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RENATA PRZYBYLSKA

Z problemów sáownikowego opisu áączliwoĞci rzeczownika

JednojĊzyczny sáownik ogólny, zasáugujący na miano sáownika przyjaznego dla uĪytkownika, powinien podawaü informacje nie tylko o znaczeniu, ale i o sposobie uĪycia
danej jednostki leksykalnej. Zazwyczaj informacja o tym, jak dany wyraz jest uĪywany,
jest zawarta w artykule hasáowym w dwóch miejscach: a) w czĊĞci pokazującej pewne,
zwykle wybrane, związki, w które wchodzi dany wyraz; b) w ilustracji przykáadowej.
W niniejszym artykule zamierzam przedstawiü pewną propozycjĊ peániejszego opisu
leksykograficznego áączliwoĞci leksemów z klasy gramatycznej rzeczowników.
W polskiej tradycji leksykograficznej, związanej gáównie z pracami Stanisáawa
Skorupki, przyjĊty byá podziaá związków wyrazowych „ze stanowiska stopnia zespolenia skáadników” (Skorupka 1985: 6–8) na związki staáe, áączliwe i luĨne. Związki
staáe „są swego rodzaju jednostkami leksykalnymi funkcjonującymi w wypowiedzi
tak, jak pojedyncze wyrazy [...], peánią one jako caáoĞü funkcje semantyczne, nie dające siĊ sprowadziü do funkcji skáadników”, np. „stary grzyb znaczy tyle co ‘zgrzybiaáy starzec’”. Związki áączliwe to takie, „których stopieĔ spoistoĞci jest znaczny,
ale skáadniki nie ulegáy leksykalizacji. Poáączenia dobry, róĪowy, Ğwietny, záy humor
są takimi związkami”. Związki luĨne to „poáączenia tworzone kaĪdorazowo, doraĨnie,
powstające ze zwykáego zestawienia wartoĞci semantycznej czáonów skáadowych”.
Z opisem áączliwoĞci wyrazów wiąĪe siĊ termin kolokacja, przejĊty do jĊzykoznawstwa polskiego z jĊzyka angielskiego (collocation). Termin ten moĪe byü pojmowany szeroko albo wąsko. W szerokim rozumieniu odnosi siĊ do wszelkich poáączeĔ
tekstowych danego wyrazu z innymi wyrazami, które mają charakter powtarzalny, tzn.
moĪna przewidywaü, Īe pojawienie siĊ danego wyrazu w tekĞcie pociągnie za sobą
pojawienie siĊ przy nim pewnych okreĞlonych innych wyrazów. W wąskim rozumieniu kolokacja to tylko takie poáączenie wyrazowe, które jest arbitralne, wáaĞciwe dla
danego jĊzyka lub dla danej odmiany jĊzyka, powtarzające siĊ w kontekĞcie. Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmujĊ szersze rozumienie terminu kolokacja.
W opisie kolokacji w pracach anglojĊzycznych stosuje siĊ dwa istotne terminy,
mianowicie wyraz, którego áączliwoĞü badamy, okreĞla siĊ jako podstawĊ (ang. base)
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albo wyraz gáówny (ang. headword), natomiast wyrazy, które áączą siĊ z podstawą,
nazywane są kolokantami (ang. collocators) (por. Radev, McKeown 2003: 6). Zbiór
wyrazów, które mogą siĊ áączyü z danym wyrazem-podstawą, tworzy tzw. pole kolokacyjne. KaĪdy wyraz ma swoje okreĞlone pole kolokacyjne, czasem bardzo szerokie,
czasem wąskie, w skrajnym przypadku w polu kolokacyjnym związanym z daną pozycją skáadniową moĪe pojawiü siĊ tylko jeden okreĞlony kolokant (np. dla czasownika
broczyü w pozycji pierwszego argumentu jedynym kolokantem jest rzeczownik krew,
dla przymiotnika poĪarny jedynym kolokantem rzeczownikowym jest straĪ itd.)
W teoretycznych pracach angielskich, dotyczących kolokacji w jĊzyku angielskim,
istnieje kilka prób klasyfikacji typów kolokacji. I tak np. Hill (2003: 1–2) wyróĪnia:
1. kolokacje jednostkowe, w których dany kolokant nie moĪe byü zastąpiony przez
jakiĞ inny leksem, np. ang. to foot the bill, shrug his shoulders, nie jest moĪliwe poáączenie: *to foot the coffee, nie moĪna wymieniü rzeczownika shoulders na nazwĊ
innej czĊĞci ciaáa (analogiczne przykáady polskie: straĪ poĪarna, wzruszyü ramionami),
2. kolokacje mocne, np. trenchant crticism, rancid butter, ulterior motives, które nie
są jednostkowe, jednak znajomoĞü znaczenia wyrazów takich jak trenchant, rancid,
motive byáaby niekompletna bez ĞwiadomoĞci, Īe wystĊpują one w takich wáaĞnie
poáączeniach, 3. kolokacje sáabe, które rozpoznajemy na tej jedynie podstawie, Īe
pojawiają siĊ w tekstach czĊĞciej niĪ inne poáączenia. Dobrym przykáadem kolokacji
sáabych są np. przymiotniki nazywające kolory, takĪe przymiotniki typu: dáugi, krótki,
tani, drogi, dobry, záy itd. w poáączeniach z rzeczownikami. Klasyfikacja Hilla, jak
widaü, przypomina wyĪej wspomnianą klasyfikacjĊ Skorupki. Ze wzglĊdu na to, jakie
czĊĞci mowy tworzą poáączenia, wydziela siĊ kolokacje róĪnego typu, np. rzeczownik — rzeczownik, rzeczownik — przymiotnik, czasownik — rzeczownik, czasownik
— przysáówek, przymiotnik — przysáówek, przysáówek — przysáówek. Kolokantem
niekiedy moĪe byü fraza zdaniowa, np. dla rzeczownika wiedza por. wiedza, Īe... lub
wiedza o tym, Īe...; nadzieja por. mam nadziejĊ, Īe... W pewnych wypadkach dochodzą takie uwarunkowania w áączliwoĞci, które nakazują uwzglĊdniü w opisie tzw. áaĔcuchy kolokacyjne, to znaczy nie ograniczaü siĊ tylko do poáączeĔ dwuczáonowych,
lecz ukazywaü skáonnoĞü pewnych leksemów do wystĊpowania w wieloczáonowych
konstrukcjach skáadniowych.
W opisie kolokacji moĪna wyróĪniü poáączenia typu I, w których wyraz podstawa stanowi nadrzĊdnik, a kolokant — podrzĊdnik danej konstrukcji skáadniowej (np.
stóá konferencyjny); oraz ukáady typu II, w których to kolokant jest nadrzĊdnikiem,
natomiast wyraz podstawa jest podrzĊdnikiem (np. noga od stoáu, zasiadaü do stoáu).
Dla áączliwoĞci rzeczownika w kolokacjach I typu mamy przykáadowo takie typy
poáączeĔ: 1. rzeczownik — przymiotnik, 2. rzeczownik — rzeczownik, a wáaĞciwie
grupa nominalna (w róĪnych przypadkach gramatycznych), 3. rzeczownik — fraza
przyimkowa.
Pola kolokacyjne pewnych wyrazów mogą siĊ pokrywaü, krzyĪowaü, wykluczaü lub teĪ pole kolokacyjne jednego wyrazu moĪe siĊ zawieraü w polu kolokacyjnym innego wyrazu. Nietrudno wprowadziü tu do rozwaĪaĔ teoretycznych pojĊcia
znane z fonologii strukturalnej, takie jak: dystrybucja identyczna (pola kolokacyjne
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porównywanych wyrazów są identyczne, pokrywają siĊ); dystrybucja inkluzywna
(pole kolokacyjne jednego wyrazu ma zakres wĊĪszy niĪ pole kolokacyjne drugiego
wyrazu i w nim siĊ zawiera); dystrybucja krzyĪująca siĊ (pola kolokacyjne dwóch
porównywanych wyrazów mają pewną czĊĞü wspólną, ale teĪ kaĪde z nich ma
czĊĞü dla siebie swoistą); dystrybucja wykluczająca siĊ (pola kolokacyjne danych
wyrazów nie mają Īadnej czĊĞci wspólnej). DuĪo trudniej jednak opisaü praktycznie áączliwoĞü wyrazów metodą badania ich dystrybucji tak jak w fonologii, gdyĪ
liczba jednostek do przebadania — haseá sáownikowych nawet w obrĊbie jednej
klasy gramatycznej jest ogromna i wrĊcz niemoĪliwa do ogarniĊcia. Pomijając zatem róĪne teoretyczne i interesujące moĪliwoĞci badaĔ kolokacji, skupiĊ siĊ tu na
rozwiązaniach praktycznych.
Zasadniczo opis w sáowniku zmierza do ustalania moĪliwych poáączeĔ dwuczáonowych, czyli par kolokacyjnych typu: podstawa — kolokant, ale moĪe byü rozszerzony
i obejmowaü kolokacje záoĪone z wiĊkszej liczby skáadników — trzech, czterech itd.
I tu teĪ trzeba podjąü decyzjĊ, jak dalece chcemy pokazywaü uwarunkowania w áączliwoĞci danego wyrazu — czy ograniczyü siĊ tylko do związków dwuczáonowych,
czy teĪ informowaü o ustabilizowanych poáączeniach wielowyrazowych, dáuĪszych.
PrzyjĊcie tego drugiego rozwiązania prowadziü moĪe do ujmowania w sáowniku wielu
tzw. formuá pragmatycznojĊzykowych czy frazemów, np. zwrotów grzecznoĞciowych,
jak teĪ zbitek wyrazowych kliszowanych, odtwarzanych w tekstach wielokrotnie w takim samym skáadzie leksykalnym, np. w atmosferze wzajemnego zrozumienia (w stylu
publicystycznym).
Opis kolokacji rzeczownika powinien byü poprzedzony ustaleniami, w jakich schematach skáadniowych i w jakich funkcjach skáadniowych pojawia siĊ dany rzeczownik
— podstawa kolokacji. Materiaá leksykalny powinien byü bowiem przytaczany w porządku opartym na schematach strukturalnych, ukazujących miejsce danego rzeczownika-podstawy kolokacji w zdaniu. Oznacza to, Īe opis skáadniowy danej jednostki
sáownikowej powinien wyprzedzaü opis kolokacji wáaĞciwych tej jednostce.
Szczegóáowe problemy dotyczące opisu leksykograficznego kolokacji rzeczownika zamierzam pokazaü na przykáadzie rzeczowników: noc, stóá. Proponowany opis
kolokacji stosowany ma byü, rzecz jasna, osobno dla kaĪdego z wyróĪnionych znaczeĔ danego hasáa.
Jak wiadomo, rzeczownik przede wszystkim wystĊpuje jako czáon gáówny frazy
nominalnej. Pierwszym krokiem powinien byü zatem opis kolokantów pojawiających
siĊ w grupie nominalnej, w której czáonem gáównym jest wyraz-podstawa, z uwzglĊdnieniem informacji o ich szyku, czyli z podziaáem na kolokanty wystĊpujące w prepozycji (premodyfikatory) i kolokanty wystĊpujące w postpozycji (postmodyfikatory). NastĊpnie naleĪy pokazaü, jakie typy fraz, jakie czĊĞci mowy i ostatecznie jakie
jednostki leksykalne pojawiają siĊ jako premodyfikatory (np. dla nocy, stoáu moĪliwe
są w tej pozycji chyba tylko przymiotniki), a jakie jako postmodyfikatory. W pozycji
postmodyfikatora dla rzeczownika noc pojawiają siĊ zarówno przymiotniki (np. noc
poĞlubna), jak i grupy nominalne (np. noc Kupaáy, noc zamieszek, noc okupacji) oraz
grupy przyimkowe (np. noc z czwartku na piątek), dla rzeczownika stóá — teĪ przy-
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miotniki (np. stóá ogrodowy, kuchenny) i frazy przyimkowe (np. stóá do pracy, stóá na
jednej nodze, stóá na szeĞü osób), ale brak w tej pozycji fraz nominalnych.
WĞród wyliczanych kolokantów o ksztaácie grup nominalnych warto wprowadziü
porządek oparty na kryterium formalnym, a wynikający z formy fleksyjnej kolokantów
rzeczownikowych, czyli wyróĪniü np. najpierw grupy dopeániaczowe, potem ewentualne inne, np. celownikowe, narzĊdnikowe (o ile istnieją). Z kolei wĞród kolokantów o ksztaácie grupy przyimkowej porządek moĪe byü oparty albo na alfabetycznie
uáoĪonych przyimkach konstytuujących grupĊ, albo wedáug przypadków fleksyjnych,
wymaganych przez przyimki, czyli np. najpierw przyimki wymagające dopeániacza:
do, od..., potem wymagające biernika, dalej wymagające narzĊdnika, miejscownika itd.
Drugim krokiem w zakresie opisu kolokacji w obrĊbie grupy nominalnej byáoby
pokazanie, jak zachowuje siĊ badany rzeczownik uĪyty nie w pozycji czáonu gáównego, ale w pozycji czáonu zaleĪnego grupy nominalnej ukonstytuowanej przez jakiĞ
inny rzeczownik. MoĪliwy ukáad np. dla rzeczownika noc to sytuacja, gdy wystĊpuje on w pozycji postmodyfikatora przy innym rzeczowniku — czáonie gáównym, np.
Ğrodek nocy, prawo pierwszej nocy, a dla rzeczownika stóá np. róg stoáu, szczyt stoáu.
NaleĪaáoby takĪe informowaü o kolokacjach, w których badany rzeczownik, bĊdąc
w pozycji postmodyfikatora, zazwyczaj wspóáwystĊpuje z okreĞlonym przyimkiem,
np. pod osáoną nocy. W wypadku kontekstów, w których waĪny okazuje siĊ przyimek, zazwyczaj naleĪy wskazaü kolokacje nie dwuczáonowe, ale záoĪone z wiĊkszej
liczby czáonów.
NastĊpny krok to ukazanie áączliwoĞci rzeczownika związanej z czáonem gáównym
wyraĪenia zdaniowego, czyli z czasownikiem. Czasownik jako nadrzĊdnik w związkach skáadniowych otwiera pozycje dla swoich argumentów oraz ewentualnych fraz
okolicznikowych. Po pierwsze, naleĪy pokazaü typową áączliwoĞü z czasownikami, dla
których badany rzeczownik pojawia siĊ w pozycji pierwszego argumentu, czyli podmiotu. Tu np. dla rzeczownika noc charakterystyczne są pewne uzualne ograniczenia
i z nich trzeba zdaü sprawĊ, po prostu wyliczając werbalne kolokanty, np. noc zapada, robi siĊ/zrobiáa siĊ. Drugi punkt opisu to ukazanie struktur werbalnych, w których
badany rzeczownik wypeánia pozycjĊ dopeánienia. Tu teĪ warto przedstawiaü materiaá
leksykalny w porządku wynikającym z formy gramatycznej dopeánienia, począwszy od
dopeánieĔ w formie dopeániacza, a skoĔczywszy na miejscowniku, np. dla rzeczownika stóá byáby to nastĊpujący ukáad dopeánieĔ bezprzyimkowych: dopeániaczowe —
brak, celownikowe — brak, biernikowe: nakryü stóá, rozáoĪyü stóá itd., narzĊdnikowe
— brak. W wypadku dopeánieĔ przyimkowych moĪna albo wyliczaü je osobno (znów
wedáug przyimków lub wedáug form przypadków związanych z okreĞlonymi przyimkami), albo — co moĪe byü ze wzglĊdów znaczeniowych czasem lepsze — poáączyü
opis dopeánieĔ z przyimkiem i bez, porządkując je po prostu wedáug przypadków, co
daáoby taki wynik dla rzeczownika stóá: dopeánienia dopeániaczowe bez przyimka
i przyimkiem: u-siąĞü/siadaü do stoáu, wstaü od stoáu...; dopeánienia biernikowe bez
przyimka i z przyimkiem: nakryü stóá, rozáoĪyü stóá...; postawiü/stawiaü coĞ na stóá;
dopeánienia narzĊdnikowe bez przyimka i z przyimkiem: siedzieü za stoáem; siadaü,
zasiąĞü/zasiadaü za stoáem; dopeánienia miejscownikowe: siedzieü przy stole; posa-
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dziü/sadzaü (kogoĞ) przy stole a. za stoáem, z/gromadziü siĊ, zebraü/zbieraü siĊ przy
stole; poáoĪyü/káaĞü, postawiü/stawiaü (coĞ) na stole.
Trzeba teĪ rozstrzygnąü, czy kolokanty werbalne danego rzeczownika bĊdą podawane w formie bezokolicznika czy w formie osobowej. Bardziej naturalne jest ich
wyliczanie w formie osobowej (zwáaszcza gdy badany rzeczownik zajmuje pozycjĊ
podmiotu, por. noc zapaĞü/zapadaü? w porównaniu z noc zapadáa). Istotne jest teĪ
podawanie informacji, czy oba czáony pary aspektowej czasownika áączą siĊ z danym
rzeczownikiem, czy tylko jeden, bo tu teĪ mogą siĊ zaznaczaü pewne waĪne semantyczne lub uzualne ograniczenia. NajporĊczniej jest podawaü co najmniej dwie formy:
czasownika dokonanego w czasie przeszáym i czasownika niedokonanego w czasie
teraĨniejszym, czyli np. noc zapadáa/zapada, zrobiáa siĊ/robi siĊ itd., stóá stoi, ugina
siĊ pod ciĊĪarem czegoĞ/od czegoĞ.
PrzejdĨmy teraz do omówienia problemów związanych z pozostaáymi funkcjami
skáadniowymi rzeczownika. Dla wybranego sondaĪowo rzeczownika noc charakterystyczne jest szerokie pole uĪyü w pozycji skáadniowej fraz zasadniczo od czasownika niezaleĪnych, czyli w funkcji skáadniowej okoliczników. Formalnie frazy te mają
ksztaát frazy nominalnej bezprzyimkowej (np. nocą, tej nocy) albo przyimkowej (w nocy, w tĊ noc). Funkcjonalnie przewaĪa tu funkcja okolicznika czasu, która realizuje
siĊ w kilku bardziej szczegóáowych podgrupach znaczeniowych typu: „kiedy”, „do
kiedy”, „od kiedy”, „na kiedy”, „jak czĊsto”, „jak dáugo”. Warto te szczegóáowe funkcje semantyczne okolicznika wychwyciü, grupując wyraĪenia w odpowiednie klasy
znaczeniowe, odpowiadające na wyliczone wyĪej róĪne pytania o czas. Natomiast dla
rzeczownika stóá najistotniejsze są frazy przyimkowe uĪywane w funkcji okolicznika miejsca z podtypami znaczeniowymi: „gdzie”, „skąd” „dokąd”, czyli np. na stole,
przy stole, za stoáem; ze stoáu, od stoáu; na stóá, do stoáu.
W redagowaniu czĊĞci hasáa zdającej sprawĊ z áączliwoĞci danego rzeczownika
istotna jest teĪ decyzja, w jakim porządku w danym miejscu, wyznaczonym przez
pozycjĊ skáadniową, bĊdą wyliczane ewentualne kolokanty. Leksykalne wypeánienia
pozycji skáadniowych przyrzeczownikowych powinny byü podawane w ukáadzie nastĊpującym: od poáączeĔ swobodnych, ale najbardziej typowych i najczĊstszych, empirycznie potwierdzonych w uzusie, co powinno znajdowaü potwierdzenie w danych
frekwencyjnych czerpanych np. z korpusów jĊzyka polskiego, przez poáączenia niecaákowicie swobodne, ale teĪ jeszcze nieidiomatyczne, do fraz caákowicie ustalonych,
stanowiących staáe związki frazeologiczne o naddanym znaczeniu, niewyprowadzalnym ze znaczenia skáadników. W opisie ten ostatni typ, czyli frazy idiomatyczne (tzn.
poáączenia staáe o idiomatycznym znaczeniu) powinny byü jasno wyodrĊbnione, tak
zresztą jak wszelkie idoimatyzmy związane z innymi hasáami sáownikowymi. W strukturze artykuáu hasáowego byáyby one „zanurzone” wewnątrz, ale odpowiednio graficznie wyodrĊbnione, w przykáadowych hasáach przytoczonych poniĪej w zakoĔczeniu
tego artykuáu są zapisane po prostu drukiem wytáuszczonym. PoniewaĪ stanowiü bĊdą
odrĊbny obiekt leksykograficzny, to wyobraĪamy sobie, Īe w wersji elektronicznej
sáownika po klikniĊciu na ów idiomatyzm wyĞwietli siĊ uĪytkownikowi peány artykuá
hasáowy jemu poĞwiĊcony.
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Osobnym problemem jest pytanie o stopieĔ szczegóáowoĞci informacji na temat
moĪliwoĞci wypeániania pozycji przyrzeczownikowych okreĞlonym materiaáem leksykalnym. Po pierwsze, trzeba ustaliü, na ile opis ma byü wyczerpujący, jeĞli chodzi
o wskazanie uwarunkowaĔ skáadniowych wpáywających na áączliwoĞü leksykalną.
Czy uwzglĊdniaü wszystkie moĪliwe pozycje skáadniowe, w jakich jest uĪywany dany
rzeczownik, czy nie? Po drugie, trzeba rozstrzygnąü, czy o sposobie wypeániania pozycji informowaü, nazywając klasy semantyczne dopuszczalnych okreĞleĔ, czy wyliczaü kolokanty, a jeĞli tak to: czy tylko te najczĊstsze, czy wszystkie potwierdzone
w materiale, jaki próg czĊstoĞci przyjąü? MoĪna zaproponowaü nastĊpujące rozwiązanie praktyczne — podawaü kolokanty przez wyliczenie, ale grupowaü je wedáug
przynaleĪnoĞci do pewnej ogólniejszej klasy znaczeniowej, np. wyliczając kolokanty
przymiotnikowe nocy wystĊpujące w prepozycji, porządkowaü je, najpierw podając
odnoszące siĊ do ‘trwania nocy’ (dáuga, krótka), potem do ‘natĊĪenia Ğwiatáa’ (ciemna, czarna, jasna, ksiĊĪycowa, bezksiĊĪycowa, gwiaĨdzista), dalej do ‘pogody’ (ciepáa,
zimna, gorąca, upalna, burzowa, deszczowa, pogodna), ‘pory roku’ (wiosenna, letnia,
zimowa), ‘miesiąca’ (sierpniowa), ‘dnia tygodnia’ (poniedziaákowa), okreĞlające, jak
noc jest oceniana przez czáowieka (ponura, straszna, czarna, ciĊĪka), jak jest charakteryzowana z punktu widzenia przejawianej przez czáowieka aktywnoĞci czy dziaáalnoĞci (bezsenna). Kolokanty przymiotnikowe rzeczownika stóá teĪ byáyby wyliczane
w ten sposób, por. kwadratowy, prostokątny, owalny, okrągáy, podáuĪny, dáugi, szeroki,
wąski s. (‘ksztaát stoáu’); s. drewniany, kamienny, marmurowy a. z drewna, kamienia,
marmuru; s. dĊbowy (‘materiaá, z którego zrobiony jest stóá’); s. na jednej nodze,
trzech nogach; s. rozkáadany, rozsuwany (‘forma stoáu’); s. na cztery osoby (‘rozmiar
stoáu’); s. kuchenny, jadalny, ogrodowy; konferencyjny, prezydialny, negocjacyjny;
s. do pracy (‘przeznaczenie stoáu’); gáówny s. (‘hierarchia w pewnym porządku’). Nie
jest konieczne w sáowniku nazywanie wprost tak pogrupowanych klas okreĞleĔ, ale
taki semantycznie uwarunkowany porządek wydaje siĊ wskazany, bo pozwala ewentualnie uĪytkownikowi bez popeánienia báĊdu w sposób sensowny, jeĞli to konieczne,
dokonaü ewentualnego wyboru leksykalnego, rozszerzającego typowy, poĞwiadczony w tekstach zakres áączliwoĞci. Innym praktykowanym czĊsto rozwiązaniem jest
ukáad alfabetyczny kolokantów w ramach danej pozycji skáadniowej. OczywiĞcie,
taki ukáad nie wnosi Īadnych informacji dla uĪytkownika sáownika, jest wiĊc mniej
godny zalecenia. JeĞli chodzi o grupowanie kolokantów w pewne klasy semantyczne,
to moĪna teĪ dodatkowo informowaü o tym, czy dana klasa kolokantów jest otwarta (dając np. na koĔcu wyliczenia wielokropek) czy przeciwnie — jest zamkniĊta
(dając tu Ğrednik).
W dalszej czĊĞci warto wprowadziü jako osobne pole opisu informacje o strukturach porównawczych, budowanych z udziaáem danego rzeczownika. Tu z uwzglĊdnieniem dwóch typów struktur: pierwszej, gdy rzeczownik jest czáonem okreĞlanym, czyli
mamy ukáad: noc jak..., i drugiej, gdy rzeczownik jest czáonem porównawczym, czyli
wystĊpuje w ukáadzie: ... jak noc, np. brzydki jak noc. Ze wzglĊdu na znaczną róĪnorodnoĞü formalną wyraĪeĔ porównawczych warto teĪ zastosowaü tu pewien porządek
oparty na kryteriach formalnych. W typie pierwszym — porządkowaü od porównaĔ
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z drugim czáonem przymiotnikowym do tych z drugim czáonem rzeczownikowym.
W typie drugim — wedáug czĊĞci mowy budujących pierwszy czáon porównania, czyli
najpierw rzeczowniki, potem przymiotniki, potem ewentualnie frazy werbalne.
W opisie kolokacji nie powinno teĪ zabraknąü informacji dotyczących wartoĞci
stylistycznej danego związku wyrazowego, jak i innych pragmatycznych warunków
jego uĪycia. Tu miaáby zastosowanie system kwalifikatorów ogólnie przyjĊtych w sáownikach do charakteryzowania wszystkich haseá.
Dla badania i opisu kolokacji najwaĪniejszą podstawą Ĩródáową powinien byü bogaty korpus danych jĊzykowych, z którego pochodziáyby przykáady. Bardzo istotnym
czynnikiem przesądzającym przecieĪ o faktycznej, empirycznie potwierdzonej áączliwoĞci danego wyrazu w danym okresie historycznym czy w danych typach tekstów
jest frekwencja. Dlatego tak pomocne moĪe byü zastosowanie narzĊdzi komputerowych
— wyszukiwarek pozwalających wydobyü z korpusu poĪądane kolokacje.
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PRZYKàADOWE HASàA
NOC
I.

[frazy nominalne]:
1. [z rzeczownikiem noc w pozycji czáonu gáównego frazy]:
1.1. [z rozwiniĊciami w prepozycji 1. przymiotnikowymi; ukáad §noc]: krótka, dáuga;
ciemna, czarna, jasna, gwiaĨdzista, ksiĊĪycowa, bezksiĊĪycowa; pogodna, pochmurna, burzowa, deszczowa, ciepáa, gorąca, upalna, zimna, mglista; cicha, gáucha; wiosenna, letnia, zimowa...; sierpniowa...; poniedziaákowa...; ponura, straszna, czarna;
bezsenna; ¨ Wielka Noc a. Wielkanoc ‘def.’; ¨ biaáe noce ‘def.’
1.2. [z rozwiniĊciami w postpozycji: ukáad noc §:] 1. [przymiotnikowymi]: jazzowa,
kabaretowa; noc poĞlubna; ¨ noc sylwestrowa ‘def.’, ¨ noc ĞwiĊtojaĔska ‘def.’;
¨ noc polarna ‘def.’; ¨ noc krysztaáowa ‘def.’ 2. [w formie frazy przyimkowej]:
noc z (czwartku) na (piątek); 3. [w formie frazy nominalnej]: 1. [dopeániaczowej]:
noc poetów, noc muzeów; noc (zamieszek... i inne nazwy wydarzeĔ); met. noc okupacji, noc niewoli; ¨ noc Ğw. Bartáomieja ‘def.’, ¨ noc dáugich noĪy ‘def.’; ¨ noc
Kupaáy ‘def.’
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[z rzeczownikiem noc w pozycji czáonu zaleĪnego w grupie nominalnej z innym czáonem gáównym]: 2.1. [frazy dopeániaczowe]: Ğrodek nocy; mroki, ciemnoĞci nocy; ¨ prawo 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 skáadniowej podmiotu]: byáa/jest n.; n. idzie, nadeszáa/nadchodzi, nastaáa/nastaje, zrobiáa siĊ/robi siĊ, zapadáa/zapada, skoĔczyáa siĊ/koĔczy siĊ; n. zaskoczyáa
(kogoĞ)(gdzieĞ)
2. [noc w pozycji skáadniowej dopeánienia]: 1. [bezprzyimkowego]: 1.1. [biernikowego]:
(ktoĞ) miaá/ma ciĊĪką noc; przespaá caáą noc
3. noc w pozycji skáadniowej okolicznika: spaá w nocy, budziá siĊ w nocy/po nocy; {coĞ}
Ğniáo siĊ {komuĞ} w nocy; pracowaá do póĨna w noc/do póĨnej nocy ¨ táuc siĊ po nocy
‘def.’
III. [noc w funkcji frazy okolicznikowej]:
1. [temporalnej bezprzyimkowej]: ‘kiedy?’: tej, pewnej, nastĊpnej, którejĞ, kaĪdej... nocy;
nocą; nocami; dniem i nocą, dniami i nocami, ‘jak dáugo?’ caáą noc; caáe noce, caáymi
nocami; dáugo w noc; od Ğwitu do nocy; od rana do nocy
2. [temporalnej przyimkowej]: 1. ‘kiedy?’: w nocy; we dnie i w nocy; w (ksiĊĪycową, jasną...)
noc; 2. ‘jak czĊsto?’: co noc a. co nocy; noc w noc; 3. ‘do kiedy?’ do póĨna w noc; do
póĨnej nocy; 4. ‘na kiedy?’: (np. otworzyá okno) na noc; pracowaá na noc
3. [innej]: (robiü coĞ) pod osáoną nocy
IV. [porównania]: 1. [ukáad: noc jak§]; 2. [ukáad §jak noc]: brzydki jak noc, ponury jak noc; czarny jak noc; 3. podobny jak dzieĔ do nocy
V. [przysáowia i powiedzenia]: ĝmierü — jak záodziej — przychodzi nocą; Nocą wszystkie koty są
czarne
VI. [skrzydlate sáowa]: nocą gwiazdy siĊ kocą
2.

STÓà

znaczenie 1. ‘mebel w formie poziomego, równego blatu, umieszczonego na odpowiedniej wysokoĞci, zwykle opartego na czterech nogach, sáuĪy do siedzenia przy nim, jedzenia posiáków i innych zajĊü’
I.
[frazy nominalne]:
1. [fraza nominalna z s. w centrum]: kwadratowy, prostokątny, owalny, okrągáy, podáuĪny,
dáugi, szeroki, wąski s.; s. drewniany, kamienny, marmurowy a. z drewna, kamienia, marmuru; s. dĊbowy; s. na jednej nodze, trzech nogach; s. rozkáadany, rozsuwany; s. na cztery
osoby; s. kuchenny, jadalny, ogrodowy; konferencyjny, prezydialny, negocjacyjny; s. do
pracy; gáówny s.; ¨ okrągáy stóá ‘rozmowy prowadzone w poszukiwaniu kompromisu
miĊdzy skonfliktowanymi stronami: przedstawicielami wáadzy, instytucji, partii, krajów’:
rozmowy, obrady, konferencja okrągáego stoáu; zorganizowaü o.s. ¨ Okrągáy Stóá ‘def.’
s. obrad
2. [fraza nominalna z s. w pozycji zaleĪnej]: noga od s., krawĊdĨ, blat, róg, szczyt, koniec
stoáu; dekoracja stoáu; akcesoria do stoáu; obrus, serweta na stóá; miejsce za stoáem/przy
stole; ¨ wspólnota stoáu i áoĪa a. stóá i áoĪe ‘wspólnota majątkowa i dotycząca wspóáĪycia seksualnego miĊdzy maáĪonkami’; ¨ okruchy z paĔskiego stoáu ‘def.’
II. [frazy werbalne]:
2.1. [fraza werbalna s. jako podmiot]: s. stoi (gdzieĞ), s. chwieje siĊ; gnie siĊ, ugina siĊ od
czegoĞ, pod ciĊĪarem czegoĞ
2.2. [fraza werbalna: s. jako dopeánienie]:
2.2.1. [dopeániaczowe z przyimkiem lub bez]: siadaü, u/siąĞü, zasiąĞü/zasiadaü do stoáu;
za/prosiü/zapraszaü (kogoĞ) do stoáu; pchaü siĊ do stoáu; podaü/podawaü do stoáu

Z problemów sáownikowego opisu áączliwoĞci rzeczownika

77

¨ nakryü/nakrywaü do stoáu ‘def.’; wstaü/wstawaü od stoáu, odejĞü od stoáu; sprzątnąü/
sprzątaü (coĞ) ze stoáu, zebraü/zbieraü (coĞ) ze stoáu
2.2.2. [biernikowe]: rozáoĪyü, záoĪyü s.; nakryü s.; rozstawiü, ustawiü, zsunąü, rozsunąü
stoáy, zastawiü stóá (czymĞ); poáoĪyü/káaĞü, postawiü, stawiaü (coĞ) na stóá; ¨ wyáoĪyü
(wszystkie) karty na stóá ’def.’; ¨ uderzyü/rąbnąü piĊĞcią w stóá ‘def.’
2.2.3. [narzĊdnikowe]: siedzieü za stoáem; siadaü, zasiąĞü/zasiadaü za stoáem
2.2.4. [miejscownikowe]: siedzieü przy stole; posadziü/sadzaü (kogoĞ) przy stole a. za stoáem’
z/gromadziü siĊ, zebraü/zbieraü siĊ przy stole; poáoĪyü/káaĞü, postawiü/stawiaü (coĞ)
na stole
III. [fraza okolicznikowa miejsca]: ‘gdzie?’, (coĞ) stoi, leĪy na stole; poáoĪyü/káaĞü, postawiü/stawiaü (coĞ) na stole a. na s.
IV. [porównania]: gáadki, równy jak s. ‘o drodze, terenie, po którym coĞ jedzie’; (jechaü, lecieü,
poruszaü siĊ ...) równo jak po stole
V. [przysáowia]: uderz w stóá, a noĪyce siĊ odezwą ‘uĪywane jako komentarz w sytuacji, gdy ktoĞ
bierze do siebie to, o czym mowa’
VI. [skrzydlate sáowa]: s. z powyáamywanymi nogami ‘wyraĪenie sprawdzające biegáoĞü wymowy
i dykcjĊ mówiącego’
znaczenie 2. ‘to, co jest na stole przygotowane do jedzenia wraz z nakryciami, zastawą i dekoracją’:
1. [fraza nominalna z s. w centrum]: Ğwiąteczny, wigilijny, wielkanocny, weselny, biesiadny; szlachecki s.; s. wáoski; ubogi, bogaty; ¨ stóá szwedzki ‘def.’; stóá paĔski a. PaĔski rel. ‘def.’; przystĊpowaü do stoáu PaĔskiego
2. [fraza nominalna z s. jako czáonem zaleĪnym]: rozkosze, uciechy stoáu, specjaáy (jakiegoĞ) stoáu
znaczenie 3. ‘mebel podobny do stoáu, ale przystosowany do specjalnych funkcji, związanych z grami, czynnoĞciami zawodowymi itp.’:
1. [fraza nominalna z s. w centrum]: s. bilardowy, do masaĪu, do gry; kreĞlarski, montaĪowy, laboratoryjny, operacyjny, pingpongowy a. do pingponga, rehabilitacyjny, szlifierski

