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Z zagadnieĔ opisu leksykograficznego przymiotników
relacyjnych (na przykáadzie przymiotników z sufiksem -owy)*
1. Wprowadzenie
Celem rozwaĪaĔ podjĊtych w niniejszym artykule jest omówienie problemów teoretycznych związanych z przymiotnikami z formantem -owy, a przede wszystkim wykazanie róĪnorodnoĞci w sposobie opisywania interesujących nas jednostek leksykalnych
w sáownikach. RóĪnorodnoĞü ta czĊsto bowiem objawia siĊ brakiem konsekwencji
w opisie leksykograficznym.
RozwaĪania nasze bĊdą podzielone na trzy czĊĞci: najpierw przedstawimy najwaĪniejsze ustalenia teoretyczne na temat przymiotników na -owy, jakie daje siĊ wydobyü
ze wspóáczesnych opracowaĔ gramatycznych; w nastĊpnej kolejnoĞci analizowaü bĊdziemy dostĊpny materiaá leksykograficzny, wybrany z trzech nowszych sáowników
ogólnych: SWJPDun, ISJP i USJP; w czĊĞci zaĞ koĔcowej przedstawimy wstĊpną koncepcjĊ opracowania tych przymiotników w WSJP.
1.1. ProduktywnoĞü formantu -owy
Derywacja afiksalna, a z taką mamy do czynienia w przypadku przymiotników zakoĔczonych na -owy, to w jĊzyku polskim podstawowy, a zarazem najczĊstszy sposób tworzenia nowych jednostek leksykalnych. Co wiĊcej, format -owy wykazuje siĊ ogromną
aktywnoĞcią sáowotwórczą i jak piszą autorzy tzw. Īóátej gramatyki, cechuje siĊ on „nieograniczoną niemal produktywnoĞcią” (Grzegorczykowa, Puzynina 1984: 328). Z ustaleĔ H. Jadackiej wynika, iĪ przyrostek -owy razem z sufiksami -ski oraz -ny znajduje siĊ
w pierwszej trójce najbardziej produktywnych formantów, a co waĪne, ma on przewagĊ
nad formantem -ny, o czym decydują wzglĊdy morfologiczne (zob. Jadacka 2001: 60–62,
101–102). ZauwaĪalny we wspóáczesnej polszczyĨnie przyrost nowych przymiotników
* Praca naukowa finansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2007–2012 jako projekt rozwojowy (R 17 004 03).
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zakoĔczonych na -owy wynika bowiem wprost z áatwoĞci tworzenia kolejnych derywatów,
co zdaniem A. Grybosiowej áączy siĊ z oddziaáywaniem dwóch ogólnych zjawisk jĊzykowych, jakie wystĊpują w sáowotwórstwie. Pierwszym z nich, jak uwaĪa badaczka, jest
„usuwanie alternacji jako wspóáformantu, bĊdącego rezultatem jednej z kolejnych operacji
przeksztaácających podstawĊ w procesie derywacji”, zaĞ drugim — „osáabienie róĪnicy
miĊdzy derywacją a fleksją wskutek wzrastającej regularnoĞci sáowotwórczej” (Grybosiowa 2003: 85). Pierwsze zjawisko áączy siĊ z atrakcyjnoĞcią, a wiĊc i produktywnoĞcią
formantów nie wywoáujących zmian alternacyjnych w wygáosie tematu, a są to sufiksy
rozpoczynające siĊ od samogáoski a, czyli -ark(a), -acz, -arni(a), -alni(a), -alnik oraz formanty zawierające wáaĞnie morfem -ow-, jak -ow(y), -owiec, -ownik, -ownictwo, -ownia,
-owoĞü. Grybosiowa podkreĞla, Īe aktywnoĞü sáowotwórcza przyrostka z morfemem
-ow- we wspóáczesnej polszczyĨnie nie jest czymĞ nowym, lecz przypomina trwające do
niedawna „zjawisko ekspansji koĔcówek fleksyjnych zawierających ten morfem, a wiĊc
-owi, -owie, -ów (Grybosiowa 2003: 86). Formant -owy jest jednak nie tylko bardzo produktywnym Ğrodkiem budowania nowych przymiotników, zwáaszcza tych derywowanych
od podstaw obcych, a nienotowanych jeszcze przez najnowsze sáowniki jĊzyka polskiego,
jak focusowy (badania focusowe) offowy (spektakl offowy) czy multipleksowy (mulitpleksowy rejestrator wizji). Omawiany tu sufiks rywalizuje ponadto z innymi formantami,
gáównie ze wspomnianym wczeĞniej formantem -ny, czego rezultatem jest zjawisko tzw.
dubletów sáowotwórczych. Przymiotniki zakoĔczone na -owy wspóáwystĊpują mianowicie
i konkurują z derywatami utworzonymi juĪ wczeĞniej od tej samej podstawy, by wymieniü tylko takie przykáady, jak ĞnieĪny / Ğniegowy, kwietny / kwiatowy czy droĪny / drogowy,
polny / polowy oraz wieczorny / wieczorowy1. Jak pisze D. Buttler, te wspóáwystĊpujące
formacje przymiotnikowe niekiedy „funkcjonują na zasadzie wariantów, nie zróĪnicowanych pod wzglĊdem semantycznym”, np. aferowy / aferalny2, „niekiedy zaĞ stanowią
odrĊbne jednostki leksykalne o zakresach caákowicie róĪnych”, np. godzinowy / godzinny3,
„a w wielu wypadkach charakteryzuje je czĊĞciowa wymiennoĞü wobec nieskoĔczonego
jeszcze podziaáu znaczeĔ”, np. Ğniegowy / ĞnieĪny4 (Buttler 1984: 340). Przywoáane zjawisko jest o tyle waĪne, Īe pojawianie siĊ przymiotnikowych dubletów sáowotwórczych
jest procesem bardzo Īywotnym we wspóáczesnym jĊzyku polskim, o czym Ğwiadczą
coraz to nowsze pary, jak choüby medialny / mediowy (wystĊpujący w nastĊpujących ko1

Przykáady podajemy za: Grybosiowa 2003: 86, Buttler 1984: 350, 351. Na temat pary
polny / polowy zob. teĪ Miodek 1983: 70–71.
2
Jak podaje USJP, aferowy to przym. od afera (w znaczeniu ‘nieuczciwe, oszukaĔcze, kolidujące z prawem przedsiĊwziĊcie, zwykle z udziaáem wielu osób’), np. przestĊpczoĞü aferowa. Natomiast
aferalny to ‘mający charakter, znamiona afery, przestĊpstwa’: Sprawa miaáa posmak aferalny.
3
Godzinny oznacza ‘trwający godzinĊ’ (godzinne przemówienie, godzinna przerwa). Przymiotnik godzinowy oznacza z kolei ‘mający związek z godziną, odnoszący siĊ do godziny jako
jednostki czasu’ (por. harmonogram godzinowy, stawka, wskazówka godzinowa) (zob. SJPDun).
4
Buttler zauwaĪa, Īe leksem ĞnieĪny ma jedno wáasne znaczenie, którego brak przymiotnikowi Ğniegowy, mianowicie ‘taki jak Ğnieg, w kolorze Ğniegu, biaáy jak Ğnieg’. Nie moĪemy zatem
powiedzieü Ğniegowe zĊby czy Ğniegowa siwizna. Zamiennie jednak moĪna uĪywaü tych dwóch formacji w takich poáączeniach wyrazowych, jak pokrywa ĞnieĪna / Ğniegowa, burza ĞnieĪna / Ğniegowa
czy zaspy ĞnieĪne / Ğniegowe (Buttler 1984: 346–347).
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lokacjach: dom mediowy, strategia mediowa, badania cross-mediowe), okienny / oknowy
(wyĞwietlacz oknowy) czy modny / modowy (ĞwiĊto modowe, branĪa modowa)5. Tworzenie
nowych przymiotników pochodnych od tej samej podstawy naleĪy powiązaü nie tylko
z dąĪeniem do uproszczenia jĊzyka, wynikającym z atrakcyjnoĞci fonetycznej, która tkwi
w braku modyfikacji tematu oraz rozpoczĊciu sufiksu w postaci samogáoski, co pozwala
uniknąü trudnych do wyartykuáowania zbitek spóágáoskowych. Z drugiej bowiem strony
dublety sáowotwórcze są efektem oddziaáywania takiej tendencji w jĊzyku, która ma na
celu osiąganie przez jednostki leksykalne coraz wiĊkszej precyzji znaczeniowej.
1.2. WielomotywacyjnoĞü przymiotników zakoĔczonych na -owy
Jak napisano wczeĞniej, Grybosiowa wspomina równieĪ o drugim ogólnym zjawisku
jĊzykowym w sáowotwórstwie, które dotyczy „wzrastającej w niektórych kategoriach
sáowotwórczych regularnoĞci i przewidywalnoĞci rezultatu derywacji”, a przejawia
siĊ miĊdzy innymi w formie uchylenia ograniczeĔ w tworzeniu przymiotników denominalnych z formantem -owy (Grybosiowa 2003: 87). Uchylenie, o jakim wspomina
badaczka, moĪna odnieĞü zarówno do wzrastającej liczby adiektywów derywowanych
od rzeczowników abstrakcyjnych zakoĔczonych na -oĞü, np. wolnoĞciowy, efektywnoĞciowy, postsolidarnoĞciowy (USJP), jak teĪ wiąĪe siĊ z rosnącą frekwencją przymiotników z sufiksem -owy tworzonych od rzeczowników dewerbalnych typu -enie, -anie,
np. zgáoszeniowy, mieszkaniowy, obciąĪeniowy (USJP). Przyrost tego rodzaju adiektywów moĪna równieĪ táumaczyü terminologizacją jĊzyka oraz tendencją do powstawania tworów seryjnych i powielania okreĞlonego, regularnego modelu derywacji (zob.
Grybosiowa 2003: 87–92, Grybosiowa 1980). Zwraca siĊ takĪe uwagĊ na obecnoĞü
przymiotników z -owy motywowanych przez podstawy czasownikowe. Choü zjawiska
tego nie uwzglĊdnia siĊ na przykáad w „Īóátej gramatyce”, gdyĪ formant -owy nie pojawia siĊ w opisie derywatów dewerbalnych w ogóle (zob. Kallas 1984: 415, tabela),
lecz opisuje siĊ go tylko w derywatach odrzeczownikowych, odprzysáówkowych oraz
od wyraĪeĔ przyimkowych, to nie umyka ono uwadze badaczy. Pisze o tym miĊdzy
innymi K. Kleszczowa, zaznaczając, Īe „najbardziej uderzające w porównaniu ze stanem staropolskim jest derywowanie przymiotników za pomocą -owy od rzeczowników
niesubstancjalnych, takĪe od czasowników, np. dąĪeniowy, napadowy, wybuchowy,
wyjazdowy. Tym bardziej zaciera siĊ specyfika wyjĞciowego sufiksu -owy, jego odrzeczownikowy substancjalny charakter” (Kleszczowa 2003: 166). Warto w tym miejscu,
choü w kilku sáowach, wspomnieü o problemie budowania parafrazy sáowotwórczej
przymiotników odczasownikowych z -owy. Parafraza ta zaleĪy mianowicie od kontekstu i moĪe byü sformuáowana albo za pomocą rzeczownika odczasownikowego, albo
przez odpowiedni czasownik, np. przepustka wjazdowa ‘przepustka na wjazd’, brama
wjazdowa ‘brama, przez którą siĊ wjeĪdĪa’ (za: Urban 1998a: 28). DowolnoĞü wyboru
5

Kolokacje, w jakich pokazujemy uĪycie przymiotników mediowy, oknowy, modowy, podajemy za wyszukiwarką internetową www.google.pl. Leksemy te, poza wyrazem modowy (notowanym
przez Smóákową, zob. Smóákowa 2001), nie posiadają notacji sáownikowej.
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miĊdzy tymi dwoma sposobami parafrazowania jest, jak twierdzą niektórzy badacze,
ograniczona. B. Kreja uwaĪa, Īe w przypadku sáownictwa terminologicznego wiĊkszoĞü
przymiotników lepiej parafrazuje siĊ przy uĪyciu czasowników, np. wybuchowa substancja ‘mogąca wybuchnąü, wybuchająca’ (zob. Kreja 1996: 243–245, za: Urban 1998:
28). Zdaniem Urban ze stanowiskiem tym moĪna siĊ zgodziü, ale tylko po czĊĞci. Badaczka twierdzi, iĪ interpretacja czasownikowa przymiotników na -owy jest faktycznie
czĊsto lepsza niĪ rzeczownikowa i trzeba by ją traktowaü jako podstawową, np. artykuá
handlowy to raczej ‘artykuá, którym siĊ handluje”, a nie ‘artykuá podlegający handlowi’.
JeĞli jednak, jak pisze Urban w artykule na temat wielomotywacyjnoĞci przymiotników,
„pociąga to za sobą komplikacje w podziale strukturalnym derywatu, a w konsekwencji
wydzielenie formantu izolowanego, wydaje siĊ, Īe pierwszeĔstwo powinno siĊ oddaü [...]
kryterium formalnemu” (Urban 1998a: 28). Mając bowiem do wyboru dwie parafrazy
przymiotnika rysunkowy w kontekĞcie blok rysunkowy, mianowicie ‘blok, w którym siĊ
rysuje’ oraz ‘blok, który przeznaczony jest do rysunków’, widaü, Īe lepiej parafrazuje
siĊ przy uĪyciu czasownika. Uznawszy bowiem w powyĪszym przykáadzie czasownik
za podstawĊ utworzonego derywatu, zmuszeni jesteĞmy do wydzielenia nietypowego
formantu -unkowy. Z tej przyczyny Urban opowiada siĊ za wyborem podstawy w postaci rzeczownika odczasownikowego, gdyĪ pozwala to, jej zdaniem, na zachowanie
standardowego podziaáu derywatu z formantem -owy.
1.3. WielofunkcyjnoĞü formantu -owy
Z interesującym nas formantem wiąĪe siĊ jeszcze jedna istotna cecha, jaką jest jego wielofunkcyjnoĞü, a w konsekwencji niejednoznacznoĞü. Kleszczowa, porównując okres
staropolski ze wspóáczesnym stanem polszczyzny w kontekĞcie specjalizacji formantów, podkreĞla to, Īe wygasa posesywny charakter omawianego formantu, co wynika
ogólnie z tendencji do wycofywania siĊ dzierĪawczoĞci z derywacji przymiotnikowej.
Ta wartoĞü znaczeniowa jest bowiem przenoszona z poziomu sáowotwórczego jĊzyka
na poziom skáadniowy (ojcowy kapelusz — kapelusz ojca) (Kleszczowa 2003: 167, zob.
teĪ Szlifersztejnowa 1960). Formant -owy, podobnie zresztą jak -ny, jest niewyspecjalizowany funkcjonalnie. Oznacza to, Īe obsáuguje on wszystkie trzydzieĞci trzy relacje
semantyczne, wyróĪnione przez Kallas (zob. Kallas 1985: 429, tabela II). Relacje te
dotyczą związku miĊdzy desygnatem rzeczownika okreĞlanego a desygnatem podstawy.
Ustalając zatem znaczenie derywatów przymiotnikowych, w tym adiektywów zakoĔczonych na -owy, okreĞla siĊ znaczenia kontekstowe, czyli bierze siĊ pod uwagĊ wáaĞnie
funkcje, jakie peánią one wzglĊdem okreĞlanych rzeczowników. Trzeba zaznaczyü, Īe
bywają i takie derywaty, które wchodzą w kilka relacji semantycznych, w zaleĪnoĞci
od okreĞlanego rzeczownika, posiadają wiĊc one kilka znaczeĔ kontekstowych, jak na
przykáad przymiotnik samochodowy: 1) silnik samochodowy (relacja: caáoĞü wzglĊdem
czĊĞci), 2) salon samochodowy (obiekt), 3) transport samochodowy (Ğrodek czynnoĞci)
(za: Urban 1998b: 51). PoniĪej przedstawiamy tylko wybrane role znaczeniowe, jakie
wyraĪane są przez uĪycia derywatów z formantem -owy. Przymiotniki w kontekstach
okreĞlanych rzeczowników pochodzą z pracy Kallas (1984: 416–427).
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1. UĪycia subiektowe: przedsiĊbiorstwo poáowowe ‘przedsiĊbiorstwo, które dokonuje
poáowów’.
2. UĪycia obiektowe: wymiana walutowa ‘wymiana, której podlega waluta’.
3. UĪycia posesywne: skarby narodowe ‘skarby, które naleĪą do narodu’.
4. UĪycia instrumentowe: przyrządy pomiarowe ‘przyrządy, za pomocą których dokonuje siĊ pomiaru’, ‘przyrządy, które sáuĪą do pomiaru’.
5. UĪycia materiaáowe i wskazujące na wytwór: nawierzchnia asfaltowa ‘nawierzchnia wykonana z asfaltu’.
6. UĪycia genetyczne: miód lipowy ‘miód, który pochodzi z lipy’.
7. UĪycia kolektywne: bór sosnowy ‘bór, który skáada siĊ z sosen’.
8. UĪycia partytywne: materac sprĊĪynowy ‘materac, którego czĊĞcią są sprĊĪyny’.
9. UĪycia lokatywne: prace polowe ‘prace, które są wykonywane w polu’.
10. UĪycia temporalne: sen zimowy ‘sen, który odbywa siĊ zimą’.
11. UĪycia symilatywne: sweter Ğliwkowy ‘sweter, który jest taki jak Ğliwka’.
12. UĪycia zakresowe: znaki nutowe ‘znaki, które są nutami’.
13. UĪycia kauzatywne: dolegliwoĞci nerwicowe ‘dolegliwoĞci, których przyczyną jest
nerwica’.
14. UĪycia celowe: napad rabunkowy ‘napad, którego celem jest rabunek’.
Tak wiĊc wĞród najwaĪniejszych cech omawianego formantu -owy naleĪy wyróĪniü zwáaszcza jego aktywnoĞü sáowotwórczą, wynikającą gáównie z tego, Īe nie
wywoáuje on zmian alternacyjnych, przystosowujących podstawĊ derywacyjną do
granicy miĊdzymorfemowej. Po drugie, trzeba wspomnieü o wieloznacznoĞci tego
formantu, z jednej strony pozwala w sposób nieograniczony tworzyü nowe jednostki
leksykalne i sygnalizowaü róĪnorodne, bogate treĞci, z drugiej zaĞ powoduje zbytnią
ogólnoĞü. Przesuwanie bowiem znaczenia w kontekst, z czym mamy do czynienia
w przypadku przymiotników zakoĔczonych na -owy, powoduje, Īe dany leksem staje
siĊ niesamodzielny semantycznie. Nie moĪna zatem dokonaü interpretacji jakiegoĞ komunikatu poza okreĞlonym kontekstem leksykalnym czy nawet zdaniowym. Wydaje
siĊ, Īe omówione tu problemy jĊzykowe mają istotny wpáyw na róĪnorodnoĞü, a moĪe
raczej brak konsekwencji w sposobie definiowania przymiotników zakoĔczonych na
-owy w sáownikach.

2. Sposoby definiowania przymiotników z formantem -owy
w leksykografii
Ogólnorelacyjny charakter opisywanych tu przymiotników o znaczeniu ‘bĊdący w relacji do tego, co nazywa podstawowy rzeczownik’ nie sprzyja budowaniu Ğcisáych,
konsekwentnych definicji sáownikowych. Gdy przegląda siĊ wspomniane we wstĊpie
pozycje leksykograficzne (SWJPDun, ISJP, USJP), uwagĊ moĪe przykuü to, Īe nawet
derywaty przymiotnikowe wyraĪające tĊ samą relacjĊ semantyczną nie są objaĞniane
przy zastosowaniu tej samej „strategii definiowania”. PoniĪej przytaczamy definicje
wybranych przymiotników wyraĪających relacjĊ materiaáową.
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metalowy

kakaowy

kakaowy

ISJP

SWJPDun

USJP

w artykule hasáowym — metal
w zn. 1. metal to twarda, nieprzezroczysta, zwykle poáyskliwa substancja (...), metalowy:
metalowy przemysá, komplet
mebli z metalowymi okuciami

przym. Ia, od rz. kakao w zn.
1.: Ziarno kakaowe.; 2.: Proszek
kakaowy.; w zn. 3.: Napój, placek kakaowy. Lody kakaowe

1. przym. od kakao
a) w zn. 1 kakao ‘proszek z nasion owoców kakaowca, uĪywany jako podstawowy skáadnik przy wyrobie czekolady,
takĪe do sporządzania napoju
o tej samej nazwie’
q Cukierki o smaku kakaowym.
q Lody kakaowe.
q Napój kakaowy.

mahoniowy

pomidorowy

pomidorowy

ISJP

SWJPDun

USJP

Mahoniowe jest to, co 1 ma
związek z mahoniem, np. jest
z niego zrobione. Mieszkanie
byáo urządzone z przepychem:
mahoniowa boazeria, záote klamki..., lasy mahoniowe.

przym. Ia 2. ‘dotyczący owocu
pomidora; zwáaszcza: zrobiony,
przetworzony z owoców pomidora’: Zupa pomidorowa. Sos,
przecier pomidorowy. Przetwory pomidorowe.

2. ‘dotyczący pomidora — owocu, zrobiony z pomidorów’
q Przecier, sos pomidorowy.
q Zupa pomidorowa.
q Sok pomidorowy.

Jak pokazują powyĪsze przykáady, w ISJP przymiotniki zakoĔczone na -owy mogą
byü opisywane w osobnych hasáach (zob. mahoniowy), mogą siĊ teĪ znaleĨü w artykuáach
hasáowych leksemów, które stanowią ich podstawĊ sáowotwórczą (zob. metalowy). Trzeba
zaznaczyü, iĪ brak wáasnych artykuáów hasáowych w ISJP nie dotyczy tylko przymiotników wyraĪających relacjĊ materiaáową (zob. problemowy, mozaikowy). We wstĊpie do
ISJP (s. XVII) znajdujemy nastepujące wyjaĞnienie tego sposobu hasáowania:
Liczne wyrazy pochodne [...] zostaáy potraktowane jako tzw. podhasáa derywowane [...]. Pozwoliáo
to oszczĊdziü podawania przy nich definicji, które albo nie wnosiáyby nic nowego do znaczenia
wyrazu podstawowego, albo modyfikowaáyby je w ustalony i zawsze taki sam sposób.
Jako podhasáa derywowane potraktowano:
Przy rzeczownikach:
przymiotniki ogólnorelacyjne, a wiĊc takie, które zaleĪnie od kontekstu wyraĪają
róĪne relacje miĊdzy rzeczownikiem podstawowym a rzeczownikiem okreĞlanym
przez przymiotnik i których znaczenie moĪna by wyjaĞniaü za pomocą formuáy „mający związek z” [...] (ISJP: XVII).

Jak jednak widaü, równieĪ i w definicji przymiotnika mahoniowy fraza „mający
związek z...” wystĊpuje, a o wyhasáowaniu tego przymiotnika w osobnym artykule hasáowym zadecydowaáo prawdopodobnie to, Īe sprecyzowana w definicji relacja znaczeniowa wystĊpuje statystycznie najczĊĞciej.
Brak konsekwencji w budowaniu definicji widaü takĪe w USJP oraz SWJPDun.
Raz bowiem jest zastosowana definicja strukturalna (zob. kakaowy), a w innym przypadku — strukturalno-znaczeniowa (zob. pomidorowy). Analizując wybrane trzy sáow-
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niki polszczyzny ogólnej, moĪna siĊ jednak doszukaü kilku powtarzających siĊ strategii
leksykograficznych.
I tak pierwszą grupĊ tworzą definicje strukturalne6, a wiĊc takie, które wskazują
tylko na formalną relacjĊ definiowanego leksemu do jego podstawy sáowotwórczej, co
obrazują poniĪsze przykáady:
kuluarowy
SWJPDun

USJP

przym. Ia, od rz. kuluary: Kuluarowe dyskusje, ksiąĪk. przym. od kuluary:
spotkania.
Kuluarowe rozmowy, plotki.
magnesowy
SWJPDun

USJP

przym. Ia, od rz. magnes: igáa, iglica, sztabka fiz. techn. przym. od magnes w zn. 1:
magnesowa
Zamek magnesowy.

Do tej grupy zaliczyü moĪna takĪe wspomniany juĪ nieco wczeĞniej sposób definiowania, który pojawia siĊ w ISJP i polega na przeniesieniu danego przymiotnika do
artykuáu hasáowego wyrazu, od którego jest on derywowany. Takie dziaáanie moĪna by
okreĞliü mianem „strategii unikowej”, gdyĪ dziĊki jej zastosowaniu leksykograf zwolniony jest z koniecznoĞci tworzenia odrĊbnej definicji7.
Do drugiej grupy zaliczamy te definicje, w których wskazuje siĊ na ogólnorelacyjne, nieuszczegóáowione znaczenie przymiotnika. W definiensie pojawiają siĊ wówczas
sformuáowania typu: ‘związany z czymĞ’, ‘ma związek z czymĞ’, ‘odnoszący siĊ do
czegoĞ’, ‘dotyczący czegoĞ’, na przykáad:
kultowy

pomidorowy

balowy

SWJPDun

ISJP

USJP

przym. Ia 1. ‘mający związek z kultem bóstwa, z kultem religijnym, religią; obrzĊdowy’: Przybory, naczynia, szaty kultowe.
Kultowy posąĪek. 2. ‘mający związek z wielkim umiáowaniem kogoĞ, czegoĞ, najczĊĞciej
przesadną czcią, gorliwym kultywowaniem
czegoĞ (szczególnie w odniesieniu do ruchów
spoáecznych, ideologicznych itp.)’: Kultowe
ubranie máodzieĪowe. Fryzura kultowa.

1. to taki, który ma zwią- ‘odnoszący siĊ do balu
zek z pomidorami: DziĞ — wielkiej zabawy tana obiad zupa pomidoro- necznej’
wa, szklanka soku pomi- q Balowa suknia.
dorowego
q Balowy strój.
2. Pomidorowa to zupa q Sala balowa.
pomidorowa: W stoáówce jest zawsze pomidorowa.

6
Systematyzacji definicji sáownikowych dokonaá Doroszewski, wyróĪniając takie typy definicji, jak: realnoznaczeniowa, strukturalno-znaczeniowa, strukturalna, zakresowa, synonimiczna,
gramatyczna (Doroszewski 1958: XXX–XXXI, zob. teĪ ĩmigrodzki 2005: 80–94).
7
Wprawdzie — jak czytaliĞmy w przytoczonym fragmencie wstĊpu do ISJP, jedną z przyczyn
takiej decyzji autorów jest „oszczĊdnoĞü miejsca”, jest to jednak uwarunkowanie czysto techniczne,
które nie powinno rzutowaü na merytorycznie uzasadniony ksztaát opisu leksykograficznego.
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Definicje te zawierają, co pokazują przytoczone przykáady, odwoáanie do podstawy
sáowotwórczej opisywanego wyrazu. UwagĊ zwraca równieĪ fakt, Īe w pierwszym, jak
i w drugim sposobie definiowania, uĞciĞlenie znaczenia danego przymiotnika dokonuje
siĊ dopiero poprzez przywoáanie wáaĞciwych danemu leksemowi kolokacji lub przykáadów zdaniowych. Taka praktyka leksykograficzna bliska jest omówionym wczeĞniej rozwaĪaniom teoretycznym z zakresu sáowotwórstwa i jest objawem skáonnoĞci
do przesuwania informacji o znaczeniu w kontekst, z czym mamy do czynienia takĪe
i w wypadku kolejnej strategii.
Trzecia grupa to z kolei takie definicje, w których definiensie wskazuje siĊ na bardziej szczegóáowe relacje miĊdzy rzeczownikiem okreĞlanym a wyrazem zawartym
w podstawie sáowotwórczej. Ujawniane w sáownikach relacje odwzorowują w wiĊkszoĞci ustalone przez K. Kallas role semantyczne i są one najczĊĞciej wyraĪane przez takie
uĪycia derywatów przymiotnikowych, jak: uĪycia materiaáowe (w definiensie pojawiają
siĊ wówczas sformuáowania typu ‘zrobiony, wykonany z czegoĞ’, ‘zawierający coĞ’, zob.
aluminiowy), uĪycia celowe (w definiensie ‘mający na celu coĞ’, ‘sáuĪący czemuĞ’, zob.
pomocowy), kauzatywne (‘spowodowany czymĞ’, zob. gáodowy), uĪycia symilatywne
(w definiensie ‘podobny do’, ‘jak coĞ’, ‘przypominający coĞ’, ale teĪ ‘o kolorze’, ‘mający zapach, kolor, smak czegoĞ’, zob. kakaowy), uĪycia zakresowe ‘bĊdący czymĞ’,
‘w postaci czegoĞ’, zob. mozaikowy), uĪycia charakterystyczne abstrakcyjne (cecha
przypisana subiektowi osobowemu, zob. rozrywkowy), uĪycia temporalne (w definiensie ‘odbywający siĊ kiedyĞ’, zob. wieczorowy) oraz uĪycia lokatywne (w definiensie
‘odbywający siĊ gdzieĞ’, ‘znajdujący siĊ gdzieĞ’, zob. lotniskowy).
Oto przykáady:
aluminiowy

pomocowy

gáodowy

USJP

USJP

ISJP

‘zrobiony z aluminium, zawie- ksiąĪk. ‘mający na celu pomarający aluminium’
ganie komuĞ, sáuĪący wspieraBlacha,
folia
aluminiowa.
niu jakichĞ grup ludnoĞci’
q
q Naczynia aluminiowe.
q Pozarządowe organizacje
¨ techn. Brąz aluminiowy zob.
pomocowe.
brąz w zn. 1.
q Fundusze pomocowe dla studentów.
kakaowy

mozaikowy

ISJP

USJP

2. ma kolor 1. bud. archit. ‘bĊdący mozaijasnobrązowy, ką lub ozdobiony mozaiką’
taki jak ma ko- q Mozaikowy obraz.
lor kakao: Nosi- q Mozaikowe posadzki.
áa krótkie kaka- q Parkiet mozaikowy.
owe spodenki
q Mozaikowy blat stoáu.
q Lustro w mozaikowej ramie.

1. Gáodowy to taki, który jest
spowodowany gáodem: Wtrącono go do lochu, gdzie miaá zginąü Ğmiercią gáodową..., choroba gáodowa.

rozrywkowy

lotniskowy

ISJP

USJP

2. ktoĞ, kto jest r., lubi ‘znajdujący siĊ na lotsiĊ bawiü i oczekuje od nisku, związany z lotĪycia gáównie rozryw- niskiem’
ki. Potocznie. Obok wy- q Komisariat lotniskonajmują mieszkanie tawy.
kie bardzie rozrywkowe q Opáata lotniskowa.
dziewczynki, odwiedza- q Pracownicy lotniją je róĪni panowie.
skowi.
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Trzeba zaznaczyü, Īe zacytowane powyĪej definicje są, tak jak i te z poprzedniej
grupy, definicjami strukturalno-znaczeniowymi. W kaĪdej z nich wystĊpuje bowiem
nawiązanie do podstawy sáowotwórczej, np. aluminiowy ‘zrobiony z aluminium” czy
kakaowy ‘ma kolor jasnobrązowy, taki jak ma kolor kakao’. Ponadto warto zwróciü
uwagĊ, iĪ do trzeciej grupy przynaleĪą teĪ i takie opisy, które skomplikowaną relacjĊ
miĊdzy desygnatem rzeczownika okreĞlanego a desygnatem podstawowym precyzują
poza wáaĞciwym ciągiem definicyjnym. To „skomplikowanie znaczeniowe” wynika
mianowicie z tego, Īe dany przymiotnik wyraĪa treĞü niezrozumiaáą bez znajomoĞci
kontekstu, np. historycznego, jak jest w przypadku leksemu kapturowy:
kapturowy
ISJP
Sądy kapturowe to sądy, które dziaáają nieoficjalnie i skrycie, zwykle wydając wyroki Ğmierci. Wyroki kapturowe to wyroki takich sądów: piĊcioletni okres stanu wyjątkowego, sądów doraĨnych,
morderstw kapturowych. (Nazwa nawiązuje do tego, Īe osoby zasiadające w takich sądach miaáy
czĊsto twarze ukryte w kapturach).

Nie moĪe umknąü uwadze fakt, Īe wĞród omawianej trzeciej grupy definicji pojawiają siĊ takĪe definicje zakresowe, które polegają na wskazywaniu zakresu desygnatów, do jakich moĪna odnieĞü dane hasáo. Jako przykáad podajemy sposób wyjaĞnienia
w USJP znaczenia takich przymiotników, jak wieczorowy, szeryfowy oraz wyĞcigowy.
wieczorowy

szeryfowy

wyĞcigowy

USJP

USJP

USJP

1. ‘o stroju: stosowany na wie- druk. ‘o czcionce: mający sze- ‘o koniach, pojazdach, sprzĊczór (na przyjĊcie, bal odbywa- ryfy’
cie sportowym: biorący udziaá
jące siĊ wieczorem)’
w wyĞcigach, uĪywany do wyĞcigów’
q Suknia wieczorowa.
Toaleta
wieczorowa.
q
q KoĔ wyĞcigowy.
2. ‘o nauce, ksztaáceniu: odbyq Rower wyĞcigowy.
wający siĊ wieczorem, zwykle
q Tor wyĞcigowy.
przeznaczony dla osób pracujących’
q Studia wieczorowe.

Jak pokazuje dokonany przegląd definicji przymiotników zakoĔczonych na -owy,
autorzy najnowszych sáowników ogólnej polszczyzny nie stosują ĞciĞle okreĞlonych,
a nastĊpnie przestrzeganych strategii leksykograficznych w sposobie definiowania tych
adiektywów. Widaü, Īe w wybranych tu sáownikach artykuáy hasáowe derywatów przymiotnikowych nie są tworzone zgodnie z przyjĊtym z góry schematem. Najbardziej podobne są do siebie definicje zaproponowane przez autorów ISJP, co wiąĪe siĊ z ogólną
koncepcją tego dzieáa i takimi jego cechami, jak kontekstowoĞü, analitycznoĞü, nieencyklopedycznoĞü, jasnoĞü oraz naturalnoĞü (zob. BaĔko 2001: 78–91 oraz ĩmigrodzki
2005: 94–95). Nie w peáni wyjaĞnia to jednak przyczyny tego, Īe niektóre z interesują-
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cych nas przymiotników mają wáasne hasáa, a niektóre zostaáy przypisane do artykuáów
hasáowych leksemów bĊdących ich podstawami sáowotwórczymi. W opracowywaniu
koncepcji sposobu definiowania adiektywów z formantem -owy najistotniejszy wydaje
siĊ zatem wybór jednej strategii leksykograficznej, która bĊdzie konsekwentnie stosowana i posáuĪy ujednoliceniu definicji.

3. NajwaĪniejsze zasady opisu przymiotników relacyjnych
w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego
Po skrótowym przeĞledzeniu literatury przedmiotu i najnowszych propozycji opisu,
przede wszystkim semantycznego, przymiotników w sáownikach, przedstawimy kilka
dezyderatów do opisu interesujących nas leksemów w WSJP.
1. Zgodnie z koncepcją WSJP (por. zwáaszcza ĩmigrodzki i inni 2007) kaĪdy obiekt
leksykograficzny bĊdzie w tym sáowniku opisywany w odrĊbnym haĞle (jako „obiekty leksykograficzne” traktujemy m.in. nieciągáe jednostki leksykalne, frazemy, przysáowia, skrzydlate sáowa). Konsekwencją tego zaáoĪenia jest, oczywiĞcie, opisywanie
wszystkich przymiotników relacyjnych w odrĊbnych hasáach o peánej strukturze. Rozwiązanie, zastosowane w ISJP, polegające na umieszczaniu wybranych przymiotników
relacyjnych w podhasáach haseá rzeczownikowych, choü praktykowane w zagranicznej
leksykografii, naleĪy zatem odrzuciü.
2. Teoretycznie nie ma powodu, aby struktura artykuáu hasáowego przymiotnika
relacyjnego odbiegaáa — jeĪeli idzie o liczbĊ pól — od struktury innych haseá. MoĪna
zaáoĪyü, Īe pewne pola, np. WYMOWA, RELACJE SEMANTYCZNE, PRZYSàOWIE, SKRZYDLATE SàOWA, nie bĊdą wypeánione w wiĊkszoĞci takich haseá, lub
nawet Īe nigdy nie bĊdą wypeánione, jednak na obecnym etapie badaĔ nie chcielibyĞmy
tej struktury redukowaü.
3. W zakresie opisu znaczenia chcielibyĞmy ująü moĪliwie jak najwiĊcej znaczeĔ,
nazywanych kontekstowymi, w związku z tym proponowaü bĊdziemy doĞü wąskie definicje znaczeniowe, powiązane z kolokacjami ilustrującymi poszczególne uĪycia. Problem, jaki siĊ w tym momencie wyáania, jest taki, Īe postĊpując w ten sposób, moĪemy
siĊ naraziü na niebezpieczeĔstwo zbytniego rozdrobnienia opisu i tworzenia definicji
znaczeniowych nawet dla pojedynczych uĪyü / kolokacji. Aby tego uniknąü, moĪna by
przyjąü dwustopniową strukturĊ opisu znaczenia: na poziomie wyĪszym daü definicjĊ
„ogólnorelacyjną”, a na niĪszym przykáadowe precyzacje tych relacji (pojawiają siĊ tu,
tak jak w sáownikach wczeĞniej cytowanych, opisowe nazwy poszczególnych relacji).
Skáadnik m.in., uĪyty w definicji wyĪszego rzĊdu, pokazywaáby, Īe nastĊpujący dalej
ciąg „podznaczeĔ” nie jest skoĔczony. W ten sposób w haĞle ustala siĊ hierarchizacja
znaczeĔ. Na przykáad hasáo kakaowy miaáoby (przynajmniej) dwa gáówne znaczenia:
ogólnorelacyjne i drugie (zwyczajowo wyodrĊbniane), opisujące nazwĊ koloru:

Z zagadnieĔ opisu leksykograficznego przymiotników relacyjnych...

101

kakaowy8
PODHASàO
DEFINICJA
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE

1
związany z kakao, m.in.:
a
bĊdący kakao
smak, proszek~
b
zrobiony z kakao lub mający w swoim skáadzie kakao
cukierek, krem, kisiel, likier, napój, tort ~, lody kakaowe
c
pochodzący z kakaowca (drzewa)
báonnik ~, ziarno kakaowe
2
koloru jasnobrązowego, takiego jak kakao
kolor ~

Wydzielenie znaczenia: ‘koloru jasnobrązowego, takiego jak kakao’ moĪe siĊ wydawaü niepotrzebne; wszak to teĪ znaczenie relacyjne leksemu kakaowy (por. wykaz
z listy powyĪej — 1.3.), jednak wydaje siĊ uzasadnione strategią definiowania kolorów
— hipotetyczna definicja: ‘koloru takiego jak kakao’, bez bliĪszego jego okreĞlenia,
moĪe siĊ okazaü niejasna, a juĪ na pewno nie moĪna by zaakceptowaü innych, analogicznie skonstruowanych eksplikacji, np. áososiowy ‘koloru takiego jak áosoĞ’.
4. JeĞli przymiotnik relacyjny jest motywowany przez róĪne znaczenia leksemu rzeczownikowego, naleĪy to odzwierciedliü w strukturze hasáa przez przypisanie znaczeĔ
motywowanych przez poszczególne sensy podstawy do osobnych podhaseá, np.:
pomidorowy
PODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PRZYKàAD
PODHASàO
DEFINICJA
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE

1
związany z pomidorem — roĞliną
krzak ~
2
związany z pomidorem — owocem, m.in.:
a
zrobiony z pomidorów (owoców)
koncentrat, sok, przecier, sos ~; pasta, zupa pomidorowa
b
zawierający dodatek pomidorów
kurczak, pasztet ~
c
wykonywany przy uĪyciu pomidorów
bitwa pomidorowa

8
W tym miejscu prezentujemy tylko fragment struktury artykuáów hasáowych, bezpoĞrednio
związany z rozróĪnianiem i definiowaniem znaczeĔ.
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Na marginesie dodajmy, Īe nie widzimy powodu, Īeby tworzyü hasáo rzeczownikowe
pomidorowa o znaczeniu ‘zupa pomidorowa’ (hasáo takie jest np. w USJP, a w ISJP jest
podhasáo z definicją). Zjawisko, o którym takie hasáo informuje, jest maksymalnie seryjne
i moĪliwe do odnotowania przy kaĪdej nazwie zupy, a fakt czĊstszego wystĊpowania leksemu pomidorowa w zn. zupa pomidorowa niĪ np. ogonowa w zn. zupa ogonowa nie powinien
wpáywaü na róĪnicowanie opisu tych dwóch poáączeĔ. O tym, Īe przymiotnik pomidorowa
moĪe byü uĪyty w znaczeniu zupa pomidorowa, bĊdziemy informowaü w tzw. notach o uĪyciu (jest to pole moĪliwe do wprowadzenia w kaĪdym haĞle, przeznaczone do umieszczania
w nim mniej typowych informacji dotyczących danej jednostki leksykalnej).
5. Podobnie bĊdzie siĊ rozwiązywaü problem przymiotników motywowanych przez
podstawy o róĪnej etymologii, jak np. metalowy:
metalowy
PODHASàO
DEFINICJA
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODPODHASàO
DEFINICJA
KOLOKACJE
PODHASàO
DEFINICJA
KWALIFIKATOR
KOLOKACJE

1
związany z metalem — substancją, m.in.:
a
wykonany z metalu
prĊt, zawias ~, metalowa klamka, metalowe okucie
b
związany z obróbką metali i ich przetwarzaniem
przemysá ~
c
zajmujący siĊ sprzedaĪą artykuáów z metalu
sklep ~
2
związany z muzyką heavy metal
Ğrod.
zespóá, koncert ~, muzyka metalowa

W USJP znaczenie, opisane tu jako podhasáo 2, jest ujĊte w odrĊbnym artykule
hasáowym, gdyĪ uznaje siĊ je za pochodne od metal II, (‘muzyka heavy metal’, o Ĩródáosáowie angielskim). Jak ustalono, w WSJP etymologia nie jest podstawą tworzenia
osobnych haseá, tak wiĊc bĊdzie jedno hasáo o postaci metalowy, tak jak i jedno hasáo
rzeczownikowe metal.
6. Ilustracja materiaáowa bĊdzie obejmowaü przede wszystkim kolokacje, które,
podobnie jak przykáady zdaniowe, czerpaü bĊdziemy z dostĊpnych korpusów tekstowych, a w miarĊ moĪliwoĞci takĪe z innych Ĩródeá (na potrzeby sáownika planuje siĊ
dodatkową ekscerpcjĊ materiaáów nieuwzglĊdnionych w korpusach).
7. Powiązane z przymiotnikami relacyjnymi jednostki nieciągáe bĊdziemy objaĞniaü
w osobnych artykuáach hasáowych. Np. pod hasáem kakaowy USJP podaje trzy takie jednostki: ziarno kakaowe, drzewo kakaowe i masáo kakaowe, wiąĪąc je z hipotetycznym
znaczeniem przymiotnika kakaowy: ‘przym. od kakao w zn. 3 [‘ziarno kakaowca’]’.
W WSJP bĊdą to po prostu jednostki wymienione w artykule hasáowym kakaowy, po
ich wybraniu przez uĪytkownika otworzą siĊ peáne hasáa, opisujące je.
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8. Projektując opis przymiotników relacyjnych, naleĪaáoby jeszcze rozwiązaü problem sygnalizowania w haĞle opisującym dany przymiotnik jego ewentualnego dubletu,
utworzonego od tej samej podstawy (np. przytaczane wyĪej modny / modowy, okienny/
oknowy). MoĪna to uczyniü na róĪne sposoby:
a) w polu WARIANT;
b) w osobnym polu zawierającym odsyáacz, np. w haĞle modny — por.: modowy;
c) w nocie o uĪyciu; jej postaü naleĪaáoby jednak ustaliü.
MoĪliwoĞü a) jest kontrowersyjna ze wzglĊdu na „czystoĞü metodologiczną”, poniewaĪ jednostki, które wypisywalibyĞmy w tym polu, nie są wariantami jednostek
hasáowych. Obiecująca wydaje siĊ wersja b), moĪna by ją zastosowaü takĪe do innych spotykanych w systemie leksykalnym przykáadów paronimii, typu adaptowaü —
adoptowaü, równie dobrze moĪna by jednak zawrzeü to odesáanie w odpowiednio skonstruowanej nocie o uĪyciu.

4. Podsumowanie
Przedstawione w tym artykule konstatacje i propozycje, jak siĊ wydaje, moĪna by równieĪ odnieĞü do innych typów sáowotwórczych przymiotników relacyjnych. Nie wykluczamy, Īe w konfrontacji z szerszym materiaáem czĊĞü przedstawionych tu sugestii moĪe
ulec modyfikacji, z korzyĞcią dla adekwatnoĞci przyszáego opisu leksykograficznego.
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