaleĪy z tego wysnuü nastĊpujące wnioski: w dzisiejszych czasach, gdy korpusy są
powszechnie dostĊpne, ostatni z celów straciá racjĊ bytu. Co wiĊcej, wnikliwy czytelnik
sáownika mógáby próbowaü zweryfikowaü znaczenia wyróĪnione przez leksykografa,
gdyby dysponowaá korpusem, na którego podstawie zostaá stworzony sáownik.
Wydaje siĊ zatem, Īe rozwiązaniem najracjonalniejszym jest ograniczenie do
niezbĊdnego minimum liczby cytatów „ilustracyjno-potwierdzeniowych”. Zgodnie
z projektem sáownika (Dunaj, Przybylska, ĩmigrodzki 2006) kolokacje bĊdą przytaczane osobno, tak wiĊc cytaty nie bĊdą musiaáy zdawaü sprawy z typowych kolokacji
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wyrazu hasáowego. Cytaty te bĊdą podawane w sposób zgodny z zasadami cytowania
(tzn. opuszczone wyrazy bĊdą zaznaczane trzykropkiem). Eo ipso nazwy wáasne bĊdą
musiaáy byü cytowane in extenso, o czym wspominam, poniewaĪ niekiedy unika siĊ
takiego cytowania przykáadów z prasy. Cytaty bĊdą lokalizowane z dokáadnoĞcią do
Ĩródáa (tzn. autor i tytuá, ale juĪ nie strona). Przykáady z artykuáów prasowych bĊdą
lokalizowane tak jak w SJPDor, który podawaá jedynie tytuá periodyku, numer i datĊ.
Podanie nazwiska autora tekstu jest czĊsto niemoĪliwe w odniesieniu do dzienników,
w których znakomita czĊĞü artykuáów prasowych jest anonimowa bądĨ podpisywana inicjaáami autora. Ale jeĞli zdecydowaü siĊ na pomijanie autora, to „odziera siĊ”
z autorstwa znanych publicystów czy literatów — jeĞli np. felieton W. Szymborskiej
w „Gazecie Wyborczej” zostanie zlokalizowany jedynie jako GW. Wydaje siĊ, Īe moĪna
to zostawiü rozsądkowi autora hasáa — czy uzna on za stosowne do lokalizacji dodaü
nazwisko autora tekstu, jeĞli daje siĊ ono zidentyfikowaü.
Sprawa lokalizacji cytatów stanowi teĪ kolejny powód, dla którego nie naleĪy pozyskiwaü przykáadów z Internetu — dokáadne cytowanie URL nic nie daje, poniewaĪ
strona moĪe zniknąü z serwera bardzo szybko i adres stanie siĊ nieaktualny.
Cytaty powinny idealnie odzwierciedlaü rozwój i zmiany znaczenia sáowa. W praktyce jest to doĞü trudne — odnalezienie najstarszego cytatu moĪe byü pracocháonne
i w wypadku wiĊkszoĞci sáów ten nakáad pracy jest caákowicie nieopáacalny. Ponadto,
najstarsze cytaty niekoniecznie są najbardziej ilustratywne. Pozostaje jednak problem
sáów, których znaczenie ewoluowaáo przez ponad póá wieku, a które ma objąü sáownik. Przykáadem niech bĊdzie sáowo projekt w SJPSzym, definiowane jeszcze jako:
1. ‘zamierzony plan dziaáania etc.’ i 2. ‘plan, szkic czegoĞ etc.’, a który obecnie oznacza równieĪ ‘przedsiĊwziĊcie’, ‘wytwór dziaáalnoĞci artystycznej’ czy ‘ideĊ’.
Nonono... jak tylko skoĔczĊ projekt SuperSolider to potworzĊ jakieĞ modele i dosyáam Very Happy.
Zespóá dziaáa jak organizacja, to nie to samo, co didĪejowanie. Czasami rzeczywiĞcie jest ciĊĪko przez te wszystkie róĪnice w osobowoĞciach, wydumane ego itd.
ZmieniliĞmy kilku muzyków, co teĪ byáo trudno przetrwaü. W koĔcu przecieĪ chcesz
skoĔczyü projekt i przedstawiü go Ğwiatu.
W latach 90-tych uwierzyá w Michnika niczym w Marksa, a projekt III RP potraktowaá jak UtopiĊ.
Wydaje siĊ, iĪ polityczny projekt III RP zakáadaá proste przeáoĪenie kantyzmu na
grunt polski.
Jeszcze wiĊkszą trudnoĞü sprawiają znaczenia-efemerydy, typ „zabezpieczyü robotnikom ubrania robocze” (pomijam tu fakt, czy to znaczenie, jako tĊpione przez
specjalistów w zakresie poprawnoĞci jĊzykowej, projektowany sáownik ma uwzglĊdniaü) — znaczenia, które pojawiáy siĊ i zniknĊáy.
Zdawaü sprawĊ z tego rodzaju ewolucji powinno siĊ w inny sposób niĪ przez
chronologiczny ukáad cytatów. PoniewaĪ jest to kwestia czysto redakcyjna, czujĊ siĊ
zwolniony z obowiązku jej rozstrzygniĊcia.
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