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Regularna polisemia rzeczownika w sáownikach

1. Co rozumiemy przez termin polisemia i polisemia regularna
Polisemia jest postrzegana przez jĊzykoznawców co najmniej z dwóch punktów widzenia. Jedni badacze nie widzą niczego záego w mnoĪeniu znaczeĔ jednostek leksykalnych, uwaĪając, Īe róĪne ich uĪycia odnoszą siĊ do róĪnych sytuacji. Inni natomiast
są zdania, Īe naleĪy maksymalnie ograniczyü polisemiĊ, a rozmaite uĪycia jednostek
leksykalnych podporządkowaü jakiejĞ pojedynczej, wspólnej reprezentacji.
Tradycyjne podejĞcie w dziedzinie semantyki teoretycznej opowiada siĊ za pojedynczym znaczeniem dla kaĪdej odrĊbnej formy fonologicznej (z wyjątkiem przypadków homonimii). Odmienne stanowisko reprezentują przedstawiciele semantyki
praktycznej, tj. leksykografowie. Wysoce abstrakcyjne znaczenia byáyby w leksykografii maáo przydatne, gdyĪ uĪytkownicy sáownika (np. táumacze czy cudzoziemcy
uczący siĊ jĊzyka) nie mogliby uzyskaü dokáadnych informacji o uĪyciu danej jednostki. Postulat eliminowania wieloznacznoĞci jest wiĊc w pewnym sensie sprzeczny
z praktyką leksykograficzną (Taylor 2001: 356–357).
Jak wiadomo, kaĪdy leksem posiada w zasadzie nieograniczoną liczbĊ desygnatów, jednakĪe wszystkie te desygnaty mają jakieĞ cechy wspólne. Zadaniem leksykografa jest zdecydowaü, co jest waĪniejsze — czy to, co áączy poszczególne grupy
desygnatów, czy teĪ to, co je róĪni, i na tej podstawie zdefiniowaü wyraz jako jednoznaczny lub wieloznaczny.
Niewątpliwie rozstrzygniĊcie, kiedy uznaü wyraz za mający jedno znaczenie,
a kiedy uznaü odrĊbnoĞü jego znaczeĔ, jest — jak podkreĞla R. Grzegorczykowa —
jednym z najtrudniejszych problemów leksykologii i leksykografii.
M. Grochowski uwaĪa, Īe „caákowita eliminacja wieloznacznoĞci jest naturalnie
niemoĪliwa, jednak przypisywanie wiĊcej niĪ jednego znaczenia jednej jednostce
leksykalnej powinno siĊ uwaĪaü za dopuszczalne tylko w takich wypadkach, gdy
wszelkie próby wyeliminowania wieloznacznoĞci jednostki okaĪą siĊ bezowocne”
(Grochowski 1982: 83).

48

Agnieszka Fedorowicz

Przyjrzyjmy siĊ najpierw, w jaki sposób definiuje siĊ takie pojĊcia, jak polisemia
i polisemia regularna w literaturze jĊzykoznawczej.
J.D. Apresjan definiuje wieloznacznoĞü leksykalną za pomocą pojĊcia semantycznego podobieĔstwa znaczeĔ: „Znaczenia ai i aj wyrazu A nazywamy podobnymi,
jeĪeli istnieją takie poziomy opisu semantycznego, na których ich definicje (drzewa
semantyczne) lub konotacje mają «nietrywialną» [„nietrywialną” znaczy dla autora
„nieelementarną” — przyp. A.F.] czĊĞü wspólną i jeĪeli peáni ona w definicjach tĊ
samą funkcjĊ w stosunku do innych skáadników semantycznych [...] wyraz A nazywa
siĊ wieloznacznym, jeĪeli dla kaĪdego z jego dwóch znaczeĔ ai i a j znajdą siĊ takie
znaczenia a1, a2, … ak, al, Īe ai jest podobne do a1, a1 — do a2 itd., ak do al i al — aj” (Apresjan 1980: 239–240).
Autor postrzega polisemiĊ jako zjawisko pomiĊdzy homonimią a monosemią.
Pewne typy polisemii, np. motywowane metaforycznie: áopatka 1. ‘czĊĞü ciaáa’ 2. ‘narzĊdzie do kopania (deminutivum), są — jak twierdzi J.D. Apresjan — bardziej zbliĪone do homonimii, natomiast inne, np. indyk 1. ‘ptak domowy hodowany dla miĊsa’
2. ‘potrawa z tego ptaka’ — do monosemii (jednoznacznoĞci).
Z monosemią mamy do czynienia przy inkluzyjno-dysjunktywnej organizacji
skáadników semantycznych, tzn. jeĪeli A = ‘B albo C’, to A = ‘albo B, albo C, lub
B i C jednoczeĞnie’, np. zorza ‘oĞwietlenie horyzontu przed wschodem lub zachodem sáoĔca’, natomiast polisemia ma miejsce przy dysjunkcji wyáączającej, inaczej
ekskluzywnej, czyli: albo C, albo B, ale nie B i C jednoczeĞnie. JeĪeli uĪycia ‘B i C’
wypadają z liczby uĪyü znaczenia ‘B lub C’, to wtedy znaczenie rozpada siĊ na dwa
nowe znaczenia ‘B’ i ‘C’. Wedáug autora dysjunkcja wyáączająca wskazuje na wieloznacznoĞü (Apresjan 1980: 239).
J.R. Taylor zwraca uwagĊ, iĪ semantycy wypracowali róĪne metody, które pomagają rozpoznawaü polisemiĊ i odróĪniaü ją od monosemii. Np. zdanie Nie chcĊ mieü
w domu prosiĊcia powoduje wieloznacznoĞü, gdyĪ desygnatem moĪe byü albo zwierzĊ, albo osoba, która zachowuje siĊ nieelegancko przy stole. KtoĞ, kto wypowiada
takie zdanie, ma na myĞli tylko jedno z dwóch znaczeĔ.
Natomiast w wypadku monosemii mamy do czynienia z nieokreĞlonoĞcią, niejasnoĞcią wypowiedzi, a nie z wieloznacznoĞcią, np. w zdaniu: W ogrodzie jest ptak
wyraz ptak jest nieokreĞlony — moĪe to byü kaĪdy element danej kategorii. ChociaĪ
nie wiemy, jaki to ptak, Īeby zrozumieü to zdanie, nie są nam potrzebne bardziej
szczegóáowe informacje. RozróĪnianie monosemii i polisemii to inaczej rozróĪnianie nieokreĞlonoĞci i wieloznacznoĞci. Zdanie wieloznaczne interpretujemy w wiĊcej
niĪ jeden sposób, tzn. moĪemy potwierdziü którąĞ interpretacjĊ, a innej zaprzeczyü,
np. moĪna potwierdziü, Īe w domu jest prosiĊ, tj. ‘osoba…’ , a zaprzeczyü obecnoĞci prosiĊcia — zwierzĊcia, nie moĪna jednak powiedzieü, Īe w ogrodzie jest ptak,
np. wróbel, zaprzeczając jednoczeĞnie obecnoĞci w ogrodzie ptaka, np. kosa (Taylor
2001: 144–145).
Polisemia jest traktowana przez niektórych badaczy jak zjawisko podobne do sáowotwórstwa, dlatego odnoszą do wieloznacznoĞci typowo sáowotwórcze pojĊcia takie
jak: regularnoĞü — nieregularnoĞü, produktywnoĞü — nieproduktywnoĞü itp.
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J.D. Apresjan definiuje polisemiĊ wyrazu A o znaczeniach ai i aj jako regularną,
jeĪeli w danym jĊzyku istnieje co najmniej jeden wyraz B o znaczeniach bi i bj , które
pod wzglĊdem semantycznym róĪnią siĊ od siebie tak samo jak ai od aj i jeĪeli pary ai
— bi, aj — bj nie są synonimami. Natomiast o polisemii nieregularnej mówimy wtedy,
kiedy róĪnica semantyczna pomiĊdzy ai i aj nie wystĊpuje w Īadnym innym wyrazie
danego jĊzyka lub wystĊpuje tylko w synonimach (przykáadem jest tu wspomniana áopatka — jako 1. ‘czĊĞü ciaáa’ 2. ‘narzĊdzie do kopania’. Autor stwierdza, Īe polisemia
regularna jest charakterystyczna dla metonimicznych przeniesieĔ znaczenia, a polisemia
nieregularna — dla metaforycznych przeniesieĔ znaczenia (Apresjan 1980: 245).
Wiele typów polisemii regularnej jest produktywnych. Polisemia regularna jest
produktywna, jeĪeli dla kaĪdego wyrazu mającego znaczenie typu ‘A’ jest prawdą, Īe
moĪe byü uĪyty równieĪ w znaczeniu ‘B’. Przykáadem takiej polisemii jest np. kaĪdy
rzeczownik oznaczający ‘naczynie’, który moĪe równieĪ oznaczaü ‘iloĞü substancji
mieszczącej siĊ w naczyniu’, np. áyĪka, szklanka, kubek, garnek, wiadro itp.
ProduktywnoĞü polisemii regularnej istnieje wtedy, kiedy obejmuje wszystkie
jednostki o danym zestawie cech; polisemiĊ regularną, która nie speánia tego warunku, okreĞla autor jako nieproduktywną (Apresjan 1980: 246–247).
Terminowi polisemia regularna produktywna odpowiada uĪyty przez R. Grzegorczykową termin wariancja znaczeĔ (wariancja tekstowa) lub inaczej polisemia
uniwersalna (kategorialna).
Znaczeniem wyrazów jest ich odniesienie do klas zjawisk (a nie do zjawisk jednostkowych) mających pewne cechy wspólne. Dlatego przy ustalaniu znaczenia nie
powinno siĊ braü pod uwagĊ — jak uwaĪa R. Grzegorczykowa — cech indywidualnych (jednostkowych) zjawisk nazywanych w tekĞcie przez kontekst jĊzykowy lub
sytuacjĊ, np. do znaczenia ‘stóá’ nie wprowadzi siĊ takich cech jak ksztaát, materiaá,
a do znaczenia ‘pies’ — cech związanych z okreĞloną rasą psa.
Ustalenie, co jest odrĊbnym znaczeniem wyrazu, a co wariantem znaczenia, jest
zasadniczym problemem przy opisie leksykograficznym i powinno siĊ opieraü na
pewnych ustaleniach teoretycznych.
Rekonstrukcja znaczenia leksykalnego na podstawie zaĞwiadczonych i moĪliwych jego uĪyü jest skomplikowana. Wymaga wáaĞciwego wykrycia cech wspólnych
nazywanych zjawisk i oddzielenia ich od tego, co indywidualne albo wprowadzane
sytuacyjnie.
Leksykograf ma prawo do indywidualnej oceny materiaáu jĊzykowego, moĪe
opisywaü znaczenia leksemów bardziej szczegóáowo i w ten sposób rozszerzaü ich
wieloznacznoĞü, ale moĪe równieĪ definiowaü znaczenia bardziej ogólnie, uznając
systemową jednoznacznoĞü leksemów, które mają jedynie kontekstowe wariancje.
Powstaje jednak kwestia: kiedy i do jakiego stopnia naleĪy uogólniaü klasĊ zjawisk
nazywanych.
R. Grzegorczykowa proponuje, aby najpierw wydzieliü (oddzieliü) pewne typy
polisemii niewáaĞciwej i nie wprowadzaü tego typu polisemii do sáowników. Jednym
z typów polisemii niewáaĞciwej jest polisemia pozorna, która wynika z mieszania
znaczenia sáownikowego (systemowego) i tekstowego uĪycia wyrazu, np. ze zdania
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Wyciąg narciarski bĊdzie czynny w sezonie wynika, Īe sezon to zima, natomiast ze
zdania Budka z lodami jest czynna w sezonie wynika, Īe sezon to lato. Innym typem polisemii niewáaĞciwej jest polisemia uniwersalna lub kategorialna. Ten typ
polisemii polega na wystĊpowaniu w tekstach wariantów znaczeĔ leksemów, które jako w peáni regularne nie muszą byü rejestrowane przez sáownik. Przykáadami
mogą byü opozycje:
1. ‘klasa’ — ‘okaz’, np. Pies záapaá zająca (jednostkowy pies) i Pies jest ssakiem
(pies odnosi siĊ do klasy);
2. ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz (wizerunek, podobizna tego przedmiotu — model, zabawka, rysunek, zdjĊcie, rzeĨba itp.)’, np. Samolot stoi na pasie startowym.
Dziecko bawi siĊ samolotem (zabawka), Na obrazku jest samolot (rysunek).
W takich wypadkach, jak twierdzi autorka, nie ma mowy o dwuznacznoĞci sáownikowej (znaczenia wariantowe nie stanowią odrĊbnych znaczeĔ leksemów), wystĊpuje
tu dwuznacznoĞü tekstowa (inaczej tekstowa wariancja znaczenia).
W wielu wypadkach wyodrĊbnienie polisemii kategorialnej (inaczej wariancji
tekstowej) — jak podkreĞla R. Grzegorczykowa — nastrĊcza sporo trudnoĞci. Autorka uwaĪa, Īe J.D. Apresjan nie odróĪnia wyraĨnie wieloznacznoĞci powtarzającej siĊ,
regularnej, ale niekategorialnej od produktywnej (kategorialnej), która odpowiada wariancji tekstowej. Chcąc wykazaü wariantowoĞü jakiegoĞ znaczenia, naleĪy dowieĞü, iĪ
powstaje ono regularnie w okreĞlonych warunkach. Autorka podaje reguáĊ, na podstawie której moĪna okreĞliü, kiedy znaczenie y stanowi wariant znaczenia danego leksemu. Brzmi ona: „jeĪeli do znaczenia kaĪdego leksemu mającego cechĊ x (naleĪącego
do okreĞlonej klasy) moĪna wprowadziü doraĨnie (dowolnie) w tekĞcie znaczenie y,
wówczas znaczenie y stanowi wariant znaczenia danego leksemu” (Grzegorczykowa
1990: 436), np. rzeczowniki nazywające przedmioty materialne mogą uzyskiwaü wariantowe znaczenie — ‘przedmiot podobny do nazwanego przedmiotu’. Natomiast,
gdy nowe znaczenia nie mogą byü wprowadzane doraĨnie w tekstach, oznacza to, Īe
mamy do czynienia z polisemią wáaĞciwą.
Najáatwiej wariancjĊ tekstową pokazaü na przykáadach nazw wáasnych osobowych
i miejscowych, które na skutek elipsy uzyskują w tekstach znaczenia typu ‘dzieáo,
sztuka, wykáad itp.’, np.:
Warszawa zaproponowaáa wspóápracĊ (rząd w Warszawie)
Opowiadaj mi o Grecji (o pobycie w Grecji)
Idziemy na Doroszewskiego (wykáad)
Sienkiewicz zajmuje caáą póákĊ (dzieáa)

Podobnie wyrazy pospolite na skutek skrótowoĞci wypowiedzi uzyskują znaczenia czysto tekstowe, np. wyrazy szkoáa, uniwersytet, biuro, ambasada itp. w zdaniach:
Caáa szkoáa poszáa do kina; Uniwersytet strajkuje odnoszą siĊ nie do instytucji, ale
do zespoáu ludzi.
MoĪliwe są równieĪ zdania typu: Drugie piĊtro poszáo do dyrektora; Nasza dzielnica wywiesiáa flagi; Póá miasta wylegáo na ulice; Caáa sala wiwatuje, które odnoszą
siĊ nie do miejsca, ale do zespoáu przebywających w nim ludzi.
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R. Grzegorczykowa sugeruje, Īeby w obrĊbie rzeczownika oprócz wyĪej wymienionych opozycji znaczeĔ typu ‘klasa’ — ‘okaz’, ‘przedmiot’ — ‘obraz’ za wariancjĊ
tekstową uznaü równieĪ szereg znaczeĔ: ‘roĞlina’ — ‘owoc’ (‘kwiat’) — ‘potrawa
zrobiona z tej roĞliny’, np. RóĪe rosną przed domem (roĞlina) — Wstaw róĪe do wazonu (kwiaty) — Zjadá dwa pączki z róĪą (konfitura); Maki rosną w zboĪu (roĞlina)
— Przyniósá mi bukiet maków (kwiaty) — Na talerzu jest trochĊ maku (potrawa). Wedáug autorki nazwa roĞliny dopuszcza doprecyzowanie przez kontekst. Autorka uznaje
za wariancjĊ znaczeniową równieĪ opozycjĊ znaczeĔ ‘naczynie, opakowanie’ — ‘zawartoĞü tego naczynia’, np. Na stole stoją dwie szklanki — Wypiá szklankĊ wody.
Dyskusyjnym problemem jest dla autorki interpretacja zjawiska uzyskiwania
przez nazwy przedmiotów (pomieszczeĔ, instytucji) znaczeĔ abstrakcyjnych (czynnoĞciowych) inaczej opozycja: ‘czynnoĞü wykonywana w danej instytucji lub w jakimĞ miejscu’ — ‘czas wykonania tej czynnoĞci’, np. PrzyjdĊ do ciebie po szkole, po
uniwersytecie, po biurze, po fryzjerze, po kinie, gdyĪ nie moĪna tych znaczeĔ wprowadzaü doraĨnie, np. po instytucie, po poczcie, po ambasadzie.
Wedáug R. Grzegorczykowej znaczenia wariantowe nie stanowią odrĊbnych znaczeĔ leksemów, poniewaĪ mogą byü wprowadzane doraĨnie w tekstach i w związku
z tym mogą byü odczytywane przez odbiorcĊ znającego pewne reguáy przesuniĊü semantycznych na podstawie kontekstu i sytuacji.
Autorka opowiada siĊ za oddzieleniem tzw. polisemii systemowej, uniwersalnej od
polisemii rzeczywistej. UwaĪa, Īe jeĪeli dane znaczenie pojawia siĊ w sposób kategorialny, tzn. jeĪeli moĪna okreĞliü warunki jego pojawienia siĊ, wtedy mamy do czynienia ze
znaczeniem systemowym i takich znaczeĔ nie naleĪy umieszczaü w sáowniku (Grzegorczykowa 1988).
Podsumowując: polisemiĊ systemową stanowią dla autorki obocznoĞci znaczeĔ:
1. ‘przedmiot materialny’ — ‘wizerunek (podobizna tego przedmiotu)’;
2. ‘roĞlina jadalna’ — ‘potrawa z tej roĞliny’;
3. ‘roĞlina ozdobna’ — ‘kwiat tej roĞliny’;
4. ‘przedmiot mający pojemnoĞü’ — ‘zawartoĞü tego przedmiotu (np. skrzynia,
beczka, wagon, worek)’;
5. ‘instytucja’ — ‘miejsce’ — ‘osoby w tej instytucji’ (np. PracujĊ w instytucie
— IdĊ do instytutu — Caáy instytut ma wolne);
6. ‘czĊĞü ciaáa’ — ‘czĊĞü ubrania okrywającego tĊ czĊĞü ciaáa’ (np. Dziecko ma
brudne áokcie — Dziecko ma dziury na áokciach);
7. dyskusyjne: ‘czynnoĞü wykonywana (w danej instytucji, w jakimĞ miejscu)’ —
‘czas wykonania tej czynnoĞci’.
W dziedzinie polisemii obserwuje siĊ dwie grupy zjawisk: z jednej strony —
opozycje regularne, powtarzające siĊ, a wĞród nich takie, które powtarzają siĊ we
wszystkich jednostkach naleĪących do danej klasy (polisemia systemowa lub inaczej
polisemia regularna produktywna) i takie, w których są wyjątki (polisemia regularna),
a z drugiej strony — polisemia wáaĞciwa (nieregularna).
Jak podkreĞlają badacze przedmiotu (m.in. R. Grzegorczykowa, E. BaádyĪanka-Wilanowa), podstawowym zagadnieniem badaĔ z dziedziny polisemii regularnej
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(licznie reprezentowanej w jĊzyku) jest przede wszystkim prawidáowe opracowanie
typowych opozycji znaczeniowych funkcjonujących w danym systemie jĊzykowym.
Powstają wiĊc problemy dla leksykografów:
1. które opozycje znaczeniowe uznaü za polisemiĊ regularną, a które za wariancjĊ
tekstową;
2. czy celowe jest umieszczanie wszystkich tzw. typów polisemii regularnej w sáownikach, czy tylko tych, które nie są produktywne;
3. w jaki sposób opisywaü polisemiĊ regularną, tzn. które znaczenie uznaü za pierwsze
(motywujące) w kolejnoĞci, a które za pochodne (wtórne, motywowane), derywowane od podstawowego (czy ustalaü kolejnoĞü na podstawie czĊstoĞci uĪyü?).
Wydaje siĊ, Īe zasadna jest rezygnacja z opisu w sáownikach polisemii regularnej
produktywnej typu: ‘klasa’ — ‘okaz’ czy ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz (wizerunek
tego przedmiotu)’, gdyĪ polisemia ta dotyczy caáych klas jednostek i sáowniki rzeczywiĞcie nie umieszczają tego typu polisemii, natomiast rezygnacja z odnotowywania
innych typów polisemii wydaje siĊ ryzykowna. NaleĪaáoby natomiast tak ujednoliciü
sposób opisu polisemii regularnej, aby w tym samym sáowniku nie wystĊpowaáy róĪne sposoby opisu tego samego zjawiska.

2. Polisemia regularna w hasáach sáownikowych
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ artykuáów hasáowych w 4 sáownikach: SJPDor,
USJP, SWJPDun, ISJP, Īe opozycje znaczeniowe uznane przez J.D. Apresjana za polisemiĊ regularną wyróĪniane są w sáownikach w hasáach wieloznacznych jako odrĊbne
znaczenia: cyframi lub literami alfabetu (w podhasáach) lub w podhasáach 1.1, 1.2, 1.3
opisywane jako jednostki bliskie znaczeniowo, albo w hasáach jednoznacznych stanowią dwie czĊĞci wspólnej definicji i są oddzielane Ğrednikiem, albo w ISJP znakiem Ź,
który opisuje znaczenia pochodne — niewielką zmianĊ znaczenia lub zmianĊ funkcji
gramatycznej. Są teĪ wypadki, kiedy ten typ polisemii nie jest w ogóle rejestrowany.
CzĊsto w tym samym sáowniku polisemia regularna tego samego podtypu opisywana
bywa niekonsekwentnie w róĪny sposób, np. w ISJP:
Gruszka 1. Gruszka 1.1. owalny owoc zwĊĪony od strony ogonka i rozszerzający siĊ ku doáowi,
o zielonej, Īóátej lub czerwonej skórce i prawie biaáym miąĪszu, 1.2. przedmiot lub urządzenie
ksztaátem przypominające gruszkĊ, 1.3. inaczej grusza1.

ale:
ĝliwka 1. ĝliwka to kulisty lub owalny owoc o Īóátej, zielonej, czerwonej lub fioletowej skórce i soczystym miąĪszu z duĪą pestką w Ğrodku. Ź TakĪe drzewo, na którym rosną te owoce
2. Ğliwka to siniak, zwykle pod okiem.

1

formie.

Na potrzeby niniejszego opracowania przykáady ze sáowników są przytaczane w skróconej
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W SWJPDun ze wzglĊdu na to, Īe potraktowano wyrazy róĪniące siĊ wáaĞciwoĞciami gramatycznymi jako homonimy, polisemia regularna zostaáa opisana równieĪ
w nastĊpujący sposób:
arbuz I ‘jednoroczna roĞlina warzywna, pochodząca z Afryki, o páoĪących siĊ áodygach, duĪych liĞciach i Īóátych kwiatach; kawon. Zasadziü arbuz.
arbuz II 1. ‘owoc arbuza mający twardą skórkĊ o barwie zielonej lub Īóátej i sáodki wodnisty
miąĪsz, czerwonawy albo Īóáty; kawon’ Rozkroiü, zjeĞü arbuza (rzad. Arbuz) 2. pot. ‘Īartobliwie o gáowie’.

W USJP polisemia regularna jest opisywana cyframi, np.:
gruszka 1. ‘owoc gruszy o charakterystycznym, zwykle wydáuĪonym ksztaácie’ 2. zob. grusza
3. pot. ‘przedmiot przypominający ksztaátem owoc gruszy’ 4. med. ‘irygator gumowy’,

ale równieĪ w podznaczeniach numerowanych literami alfabetu, które oznaczają odcienie znaczeniowe, np.:
lektura ‹fr. lecture› 1. ksiąĪk. a) «czytanie» Lektura gazety, listu, romansu. Zająü siĊ lekturą.
PogrąĪyü siĊ, zatopiü siĊ w lekturze. b) «to, co siĊ czyta lub co naleĪy przeczytaü» Lekka, nudna, pasjonująca lektura. Wakacyjna, zakazana lektura. Dobieraü sobie lekturĊ.

ISJP opisuje najczĊĞciej polisemiĊ regularną, nie wyróĪniając odrĊbnych znaczeĔ
cyframi, ale traktuje ten typ polisemii jako odcienie znaczeniowe, po znaku Ź, natomiast jako znaczenie pierwsze podaje to, które jest czĊĞciej uĪywane.
E. GrodziĔski podkreĞla, Īe wyróĪniając dwie grupy desygnatów tego samego
wyrazu za pomocą Ğrednika lub znaku Ź, leksykograf uwaĪa, iĪ to, co áączy te grupy
desygnatów, jest bardziej istotne od tego, co je dzieli. DefinicjĊ przedzieloną Ğrednikiem autor okreĞla terminem „definicja analizująca”. Jest to definicja hasáa jednoznacznego, która wyróĪnia odcienie znaczeniowe. Natomiast definicjĊ hasáa jednoznacznego, w której uwzglĊdniono tylko jedną grupĊ desygnatów, okreĞla terminem
„definicja syntetyzująca”.
E. GrodziĔski, analizując z punktu widzenia logika sposoby definiowania haseá
jednoznacznych i wieloznacznych w trzech sáownikach jĊzyka polskiego (w SJPDor,
w SJPSz i MSJP), uwaĪa, Īe nie jest wystarczające oznaczanie w hasáach tylko odcieni znaczeniowych, ale w wypadkach m.in. opozycji: ‘zwierzĊ’— ‘miĊso zwierzĊcia’,
‘roĞlina’ — ‘owoc tej roĞliny’, ‘roĞlina’ — ‘kwiat tej roĞliny’, ‘drzewo’ — ‘nazwa
drewna’, ‘naczynie’ — ‘iloĞü substancji mieszczącej siĊ w naczyniu’ naleĪaáoby podawaü odrĊbne znaczenia (GrodziĔski 1989).
Trudno nie zauwaĪyü, Īe charakterystyka semantyczna stanowi jeden z najtrudniejszych problemów opisu sáownika, trudno teĪ o peáną konsekwencjĊ i jednolitoĞü,
skoro hasáa są przygotowywane przez wielu leksykografów.
Przyjrzyjmy siĊ, analizując wybrane przykáady, w jaki sposób sáowniki wspóáczesnego jĊzyka polskiego odnotowują te typy polisemii regularnej, które zgodnie
z postulatem R. Grzegorczykowej naleĪaáoby uznaü za polisemiĊ systemową i nie
podawaü w sáowniku.
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2.1. Opozycja ‘roĞlina jadalna’ — ‘potrawa z tej roĞliny’
Nietrudno zauwaĪyü, Īe w wielu wypadkach caáa roĞlina róĪni siĊ od jej czĊĞci jadalnej, a takĪe od potrawy, którą zjadamy. Mamy wiĊc do czynienia z trzema róĪnymi
desygnatami tego samego wyrazu. Na przykáadzie rzeczowników kalafior, kapusta,
szpinak, ziemniak zobaczmy, w jaki sposób opisywane są te leksemy w sáownikach.
Hasáo kalafior moĪe mieü nastĊpujące znaczenia:
A — ‘roĞlina’,
B — ‘jadalna czĊĞü z tej roĞliny’,
C — ‘potrawa z tej roĞliny’.
W hasáach sáownikowych zostaáy one przedstawione nastĊpująco:
Hasáo kalafior w USJP — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B 3C, w ISJP i SJPDor
— brak polisemii
Hasáo kapusta w USJP — 1A 2C, w SWJPDun — 1A 2C, w ISJP — brak polisemii, w SJPDor — A; C
Hasáo szpinak w USJP — 1A 2C, w SWJPDun — A; C, w ISJP — brak polisemii,
w SJPDor — A; C
Hasáo ziemniak w USJP — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B, w ISJP — B Ź A,
w SJPDor — 1A 2B
Jak widaü z przytoczonego zestawu, nawet w tym samym sáowniku widoczne są
niekonsekwencje w opisie tego typu polisemii.
W USJP hasáa ziemniak i kalafior zostaáy opisane jako 1A 2B, natomiast kapusta i szpinak jako 1A 2C; w SWJPDun kaĪde hasáo zostaáo potraktowane inaczej,
w ISJP nie odnotowano polisemii, lecz monosemiĊ, choü w wypadku hasáa ziemniak
po znaku Ź odnotowano inny odcieĔ znaczeniowy.
Czy wyodrĊbnianie 3 znaczeĔ podanych wyĪej leksemów jest zbyt szczegóáowe?
Czy — jak postuluje R. Grzegorczykowa — naleĪaáoby znaczenie C uznaü za wprowadzane doraĨnie i nie odnotowywaü go w hasáach sáownikowych, poniewaĪ z kaĪdej
jadalnej roĞliny moĪna zrobiü jakaĞ potrawĊ? Czy moĪna by teĪ zrezygnowaü ze znaczenia B i tak skonstruowaü definicjĊ, aby zaznaczyü, Īe roĞlina nie jest jadalna w caáoĞci?
Przytoczmy teraz analizowane powyĪej definicje, aby lepiej oceniü róĪne moĪliwoĞci
opisu tego samego zjawiska.
W USJP:
kalafior 1. «Brassica oleracea var. botrytis, jednoroczne warzywo o miĊsistym, jadalnym
kwiatostanie» 2. «jadalna czĊĞü tej roĞliny»
kapusta 1. «Brassica, jednoroczna lub dwuletnia roĞlina, wystĊpująca w wielu zróĪnicowanych
gatunkach i odmianach rosnących dziko i uprawianych jako roĞliny warzywne» 2. «potrawa
z liĞci tej roĞliny odpowiednio przyrządzona»
szpinak 1. «Spinacia, warzywo o podáuĪnych lancetowatych liĞciach, uprawiane dla tych
jadalnych liĞci, mających duĪe wartoĞci odĪywcze» 2. kulin. «potrawa przyrządzana z tego
warzywa»
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ziemniak 1. «Solanum tuberosum, roĞlina pochodząca z Ameryki Poáudniowej, uprawiana powszechnie na caáym Ğwiecie dla jadalnych bulw korzeniowych; kartofel» 2. «jadalna bulwa tej
roĞliny — maáe, okrągáe warzywo z wierzchu brązowe, pod skórką biaáe lub Īóátawe»

W SWJPDun:
kalafior 1. ‘roĞlina jednoroczna o miĊsistych, zwartych, biaáych pĊdach kwiatowych uformowanych w kulĊ, uprawiana jako warzywo ze wzglĊdu na jadalny kwiatostan bogaty w biaáko
i sole mineralne’ 2. ‘jadalna czĊĞü tej roĞliny’ 3. ‘potrawa z tej roĞliny’
kapusta 1. ‘roĞlina wystĊpująca w ponad 100 gatunkach; rosnąca dziko i uprawiana na caáym
Ğwiecie jako warzywo o jadalnych liĞciach uformowanych najczĊĞciej w zbite gáówki’ 2. ‘potrawa przygotowana z tego warzywa’
szpinak ‘roĞlina warzywna, jednoroczna lub dwuletnia o podáuĪnych, lancetowatych liĞciach
jadalnych, z duĪą zawartoĞcią witamin; potrawa z tej roĞliny, zwykle gotowana’
ziemniak 1. ‘roĞlina warzywna o rozgaáĊzionej zielonej áodydze i jadalnych bulwach korzeniowych, pochodząca z Ameryki Pád.; obecnie uprawiana na caáym Ğwiecie; kartofel’ 2. ‘jadalna czĊĞü tej roĞliny’

W ISJP:
Kalafior to warzywo w ksztaácie duĪej twardej, biaáej kuli utworzonej z gĊsto rosnących kwiatów i otoczonej liĞümi. Kalafiory rosną na powierzchni ziemi.
Kapusta to warzywo w ksztaácie duĪej biaáozielonej, zielonej lub fioletowej kuli z gĊsto uáoĪonych liĞci. Kapusta roĞnie na samej ziemi.
Szpinak to warzywo o jadalnych, ciemnozielonych liĞciach, bogatych w witaminy, sole mineralne, Īelazo.
Ziemniak to maáe okrągáe warzywo, z wierzchu brązowe, a pod skórką Īóátawe lub biaáe, rosnące pod ziemią. Ziemniaki jemy po ugotowaniu, najczĊĞciej jako dodatek do drugiego dania
Ź TakĪe roĞlina, której bulwami są ziemniaki.

W SJPDor:
kalafior ‘Brossica oleracea, var. potrytus, roĞlina warzywna, odmiana kapusty ogrodowej
o miĊsistym, jadalnym kwiatostanie’
kapusta ‘Brossica olercea, dwuletnia roĞlina warzywna z rodziny krzyĪowych (Cruciferae), o liĞciach jadalnych, zwijających siĊ w twarde gáówki, uprawiana w róĪnych odmianach (z których
najwaĪniejsza jest kapusta gáowiasta), w obszarze Ğródziemnomorskim roĞnie dziko; potrawy
z tej roĞliny odpowiednio przyrządzone’
szpinak ‘Spinacia, roĞlina z rodziny komosowatych (Chenopodiaceae); najbardziej znanym
gatunkiem jest szpinak warzywny (Spinacia oleracea); potrawa przyrządzona z tej roĞliny’
ziemniak 1. ‘Solanum tuberosum, roĞlina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), pochodząca
z Ameryki Poáudniowej; uprawiana ze wzglĊdu na jadalne bulwy 2. ‘jadalna bulwa tej roĞliny’

W wypadku wyróĪnionej tutaj opozycji ‘roĞlina jadalna’ — ‘potrawa z tej roĞliny’
sáowniki przedstawiają róĪne moĪliwoĞci opisu. Sáowniki ISJP i SJPDor odnotowują
tĊ opozycjĊ w hasáach monosemicznych (wyjątek stanowi hasáo ziemniak w SJPDor),
SJPDor stosuje w dwóch hasáach Ğrednik dla oddzielenia odcieni znaczeniowych, ISJP
teĪ w jednym haĞle wyróĪnia odcienie znaczeniowe, USJP wyróĪnia w przedstawionych hasáach zawsze dwa znaczenia, choü nie te same (w drugim znaczeniu jest to:
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albo ‘jadalna czĊĞü roĞliny’, albo ‘potrawa z tej roĞliny’), najbardziej niekonsekwentny
w opisywaniu tej grupy haseá jest SWJPDun.
Na podstawie analizowanych haseá áatwo zauwaĪyü, Īe zjawisko polisemii regularnej jest opisywane w sáownikach niekonsekwentnie.
W ISJP eksplikacje uĪyü podawane do haseá kalafior, kapusta, szpinak: WolĊ
jeĞü kalafiora na surowo; Na obiad bĊdzie schabowy z kapustą… czerwona kapusta… gáówka kapusty; Jak nie zjesz szpinaku, to nie dostaniesz deseru odnoszą siĊ
tylko do znaczenia ‘potrawa’, natomiast w wypadku hasáa ziemniak podano eksplikacje do znaczenia ‘jadalna czĊĞü roĞliny’: Co roku zatrudniali siĊ przy zbieraniu
ziemniaków… gulasz wieprzowy z ziemniakami i równieĪ zilustrowano przykáadami
znaczenie ‘roĞlina’: Mieli trzy hektary ziemniaków… Ziemniak pochodzi z Ameryki
Poáudniowej.
W SWJPDun:
— W haĞle kalafior eksplikacje uĪyü i kolokacje odnoszą siĊ konsekwentnie do 3
wymienionych znaczeĔ: A: Kalafior wczesny, gruntowy. Sadziü kalafiory. B: Dorodny, bielutki kalafior. C: Kalafior w cieĞcie, zapiekany.
— W haĞle kapusta eksplikacje uĪyü i kolokacje odnoszą siĊ do 2 znaczeĔ: A: Kapusta gáowiasta biaáa. Gáąb kapusty. Kroiü, szatkowaü, dusiü kapustĊ. C: Kapusta
duszona, kiszona. Saáatka z kapusty.
— W haĞle szpinak eksplikacje uĪyü i kolokacje odnoszą siĊ tylko do znaczenia C:
Dzieci zwykle nie lubią szpinaku. MroĪony szpinak.
— W haĞle ziemniak eksplikacje uĪyü i kolokacje odnoszą siĊ do znaczenia A: Sadziü, kopaü ziemniaki. Odmiana ziemniaka i B: Wykopki ziemniaków. Kopcowanie
ziemniaków. Zgniáy ziemniak. Obieraü ziemniaki. Kroiü ziemniaki na frytki.
W USJP eksplikacje uĪyü i kolokacje odnoszą siĊ równieĪ do 2 znaczeĔ: A: Zagon ziemniaków. Sadziü, obredlaü, okopywaü, kopaü ziemniaki. B: Máode ziemniaki. Ziemniaki gotowane, táuczone, pieczone. Biaáy Īur z caáymi ziemniakami. Purée
z ziemniaków. Skrobaü, obieraü, siekaü ziemniaki. Trzeü ziemniaki na placki.
Podane przykáady do znaczenia ‘jadalna czĊĞü roĞliny’, jak áatwo zauwaĪyü, dotyczą równieĪ znaczenia C, które nie zostaáo uwzglĊdnione explicite w definicji. MoĪna
wnioskowaü, Īe znaczenia B i C są potraktowane áącznie.
2.2. Opozycja ‘roĞlina ozdobna’ — ‘kwiat tej roĞliny’
ZauwaĪmy, Īe kwiat roĞliny jest czĊsto okreĞlany nazwą, która brzmi tak samo jak
caáa roĞlina, np. kwiat róĪy nazywamy róĪą, kwiat magnolii — magnolią, kwiat astra
— astrem. RoĞlina róĪni siĊ znacznie od kwiatu, szczególnie wtedy, kiedy kwiaty
nie rosną samodzielnie, ale na krzakach lub drzewach (np. róĪa, magnolia, bez itp.).
Przyjrzyjmy siĊ jak sáowniki odnotowują tĊ opozycjĊ. Mamy tutaj dwa znaczenia:
A — ‘roĞlina ozdobna’, B — ‘kwiat tej roĞliny’.
W haĞle aster Īaden ze sáowników nie odnotowaá dwóch znaczeĔ, natomiast
w haĞle róĪa sáowniki USJP, SWJPDun i ISJP opisują tĊ opozycjĊ równieĪ w hasáach
jednoznacznych, stosując jednak Ğrednik albo znak Ź jako separatory odcieni znacze-
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niowych (czyli znaczeĔ pozostających w relacji polisemii systematycznej). Jedynie
SJPDor wyróĪnia dwa znaczenia — 1A 2B.
Konsekwentnie ISJP umieszcza jako pierwsze znaczenie B.
Przytoczmy omawiane definicje.
W USJP:
róĪa 1. «Rosa, kolczasty krzew o barwnych, pachnących kwiatach, wystĊpujący w kilkuset gatunkach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej póákuli póánocnej, uprawiany jako roĞlina
ozdobna i ze wzglĊdu na cenny olejek; takĪe: kwiat tej roĞliny».

W SJPDor w haĞle róĪa wyodrĊbniono ten typ polisemii cyframi 1 i 2.
W ISJP:
1. róĪa to áadnie pachnący kwiat … Ź TakĪe krzew, na którym rosną te kwiaty.

W SWJPDun:
róĪa ‘krzew kolczasty o barwnych, pachnących kwiatach; wystĊpujący w kilkuset gatunkach,
jedna z najstarszych roĞlin ozdobnych i olejkodajnych; páatki i owoce niektórych gatunków
sáuĪą jako surowiec do produkcji konfitur, przetworów i soków; kwiat tej roĞliny’

W SWJPDun definicja zostaáa podzielona Ğrednikiem na 4 czĊĞci, opisywane
znaczenia znalazáy siĊ na początku i na koĔcu definicji. W SWJPDun odnotowano
równieĪ inne znaczenie ‘páatki i owoce niektórych gatunków sáuĪą jako surowiec do
produkcji konfitur’, które byü moĪe naleĪaáoby równieĪ uwzglĊdniü w pozostaáych
sáownikach jako znaczenie ‘potrawa’.
W Īadnym ze sáowników w hasáach tulipan, magnolia, chryzantema nie odnotowano dwóch znaczeĔ. Natomiast w haĞle bez I w USJP wyróĪniono je:
bez 1. «Syringa, krzew, rzadziej niskie drzewo, o przyjemnie pachnących fioletowych, liliowych lub biaáych kwiatach, zebranych w duĪe luĨne wiechy, hodowany w parkach i ogrodach
jako roĞlina ozdobna; bez lilak, lilak» 2. «kiĞü kwiatów tej roĞliny»

Hasáo bez w ISJP ma równieĪ te dwa znaczenia, ale wyróĪnione jako odcienie
znaczeniowe, tzn. oddzielone znakiem Ź.
Inną kwestią jest definiowanie tego typu polisemii np. w SWJPDun:
chryzantema ‘roĞlina ozdobna wystĊpująca w kilku tysiącach odmian, mających kwiaty o róĪnej barwie i budowie…’

czy jak w ISJP:
Chryzantemy to kwiaty róĪnych barw, ksztaátów i wielkoĞci, zwykle duĪe, kuliste i postrzĊpione, kwitnące jesienią...

Pierwsza definicja, choü monosemiczna, pokazuje wyraĨnie oba znaczenia ‘roĞlina’ i ‘kwiat’, druga — jakby gubi znaczenie ‘roĞlina’.
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W wypadku kwiatów rosnących na krzewach lub drzewach opozycja tych dwóch
znaczeĔ robi siĊ bardziej oczywista, np. w ISJP:
Magnolia to drzewo o okazaáych, biaáych lub róĪowych kwiatach rozkwitających wczesną
wiosną, przed pojawieniem siĊ liĞci. Magnolie rosną w ogrodach i parkach.

CzĊĞü haseá tej kategorii w ISJP, np. lilia czy hiacynt, jest definiowanych przez
znaczenie A, a czĊĞü przez znaczenie B, np. aster, chryzantema.
Wydaje siĊ, Īe bardzo waĪnym argumentem za uwzglĊdnianiem tego typu polisemii systemowej w sáowniku i umieszczeniem jej w odrĊbnych podhasáach są
kolokacje. Kolokacje muszą byü umieszczane pod odpowiednimi hasáami czy podhasáami, np. KtoĞ wyrwaá wszystkie tulipany z ogródka. Plewiáa astry w ogródku
powinny siĊ znaleĨü pod podhasáem ‘roĞlina ozdobna’, natomiast np. Zerwaá mi
bukiet tulipanów pod podhasáem ‘kwiat’.
Opozycja ‘roĞlina’ — ‘kwiat tej roĞliny’ dotyczy pewnej liczby jednostek (tzw.
roĞlin ozdobnych), które nazywają tak samo roĞlinĊ i jej kwiat (np. róĪa, aster, lilia
itp.) w odróĪnieniu od innych jednostek tej kategorii, np. takich roĞlin, jak: jabáoĔ,
malina, cytryna itp., które mają dla tej opozycji odpowiedniki opisowe: kwiat jabáoni,
kwiat maliny, kwiat cytryny itp.
2.3. Opozycja ‘przedmiot mający pojemnoĞü’ (znaczenie A) — ‘zawartoĞü tego
przedmiotu’ (znaczenie B)
Zobaczmy, jak sáowniki traktują tĊ opozycjĊ na przykáadzie wyrazów hasáowych
skrzynka, beczka, szklanka, áyĪka.
Hasáo skrzynka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — A, w SWJPDun — A, w ISJP
—A
Hasáo beczka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — 1A 2B, w SWJPDun — A; B, w ISJP
— A ŹB
Hasáo szklanka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — A; B, w SWJPDun — A; B, w ISJP
— A ŹB
Hasáo áyĪka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B, w ISJP
— A ŹB
W USJP we wszystkich wymienionych hasáach wyróĪniono oba znaczenia pod
cyframi 1A i 2B.
W SJPDor: hasáo skrzynka — opisano jako jednoznaczne, hasáa beczka i áyĪka mają
dwa znaczenia oznaczone cyframi 1A i 2B (beczka w znaczeniu B to ‘jednostka miary
páynów i ciaá sypkich róĪnej wielkoĞci w róĪnych czasach’), natomiast w haĞle szklanka
odnotowano ten typ polisemii jako odcienie znaczeniowe, oddzielając je Ğrednikiem.
W SWJPDun: w haĞle skrzynka — nie uwzglĊdniono tego typu polisemii, podobnie w haĞle skrzynia, w haĞle beczka — odnotowano odcienie znaczeniowe,
oddzielając je Ğrednikiem, znaczenie drugie zostaáo zdefiniowane nieco inaczej: ‘teĪ
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takie naczynie razem z zawartoĞcią’; w haĞle szklanka równieĪ odnotowano odcienie znaczeniowe, oddzielając je Ğrednikiem, hasáo áyĪka odnotowuje oba znaczenia
jako polisemiĊ 1A i 2B.
W ISJP: w hasáach beczka, szklanka, áyĪka odnotowano ten typ polisemii jako
odcienie znaczeniowe, oddzielając je znakiem Ź, w haĞle skrzynka nie uwzglĊdniono
tego typu polisemii, ale odnotowano ją w haĞle skrzynia.
Najbardziej konsekwentny w opisie tego typu polisemii jest USJP, który oddzielnie do znaczeĔ A i B doáącza odpowiednie eksplikacje i kolokacje. Do hasáa skrzynka
w znaczeniu A: Drewniana, metalowa skrzynka. Skrzynki z owocami, na owoce. Skrzynka
na narzĊdzia. Skrzynka na wĊgiel, do wĊgla. àadowaü towar do skrzynek. Przechowywaü
cebulĊ w skrzynkach; w znaczeniu B: Skrzynka pomaraĔczy, pomidorów. Kupiü dwie
skrzynki jabáek. Do hasáa beczka w znaczeniu A: Beczka blaszana. Beczka z klepki dĊbowej. Beczka do (kiszenia) ogórków, kapusty a. na ogórki, na kapustĊ. Beczki z wodą,
z ogórkami. Beczki peáne wody, ogórków. Beczka po Ğledziach. Wtaczaü beczki do piwnicy, w znaczeniu B: Zakwasiü beczkĊ ogórków. Do hasáa áyĪka w znaczeniu A: DuĪa,
maáa áyĪka. Drewniana, srebrna, aluminiowa áyĪka. JeĞü, mieszaü áyĪką zupĊ. Nabieraü
coĞ, czegoĞ na áyĪkĊ. Nakáadaü saáatkĊ, ziemniaki, ryĪ áyĪką; w znaczeniu B: NaáoĪyü
komuĞ czubatą, kopiastą áyĪkĊ ziemniaków. ZaĪyü áyĪkĊ lekarstwa. ZjeĞü kilka áyĪek zupy.
Do hasáa szklanka w znaczeniu A: Szklanka koktajlowa. Szklanka do wina. Uchwyty,
podstawki do szklanek. Nalaü, wlaü napoju do szklanki. Napeániü szklankĊ wodą. Piü
szklanką, w szklance, ze szklanki. Podaü kawĊ w szklance; w znaczeniu B: Wypiü szklankĊ herbaty. Szklanka mleka, wina. Wlaü do garnka trzy szklanki wody.
Eksplikacje w SWJPDun do hasáa skrzynka: Skrzynka z narzĊdziami; do hasáa
beczka: pod jednym znaczeniem: Zakisiü kapustĊ w beczce. Beczka piwa; do hasáa
szklanka pod jednym znaczeniem: Szklanka krysztaáowa, z hartowanego szkáa, nietáukąca. Szklanka mąki, cukru, wody; do hasáa áyĪka w znaczeniu A: Blaszana, aluminiowa, drewniana áyĪka. àyĪka stoáowa. JeĞü, mieszaü, nakáadaü coĞ áyĪką; w znaczeniu
B: àyknąü, zjeĞü kilka áyĪek kaszy. NaáoĪyü czubatą, niepeáną áyĪkĊ czegoĞ.
W ISJP pod odpowiednimi odcieniami znaczeniowymi zostaáy umieszczone
eksplikacje i kolokacje itp.: ... beczka do kiszenia ogórków. W kącie staáy dwie beczki Ğledzi. Ź Mógábym wypiü caáą beczkĊ; Nie lubiĊ herbaty parzonej w szklance.
Ź Wypiáem od razu dwie szklanki… szklanka mleka...; áyĪka stoáowa. Ź Zjadá dwie
áyĪki zupy. W haĞle skrzynka pod znaczeniem A: … skrzynka z pomaraĔczami… Wysiaáa kwiaty do skrzynki na balkonie… skrzynka lĊgowa dla ptaków.
Na podstawie podanych powyĪej eksplikacji i kolokacji naleĪy stwierdziü, Īe dla
jasnoĞci opisu sáownikowego konieczne jest udokumentowanie odpowiednich znaczeĔ
oddzielnymi przykáadami.
Wydaje siĊ, iĪ analizowana opozycja jest opisywana w sáownikach tylko w wypadkach, kiedy dany przedmiot stanowi powszechnie uĪywaną jednostkĊ miary. Natomiast w hasáach szuflada, szafa, póáka (są to równieĪ przedmioty mające jakąĞ
pojemnoĞü) w Īadnym z analizowanych sáowników nie wyszczególniono znaczenia
B i nie podano równieĪ przykáadów, które wskazywaáyby na moĪliwoĞü takich uĪyü:
Wojtek wyrzuciá dwie szuflady zabawek. Mama ma piĊü szaf ubraĔ. Profesor oddaá
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do antykwariatu trzy póáki ksiąĪek. Podobnie w wypadku haseá samochód, wagon
itp.: Oddaá do skupu cztery samochody jabáek. Na drogĊ wysypali dwa wagony Īwiru.
Czy w związku z tym naleĪaáoby, trzymając siĊ tradycji leksykograficznej, podawaü
znaczenie B tylko w wypadku tradycyjnych jednostek miary: áyĪka, szklanka, worek,
torebka, talerz, kubek itp., tzn. czy naleĪaáoby wydzieliü z klasy ‘przedmiot mający
pojemnoĞü’ jakąĞ podklasĊ ‘jednostek miary’ i tylko te uwzglĊdniaü w opisie? Czy
teĪ uznaü za R. Grzegorczykową, Īe skoro dane znaczenie pojawia siĊ w sposób kategorialny, nie ma potrzeby umieszczaü go w sáowniku?
2.4. Szereg ‘instytucja’ — ‘miejsce’ — ‘osoby w tej instytucji’
Przyjrzyjmy siĊ jeszcze jednemu szeregowi znaczeĔ w sáownikach na przykáadzie
haseá: szkoáa, instytut, teatr, ambasada. Wymienione hasáa mogą mieü 3 znaczenia:
A — ‘instytucja’, B — ‘siedziba’, C — ‘ludzie związani z tą instytucją’. Przytoczmy
definicje hasáa szkoáa w 4 sáownikach.
W USJP:
szkoáa 1. «instytucja zajmująca siĊ ksztaáceniem, gáównie dzieci i máodzieĪy» SkoĔczyü szkoáĊ. Kierownik, dyrektor szkoáy. Szkoáa ogólnoksztaácąca, zawodowa. Szkoáa mĊska, ĪeĔska,
koedukacyjna. Szkoáa baletowa, handlowa, muzyczna, wojskowa. Szkoáa paĔstwowa, spoáeczna, prywatna. Szkoáa dla gáuchoniemych, ociemniaáych. Szkoáa imienia Bolesáawa Prusa. Chodziü, uczĊszczaü, zapisaü siĊ do szkoáy. Przyjąü kogoĞ do szkoáy. Relegowaü, usunąü
ze szkoáy. 2. «siedziba tej instytucji» Dochodziü do szkoáy piĊü kilometrów. Zbudowaü kilka
nowych szkóá. Tabliczka na szkole. 3. «uczniowie i pracownicy tej instytucji» Caáa szkoáa byáa na wycieczce. Maszeruje szkoáa podchorąĪych. IĞü ze szkoáą do teatru, na wystawĊ.
6. pot. «czas spĊdzony w szkole na zajĊciach» Codziennie przed szkoáą wyprowadzaá psa. Po
szkole moĪemy iĞü po zakupy.

W SWJPDun:
szkoáa 1. ‘instytucja oĞwiatowa mająca na celu ksztaácenie okreĞlonych umiejĊtnoĞci oraz przekazywanie wiedzy’ UczĊszczaü do szkoáy zawodowej. Byü dyrektorem szkoáy Ğredniej. Doksztaácaü
siĊ w szkole wieczorowej… Szkoáa ekonomiczna. 2. ‘budynek zajmowany przez te instytucjĊ’
Wyburzyü starą szkoáĊ. 3. ‘ludzie związani z tą instytucją’ Szkoáa wychodzi dziĞ do teatru.

W SJPDor:
szkoáa 1. ‘instytucja, której zadaniem jest ksztaácenie; budynek, w którym mieĞci siĊ taka instytucja’ 2. ‘uczniowie i personel takiej szkoáy’

W USJP i w SWJPDun pod kaĪdym ze znaczeĔ wyróĪniono odpowiadające mu
kolokacje.
W ISJP:
1. Szkoáa to instytucja zajmująca siĊ ksztaáceniem dzieci i máodzieĪy. SzkoáĊ podstawową
ukoĔczyáem dopiero po wojnie... jeĞli ci siĊ to nie podoba, to zmieĔ szkoáĊ... ...szkoáa baletowa... ...Szkoáa JĊzyków Obcych Ź TakĪe czas spĊdzony w szkole. Co robimy po szkole?... Do
której masz szkoáĊ?

Regularna polisemia rzeczownika w sáownikach

61

W ISJP zupeánie zostaáy pominiĊte w eksplikacjach przykáady związane ze znaczeniem B i C, natomiast jako odcieĔ znaczeniowy po Ź uwzglĊdniono inny typ opozycji: instytucja — czas spĊdzony w tej instytucji i w eksplikacji podano odpowiednie
do tego znaczenia przykáady.
W USJP:
teatr ‹fr. théâtre, áac. theatrum› 1. «instytucja, organizacja zajmująca siĊ wystawianiem utworów scenicznych; takĪe: zespóá aktorów, reĪyserów, scenografów, muzyków, mechaników pracujących w tej instytucji» 2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów
scenicznych»

W ISJP:
1. Teatr to 1.1. budowla ze sceną, przystosowana do pokazywania publicznoĞci róĪnych przedstawieĔ, zwáaszcza dramatów. Ź TakĪe instytucja zajmująca siĊ przygotowaniem takich przedstawieĔ na scenie lub np. w telewizji.

W SWJPDun:
teatr 1. ‘instytucja…’ 2. ‘pomieszczenie…’

W SJPDor:
teatr 1. ‘dziedzina sztuki…’ 2. ‘instytucja, organizacja zajmująca siĊ scenicznym realizowaniem utworów; zespóá aktorów, reĪyserów, scenografów, muzyków, mechaników pracujących
w tej instytucji’ 3. ‘budynek, pomieszczenie…; takĪe widzowie zebrani na przedstawieniu,
widownia’

W USJP:
ambasada ‹fr. ambassade› «przedstawicielstwo dyplomatyczne paĔstwa przy rządzie innego
paĔstwa; takĪe: budynek, w którym mieĞci siĊ to przedstawicielstwo»

W ISJP brak polisemii.
W SWJPDun:
1. ‘delegatura rządu…’ 2. ‘budynek, rezydencja…’ 3. ‘ambasador wraz z zespoáem wspóápracowników’

W SWJPDor:
1. ‘przedstawicielstwo dyplomatyczne…’ 2. ‘personel biura ambasadora...’ 3. ‘budynek…’

Przedstawione 3 znaczenia zostaáy w sáownikach wyróĪnione nastĊpująco:
Hasáo szkoáa w USJP — 1A 2B 3C, w ISJP — 1A (brak znaczenia B i C),
w SWJPDun — 1A 2B 3C, w SJPDor — 1A; B 2C
Hasáo teatr w USJP — 1A; C 2B, w ISJP — 1B Ź A, w SWJPDun — 1A 2B,
w SJPDor — 1 2A; C 3B
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Hasáo ambasada w USJP — 1A; B, w ISJP — 1A, w SWJPDun — 1A 2B 3C
w SJPDor — 1A 2C 3B
Hasáo instytut we wszystkich analizowanych sáownikach jest definiowane tylko przez
znaczenie A.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, sáowniki uwzglĊdniają doĞü systematycznie róĪne typy regularnych, seryjnych opozycji. WiĊkszoĞü tych opozycji nie dotyczy wszystkich jednostek w danej kategorii, ale tylko pewnej czĊĞci, np. w wypadku
opozycji: ‘roĞlina jadalna’ — ‘owoc tej roĞliny’ pewne jednostki mają odrĊbne nazwy
dla roĞliny i owocu, np. jabáoĔ — jabáko, grusza — gruszka, daktylowiec — daktyl
itp., a inne jednostki z tej kategorii mają tĊ samą nazwĊ na okreĞlenie roĞliny i owocu, np. malina, truskawka, morela, pomaraĔcza itp.; podobnie w opozycji ‘zwierzĊ’
— ‘miĊso zwierzĊcia’ istnieje pewna liczba jednostek (np. kaczka, indyk, karp, makrela itp.), które nie mają odpowiedników na okreĞlenie drugiego czáonu tej opozycji,
tak jak w wypadku: wóá — woáowina, cielĊ — cielĊcina itp. Nie ma wątpliwoĞci,
Īe przedstawione kategorie wyrazów są zbliĪone do monosemii, ale nie są to wyrazy jednoznaczne, w związku z tym naleĪaáoby te róĪnice znaczeniowe uwzglĊdniü
w WSJP. Inne tego typu opozycje to m.in.: ‘drzewo’ — ‘drewno z tego drzewa’,
‘zwierzĊ’ — ‘futro zwierzĊcia’, ‘materiaá’ — ‘wyrób z tego materiaáu’, ‘tkanina’
— ‘wyrób z tej tkaniny’, ‘taniec’ — ‘muzyka do tego taĔca’, ‘forma rządów’ —
‘paĔstwo z taką formą rządów’, ‘gáos’ — ‘Ğpiewak o takim gáosie’, ‘dziaáalnoĞü’
— ‘ludzie zajmujący siĊ tą dziaáalnoĞcią’, ‘sztuka’ — ‘zbiór dzieá tej sztuki’, ‘zwierzĊ’ — ‘czáowiek podobny do niego’, ‘przedmiot’ — ‘to co jest podobne do tego
przedmiotu pod wzglĊdem ksztaátu’.
Z punktu widzenia opracowywanej koncepcji WSJP naleĪaáoby zatem rozstrzygnąü nastĊpujące kwestie:
1. Na jakich ustaleniach teoretycznych naleĪy siĊ oprzeü, tzn. co uznajemy za polisemiĊ regularną? Czy są to te wszystkie opozycje regularne (seryjne, powtarzające
siĊ), które wystĊpują co najmniej w dwu jednostkach danej kategorii (tj. polisemia
regularna wg. J.D. Apresjana), czy te, które pojawiają siĊ w sposób kategorialny,
tzn. wtedy, kiedy moĪna okreĞliü warunki ich powstania (tj. polisemia systematyczna — kategorialna — wg R. Grzegorczykowej), a które dotyczą caáych klas
jednostek. W związku z powyĪszymi ustaleniami naleĪaáoby równieĪ zdefiniowaü
klasy jednostek, w których zachodzą regularne opozycje.
2. Czy zrezygnowaü z opisu w WSJP pewnych typów polisemii kategorialnej (jak
sugeruje R. Grzegorczykowa) jako odrĊbnych podznaczeĔ, tzn. uznaü, Īe wyraz
ma jedno znaczenie i wystĊpuje w wariantach tekstowych oraz tak konstruowaü
definicje hasáa jednoznacznego, aby zawieraáo oba warianty, a w kolokacjach
— przykáady obu uĪyü. Gdyby zrezygnowaü w opisie leksykograficznym tylko z pewnych typów regularnych opozycji, naleĪaáoby znaleĨü takie kryterium,
które pozwoliáoby na oddzielenie jednych od drugich. Kryterium takim (wg
R. Grzegorczykowej) miaáaby byü ‘bezwyjątkowoĞü’ wystĊpowania danego typu
w danej kategorii. PoniewaĪ polisemia regularna dotyczy jednak gáównie zjawisk
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seryjnych, powtarzających siĊ, ale nie ‘bezwyjątkowych’, zatem typów, które nie
podlegaáyby opisowi, byáoby niewiele.
JeĞli decydujemy siĊ na opis polisemii regularnej w odrĊbnych podhasáach, to
powstaje pytanie: gdzie postawiü granicĊ, tzn. czy opisywaü tĊ polisemiĊ we
wszystkich jednostkach danej kategorii, czy tylko w tych, które są poĞwiadczone w tekstach (i z jaką frekwencją?), tzn. czy są w uĪyciu. Skoro dane jednostki
w pewnych znaczeniach bardzo rzadko wystĊpują w tekstach (lub wcale), to byü
moĪe nie naleĪaáoby wprowadzaü tego typu znaczeĔ do opisu w sáowniku (np.
‘przedmiot oznaczający pojemnoĞü’ — ‘zawartoĞü tego przedmiotu’, np. szklanka, áyĪka, kubek, wiadro opisujemy, a np. walizka, szafa, póáka — nie.
W jaki sposób opisywaü te seryjne opozycje, tzn. w jaki sposób konstruowaü definicje i które znaczenie uznaü za pierwsze (motywujące) w kolejnoĞci, a które za
pochodne (wtórne)? Czy moĪe ustalaü kolejnoĞü znaczeĔ na podstawie czĊstoĞci
uĪyü?

3. Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Do zdefiniowania klas jednostek, w których zachodzą regularne opozycje znaczeniowe proponujĊ wykorzystaü ustalenia teoretyczne J.D. Apresjana (wyróĪniá
on dla jĊzyka rosyjskiego kilkadziesiąt typów polisemii regularnej, por. Apresjan
1980).
PoniewaĪ koncepcja WSJP przewiduje, iĪ gáówny ciĊĪar ilustracji uĪycia jednostki ma spoczywaü na kolokacjach, proponujĊ, aby opis polisemii regularnej byá
dostosowany do tego zaáoĪenia. W związku z tym i zgodnie z zasadą maksymalnego ujednolicenia haseá naleĪaáoby opisywaü ten typ polisemii konsekwentnie
w jeden sposób w oddzielnych podhasáach A, B, C…, a kaĪde podznaczenie powinno byü zilustrowane odpowiednio dobranymi kolokacjami. Postulat ten jest
równieĪ zgodny z propozycją, aby jak najwiĊcej jednostek jĊzyka miaáo swoje
odrĊbne hasáa.
ProponujĊ zrezygnowaü w opisie leksykograficznym tylko z tych typów polisemii (okreĞlanych przez R. Grzegorczykową mianem wariancji znaczeĔ), które
charakteryzuje nie tylko bezwyjątkowoĞü wystĊpowania danego typu w danej
klasie (‘klasa’ — ‘okaz’ czy ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz — wizerunek
tego przedmiotu’) i które nie są rzeczywiĞcie opisywane w praktyce leksykograficznej.
Dla konsekwencji opisu leksykograficznego proponujĊ, aby za pierwsze opisywane znaczenie w polisemii regularnej uznaü to, które jest szersze zakresowo,
tj. np.: ‘roĞlina’ — ‘owoc tej roĞliny’, ‘roĞlina’ — ‘kwiat tej roĞliny’, ‘roĞlina’
— ‘produkt spoĪywczy z tej roĞliny’.
NaleĪy zaáoĪyü, Īe przy opisie polisemii regularnej we wszystkich jednostkach
danej kategorii nie jest moĪliwa Īelazna konsekwencja stosowania kryteriów teoretycznych przedstawionych przez J.D. Apresjana, dlatego w praktyce moĪe siĊ
okazaü, iĪ byty te trzeba bĊdzie ograniczaü.
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PRZYKàADOWE HASàA
ZIEMNIAK
Podhasáo A
DEFINICJA: ‘roĞlina warzywna o rozgaáĊzionej zielonej áodydze i jadalnych bulwach korzeniowych,
pochodząca z Ameryki Pád., uprawiana na caáym Ğwiecie’
SYNONIM:
HIPERONIM: roĞlina
KOLOKACJE: 1a. z. skrobiowy, wysokoskrobiowy, sáodki, transgeniczny 2. wczesne odmiany ziemniaka/ziemniaków, sadzeniaki ziemniaków, uprawa ziemniaków, grządki, zagony ziemniaków a. zagony
z ziemniakami, pole ziemniaków, okopywanie ziemniaków, plantatorzy ziemniaków, producenci ziemniaków, produkcja ziemniaków 3a. z. wschodzi, usycha 3b. sadziü, pryskaü, kopaü, zaoraü ziemniaki
PRZYKàADY: Ziemniaki są jedną z podstawowych roĞlin uprawianych w Polsce. Ojciec sadziá tutaj
ziemniaki. Pole obsadzaá ziemniakami. Ziemniaki trzeba pryskaü od szeĞciu do oĞmiu razy. W […]
okularach tropiá stonkĊ miĊdzy grządkami ziemniaków. Ziemniaki ledwie co wschodziáy. Ziemniaki
wiĊdáy. Uprawa ziemniaka jest podstawą utrzymania rodzin w wielu regionach kraju.

Podhasáo B
DEFINICJA: ‘jadalna czĊĞü ziemniaka’
SYNONIM: kartofel
HIPERONIM: warzywo
KOLOKACJE: 1a. ziemniaki zdrowe, drobne, dorodne, stare, máode, surowe, przemarzniĊte, tarte
2. worek, kosz, korczyk ziemniaków a. na ziemniaki, koparka do ziemniaków, kombajn do ziemniaków, zbiory, wykopki, przerób, skup ziemniaków, urodzaj/nieurodzaj ziemniaków, przetwórstwo
ziemniaka, spoĪycie, eksport ziemniaków, dostawcy ziemniaków, skórka, rak ziemniaka, skrobia
z ziemniaków, spirytus z ziemniaków 3a. z. leĪy 3b. wykopywaü, wyzbieraü, zwieĨü, przebieraü,
obieraü, skrobaü, naskrobaü, myü, kroiü, trzeü ziemniaki
PRZYKàADY: Wczoraj kopaliĞmy ziemniaki. Ziemniaki wykopuje siĊ motykami. Wziąá w palce ziemniaka. Zanieczyszczenie gromadzi siĊ gáównie w skórce ziemniaka. Polska jest nadal jednak potĊgą
Ğwiatową w produkcji ziemniaka. Plony ziemniaka w Polsce są niĪsze niĪ w krajach Unii Europejskiej. Produkcja ziemniaka jest bardzo pracocháonna. Magnez znajduje siĊ m.in. w ziemniakach. Na
koniec wykopków mĊĪczyĨni z grupy producenckiej urządzają ĞwiĊto ziemniaka.
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Podhasáo C
DEFINICJA: ‘potrawa z ziemniaka’
SYNONIM: kartofel
HIPERONIM: potrawa
KOLOKACJE: 1a.gotowane/ugotowane, pieczone, smaĪone, zapiekane, táuczone/utáuczone ziemniaki,
z. upieczony w skórce, ziemniaki purée 1c. ziemniaki w mundurkach, ziemniaki z wody, ziemniaki
z solą 2. pieczeĔ woáowa z ziemniakami, zsiadáe/kwaĞne mleko z ziemniakami, schabowy z kapustą i ziemniakami, barszcz z ziemniakami, pierogi z ziemniakami, zapiekanka z cebuli, ziemniaków
3a. ziemniaki gotują siĊ, pieką siĊ, smaĪą siĊ 3. gotowaü, jeĞü/zjadaü/zajadaü, podawaü ziemniaki,
podejmowaü, przepadaü za, raczyü siĊ ziemniakami
PRZYKàADY: Zjadamy […] ziemniaka w áupinie z oliwką. GoĞci podejmowano Īurkiem z kieábasą,
kotletem schabowym, máodymi ziemniakami i máodą kapustą. Jemy Ğledzia z ziemniakami. PolĊdwiczkĊ
wieprzową podawaü z ziemniakami z wody albo warzywami. Nie przepadam za ziemniakami.

RÓĩA
Podhasáo A
DEFINICJA: ‘kolczasty krzew o barwnych, pachnących kwiatach, wystĊpujący w kilkuset gatunkach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej póákuli póánocnej, uprawiany jako roĞlina ozdobna
i ze wzglĊdu na cenny olejek’
SYNONIM:
HIPERONIM: krzew ozdobny
KOLOKACJE: 1a. Īywopáot […] z róĪ i bukszpanu 2. gatunki róĪ, pĊdy róĪ, krzewy róĪ, ogród
róĪ, gaiki róĪ, owoc dzikiej róĪy 3a. r. roĞnie, kwitnie, przekwita 3b. sadziü, przycinaü, podlewaü,
pielĊgnowaü róĪe
PRZYKàADY: Wybujaáe zaroĞla […] dzikich róĪ […] tworzyáy Īywe Ğciany. [Ojciec] w ogrodzie
hodowaá róĪe.

Podhasáo B
DEFINICJA: ‘kwitnąca ĞciĊta roĞlina’
SYNONIM:
HIPERONIM: kwiat
KOLOKACJE: 1a. czerwona, záotawa, biaáa, pąsowa, dzika, koląca r. 1c. ‘róĪa bez kolców’ 2. páatki
róĪ, wiązanki sztucznych róĪ, bukiet róĪ, girlandy róĪ, narĊcza róĪ, wieĔce z róĪ, kosz róĪ, woĔ/zapach róĪ 3b. wrĊczyü, dostaü/otrzymaü, kupiü róĪĊ.
PRZYKàADY: RóĪa […] jest najpiĊkniejszym kwiatem. Otrzymaáa na powitanie ogromny bukiet
róĪ. Leciaáy ku niemu narĊcza róĪ. WrĊczyáa mu róĪĊ. MuszĊ mieü teraz, natychmiast, ĞwieĪe róĪe
do wąchania. Karol kupiá ogromny pĊk róĪ.

Podhasáo C
DEFINICJA: ‘konfitura z páatków róĪy’
SYNONIM:
HIPERONIM: potrawa
PRZYKàADY: RóĪe ukrĊcaáo siĊ z cukrem. Tradycyjne pączki z „Cracovii” nadziewane są mieszaniną konfitury z róĪy oraz dĪemu truskawkowego i wiĞniowego.
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CHRYZANTEMA
Podhasáo A
DEFINICJA: ‘roĞlina ozdobna o róĪnobarwnych kwiatach róĪnej wielkoĞci, uprawiana na kwietnikach oraz na kwiaty ciĊte’
SYNONIM:
HIPERONIM: roĞlina
KOLOKACJE: 1. chryzantemy wielokwiatowe, drobnokwiatowe, doniczkowe, ogrodowe 2. odmiany
chryzantem, uprawa chryzantem, sadzonki chryzantem, hodowla chryzantem, doniczki z chryzantemami 3a: ch. kwitnie 3b. hodowaü, podlewaü, pielĊgnowaü chryzantemy
PRZYKàADY: Pierwsze chryzantemy zakwitają juĪ w maju. Chryzantemy sadzimy wiosną, przed
rozpoczĊciem wegetacji. Chryzantemy moĪna hodowaü w doniczkach lub skrzynkach. RozmnaĪamy
chryzantemy. U chryzantem trzeba przycinaü kwiaty jĊzyczkowate, aby odsáoniü sáupki. Chryzantemy
naleĪą do roĞlin o duĪych wymaganiach pokarmowych.

Podhasáo B
DEFINICJA: ‘kwitnąca ĞciĊta roĞlina’
SYNONIM:
HIPERONIM: kwiat
KOLOKACJE: 1a. záocista, biaáa, poĪóákáa, Īóáta, czerwona, zwiĊdáa, ciĊta, sztuczna ch. 1c. chryzantemy o poszarpanych páatkach 2. bukiet (z), wiązanki, wieniec z, sprzedawcy […] chryzantem
3a. ch. wiĊdnie 3b. pokryü groby chryzantemami
PRZYKàADY: W rĊku trzymaá dwie chryzantemy. Fioletowe chryzantemy stoją w wazonach. PrzemarzniĊte chryzantemy leĪaáy poprzewracane […] obok grobów.

àYĩKA
Podhasáo 1A
DEFINICJA: ‘narzĊdzie do nabierania pokarmów, zwáaszcza páynnych, skáadające siĊ z dáugiego,
cienkiego trzonka, zakoĔczonego owalną i wklĊsáą miseczką’
SYNONIM:
KOLOKACJE: 1a. duĪa, maáa á., á. drewniana, srebrna, záota, aluminiowa a. z drewna, ze srebra,
ze záota, z aluminium, á. stoáowa, cedzakowa, wazowa, á. do zupy, áyĪki do saáaty 2. trzonek áyĪki
3. braü, trzymaü áyĪkĊ, jeĞü, nabieraü coĞ áyĪką/czegoĞ na áyĪkĊ, zaczerpnąü/czerpaü áyĪką, wybieraü coĞ, mieszaü/zamieszaü, rozetrzeü (coĞ) áyĪką, posáugiwaü siĊ áyĪką, nakáadaü coĞ áyĪką, zlizywaü z áyĪki
PRZYKàADY: Syrop […] nie gĊstniaá na áyĪce. Do tego rodzaju saáaty uĪywano áyĪek z szylkretu.
àyĪka nie powinna byü nigdy peána po brzegi, bo wówczas áatwo czĊĞü zupy rozlaü. Dzieci czasem
cukier jedzą áyĪkami. Ukiszony barszcz Īytni zamieszaü áyĪką od spodu. Dzieci üwiczą, trzymanie
áyĪki. Mieszaá áyĪką wrzątek. Dobrze wyrobione ciasto powinno od áyĪki odstawaü. Nie wolno teĪ
dmuchaü na áyĪkĊ dla ostudzenia zupy.

Podhasáo 1B
DEFINICJA: ‘zawartoĞü áyĪki, iloĞü pokarmu, wody itp. mogąca zmieĞciü siĊ na áyĪce’
SYNONIM:
HIPERONIM: ‘jednostka miary’
KOLOKACJE: 1b. czubata, kopiasta, solidna, stoáowa á. czegoĞ, trzy áyĪki czegoĞ (np. wody, mąki,
Ğmietany, majonezu), kilka áyĪek czegoĞ, á. peána po brzegi 3b. zjeĞü kilka áyĪek czegoĞ, naáoĪyü
komuĞ áyĪkĊ czegoĞ, zaĪyü áyĪkĊ lekarstwa
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PRZYKàADY: Kiedy bigos juĪ prawie gotowy, zaprawiü go áyĪką masáa z áyĪką mąki. Dodaü áyĪkĊ masáa.
Fraz. áyĪka do butów, áyĪka ginekologiczna

Podhasáo 2
DEFINICJA: ‘czĊĞü koparki, czerparki itp., stalowy pojemnik na ruchomym ramieniu, sáuĪący do
czerpania i przenoszenia materiaáu, przede wszystkim sypkiego, na inne miejsce’
SYNONIM:
PRZYKàADY: DrogĊ zatarasowaáa áyĪka koparki pogáĊbiającej rów.

Podhasáo 3
DEFINICJA: ‘narzĊdzie wiertnicze w ksztaácie rury z zaworem, przeznaczone do usuwania
urobku z otworu wiertniczego’

INSTYTUT
Podhasáo A
DEFINICJA: ‘placówka, instytucja, zwáaszcza naukowo-badawcza lub dydaktyczna, takĪe kulturalna, wydawnicza itp.’
SYNONIM:
HIPERONIM: instytucja
KOLOKACJE: 1a. i. naukowy, doĞwiadczalny 2. dyrektor, kierownik, szef, prezes, wáadze, rada,
przedstawiciel, kolegium, profesor, absolwent, pracownicy, dziaáania, badania, ekspertyzy, filie, oddziaáy, siedziba, zbiory, prognozy, raport instytutu, ustawa o instytucie, specjaliĞci z instytutu, Instytut BadaĔ Jądrowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Weterynarii, Instytut
Pediatrii, Instytut Filologii Polskiej UJ, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Medyczny, Instytut PamiĊci Narodowej 3a. i. zatrudnia pracowników, prowadzi badania, istnieje od 3b. pracowaü
w instytucie, prowadziü badania w instytucie, studiowaü w instytucie
PRZYKàADY: Próbki byáy badane w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Instytut zostanie
jedynie nieco przeksztaácony. Instytut jako samodzielna jednostka zostanie zlikwidowany. Profesor
Engel przeprowadziá w swym instytucie eksperyment. Na studiach w instytucie spraw miĊdzynarodowych uczyáem siĊ angielskiego. W instytucie pracuje 565 osób. Bez prezesa instytut nie moĪe
rozpocząü dziaáalnoĞci.

Podhasáo B
DEFINICJA: ‘siedziba instytutu’
SYNONIM:
HIPERONIM: budynek
KOLOKACJE: 3a. i. mieĞci siĊ 3b. iĞü/przyjĞü do instytutu, wychodziü z instytutu, staü przed instytutem
PRZYKàADY: Tato pozostawaá w Instytucie do póĨnego wieczora. Zacząá siĊ remont w Instytucie. Prezydent […] opuĞciá instytut bocznym wyjĞciem. Instytut mieĞciá siĊ na jednym z piĊter
kliniki psychiatrycznej. W Instytucie Pediatrii CM UJ w Prokocimiu uruchomiony zostaá akcelerator liniowy.

Podhasáo C
DEFINICJA: ‘pracownicy instytutu’
SYNONIM:
HIPERONIM: pracownicy
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KOLOKACJE: 1a. caáy i. 3a. i. protestuje, strajkuje, zająá stanowisko, uczestniczy w pracach, zabierze gáos
PRZYKàADY: Instytut protestuje przeciwko chĊci przejĊcia przez akademiĊ. Instytut PamiĊci stanowczo protestuje przeciwko kolejnej próbie káamliwego rozciągniĊcia na paĔstwo polskie
wspóáodpowiedzialnoĞci za niemieckie zbrodnie. Instytut Spraw Publicznych w tej kwestii nie zająá
stanowiska.

