KATARZYNA WĉGRZYNEK

Szczegóáowe zasady i konwencje techniczne notowania
informacji skáadniowej w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego*
Informowanie o wáasnoĞciach skáadniowych leksemów nie ma dáugiej tradycji w polskiej leksykografii, zwáaszcza gdy chodzi o sáowniki jĊzyka ogólnego. Jako pierwsze,
w sposób eksplicytny zaczĊáy podawaü informacjĊ syntaktyczną SWJPDun, PSWP oraz
ISJP (przy czym dwa pierwsze w bardzo ograniczonym zakresie), a wiĊc wydawnictwa
stosunkowo niedawne. WczeĞniej tego typu informacje notowaáy jedynie kolejne sáowniki poprawnej polszczyzny (pod red. S. Szobera, W. Doroszewskiego i nowsze, np.
A. Markowskiego), a takĪe np. sáowniki frazeologiczne (pod red. S. Skorupki i póĨniejsze), czy wreszcie — z oczywistych wzglĊdów — Sáownik syntaktyczno-generatywny
czasowników polskich pod red. K. PolaĔskiego.
Z kolei spoĞród trzech sáowników ogólnych jĊzyka angielskiego (The Concise
Oxford Dictionary 1990, Webster’s New Dictionary and Thesaurus oraz Collins Cobuild
English Language Dictionary 1990) stosunkowo najpeániejszą informacjĊ skáadniową
zawiera Collins, choü pewne zastrzeĪenia moĪe budziü stopieĔ ogólnoĞci zawartych
tam wskazówek, np. czasownikowe hasáo wait zostaáo opatrzone wskazówką: V, V +
to INF, OR V + A, gdzie symbol V + A oznacza nietranzytywnoĞü czasownika i moĪliwoĞü wystąpienia okreĞleĔ wyraĪonych frazą przysáówkową lub przyimkową, a jaką
postaü moĪe mieü ta ostatnia, czytelnik dowie siĊ dopiero z przykáadu: He waited patiently for her... Podobnie przy haĞle angry znajdziemy informacjĊ: ADJ QUALIT: USU
PRED, a o rekcji tegoĪ przymiotnika moĪemy siĊ dowiedzieü tylko z eksplikacji (Are
you angry with me?... He was angry at Sally Gardner for accusing him...). Natomiast
rzeczownikowe hasáo base ma juĪ peáną informacjĊ syntaktyczną: N COUNT: USU
the + N + of. Na korzyĞü tego sáownika przemawia fakt, Īe zauwaĪa koniecznoĞü wystąpienia tzw. dopeánieĔ, np. meet V OR V + O, czego w pozostaáych dwóch sáownikach angielskich nie znajdziemy, bowiem informacja skáadniowa ogranicza siĊ w nich
do podawania rekcji przyimkowej, np. Oxford Dictionary notuje stay (often foll. by at,
* Praca naukowa finansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2007–2012 jako projekt rozwojowy (R 17 004 03).
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in, with), wait (foll. by for), ready (foll. by to + infin.), a Webster’s New Dictionary
przykáadowo: wait (often with for).
Z oczywistych wzglĊdów bardziej rozbudowaną informacjĊ skáadniową zawiera
niemiecki sáownik Das Digitale Woerterbuch der deutchen Sprache (www.dwds.de),
w którym np. przy haĞle rzeczownikowym Schwester pojawia siĊ informacja oft mit
Poss. pron., przy haĞle przymiotnikowym fertig 1. /meist mit sein/ (zu etw.), w haĞle
czasownikowym fragen a) jmdn. etw. f., b) jmdn. um etw. f., c) nach etw., jmdm. nicht
f.; czy bitten a) jmdn. (um etw.), b) geh. jmdn. zu etw.
JednakĪe wszystkie przywoáane prace leksykograficzne (polskie i obce) wykazują
znaczne róĪnice zarówno w sposobie podawania informacji skáadniowej, jak i stopnia
jej szczegóáowoĞci, dlatego teĪ wydaje siĊ zasadne podjĊcie próby opracowania koncepcji notowania wáasnoĞci syntaktycznych leksemów w przygotowywanym WSJP.
ProblematykĊ tĊ moĪna sprowadziü do trzech kwestii, tj.:
1. co powinna zawieraü informacja skáadniowa, a co za tym idzie:
2. czy wszystkich leksemów winna dotyczyü oraz
3. w jakiej postaci naleĪy ją podawaü.
Zasadniczym pytaniem jest zatem, co rozumiemy przez pojĊcie „informacja skáadniowa”. Do zagadnieĔ skáadni naleĪy bowiem tak dystrybucja (tzw. walencja bierna
wg terminologii H. Wróbla, zob. Wróbel 2001: 238–239), jak i konotacja. Z punktu widzenia potrzeb leksykograficznych dystrybucja rozumiana jako ogólne zasady wspóáwystĊpowania wyrazów wydaje siĊ zupeánie nieistotna. Nie ma bowiem wiĊkszego
sensu informowanie przy kolejnych hasáach np. przysáówkowych, Īe mogą one stanowiü podrzĊdniki czasowników. Podobnie pozbawione uzasadnienia byáoby podawanie
informacji o funkcjach prymarnie peánionych w zdaniu przez dany leksem (np. zgodnie
z tzw. skáadnią szkolną dla rzeczownika to funkcja podmiotu). Obydwa te fakty mają
charakter systemowy i są istotne tylko z punktu widzenia teorii gramatyki. Dziwiü zatem
moĪe, Īe kwestie te w ogóle zostaáy poruszone w niniejszym opracowaniu. JednakĪe
istnieją leksemy reprezentujące wyjątki od reguá dystrybucyjnych wypracowanych dla
swojej kategorii, np. przymiotniki tzw. atrybutywne (typu prawowity, przyrodni) nie
mogą wystąpiü w typowej dla przymiotnika pozycji orzecznika. Z odwrotną sytuacją
mamy do czynienia z kolei w przypadku przysáówków wyáącznie przyczasownikowych,
np. máodo w znaczeniu ‘jak ktoĞ máody’ moĪe wystąpiü tylko z czasownikami typu:
czuü siĊ, wyglądaü, zachowywaü siĊ. Podobnie rzecz siĊ ma z przysáówkami wyáącznie
przyprzymiotnikowymi lub przyprzysáówkowymi, typu coraz1 . Byü moĪe wiĊc tego
rodzaju informacje warte byáyby odnotowania w sáowniku. Tym samym w wypadku
leksemów o ograniczonej áączliwoĞci skáadniowej sáownik uwzglĊdniaáby informacje
o dopuszczalnych nadrzĊdnikach.
Na istnienie tego typu tradycyjnie rozumianych przysáówków zwróciá mi uwagĊ prof.
M. BaĔko, któremu dziĊkujĊ za wszystkie spostrzeĪenia dotyczące niniejszego artykuáu. JednoczeĞnie naleĪy zauwaĪyü, iĪ w WSJP prawdopodobnie unikniemy tego typu komplikacji, gdyĪ przyjĊta
w nim zostanie klasyfikacja leksemów nieodmiennych autorstwa M. Grochowskiego, w której jednostki tego typu tworzą odrĊbne klasy, np. coraz to operator gradacji (por. artykuá M. Grochowskiego
w niniejszym tomie).
1
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W zasadzie jednak informacja skáadniowa w sáowniku winna siĊ sprowadzaü do
podawania wáasnoĞci konotacyjnych (rekcja, walencja czynna) leksemów, czyli informowania o dopuszczalnych frazach podrzĊdnikowych. Rodzi siĊ jednak pytanie, gdzie
postawiü granice pomiĊdzy schematem syntaktycznym a kolokacjami, w które wchodzi
dany leksem. Poza tym naleĪy rozstrzygnąü kwestiĊ rozróĪnienia skáadników obligatoryjnych od fakultatywnych w schemacie skáadniowym konkretnego leksemu. Pierwszy
problem jest natury — nazwijmy to — „technicznej”, zwaĪywszy, Īe przygotowywany sáownik ma obejmowaü zarówno informacjĊ skáadniową, jak i podawaü kolokacje.
Tym samym chodziáoby wiĊc o unikniĊcie redundantnych informacji — eksplicytnej
(schemat syntaktyczny) i implicytnej (kolokacje). JednakĪe kolokacje są niezbĊdne do
pokazania áączliwoĞci leksykalnej jednostek, a schematy skáadniowe czynią sáownik
bardziej czytelnym, przydatnym uĪytkownikowi. Ponadto w wielu wypadkach informacje te mogáyby siĊ uzupeániaü. Przykáadowo: w artykule hasáowym drzwi mogáaby
siĊ znaleĨü informacja skáadniowa w rodzaju: + DO CZEGOĝ lub NA COĝ, ale o fakcie, iĪ dopuszczalne są jedynie poáączenia drzwi na taras oraz drzwi do pokoju, a nie
odwrotnie, moglibyĞmy poinformowaü juĪ wyáącznie poprzez kolokacje. Do problemu
tego wrócimy jeszcze w dalszej czĊĞci artykuáu.
PrzejdĨmy teraz do drugiej kwestii, a mianowicie rozgraniczenia obligatoryjnoĞci
i nieobligatoryjnoĞci elementów szeroko rozumianego schematu syntaktycznego. Nie
ulega bowiem wątpliwoĞci, iĪ schemat syntaktyczny leksemów typu: zachowywaü siĊ
czy skáonny musi odnotowywaü frazy zaleĪne, gdyĪ bez nich te jednostki w jĊzyku nie
funkcjonują. JeĞli jednak weĨmiemy pod uwagĊ znakomitą wiĊkszoĞü leksemów polskich, okaĪe siĊ, Īe stopieĔ obligatoryjnoĞci wypeániania otwieranych przez nie miejsc
jest róĪny, np.:
sprzedaü + COĝ + KOMUĝ + ZA COĝ,
ale teĪ:
sprzedaü + COĝ + KOMUĝ,
czy:
sprzedaü + COĝ + ZA COĝ,
czy wreszcie tylko:
sprzedaü + COĝ,
tak wiĊc informacja skáadniowa musiaáaby mieü postaü:
sprzedaü + COĝ + (KOMUĝ) + (ZA COĝ).
Proponujemy jednak, by schemat syntaktyczny obejmowaá wyáącznie elementy
konieczne, a wówczas informacja skáadniowa przy leksemach odmiennych sprowadzaáaby siĊ do podawania obligatoryjnej rekcji czasownikowej, przymiotnikowej (np.
genetycznych imiesáowów, przymiotników typu spokrewniony + Z KIMĝ, niektórych
przymiotników odrzeczownikowych, np. wstrĊtny + KOMUĝ) oraz przy nielicznych
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rzeczownikach w rodzaju ochota + NA COĝ | + ĩEBY ZDANIE. Takie rozwiązanie
przeniosáoby oczywiĞcie ciĊĪar informowania o áączliwoĞci syntaktycznej w szerokim
rozumieniu na kolokacje. Wspomniana wyĪej informacja o áączliwoĞci skáadniowej
jednostki drzwi byáaby wówczas odnotowywana wyáącznie poprzez kolokacje, gdyĪ
frazy przyimkowe nie są tu obligatoryjne. Podobnie, káopotliwe z punktu widzenia
skáadniowego fakty natury normatywnej, typu: w + Ğwietlicy, w + stoáówce vs pot. na
+ Ğwietlicy, na + stoáówce, byáyby w sáowniku odnotowywane w sposób implicytny.
W przeciwnym wypadku trudno byáoby konsekwentnie rozgraniczyü informacje czysto
skáadniowe od szeroko rozumianej áączliwoĞci, co prowadziáoby w konsekwencji do
znacznej redundancji danych odnotowywanych w sáowniku.
Z problemem podobnej natury bĊdziemy mieli do czynienia w przypadku tzw.
leksemów funkcyjnych (spójniki, relatory, przyimki itd.). Tu z kolei niezbĊdne bĊdzie
ustalenie, jakie informacje znajdą siĊ w definicji (przy zaáoĪeniu, Īe sáownik bĊdzie zawieraá tzw. definicje gramatyczne), a jakie w komponencie skáadniowym. Przykáadowo,
jeĞli w definicji hasáa iĪ znajdzie siĊ: ‘spójnik / wyraz wprowadzający zdanie podrzĊdne
zaleĪne od innych wyrazów, zwykle czasowników…’ (por. ISJP), wówczas adnotacja
w polu informacji syntaktycznej w rodzaju: + ZDANIE, byáaby zupeánie pozbawiona racji bytu. Natomiast w polu tym mogáyby siĊ pojawiü informacje o ewentualnych
wáasnoĞciach akomodacyjnych leksemu funkcyjnego. Np. spójnik Īeby ma szczególne
wymagania wobec formy wprowadzanego zdania podrzĊdnego — wyáącznie czas przeszáy lub forma bezokolicznika — i tego rodzaju dane mogáyby znaleĨü miejsce w polu
informacji skáadniowej.
Bardziej sprecyzowane propozycje dotyczące poszczególnych klas leksemów zostaną przedstawione w drugiej czĊĞci artykuáu. W tym miejscu naleĪy jeszcze ustaliü,
jaka konwencja zapisu zostanie przyjĊta w przygotowywanym sáowniku. W pracach
leksykograficznych spotyka siĊ w zasadzie 4 sposoby prezentowania informacji syntaktycznej:
1.
2.
3.
4.

symbole angielskie na oznaczenie fraz konotowanych, typu: NP, VP, PP itd.
(SSGCzP);
analogiczne symbole polskie, np. FCz, FRz itd. (ISJP);
symbole — nazwijmy to — morfologiczno-przyimkowe, w rodzaju: + D.,
+ Bezokol., + W, + DO, + PRZEZ;
odpowiednie zaimki reprezentujące poszczególne frazy konotowane, typu:
+ CZEMUĝ, + DO KOGOĝ, + ZDANIE.

Pierwsze dwie konwencje wydają siĊ zbyt maáo czytelne dla uĪytkownika niejĊzykoznawcy (zapewne wymagaáyby ciągáego siĊgania do komponentu zawierającego
rozwiązania skrótów). Z kolei propozycja trzecia to sposób informowania o wáasnoĞciach akomodacyjnych (tak syntaktycznych, jak i sáownikowych) leksemów, do skáadni
odwoáuje siĊ poĞrednio i wymaga od czytelnika kaĪdorazowego przywoáywania wiedzy
o deklinacji czy koniugacji. Najbardziej przejrzysty dla uĪytkownika wydaje siĊ sposób
ostatni. JednoczeĞnie jest to konwencja o najdáuĪszej tradycji w polskiej leksykografii
(stosowana we wszystkich sáownikach poprawnej polszczyzny, począwszy do SPP S.
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Szobera). Tym niemniej nie w peáni speánia ona wymogi precyzyjnoĞci i jednoznacznoĞci. Kontrowersje moĪe np. budziü dobór zaimków symbolizujących tzw. frazy okolicznikowe. O ile bowiem oznaczenia typu KOGO/CO, Z KIM, OD KOGO, ĩE ZDANIE są jednoznaczne, o tyle okreĞlenia w rodzaju SKĄDĝ, KIEDYĝ, JAKOĝ z punktu
widzenia skáadni zawierają informacje nieprecyzyjne (np. pod symbolem KIEDYĝ kryje siĊ zarówno przysáówek: wczoraj, dawno, teraz, jak i frazy przyimkowe: w zeszáym
roku, czy rzeczownikowo-liczebnikowe: trzeciego marca). Mimo to przyjĊcie takiego
rozwiązania wydaje siĊ najbardziej ekonomiczne, gdyĪ notowanie caáych ciągów fraz
tylko zaciemniáoby opis leksykograficzny. Por.:
mieszkaü: KTOĝ m. + W CZYMĝ | POD CZYMĝ | PRZY CZYMĝ | NA CZYMĝ | U KOGOĝ
itd.
vs
KTOĝ m. + GDZIEĝ, a najczĊstsze realizacje leksykalne symbolu GDZIEĝ ilustrowaáyby rzecz
jasna kolokacje.

Konwencja ta wymaga uprzedniego wypracowania zamkniĊtej i w miarĊ moĪliwoĞci
zminimalizowanej listy tego rodzaju symboli. Chodziáoby o wyeliminowanie okreĞleĔ
w rodzaju: W JAKIĝ SPOSÓB, Z JAKIEGOĝ POWODU itp. WstĊpnie listĊ symboli oznaczających tzw. okoliczniki moĪna by ograniczyü do 8 zaimków: DOKĄDĝ,
GDZIEĝ, ILEĝ, JAKOĝ, KIEDYĝ, KTÓRĉDYĝ, ODKĄDĝ, SKĄDĝ. Lista ta rzecz
jasna musi teĪ uwzglĊdniü wszelkie pozostaáe oznaczenia fraz podrzĊdnikowych. Taki —
peány na tym etapie analizy — spis zostanie przedstawiony w drugiej czĊĞci artykuáu.
Reasumując dotychczasowe rozwaĪania, moĪemy stwierdziü, iĪ:
1. informacja skáadniowa w WSJP bĊdzie ograniczona do podawania obligatoryjnych fraz podrzĊdnikowych (wyjątek stanowiü tu bĊdą czasowniki, dla których
oczywiĞcie winno siĊ podawaü kontekst obustronny). O frazach konotowanych,
lecz niekoniecznych bĊdą informowaáy w sposób implicytny kolokacje. Natomiast
o ewentualnych ograniczeniach dotyczących fraz nadrzĊdnikowych sáownik informowaáby eksplicytnie, np. przy uĪyciu symboli o odwrotnym szyku (np. Rz +), który wáaĞnie oznaczaáby frazĊ nadrzĊdną wobec danego leksemu. Takie rozwiązanie
pozwoliáoby dookreĞliü przykáadowo przymiotniki atrybutywne, np. prawowity;
tylko Rz +, czy teĪ przysáówki przyprzymiotnikowe lub przyprzysáówkowe, np.
coraz; tylko + Przymcomp lub + Przysácomp, i inne leksemy o ograniczonych wymaganiach skáadniowych;
2. schematy skáadniowe bĊdą oczywiĞcie niejednokrotnie zawieraáy frazy alternatywne (w rozumieniu: obligatoryjny wybór jednej z fraz), np. gotowy ‘o czáowieku: chĊtny i przygotowany do wykonania jakiejĞ czynnoĞci’, g. + DO CZEGOĝ |
+ BEZOKOLICZNIK | + ĩEBY + ZDANIE;
3. w przypadku leksemów funkcyjnych informacja funkcjonalno-skáadniowa stanowiü bĊdzie integralną czĊĞü definicji. Komponent syntaktyczny mógáby natomiast
zawieraü ewentualne dodatkowe ograniczenia czy specyficzne wáasnoĞci akomodacyjne, np.:
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Īeby1 ‘spójnik / wyraz / sáowo2 wprowadzające zdanie podrzĊdne, które informuje o celu czynnoĞci opisanej w zdaniu nadrzĊdnym’
Skáadnia: + ZDANIE cz. przeszáy | + BEZOKOL.
lub ‘wyraz áączący zdania lub frazy, informujący o moĪliwoĞci wyboru tylko jednej opcji’
Skáadnia — pole puste.

W drugiej czĊĞci przedstawione zostaną ogólne zasady odnotowywania w WSJP
áączliwoĞci skáadniowej3 poszczególnych klas leksemów (wg klasyfikacji zaproponowanej przez R. Laskowskiego (1998)). WczeĞniej jednak naleĪy spróbowaü skompletowaü w miarĊ peáną listĊ symboli koniecznych do sformalizowania schematów syntaktycznych.
Obejmowaáaby ona zatem:
1. oznaczenia fraz rzeczownikowych: KTOĝ, COĝ, KOGOĝ, CZEGOĝ, KOMUĝ,
CZEMUĝ, KIMĝ, CZYMĝ;
2. oznaczenia fraz przymiotnikowych: JAKIĝ, JAKAĝ, JAKIEĝ, CZYJĝ, CZYJAĝ,
CZYJEĝ;
3. oznaczenia fraz przyimkowych, np.: DO + KOGOĝ / CZEGOĝ, NA + KIMĝ /
CZYMĝ, OD + KOGOĝ / CZEGOĝ, PO + KOGOĝ / COĝ, PO + KIMĝ / CZYMĝ,
POD + KIMĝ / CZYMĝ, PONAD + KIMĝ / CZYMĝ, PRZEZ + KOGOĝ / COĝ,
W + KOGOĝ / COĝ, W + KIMĝ / CZYMĝ, ZA + KOGOĝ / COĝ, ZA + KIMĝ /
CZYMĝ itd.;
4. oznaczenia fraz okolicznikowych: DOKĄDĝ, GDZIEĝ, ILEĝ, JAKOĝ, KIEDYĝ,
KTÓRĉDYĝ, ODKĄDĝ, SKĄDĝ;
5. oznaczenie frazy liczebnikowej (liczebnikowo-rzeczownikowej): ILEĝ;
6. oznaczenia i dookreĞlenia form czasownikowych: BEZOKOLICZNIK, Czczas, tryb, osoba;
7. oznaczenia typów zaleĪnych fraz zdaniowych: Aĩ + ZDANIE, CZY + ZDANIE,
DOPÓKI + ZDANIE, GDYBY + ZDANIE, JAK + ZDANIE, JAKBY + ZDANIE, JAKOBY + ZDANIE, JEĝLI + ZDANIE, ĩE + ZDANIE, ĩEBY + ZDANIE,
+ ZDANIE PYTAJNE (tu naleĪaáyby wszystkie typy zdaĔ z relatorami jako wskaĨnikami zaleĪnoĞci syntaktycznej, np. KTO + ZDANIE, GDZIE + ZDANIE).
Zapewne nie unikniemy teĪ koniecznoĞci operowania w schematach skáadniowych
symbolami oznaczającymi poszczególne typy fraz, a wiĊc: Cz, Rz, Przym, Przysá, bowiem np. w haĞle: przyszywana — tylko Rz + (jak pamiĊtamy, symbol ten oznaczaáby,
Īe przymiotnik moĪe wystąpiü wyáącznie w pozycji przyrzeczownikowej).
Rzecz jasna wiele leksemów cechuje siĊ alternatywną konotacją obligatoryjną,
co zwyczajowo oddaje siĊ przez wybranego typu separatory. Dla przygotowywanego
WSJP moĪemy zaproponowaü znak |, np. w haĞle siostra pojawiáaby siĊ adnotacja:
+ KOGO | + CZYJAĝ.
OkreĞlenie przynaleĪnoĞci do danej kategorii gramatycznej zawieraü bĊdzie pole informacji
fleksyjnej, w definicji zatem moĪna posáugiwaü siĊ okreĞleniami bardzo ogólnymi, typu ‘wyraz’,
‘sáowo’, ‘leksem funkcyjny’ itd.
3
Wykorzystana tu zostanie analiza autorstwa H. Wróbla, por. Wróbel 2001.
2
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PrzejdĨmy teraz do omówienia moĪliwych fraz konotowanych przez poszczególne klasy leksemów, z uwzglĊdnieniem kontekstu prawostronnego i ewentualnych
ograniczeĔ dotyczących kontekstu lewostronnego. Oprzemy siĊ tutaj na wspominanej
juĪ klasyfikacji autorstwa R. Laskowskiego. Tym niemniej dyskusja o przynaleĪnoĞci
konkretnych jednostek, jak i ustalenie zakresu siatki haseá, przekracza ramy niniejszego
artykuáu, stąd przedstawiona poniĪej charakterystyka syntaktyczna nie obejmuje rozstrzygniĊü natury kategoryzacyjno-morfologicznej.
CZASOWNIK4
+ Rz, np. KTOĝ + sprzedaü + COĝ, KTOĝ + przyglądaü siĊ + KOMUĝ / CZEMUĝ,
KTOĝ / COĝ + martwiü + KOGOĝ
+ FPrzyim, np. KTOĝ + czekaü + NA KOGOĝ / COĝ, KTOĝ + liczyü siĊ + Z KIMĝ,
KTOĝ + myĞleü + O KIMĝ / CZYMĝ
+ Przym, np. KTOĝ + czuü siĊ + JAKIĝ
+ Przysá, np. KTOĝ / COĝ + wyglądaü + JAKOĝ
+ Cz, np. Ø + trzeba + BEZOKOLICZNIK
wszystkie typy zdaĔ podrzĊdnych, np. KTOĝ + zastanawiaü siĊ + ZDANIE PYTAJNE,
KTOĝ + chcieü + ĩEBY + ZDANIE
+ Ø, np. grzmieü + Ø, padaü + Ø
Ograniczenia dotyczące kontekstu lewostronnego:
Ø +, np. Ø + Ğwitaü, Ø + dnieü
Kolokacje: wg powyĪszych schematów, a takĪe z partykuáą i z modalizatorem.
RZECZOWNIK
+ Rz, np. realizacja + CZEGOĝ
+ FPrzyim, np. ochota + NA COĝ, skáonnoĞü + DO CZEGOĝ
+ Przym, np. brat + CZYJĝ
+ wszystkie typy zdaĔ podrzĊdnych, np. pytanie + CZY + ZDANIE | + ZDANIE
PYTAJNE, twierdzenie + ĩE + ZDANIE | + JAKOBY + ZDANIE
+ Ø, np. ja + Ø, wszyscy + Ø, kaĪdy + Ø
+ Part., np. nikt + Part. nie
Ograniczenia dotyczące kontekstu lewostronnego:
— brak moĪliwoĞci wystąpienia w pozycji tzw. przydawki dopeániaczowej: nie Rz +,
np. ja (*dom mnie)
— brak áączliwoĞci z liczebnikiem gáównym: nie Licz +

W niektórych przykáadach moĪliwa jest rekcja alternatywna, jednak dla przejrzystoĞci
opisu podajemy tylko wybraną pozycjĊ, ilustrującą omawiany wáaĞnie typ przyáączanego podrzĊdnika.
4
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— moĪliwoĞü wystąpienia w funkcji przydawki apozycyjnej, np. dyrektor (ojciec
dyrektor).
Kolokacje: z podrzĊdnikami wg powyĪszych schematów, uzupeánione o poáączenia
z liczebnikami i modalizatorami; kolokacje z nadrzĊdnikami czasownikowymi, rzeczownikowymi i przymiotnikowymi oraz przyimkowymi.
PRZYMIOTNIK
+ Rz, np. zainteresowany + CZYM, winny + CZEGO
+ FPrzyim, np. oddalony + OD CZEGO
+ Cz, np. rad + BEZOKOLICZNIK
pewne typy zdaĔ podrzĊdnych: np. ciekawy + ZDANIE PYTAJNE, skáonny + ĩEBY
+ ZDANIE
Ograniczenia dotyczące kontekstu lewostronnego:
— brak moĪliwoĞci wystąpienia w pozycji orzecznika: tylko Rz +, np. domorosáy
— brak áączliwoĞci z przysáówkami, nie + Przysá, np. drewniany.
Kolokacje: zgodnie ze schematem skáadniowym, uzupeánione o poáączenia z przysáówkami, kolokacje z nadrzĊdnikami rzeczownikowymi i czasownikowymi.
LICZEBNIK
Jako Īe áączliwoĞü liczebników ma charakter systemowy, komponent syntaktyczny zawieraáby ewentualnie jedynie uwagi o dopuszczalnej moĪliwoĞci poáączenia z rzeczownikami niepoliczalnymi (dotyczyáoby to liczebników typu: trochĊ + Rzniepoliczalny).
Zgodnie z ogólną koncepcją WSJP winniĞmy w tym miejscu omówiü 14 klas leksemów nieodmiennych (wg klasyfikacji M. Grochowskiego (1986)). PoniewaĪ jednak
moĪna przypuszczaü, iĪ klasyfikacja ta zostanie jeszcze zmodyfikowana, w niniejszym
opracowaniu takĪe w odniesieniu do jednostek nieodmiennych zostanie zastosowana
koncepcja podziaáu R. Laskowskiego. I tak bowiem nie ma tu miejsca na podawanie
peánych list np. partykuá, wykrzykników, operatorów itd. Ponadto nawet najbardziej
dopracowana klasyfikacja nie uwolni leksykografa od szczegóáowych analiz skáadniowych, gdyĪ klasy te zawsze bĊdą wewnĊtrznie bardzo zróĪnicowane pod wzglĊdem
syntaktycznym (na co zwraca uwagĊ Grochowski (1986: 130), np. naleĪące do jednej
klasy partykuá leksemy chyba, widocznie odznaczają siĊ brakiem moĪliwoĞci wystąpienia w pytaniach, a cechą charakterystyczną partykuáy dopiero jest brak áączliwoĞci
z formami stopnia najwyĪszego). Tym samym, zgodnie z sugestią autora Polskich partykuá, opis cech syntaktycznych leksemów nieodmiennych ograniczymy do ogólnych
uwag, wzbogaconych niekiedy o jednostkowe cechy syntaktyczne konkretnej jednostki
leksykalnej. JednoczeĞnie nie wnikamy ani w kwestie terminologiczne (jak nazwaü kategoriĊ reprezentowaną przez dany wyraz), ani w bardzo szeroki problem homonimicznoĞci czy polisemicznoĞci wyrazów funkcyjnych.
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PRZYSàÓWEK
W tej klasie leksemów w ramach informacji syntaktycznej znalazáyby siĊ prawdopodobnie tylko ewentualne ograniczenia w áączliwoĞci z czasownikami (np. biaáo, ĞwietliĞcie:
nie Cz +) bądĨ przymiotnikami (np. medycznie, trzykrotnie: nie Przym +5).
Z kolei, gdyby predykatywy typu: (jest) miáo uznane zostaáy za przysáówki, informacja skáadniowa musiaáaby uwzglĊdniü konotowane przez nie frazy rzeczownikowe,
np. miáo + KOMUĝ, czy bezokolicznikowe, np. przyjemnie + BEZOKOLICZNIK.
Kolokacje ilustrowaáyby poáączenia przysáówków z: czasownikiem, przymiotnikiem oraz dla form stopnia wyĪszego — z frazą przyimkową OD KOGOĝ / CZEGOĝ
| NIĩ KTOĝ / COĝ i frazą zdaniową + NIĩ + ZDANIE.
PRZYIMEK
Informacja skáadniowa sprowadza siĊ tu do podania rekcji poszczególnych leksemów.
Kolokacje natomiast pokazywaáyby ukáady linearne typu: Rz — Przyim — Rz, Przym
— Przyim — Rzeczownik, Cz — Przyim — Rz.
SPÓJNIK
Jak juĪ wspomniano wczeĞniej, informacjĊ syntaktyczną w hasáach spójnikowych moĪna
ograniczyü do odnotowywania ewentualnych (prawdopodobnie bardzo rzadkich) przypadków ich wpáywu na formĊ którejĞ z fraz áączonych.
Kolokacje winny oddawaü wszystkie moĪliwe typy poáączeĔ, tj. np. dla spójników
wspóárzĊdnych: Rz — Sw — Rz, Przym — Sw — Przym, Cz — Sw — Cz, ZDANIE
— Sw — ZDANIE itd.
RELATOR
Jest to klasa wyróĪniana wyáącznie z punktu widzenia syntaktycznego, tak wiĊc prymarnie bĊdą to hasáa rzeczownikowe, przymiotnikowe, przysáówkowe. Natomiast jako
wskaĨniki zaleĪnoĞci miĊdzy frazami zdaniowymi w sáowniku winny zostaü potraktowane analogicznie do spójników. Tym samym ich cechy skáadniowe równieĪ wchodziáyby
w skáad definicji, a wówczas pole informacji syntaktycznej pozostaáoby puste.
MODALIZATOR
W przypadku tej klasy informacja o áączliwoĞci skáadniowej byáaby w wiĊkszoĞci leksemów implicytna. Wyjątek mogáyby stanowiü jednostki typu: oczywiĞcie, pewnie,
chyba, które konotują frazy zdaniowe + ĩE + ZDANIE.
PARTYKUàA
Zgodnie z propozycją R. Laskowskiego w klasie partykuá znalazáyby siĊ leksemy kategoryzowane przez M. Grochowskiego jako operatory trybu (niechĪe, oby), modyfiW tym miejscu opis bĊdzie ĞciĞle skorelowany z rozstrzygniĊciami natury morfologicznej
— czy imiesáowy przymiotnikowe bierne zostaną wáączone do paradygmatu czasownika, czy teĪ
zostaną uznane za samodzielne leksemy przymiotnikowe.
5
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katory deklaratywnoĞci (czy, a nuĪ), operatory adnominalne (byle, lada, niespeána, tu
zaraz). Jak widaü kaĪda z tych grup odznacza siĊ odmiennymi cechami syntaktycznymi — pierwsze dwie wchodzą w relacjĊ z czasownikiem, trzecia — zgodnie z nazwą
— jest związana z frazą rzeczownikową. Na tym etapie ograniczymy siĊ wiĊc do tych
ogólnych konstatacji. Wnikliwa analiza moĪe natomiast prowadziü do stwierdzeĔ natury akomodacyjno-skáadniowej. Przykáadowo:
no + Cztr. rozk.
cóĪ2 + ZDANIE (np. CóĪ, trzeba siĊ z tym pogodziü.)
niech + Czcz.ter./cz. przyszáy, 3 os. (np. Niech paĔstwo wejdą. Niech ci siĊ wiedzie na nowym stanowisku.)
byle1 + BEZOKOLICZNIK (np. Byle napisaü ten referat.) | + Czcz. przeszáy (np. ByleĞ napisaá ten
referat.)
byle2 + Rz (np. byle gáupek) | + Przysá.pyt. (np. byle jak, byle gdzie) | + Przym.pyt. (np. byle
jaka).

Lektura powyĪszych propozycji nasuwa jednak wątpliwoĞü co do zasadnoĞci przeprowadzania tak drobiazgowych analiz w sáowniku jĊzyka ogólnego, podczas gdy
znacznie czytelniejsze dla uĪytkownika byáoby pokazanie áączliwoĞci tych leksemów
w kolokacjach.
WYKRZYKNIKI
Równie káopotliwa z punktu widzenia opisu syntaktycznego jest klasa wykrzykników,
choü wydawaü by siĊ mogáo, iĪ z zaáoĪenia są to leksemy asyntagmatyczne i jako takie
nie podlegają zaleĪnoĞciom skáadniowym. Tymczasem np. onomatopeje syntaktycznie
zachowują siĊ jak czasowniki (np. Zając hyc przez páot). Z kolei apele mają wymagania
akomodacyjne (np. DzieĔ dobry, panie profesorze!).
Proponujemy zatem (za: BaĔko 2001) nastĊpującą listĊ moĪliwych schematów
skáadniowych:
+ FPrzyim (np. czort + Z KIMĝ, uwaga + NA COĝ)
+ KIEDYĝ (np. do usáyszenia + KIEDYĝ)
+ Rz (np. dobry wieczór + KOMUĝ)
+ Przym (np. niedoczekanie + CZYJEĝ)
+ BEZOKOLICZNIK (np. daj BoĪe + BEZOKOLICZNIK)
+ ĩEBY + ZDANIE (np. olaboga + ĩEBY + ZDANIE)
+ ZDANIE PYTAJNE (np. nie do wiary + ZDANIE PYTAJNE, diabli wiedzą + ZDANIE PYTAJNE).
DOPOWIEDZENIE
Jak siĊ wydaje, dopowiedzenia speániają swe wymogi definicyjne jednostek samodzielnych skáadniowo. Natomiast ich uwikáadnia kontekstowe mogą byü przekazywane wyáącznie przez kolokacje.
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Reasumując, chcielibyĞmy podkreĞliü, iĪ — wbrew pozorom — proponujemy
zredukowanie informacji skáadniowej w WSJP do niezbĊdnego minimum. Chodziáoby wiĊc o to, by 1° unikaü redundancji w sáowniku, 2° nie doprowadzaü do przerostu
sformalizowanych informacji syntaktycznych, gdyĪ wówczas staje siĊ ona nieczytelna.
Zdajemy sobie sprawĊ, Īe postulat ograniczenia informacji syntaktycznej do konotacji
obligatoryjnej moĪe sprawiü niemaáo trudnoĞci w praktyce. Ustalenie granicy pomiĊdzy obligatoryjnoĞcią o fakultatywnoĞcią musi siĊ bowiem w duĪej mierze opieraü na
intuicji jĊzykowej leksykografa, ze wzglĊdu na brak wypracowanych ĞciĞle formalnych
kryteriów6.
Zaproponowany sposób notacji z zaáoĪenia miaáby byü po pierwsze czytelny dla
przeciĊtnego uĪytkownika, po drugie w miarĊ spójny z punktu widzenia metodologii
gramatyki, a wiĊc taki, który nie mieszaáby róĪnych poziomów opisu jĊzyka (jak to ma
miejsce np. w ISJP, gdzie obok oznaczeĔ formalnych typu +B (fraza biernikowa) pojawiają siĊ okreĞlenia semantyczne w rodzaju OK (fraza okolicznikowa)).
Przedstawiona koncepcja moĪe budziü niedosyt czytelnika, zwáaszcza Īe wbrew
tytuáowi stopieĔ jej szczegóáowoĞci jest prawdopodobnie niewystarczający. JednakĪe
zaprezentowanie analizy leksyki jĊzyka — w sposób ogólny — nie jest moĪliwe. Taką
analizĊ musi kaĪdorazowo przeprowadzaü autor danego artykuáu hasáowego.
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