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RENATA PRZYBYLSKA

Z problemów s ownikowego opisu czliwo ci rzeczownika

Jednoj zyczny s ownik ogólny, zas uguj cy na miano s ownika przyjaznego dla u yt-

kownika, powinien podawa  informacje nie tylko o znaczeniu, ale i o sposobie u ycia

danej jednostki leksykalnej. Zazwyczaj informacja o tym, jak dany wyraz jest u ywany, 

jest zawarta w artykule has owym w dwóch miejscach: a) w cz ci pokazuj cej pewne, 

zwykle wybrane, zwi zki, w które wchodzi dany wyraz; b) w ilustracji przyk adowej.

W niniejszym artykule zamierzam przedstawi  pewn  propozycj  pe niejszego opisu 

leksykograficznego czliwo ci leksemów z klasy gramatycznej rzeczowników. 

W polskiej tradycji leksykograficznej, zwi zanej g ównie z pracami Stanis awa

Skorupki, przyj ty by  podzia  zwi zków wyrazowych „ze stanowiska stopnia zespo-

lenia sk adników” (Skorupka 1985: 6–8) na zwi zki sta e, czliwe i lu ne. Zwi zki

sta e „s  swego rodzaju jednostkami leksykalnymi funkcjonuj cymi w wypowiedzi 

tak, jak pojedyncze wyrazy [...], pe ni  one jako ca o  funkcje semantyczne, nie da-

j ce si  sprowadzi  do funkcji sk adników”, np. „stary grzyb znaczy tyle co ‘zgrzy-

bia y starzec’”. Zwi zki czliwe to takie, „których stopie  spoisto ci jest znaczny, 

ale sk adniki nie uleg y leksykalizacji. Po czenia dobry, ró owy, wietny, z y humor 

s  takimi zwi zkami”. Zwi zki lu ne to „po czenia tworzone ka dorazowo, dora nie,

powstaj ce ze zwyk ego zestawienia warto ci semantycznej cz onów sk adowych”.

Z opisem czliwo ci wyrazów wi e si  termin kolokacja, przej ty do j zyko-

znawstwa polskiego z j zyka angielskiego (collocation). Termin ten mo e by  pojmo-

wany szeroko albo w sko. W szerokim rozumieniu odnosi si  do wszelkich po cze

tekstowych danego wyrazu z innymi wyrazami, które maj  charakter powtarzalny, tzn. 

mo na przewidywa , e pojawienie si  danego wyrazu w tek cie poci gnie za sob

pojawienie si  przy nim pewnych okre lonych innych wyrazów. W w skim rozumie-

niu kolokacja to tylko takie po czenie wyrazowe, które jest arbitralne, w a ciwe dla 

danego j zyka lub dla danej odmiany j zyka, powtarzaj ce si  w kontek cie. Na po-

trzeby niniejszego tekstu przyjmuj  szersze rozumienie terminu kolokacja.

W opisie kolokacji w pracach angloj zycznych stosuje si  dwa istotne terminy, 

mianowicie wyraz, którego czliwo  badamy, okre la si  jako podstaw  (ang. base)
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albo wyraz g ówny (ang. headword), natomiast wyrazy, które cz  si  z podstaw ,

nazywane s  kolokantami (ang. collocators) (por. Radev, McKeown 2003: 6). Zbiór 

wyrazów, które mog  si czy  z danym wyrazem-podstaw , tworzy tzw. pole kolo-

kacyjne. Ka dy wyraz ma swoje okre lone pole kolokacyjne, czasem bardzo szerokie, 

czasem w skie, w skrajnym przypadku w polu kolokacyjnym zwi zanym z dan  pozy-

cj  sk adniow  mo e pojawi  si  tylko jeden okre lony kolokant (np. dla czasownika 

broczy  w pozycji pierwszego argumentu jedynym kolokantem jest rzeczownik krew,

dla przymiotnika po arny jedynym kolokantem rzeczownikowym jest stra itd.)

W teoretycznych pracach angielskich, dotycz cych kolokacji w j zyku angielskim, 

istnieje kilka prób klasyfikacji typów kolokacji. I tak np. Hill (2003: 1–2) wyró nia:

1. kolokacje jednostkowe, w których dany kolokant nie mo e by  zast piony przez 

jaki  inny leksem, np. ang. to foot the bill, shrug his shoulders, nie jest mo liwe po-

czenie: *to foot the coffee, nie mo na wymieni  rzeczownika shoulders na nazw

innej cz ci cia a (analogiczne przyk ady polskie: stra  po arna, wzruszy  ramionami),

2. kolokacje mocne, np. trenchant crticism, rancid butter, ulterior motives, które nie 

s  jednostkowe, jednak znajomo  znaczenia wyrazów takich jak trenchant, rancid,

motive by aby niekompletna bez wiadomo ci, e wyst puj  one w takich w a nie

po czeniach, 3. kolokacje s abe, które rozpoznajemy na tej jedynie podstawie, e

pojawiaj  si  w tekstach cz ciej ni  inne po czenia. Dobrym przyk adem kolokacji 

s abych s  np. przymiotniki nazywaj ce kolory, tak e przymiotniki typu: d ugi, krótki,

tani, drogi, dobry, z y itd. w po czeniach z rzeczownikami. Klasyfikacja Hilla, jak 

wida , przypomina wy ej wspomnian  klasyfikacj  Skorupki. Ze wzgl du na to, jakie 

cz ci mowy tworz  po czenia, wydziela si  kolokacje ró nego typu, np. rzeczow-

nik — rzeczownik, rzeczownik — przymiotnik, czasownik — rzeczownik, czasownik 

— przys ówek, przymiotnik — przys ówek, przys ówek — przys ówek. Kolokantem 

niekiedy mo e by  fraza zdaniowa, np. dla rzeczownika wiedza por. wiedza, e... lub 

wiedza o tym, e...; nadzieja por. mam nadziej , e... W pewnych wypadkach docho-

dz  takie uwarunkowania w czliwo ci, które nakazuj  uwzgl dni  w opisie tzw. a -

cuchy kolokacyjne, to znaczy nie ogranicza  si  tylko do po cze  dwucz onowych,

lecz ukazywa  sk onno  pewnych leksemów do wyst powania w wielocz onowych

konstrukcjach sk adniowych.

W opisie kolokacji mo na wyró ni  po czenia typu I, w których wyraz podsta-

wa stanowi nadrz dnik, a kolokant — podrz dnik danej konstrukcji sk adniowej (np. 

stó  konferencyjny); oraz uk ady typu II, w których to kolokant jest nadrz dnikiem,

natomiast wyraz podstawa jest podrz dnikiem (np. noga od sto u, zasiada  do sto u).

Dla czliwo ci rzeczownika w kolokacjach I typu mamy przyk adowo takie typy 

po cze : 1. rzeczownik — przymiotnik, 2. rzeczownik — rzeczownik, a w a ciwie

grupa nominalna (w ró nych przypadkach gramatycznych), 3. rzeczownik — fraza 

przyimkowa.

 Pola kolokacyjne pewnych wyrazów mog  si  pokrywa , krzy owa , wyklu-

cza  lub te  pole kolokacyjne jednego wyrazu mo e si  zawiera  w polu kolokacyj-

nym innego wyrazu. Nietrudno wprowadzi  tu do rozwa a  teoretycznych poj cia 

znane z fonologii strukturalnej, takie jak: dystrybucja identyczna (pola kolokacyjne 
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porównywanych wyrazów s  identyczne, pokrywaj  si ); dystrybucja inkluzywna 

(pole kolokacyjne jednego wyrazu ma zakres w szy ni  pole kolokacyjne drugiego 

wyrazu i w nim si  zawiera); dystrybucja krzy uj ca si  (pola kolokacyjne dwóch 

porównywanych wyrazów maj  pewn  cz  wspóln , ale te  ka de z nich ma 

cz  dla siebie swoist ); dystrybucja wykluczaj ca si  (pola kolokacyjne danych 

wyrazów nie maj adnej cz ci wspólnej). Du o trudniej jednak opisa  praktycz-

nie czliwo  wyrazów metod  badania ich dystrybucji tak jak w fonologii, gdy

liczba jednostek do przebadania — hase  s ownikowych nawet w obr bie jednej 

klasy gramatycznej jest ogromna i wr cz niemo liwa do ogarni cia. Pomijaj c za-

tem ró ne teoretyczne i interesuj ce mo liwo ci bada  kolokacji, skupi  si  tu na 

rozwi zaniach praktycznych.

Zasadniczo opis w s owniku zmierza do ustalania mo liwych po cze  dwucz ono-

wych, czyli par kolokacyjnych typu: podstawa — kolokant, ale mo e by  rozszerzony 

i obejmowa  kolokacje z o one z wi kszej liczby sk adników — trzech, czterech itd. 

I tu te  trzeba podj  decyzj , jak dalece chcemy pokazywa  uwarunkowania w cz-

liwo ci danego wyrazu — czy ograniczy  si  tylko do zwi zków dwucz onowych,

czy te  informowa  o ustabilizowanych po czeniach wielowyrazowych, d u szych.

Przyj cie tego drugiego rozwi zania prowadzi  mo e do ujmowania w s owniku wielu 

tzw. formu  pragmatycznoj zykowych czy frazemów, np. zwrotów grzeczno ciowych,

jak te  zbitek wyrazowych kliszowanych, odtwarzanych w tekstach wielokrotnie w ta-

kim samym sk adzie leksykalnym, np. w atmosferze wzajemnego zrozumienia (w stylu 

publicystycznym).

Opis kolokacji rzeczownika powinien by  poprzedzony ustaleniami, w jakich sche-

matach sk adniowych i w jakich funkcjach sk adniowych pojawia si  dany rzeczownik 

— podstawa kolokacji. Materia  leksykalny powinien by  bowiem przytaczany w po-

rz dku opartym na schematach strukturalnych, ukazuj cych miejsce danego rzeczow-

nika-podstawy kolokacji w zdaniu. Oznacza to, e opis sk adniowy danej jednostki 

s ownikowej powinien wyprzedza  opis kolokacji w a ciwych tej jednostce.

Szczegó owe problemy dotycz ce opisu leksykograficznego kolokacji rzeczow-

nika zamierzam pokaza  na przyk adzie rzeczowników: noc, stó . Proponowany opis 

kolokacji stosowany ma by , rzecz jasna, osobno dla ka dego z wyró nionych zna-

cze  danego has a.

Jak wiadomo, rzeczownik przede wszystkim wyst puje jako cz on g ówny frazy 

nominalnej. Pierwszym krokiem powinien by  zatem opis kolokantów pojawiaj cych

si  w grupie nominalnej, w której cz onem g ównym jest wyraz-podstawa, z uwzgl d-

nieniem informacji o ich szyku, czyli z podzia em na kolokanty wyst puj ce w pre-

pozycji (premodyfikatory) i kolokanty wyst puj ce w postpozycji (postmodyfikato-

ry). Nast pnie nale y pokaza , jakie typy fraz, jakie cz ci mowy i ostatecznie jakie 

jednostki leksykalne pojawiaj  si  jako premodyfikatory (np. dla nocy, sto u mo liwe

s  w tej pozycji chyba tylko przymiotniki), a jakie jako postmodyfikatory. W pozycji 

postmodyfikatora dla rzeczownika noc pojawiaj  si  zarówno przymiotniki (np. noc

po lubna), jak i grupy nominalne (np. noc Kupa y, noc zamieszek, noc okupacji) oraz 

grupy przyimkowe (np. noc z czwartku na pi tek), dla rzeczownika stó  — te  przy-
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miotniki (np. stó  ogrodowy, kuchenny) i frazy przyimkowe (np. stó  do pracy, stó  na 

jednej nodze, stó  na sze  osób), ale brak w tej pozycji fraz nominalnych. 

W ród wyliczanych kolokantów o kszta cie grup nominalnych warto wprowadzi

porz dek oparty na kryterium formalnym, a wynikaj cy z formy fleksyjnej kolokantów 

rzeczownikowych, czyli wyró ni  np. najpierw grupy dope niaczowe, potem ewen-

tualne inne, np. celownikowe, narz dnikowe (o ile istniej ). Z kolei w ród kolokan-

tów o kszta cie grupy przyimkowej porz dek mo e by  oparty albo na alfabetycznie 

u o onych przyimkach konstytuuj cych grup , albo wed ug przypadków fleksyjnych, 

wymaganych przez przyimki, czyli np. najpierw przyimki wymagaj ce dope niacza:

do, od..., potem wymagaj ce biernika, dalej wymagaj ce narz dnika, miejscownika itd.

Drugim krokiem w zakresie opisu kolokacji w obr bie grupy nominalnej by oby

pokazanie, jak zachowuje si  badany rzeczownik u yty nie w pozycji cz onu g ów-

nego, ale w pozycji cz onu zale nego grupy nominalnej ukonstytuowanej przez jaki

inny rzeczownik. Mo liwy uk ad np. dla rzeczownika noc to sytuacja, gdy wyst pu-

je on w pozycji postmodyfikatora przy innym rzeczowniku — cz onie g ównym, np. 

rodek nocy, prawo pierwszej nocy, a dla rzeczownika stó  np. róg sto u, szczyt sto u.

Nale a oby tak e informowa  o kolokacjach, w których badany rzeczownik, b d c

w pozycji postmodyfikatora, zazwyczaj wspó wyst puje z okre lonym przyimkiem, 

np. pod os on  nocy. W wypadku kontekstów, w których wa ny okazuje si  przy-

imek, zazwyczaj nale y wskaza  kolokacje nie dwucz onowe, ale z o one z wi kszej

liczby cz onów.

Nast pny krok to ukazanie czliwo ci rzeczownika zwi zanej z cz onem g ównym

wyra enia zdaniowego, czyli z czasownikiem. Czasownik jako nadrz dnik w zwi z-

kach sk adniowych otwiera pozycje dla swoich argumentów oraz ewentualnych fraz 

okolicznikowych. Po pierwsze, nale y pokaza  typow czliwo  z czasownikami, dla 

których badany rzeczownik pojawia si  w pozycji pierwszego argumentu, czyli pod-

miotu. Tu np. dla rzeczownika noc charakterystyczne s  pewne uzualne ograniczenia 

i z nich trzeba zda  spraw , po prostu wyliczaj c werbalne kolokanty, np. noc zapa-

da, robi si /zrobi a si . Drugi punkt opisu to ukazanie struktur werbalnych, w których 

badany rzeczownik wype nia pozycj  dope nienia. Tu te  warto przedstawia  materia

leksykalny w porz dku wynikaj cym z formy gramatycznej dope nienia, pocz wszy od 

dope nie  w formie dope niacza, a sko czywszy na miejscowniku, np. dla rzeczow-

nika stó  by by to nast puj cy uk ad dope nie  bezprzyimkowych: dope niaczowe — 

brak, celownikowe — brak, biernikowe: nakry  stó , roz o y  stó itd., narz dnikowe

— brak. W wypadku dope nie  przyimkowych mo na albo wylicza  je osobno (znów 

wed ug przyimków lub wed ug form przypadków zwi zanych z okre lonymi przyim-

kami), albo — co mo e by  ze wzgl dów znaczeniowych czasem lepsze — po czy

opis dope nie  z przyimkiem i bez, porz dkuj c je po prostu wed ug przypadków, co 

da oby taki wynik dla rzeczownika stó : dope nienia dope niaczowe bez przyimka 

i przyimkiem: u-si /siada  do sto u, wsta  od sto u...; dope nienia biernikowe bez 

przyimka i z przyimkiem: nakry  stó , roz o y  stó ...; postawi /stawia  co  na stó ;

dope nienia narz dnikowe bez przyimka i z przyimkiem: siedzie  za sto em; siada ,

zasi /zasiada  za sto em; dope nienia miejscownikowe: siedzie  przy stole; posa-
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dzi /sadza  (kogo ) przy stole a. za sto em, z/gromadzi  si , zebra /zbiera  si  przy 

stole; po o y /k a , postawi /stawia  (co ) na stole.

Trzeba te  rozstrzygn , czy kolokanty werbalne danego rzeczownika b d  po-

dawane w formie bezokolicznika czy w formie osobowej. Bardziej naturalne jest ich 

wyliczanie w formie osobowej (zw aszcza gdy badany rzeczownik zajmuje pozycj

podmiotu, por. noc zapa /zapada ? w porównaniu z noc zapad a). Istotne jest te

podawanie informacji, czy oba cz ony pary aspektowej czasownika cz  si  z danym 

rzeczownikiem, czy tylko jeden, bo tu te  mog  si  zaznacza  pewne wa ne seman-

tyczne lub uzualne ograniczenia. Najpor czniej jest podawa  co najmniej dwie formy: 

czasownika dokonanego w czasie przesz ym i czasownika niedokonanego w czasie 

tera niejszym, czyli np. noc zapad a/zapada, zrobi a si /robi si  itd., stó  stoi, ugina 

si  pod ci arem czego /od czego .

Przejd my teraz do omówienia problemów zwi zanych z pozosta ymi funkcjami 

sk adniowymi rzeczownika. Dla wybranego sonda owo rzeczownika noc charaktery-

styczne jest szerokie pole u y  w pozycji sk adniowej fraz zasadniczo od czasowni-

ka niezale nych, czyli w funkcji sk adniowej okoliczników. Formalnie frazy te maj

kszta t frazy nominalnej bezprzyimkowej (np. noc , tej nocy) albo przyimkowej (w no-

cy, w t  noc). Funkcjonalnie przewa a tu funkcja okolicznika czasu, która realizuje 

si  w kilku bardziej szczegó owych podgrupach znaczeniowych typu: „kiedy”, „do 

kiedy”, „od kiedy”, „na kiedy”, „jak cz sto”, „jak d ugo”. Warto te szczegó owe funk-

cje semantyczne okolicznika wychwyci , grupuj c wyra enia w odpowiednie klasy 

znaczeniowe, odpowiadaj ce na wyliczone wy ej ró ne pytania o czas. Natomiast dla 

rzeczownika stó  najistotniejsze s  frazy przyimkowe u ywane w funkcji okoliczni-

ka miejsca z podtypami znaczeniowymi: „gdzie”, „sk d” „dok d”, czyli np. na stole,

przy stole, za sto em; ze sto u, od sto u; na stó , do sto u.

W redagowaniu cz ci has a zdaj cej spraw  z czliwo ci danego rzeczownika 

istotna jest te  decyzja, w jakim porz dku w danym miejscu, wyznaczonym przez 

pozycj  sk adniow , b d  wyliczane ewentualne kolokanty. Leksykalne wype nienia

pozycji sk adniowych przyrzeczownikowych powinny by  podawane w uk adzie na-

st puj cym: od po cze  swobodnych, ale najbardziej typowych i najcz stszych, em-

pirycznie potwierdzonych w uzusie, co powinno znajdowa  potwierdzenie w danych 

frekwencyjnych czerpanych np. z korpusów j zyka polskiego, przez po czenia nie-

ca kowicie swobodne, ale te  jeszcze nieidiomatyczne, do fraz ca kowicie ustalonych, 

stanowi cych sta e zwi zki frazeologiczne o naddanym znaczeniu, niewyprowadzal-

nym ze znaczenia sk adników. W opisie ten ostatni typ, czyli frazy idiomatyczne (tzn. 

po czenia sta e o idiomatycznym znaczeniu) powinny by  jasno wyodr bnione, tak 

zreszt  jak wszelkie idoimatyzmy zwi zane z innymi has ami s ownikowymi. W struk-

turze artyku u has owego by yby one „zanurzone” wewn trz, ale odpowiednio graficz-

nie wyodr bnione, w przyk adowych has ach przytoczonych poni ej w zako czeniu

tego artyku u s  zapisane po prostu drukiem wyt uszczonym. Poniewa  stanowi  b d

odr bny obiekt leksykograficzny, to wyobra amy sobie, e w wersji elektronicznej 

s ownika po klikni ciu na ów idiomatyzm wy wietli si  u ytkownikowi pe ny artyku

has owy jemu po wi cony. 

Z problemów s ownikowego opisu czliwo ci rzeczownika



74

Osobnym problemem jest pytanie o stopie  szczegó owo ci informacji na temat 

mo liwo ci wype niania pozycji przyrzeczownikowych okre lonym materia em lek-

sykalnym. Po pierwsze, trzeba ustali , na ile opis ma by  wyczerpuj cy, je li chodzi 

o wskazanie uwarunkowa  sk adniowych wp ywaj cych na czliwo  leksykaln .

Czy uwzgl dnia  wszystkie mo liwe pozycje sk adniowe, w jakich jest u ywany dany 

rzeczownik, czy nie? Po drugie, trzeba rozstrzygn , czy o sposobie wype niania po-

zycji informowa , nazywaj c klasy semantyczne dopuszczalnych okre le , czy wy-

licza  kolokanty, a je li tak to: czy tylko te najcz stsze, czy wszystkie potwierdzone 

w materiale, jaki próg cz sto ci przyj ? Mo na zaproponowa  nast puj ce rozwi -

zanie praktyczne — podawa  kolokanty przez wyliczenie, ale grupowa  je wed ug

przynale no ci do pewnej ogólniejszej klasy znaczeniowej, np. wyliczaj c kolokanty 

przymiotnikowe nocy wyst puj ce w prepozycji, porz dkowa  je, najpierw podaj c

odnosz ce si  do ‘trwania nocy’ (d uga, krótka), potem do ‘nat enia wiat a’ (ciem-

na, czarna, jasna, ksi ycowa, bezksi ycowa, gwia dzista), dalej do ‘pogody’ (ciep a,

zimna, gor ca, upalna, burzowa, deszczowa, pogodna), ‘pory roku’ (wiosenna, letnia,

zimowa), ‘miesi ca’ (sierpniowa), ‘dnia tygodnia’ (poniedzia kowa), okre laj ce, jak 

noc jest oceniana przez cz owieka (ponura, straszna, czarna, ci ka), jak jest charak-

teryzowana z punktu widzenia przejawianej przez cz owieka aktywno ci czy dzia al-

no ci (bezsenna). Kolokanty przymiotnikowe rzeczownika stó  te  by yby wyliczane 

w ten sposób, por. kwadratowy, prostok tny, owalny, okr g y, pod u ny, d ugi, szeroki,

w ski s. (‘kszta t sto u’); s. drewniany, kamienny, marmurowy a. z drewna, kamienia,

marmuru; s. d bowy (‘materia , z którego zrobiony jest stó ’); s. na jednej nodze,

trzech nogach; s. rozk adany, rozsuwany (‘forma sto u’); s. na cztery osoby (‘rozmiar

sto u’); s. kuchenny, jadalny, ogrodowy; konferencyjny, prezydialny, negocjacyjny;

s. do pracy (‘przeznaczenie sto u’); g ówny s. (‘hierarchia w pewnym porz dku’). Nie 

jest konieczne w s owniku nazywanie wprost tak pogrupowanych klas okre le , ale 

taki semantycznie uwarunkowany porz dek wydaje si  wskazany, bo pozwala ewen-

tualnie u ytkownikowi bez pope nienia b du w sposób sensowny, je li to konieczne, 

dokona  ewentualnego wyboru leksykalnego, rozszerzaj cego typowy, po wiadczo-

ny w tekstach zakres czliwo ci. Innym praktykowanym cz sto rozwi zaniem jest 

uk ad alfabetyczny kolokantów w ramach danej pozycji sk adniowej. Oczywi cie, 

taki uk ad nie wnosi adnych informacji dla u ytkownika s ownika, jest wi c mniej 

godny zalecenia. Je li chodzi o grupowanie kolokantów w pewne klasy semantyczne, 

to mo na te  dodatkowo informowa  o tym, czy dana klasa kolokantów jest otwar-

ta (daj c np. na ko cu wyliczenia wielokropek) czy przeciwnie — jest zamkni ta 

(daj c tu rednik).

W dalszej cz ci warto wprowadzi  jako osobne pole opisu informacje o struktu-

rach porównawczych, budowanych z udzia em danego rzeczownika. Tu z uwzgl dnie-

niem dwóch typów struktur: pierwszej, gdy rzeczownik jest cz onem okre lanym, czyli 

mamy uk ad: noc jak..., i drugiej, gdy rzeczownik jest cz onem porównawczym, czyli 

wyst puje w uk adzie: ... jak noc, np. brzydki jak noc. Ze wzgl du na znaczn  ró no-

rodno  formaln  wyra e  porównawczych warto te  zastosowa  tu pewien porz dek

oparty na kryteriach formalnych. W typie pierwszym — porz dkowa  od porówna
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z drugim cz onem przymiotnikowym do tych z drugim cz onem rzeczownikowym. 

W typie drugim — wed ug cz ci mowy buduj cych pierwszy cz on porównania, czyli 

najpierw rzeczowniki, potem przymiotniki, potem ewentualnie frazy werbalne. 

W opisie kolokacji nie powinno te  zabrakn  informacji dotycz cych warto ci

stylistycznej danego zwi zku wyrazowego, jak i innych pragmatycznych warunków 

jego u ycia. Tu mia by zastosowanie system kwalifikatorów ogólnie przyj tych w s ow-

nikach do charakteryzowania wszystkich hase .

Dla badania i opisu kolokacji najwa niejsz  podstaw ród ow  powinien by  bo-

gaty korpus danych j zykowych, z którego pochodzi yby przyk ady. Bardzo istotnym 

czynnikiem przes dzaj cym przecie  o faktycznej, empirycznie potwierdzonej czli-

wo ci danego wyrazu w danym okresie historycznym czy w danych typach tekstów 

jest frekwencja. Dlatego tak pomocne mo e by  zastosowanie narz dzi komputerowych 

— wyszukiwarek pozwalaj cych wydoby  z korpusu po dane kolokacje.
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PRZYK ADOWE HAS A

NOC
I. [frazy nominalne]: 

1. [z rzeczownikiem noc w pozycji cz onu g ównego frazy]:

1.1. [z rozwini ciami w prepozycji 1. przymiotnikowymi; uk ad noc]: krótka, d uga;

ciemna, czarna, jasna, gwia dzista, ksi ycowa, bezksi ycowa; pogodna, pochmur-

na, burzowa, deszczowa, ciep a, gor ca, upalna, zimna, mglista; cicha, g ucha; wio-

senna, letnia, zimowa...; sierpniowa...; poniedzia kowa...; ponura, straszna, czarna;

bezsenna; Wielka Noc a. Wielkanoc ‘def.’; bia e noce ‘def.’

1.2. [z rozwini ciami w postpozycji: uk ad noc :] 1. [przymiotnikowymi]: jazzowa,

kaba retowa; noc po lubna; noc sylwestrowa ‘def.’, noc wi toja ska ‘def.’;

noc polarna ‘def.’; noc kryszta owa ‘def.’ 2. [w formie frazy przyimkowej]: 

noc z (czwartku) na (pi tek); 3. [w formie frazy nominalnej]: 1. [dope niaczowej]:

noc poetów, noc muzeów; noc (zamieszek... i inne nazwy wydarze ); met. noc oku-

pacji, noc niewoli; noc w. Bart omieja ‘def.’, noc d ugich no y ‘def.’; noc

Kupa y ‘def.’

Z problemów s ownikowego opisu czliwo ci rzeczownika
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2. [z rzeczownikiem noc w pozycji cz onu zale nego w grupie nominalnej z innym cz o-

nem g ównym]: 2.1. [frazy dope niaczowe]: rodek nocy; mroki, ciemno ci nocy; pra-

wo pierwszej nocy ‘def.’; 2.2. [frazy biernikowe]: krem na noc; [frazy miejscownikowe]: 

(godzina) pierwsza, druga, trzecia w nocy 

II. [frazy werbalne]:

1. [noc w pozycji sk adniowej podmiotu]: by a/jest n.; n. idzie, nadesz a/nadchodzi, nasta-

a/nastaje, zrobi a si /robi si , zapad a/zapada, sko czy a si /ko czy si ; n. zaskoczy a

(kogo )(gdzie )

2. [noc w pozycji sk adniowej dope nienia]: 1. [bezprzyimkowego]: 1.1. [biernikowego]: 

(kto ) mia /ma ci k  noc; przespa  ca  noc

3. noc w pozycji sk adniowej okolicznika: spa  w nocy, budzi  si  w nocy/po nocy; {co }

ni o si {komu } w nocy; pracowa  do pó na w noc/do pó nej nocy t uc si  po nocy

‘def.’

III. [noc w funkcji frazy okolicznikowej]:

1. [temporalnej bezprzyimkowej]: ‘kiedy?’: tej, pewnej, nast pnej, której , ka dej... nocy;

noc ; nocami; dniem i noc , dniami i nocami, ‘jak d ugo?’ ca  noc; ca e noce, ca ymi

nocami; d ugo w noc; od witu do nocy; od rana do nocy 

2. [temporalnej przyimkowej]: 1. ‘kiedy?’: w nocy; we dnie i w nocy; w (ksi ycow , jasn ...)

noc; 2. ‘jak cz sto?’: co noc a. co nocy; noc w noc; 3. ‘do kiedy?’ do pó na w noc; do 

pó nej nocy; 4. ‘na kiedy?’: (np. otworzy  okno) na noc; pracowa  na noc

3. [innej]: (robi  co ) pod os on  nocy

IV. [porównania]: 1. [uk ad: noc jak ]; 2. [uk ad jak noc]: brzydki jak noc, ponury jak noc; czar-

ny jak noc; 3. podobny jak dzie  do nocy

V. [przys owia i powiedzenia]: mier  — jak z odziej — przychodzi noc ; Noc  wszystkie koty s

czarne

VI. [skrzydlate s owa]: noc  gwiazdy si  koc

STÓ
znaczenie 1. ‘mebel w formie poziomego, równego blatu, umieszczonego na odpowiedniej wyso-

ko ci, zwykle opartego na czterech nogach, s u y do siedzenia przy nim, jedzenia posi ków i in-

nych zaj ’

I. [frazy nominalne]: 

1. [fraza nominalna z s. w centrum]: kwadratowy, prostok tny, owalny, okr g y, pod u ny,

d ugi, sze roki, w ski s.; s. drewniany, kamienny, marmurowy a. z drewna, kamienia, mar-

muru; s. d bowy; s. na jednej nodze, trzech nogach; s. rozk adany, rozsuwany; s. na czte ry 

osoby; s. kuchenny, jadalny, ogrodowy; konferencyjny, prezydialny, negocjacyjny; s. do 

pracy; g ówny s.; okr g y stó  ‘rozmowy prowadzone w poszukiwaniu kompromisu 

mi dzy skonfliktowanymi stronami: przedstawicielami w adzy, instytucji, partii, krajów’: 

rozmowy, obrady, konferencja okr g ego sto u; zorganizowa  o.s. Okr g y Stó ‘def.’

s. obrad

2. [fraza nominalna z s. w pozycji zale nej]: noga od s., kraw d , blat, róg, szczyt, koniec 

sto u; dekoracja sto u; akcesoria do sto u; obrus, serweta na stó ; miejsce za sto em/przy

stole; wspólnota sto u i o a a. stó  i o e ‘wspólnota maj tkowa i dotycz ca wspó y-

cia seksualnego mi dzy ma onkami’; okruchy z pa skiego sto u ‘def.’

II. [frazy werbalne]:

2.1. [fraza werbalna s. jako podmiot]: s. stoi (gdzie ), s. chwieje si ; gnie si , ugina si  od 

czego , pod ci arem czego

2.2. [fraza werbalna: s. jako dope nienie]:

2.2.1. [dope niaczowe z przyimkiem lub bez]: siada , u/si , zasi /zasiada  do sto u;

za/prosi /zaprasza  (kogo ) do sto u; pcha  si  do sto u; poda /podawa  do sto u
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nakry /nakrywa  do sto u ‘def.’; wsta /wstawa  od sto u, odej  od sto u; sprz tn /

sprz ta  (co ) ze sto u, zebra /zbiera  (co ) ze sto u

2.2.2. [biernikowe]: roz o y , z o y  s.; nakry  s.; rozstawi , ustawi , zsun , rozsun

sto y, zastawi  stó  (czym ); po o y /k a , postawi , stawia  (co ) na stó ; wy o y

(wszystkie) karty na stó ’def.’; uderzy /r bn  pi ci  w stó ‘def.’

2.2.3. [narz dnikowe]: siedzie  za sto em; siada , zasi /zasiada  za sto em

2.2.4. [miejscownikowe]: siedzie  przy stole; posadzi /sadza  (kogo ) przy stole a. za sto em’ 

z/gromadzi  si , zebra /zbiera  si  przy stole; po o y /k a , postawi /stawia  (co )

na stole

III. [fraza okolicznikowa miejsca]: ‘gdzie?’, (co ) stoi, le y na stole; po o y /k a , postawi /sta-

wia  (co ) na stole a. na s.

IV. [porównania]: g adki, równy jak s. ‘o drodze, terenie, po którym co  jedzie’; (jecha , lecie ,

porusza  si  ...) równo jak po stole

V. [przys owia]: uderz w stó , a no yce si  odezw ‘u ywane jako komentarz w sytuacji, gdy kto

bierze do siebie to, o czym mowa’

VI. [skrzydlate s owa]: s. z powy amywanymi nogami ‘wyra enie sprawdzaj ce bieg o  wymowy 

i dykcj  mówi cego’

znaczenie 2. ‘to, co jest na stole przygotowane do jedzenia wraz z nakryciami, zastaw  i deko-

racj ’:

1. [fraza nominalna z s. w centrum]: wi teczny, wigilijny, wielkanocny, weselny, biesiadny; szla-

checki s.; s. w oski; ubogi, bogaty;  stó  szwedzki ‘def.’; stó  pa ski a. Pa ski rel. ‘def.’; przyst -

powa  do sto u Pa skiego

2. [fraza nominalna z s. jako cz onem zale nym]: rozkosze, uciechy sto u, specja y (jakiego ) sto u

znaczenie 3. ‘mebel podobny do sto u, ale przystosowany do specjalnych funkcji, zwi zanych z gra-

mi, czynno ciami zawodowymi itp.’: 

1. [fraza nominalna z s. w centrum]: s. bilardowy, do masa u, do gry; kre larski, monta owy, labo-

ratoryjny, operacyjny, pingpongowy a. do pingponga, rehabilitacyjny, szlifierski
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