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Sáownikowy podziaá na czĊĞci mowy
w Ğwietle zadaĔ metaleksykografii

1. Postulaty dotyczące sáownikowych podziaáów na czĊĞci mowy
w literaturze metaleksykograficznej
Przyglądając siĊ podziaáom na czĊĞci mowy zastosowanym we wspóáczesnych sáownikach ogólnych, warto siĊ zastanowiü, czy wobec wieloĞci koncepcji teoretycznych
w tym zakresie autorzy sáowników mogli posiákowaü siĊ ustaleniami metaleksykografii, a ĞciĞlej: ustaleniami metaleksykografii jĊzykoznawczej1. Jak wiadomo, postulaty
metaleksykograficzne w ciągu ostatniego póáwiecza pojawiaáy siĊ z róĪną czĊstotliwoĞcią i przybieraáy róĪnorodny charakter. Sugestie dotyczące sáownikowego podziaáu na
czĊĞci mowy moĪna odnaleĨü przede wszystkim w ogólnych projektach informacji
gramatycznej (zwáaszcza w tych formuáowanych w związku z planowanymi przedsiĊwziĊciami leksykograficznymi w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewiĊüdziesiątych XX w.), a takĪe w propozycjach sáownikowego opisu gramatycznego poszczególnych klas lub grup leksemów (a nawet pojedynczych jednostek).
WĞród prac uwzglĊdniających propozycje sáownikowej informacji gramatycznej
moĪna wymieniü m.in. opracowania związane z rozwijaną przez zespóá Z. Saloniego
koncepcją sáownika ukierunkowanego gramatycznie (np. Saloni, Szpakowicz, ĝwidziĔski 1981), wystąpienia przygotowane na potrzeby dyskusji nad projektem wielkiego sáownika wspóáczesnej polszczyzny (np. GruszczyĔski 1988, Kucaáa 1988, WĊgiel
1
Termin metaleksykografia jĊzykoznawcza nie byá dotąd — o ile mi wiadomo — uĪywany
w literaturze przedmiotu, wydaje siĊ on jednak przydatny dla okreĞlenia tego wáaĞnie nurtu metaleksykografii, który zajmuje siĊ jĊzykoznawczymi podstawami teoretyczno-metodologicznymi opisu
leksykograficznego. WĞród podstawowych zadaĔ tak rozumianej metaleksykografii jĊzykoznawczej
moĪna wymieniü selekcjonowanie i wartoĞciowanie koncepcji jĊzykoznawstwa teoretycznego ze
wzglĊdu na ich przydatnoĞü w opisie sáownikowym oraz poszukiwanie takich rozwiązaĔ opartych
na tych teoretycznych ustaleniach, które równoczeĞnie uwzglĊdniaáyby praktyczne moĪliwoĞci
leksykografii oraz dobro projektowanych odbiorców sáownika. WiĊcej na ten temat zob. w pracy:
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1993), a takĪe inne, niezwiązane bezpoĞrednio z Īadnym okreĞlonym przedsiĊwziĊciem
leksykograficznym (np. Wróbel 20042). WiĊkszoĞü tych pomysáów, prezentowanych
w postaci kilku- czy kilkunastostronicowych szkiców, siáą rzeczy formuáowana byáa
w sposób bardzo ogólny. Poziom ich uogólnienia podnosiá siĊ jeszcze w przypadku wysuwania postulatów odnoszących siĊ nie do konkretnego sáownika o sprecyzowanych
zaáoĪeniach, ale do sáownika w ogóle (tak zresztą moĪna traktowaü nawet te sugestie,
które dotyczyáy wielkiego sáownika planowanego w latach osiemdziesiątych, poniewaĪ
nieokreĞlonoĞü jego koncepcji nie pozwalaáa na uszczegóáowienie propozycji, co podkreĞlali sami twórcy projektów — zob. np. GruszczyĔski 1988: 79).
Autorzy przywoáywanych prac przedstawiali poĪądaną zawartoĞü informacji gramatycznej w sáowniku, zazwyczaj postulując uporządkowanie informacji fleksyjnej
oraz rozszerzenie informacji skáadniowej (w stosunku do istniejących juĪ opisów leksykograficznych). Zastanawiali siĊ takĪe, w jaki sposób przeprowadziü podziaá miĊdzy
zjawiskami gramatycznymi wymagającymi objaĞnienia w postaci informacji szczegóáowej (bezpoĞredniej — podanej w konkretnym artykule hasáowym) a tymi, które mogą
zostaü skomentowane w czĊĞci wstĊpnej sáownika. Sam problem podziaáu leksemów
na czĊĞci mowy tylko w niektórych z tych tekstów byá poruszany wprost, pozostając
zresztą na marginesie rozwaĪaĔ. Na przykáad zarówno wedáug autorów koncepcji ukierunkowanego gramatycznie sáownika podstawowego wspóáczesnej polszczyzny pisanej
(Saloni, Szpakowicz, ĝwidziĔski 1981: 68), jak i wedáug H. Wróbla (2004: 205) jednym
z elementów informacji gramatycznej miaáa byü eksplicytnie wyraĪona informacja, do
jakiej czĊĞci mowy naleĪy kaĪda opisywana w sáowniku jednostka leksykalna. W czĊĞci wprowadzającej do sáownika ten element artykuáu hasáowego zostaáby szczegóáowo
omówiony (Wróbel pisze wprost o koniecznoĞci zamieszczenia dokáadnych definicji
kaĪdej klasy gramatycznej — s. 206). Kwestii samego doboru teorii klasyfikacyjnej
autorzy postulatów nie poĞwiĊcają jednak zbyt wiele miejsca. Z. Saloni, S. Szpakowicz
i M. ĝwidziĔski chcą wykorzystania w sáowniku „klasyfikacji gramatycznej leksemów
przedstawionej w pracy: Saloni (1974)”3, uzupeániając to stwierdzenie jedynie ogólną
uwagą, iĪ „klasyfikacjĊ tĊ trzeba jednak wzbogaciü, wprowadzając rozróĪnienia oparte na
cechach innych niĪ fleksyjne (skáadniowych, byü moĪe równieĪ sáowotwórczych [...])”
(s. 70). Wróbel, równieĪ odrzucając klasyfikacjĊ tradycyjną z powodu jej heterogenicznoĞci oraz niejasnoĞci kryteriów, opowiada siĊ za zastosowaniem podziaáu opartego na
odpowiednio zhierarchizowanym zbiorze kryteriów syntaktycznych, których podstawą
bĊdzie „zdolnoĞü lub niezdolnoĞü áączenia siĊ z odpowiednimi klasami okreĞlonych
2
Choü projekt informacji gramatycznej, przedstawiony w postulatywnym artykule Wróbla
pt. Gramatyka w sáowniku (powstaáym na początku lat dziewiĊüdziesiątych jako referat na szwedzko-polską konferencjĊ naukową pod Goeteborgiem) nie byá związany z pracami nad konkretnym
sáownikiem, to nawiązywaá zarówno do dyskusji nad wielkim sáownikiem polszczyzny, jak i do
propozycji zespoáu Saloniego.
3
Mimo takiej deklaracji autorzy w dalszej czĊĞci tekstu (gdzie bardziej szczegóáowo omawiany
jest ksztaát postulowanej informacji skáadniowej) odwoáują siĊ do nazw klas, które w klasyfikacji
Saloniego nie wystĊpują (m.in. do róĪnych typów zaimków, do partykuá — np. s. 80, 81, 82), prawdopodobnie uĪywając ich w rozumieniu tradycyjnym.
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wyraĪeĔ jĊzykowych (wyrazów i/lub grup wyrazowych) w budowie poprawnych zdaĔ”
(s. 206). Nie wskazuje jednak Īadnej konkretnej koncepcji teoretycznej, z której moĪna
by skorzystaü4 (byü moĪe za taką naleĪaáoby uznaü wáasną propozycjĊ Wróbla, zaprezentowaną w póĨniejszych pracach tego badacza — Wróbel 1996, 2001).
Jak widaü, metaleksykografia lat osiemdziesiątych i początku dziewiĊüdziesiątych
przewaĪnie formuáuje postulaty odrzucenia tradycyjnych podziaáów na czĊĞci mowy
i przyjĊcia w sáownikach klasyfikacji nowszych. Propozycje te jednak ograniczają siĊ
jedynie do takich wáaĞnie ogólnych sugestii, bardzo trudnych do zrealizowania w praktyce — w tamtym czasie podjĊcie siĊ zastosowania którejĞ z nowszych koncepcji teoretycznych do opisu ogóáu sáownictwa byáoby przecieĪ przedsiĊwziĊciem pionierskim
(zwáaszcza jeĞli opisem objĊte zostaáyby równieĪ jednostki wielosegmentowe5) i wymagającym samodzielnego rozstrzygania wielu szczegóáowych problemów, zwaĪywszy,
Īe wiĊkszoĞü tych teorii klasyfikacyjnych zostaáa zaledwie naszkicowana. Cenne byáoby zatem rozwiniĊcie i uszczegóáowienie stawianych postulatów, a takĪe skorelowanie proponowanego opisu gramatycznego z innymi typami informacji w sáowniku oraz
z caáoĞciową koncepcją sáownika i oczekiwaniami projektowanej grupy jego odbiorców6
(a o tych kwestiach w cytowanych pracach wspomina siĊ tylko ogólnie).
Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe autorzy powyĪszych projektów, postulując rozszerzenie informacji gramatycznej w sáowniku7, czĊsto zastanawiają siĊ równoczeĞnie,
kto bĊdzie z takiej informacji korzystaá. Na przykáad Saloni, Szpakowicz i ĝwidziĔski
(1981: 64–65) za adresatów omawianego sáownika ukierunkowanego gramatycznie
uwaĪają przede wszystkim uczniów, studentów i „innych uĪytkowników jĊzyka mniej
kompetentnych8 lub teĪ mających rozbudzoną refleksjĊ jĊzykową [...]” (s. 64), a takĪe
4
Choü w tekĞcie moĪna znaleĨü odwoáania zarówno do propozycji Laskowskiego — 1984,
jak i Grochowskiego — 1984, 1986.
5
Taki postulat pojawia siĊ m.in. w pracy Wróbla (2004: 206).
6
Te potrzeby podkreĞla m.in. GruszczyĔski (1988: 79, 93 i in.): „[informacjĊ gramatyczną]
w sáowniku trzeba [...] dostosowaü do pozostaáych jego komponentów (raczej: wszystkie komponenty
sáownika naleĪy wzajemnie do siebie dopasowaü), a poza tym powinno siĊ ją opracowywaü z myĞlą
o zamierzonym konkretnym krĊgu odbiorców” (s. 79).
7
Uzasadnieniem takiej potrzeby — niewątpliwie sáusznym, choü raczej w odniesieniu do
sáownika naukowego — byáo m.in. wskazywanie faktów gramatycznych, które powinny zostaü
uwzglĊdnione w sáowniku, bo w przeciwnym razie nie zostaną opisane nigdzie. Por. np. opiniĊ:
„Przeciwstawienie sáownika gramatyce ma powaĪne konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Sáownikarze lekcewaĪą mianowicie z zasady cechy gramatyczne definiowanych jednostek, gramatycy
zaĞ skupiają siĊ na tym, co seryjne, i zaniedbują resztĊ, ograniczając siĊ do niesystematycznego
wyliczania wyjątków (tzn. wypadków nie mieszczących siĊ w ramach takiej czy innej klasyfikacji).
[...] W ten sposób wiele cech gramatycznych w ogóle uchodzi uwadze — nie chwyta ich ani sáownik,
ani gramatyka; skutki odczuwa na wáasnej skórze uĪytkownik” (Saloni, Szpakowicz, ĝwidziĔski
1981: 66). Zob. teĪ rozwiniĊcie tej myĞli w pracach GruszczyĔskiego (1988: 80–82 i in.) i BaĔki
(2001: 53).
8
Wedáug autorów bowiem przeciĊtnie kompetentny rodzimy uĪytkownik jĊzyka nie siĊga
po ogólny sáownik jednojĊzyczny, poniewaĪ „zna jednostki definiowane przez sáownik, tzn. potrafi
identyfikowaü ich wystąpienia w odbieranych tekstach i wáaĞciwie je stosowaü w tekstach przez
siebie wytwarzanych” (Saloni, Szpakowicz, ĝwidziĔski 1981: 64).
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nauczycieli jĊzyka polskiego, cudzoziemców oraz informatyków zajmujących siĊ przetwarzaniem jĊzyka naturalnego. W. GruszczyĔski (1988: 82–84) wskazuje trzy gáówne
grupy potencjalnych odbiorców zainteresowanych precyzyjną informacją gramatyczną w sáowniku — są to wedáug niego informatycy, twórcy sáowników dwujĊzycznych,
bazujący zwykle na sáownikach jednojĊzycznych, oraz cudzoziemcy. Krąg odbiorców
informacji gramatycznej jest zatem ujmowany doĞü wąsko (protestuje przeciwko temu
m.in. M. BaĔko, twierdząc, Īe na podstawie niektórych opinii „moĪna [...] odnieĞü wraĪenie, Īe gdyby nie cudzoziemcy i informatycy, leksykografia nie miaáaby bodĨców do
rozwoju”9 — BaĔko 2001: 53).
Z drugiej strony, mimo zawĊĪania grona adresatów informacji gramatycznej, a takĪe
mimo doĞü powszechnie panującego przekonania, Īe „informacje gramatyczne nie są
[...] tymi informacjami, po które uĪytkownicy jednojĊzycznych sáowników ogólnych
siĊgają najczĊĞciej” (WĊgiel 1993: 53), ci wáaĞnie odbiorcy stają siĊ w niektórych pracach argumentem przemawiającym za niewprowadzaniem nowszych, nietradycyjnych
koncepcji gramatycznych do sáowników. Na przykáad M. WĊgiel (1993), przychylając
siĊ do opinii G. Matoré’a o tym, Īe sáowniki nieprzeznaczone dla samych gramatyków
„nie powinny stosowaü terminologii, która nie jest zgodna z tradycyjną i która wprawiaáaby w zakáopotanie czytelnika”, podkreĞla trudnoĞci związane ze stworzeniem takiego
opisu gramatycznego, który byáby „nowoczesny, naukowy i precyzyjny, a równoczeĞnie jasny i czytelny dla uĪytkownika z wyksztaáceniem Ğrednim” (WĊgiel 1993: 55).
W związku z tym dla autorki gáównym kryterium oceny koncepcji klasyfikacyjnych
pod wzglĊdem ich przydatnoĞci do wykorzystania w sáowniku staje siĊ zgodnoĞü terminologii uĪywanej przez danego gramatyka z nazwami tradycyjnych czĊĞci mowy
i na tej podstawie teoria Saloniego (1974) zyskuje jej wiĊkszą przychylnoĞü niĪ model Laskowskiego (1984). PoniewaĪ jednak zastosowanie klasyfikacji Saloniego takĪe
przynosi efekty niezgodne z przyzwyczajeniami odbiorców sáowników, badaczka szuka
rozwiązania poĞredniego, ostatecznie stwierdzając, Īe najmniej chaosu przyniosáoby
„trzymanie siĊ tradycyjnego podziaáu” (s. 57). Choü przekonanie autorki o potrzebie
brania pod uwagĊ uĪytkowników sáownika niewątpliwie naleĪy uznaü za sáuszne, to
propozycja pozostania przy tzw. tradycyjnej klasyfikacji (abstrahując juĪ nawet od niejasnoĞci tego pojĊcia) przy równoczesnym postulacie konsekwentnego zamieszczania
przy wszystkich wyrazach informacji o ich przynaleĪnoĞci do kategorii gramatycznej
(s. 56) wydaje siĊ doĞü zaskakująca.
WĞród tekstów poruszających w jakiĞ sposób problem podziaáu na czĊĞci mowy
w sáownikach — oprócz wspomnianych ogólnych projektów informacji gramatycznej
— moĪna wskazaü takĪe analizy pewnych klas bądĨ grup leksemów (np. czasowników niewáaĞciwych — Laskowska 1988; wybranych spójników — MaádĪyjewa 1988;
9
Sam BaĔko uwaĪa, Īe „gáównym adresatem informacji gramatycznej w sáownikach są
wszyscy dociekliwi uĪytkownicy: zapewne najczĊĞciej uczniowie, studenci i nauczyciele, ale teĪ
np. redaktorzy, ludzie pióra, szaradziĞci, a najrzadziej — w wypadku jĊzyka takiego jak polski, nie
bĊdącego jĊzykiem Ğwiatowym — obcokrajowcy i informatycy. Adresatem nielicznym, ale waĪnym,
są w koĔcu jĊzykoznawcy i leksykografowie” (BaĔko 2001: 53).
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przyimków — WiĞniewski 1987; partykuá — Grochowski 1986, 1988; przysáówków
— MaádĪiewa, Baátowa 1995), czy nawet pojedynczych jednostek trudnych w interpretacji gramatycznej (np. KopciĔska 1988). RozwaĪania w tych pracach są prowadzone
zazwyczaj w trzech etapach. Autorzy zaczynają najczĊĞciej od krytycznego omówienia dotychczasowych opisów leksykograficznych badanej grupy leksemów (przewaĪnie w SJPDor, czasem teĪ w SJPSz), aby nastĊpnie, w toku przeprowadzanej analizy,
wykazaü, Īe w opisach tych nie uwzglĊdniano pewnych istotnych wáaĞciwoĞci gramatycznych tych wyrazów (bądĨ niewáaĞciwie je interpretowano czy teĪ odnotowywano
niekonsekwentnie)10. Konkluzją rozwaĪaĔ są na ogóá sugestie dotyczące przyszáych,
udoskonalonych opisów leksykograficznych danej grupy jednostek.
PoniewaĪ wspomniane analizy dokonywane są zawsze w ramach jakiejĞ teorii
klasyfikacyjnej (autorzy cytowanych wyĪej prac przywoáują m.in. propozycje Saloniego — 1974, Laskowskiego — 1981, 1984, Grochowskiego — 1984, 1986, Maldjievej
— 1995), moĪna by wáaĞciwie uznaü je za uszczegóáowienie i rozwiniĊcie omawianych
wyĪej ogólnych koncepcji informacji gramatycznej. Jednak wiĊkszoĞü tych wskazówek,
formuáowanych w wyniku analizy jakiejĞ grupy sáownictwa, stanowi tylko luĨne propozycje, niewáączone w Īaden caáoĞciowy projekt; poza tym przewaĪnie odnoszą siĊ one
do opisu leksykograficznego w doĞü mgliĞcie ujmowanych „sáownikach, które powstaną
w przyszáoĞci” (por. np. Saloni red. 1988: 13) — a zatem w sáownikach w ogóle, bez
skonkretyzowania ich koncepcji czy planowanego odbiorcy11.
WartoĞciową publikacją metaleksykograficzną, oprócz wielu innych tematów poruszającą takĪe kwestiĊ podziaáu na czĊĞci mowy w sáowniku, jest praca BaĔki (2001).
Autor nie omawia w niej samej koncepcji podziaáu (moĪna ją znaleĨü w innym opracowaniu jego autorstwa — BaĔko 2002), skupia siĊ natomiast na problemach, jakie
stwarza wybór najbardziej adekwatnej teorii klasyfikacyjnej, wyznaczanie granic poszczególnych klas, a takĪe kwalifikacja konkretnych jednostek, zwáaszcza tych o nietypowych wáaĞciwoĞciach. NajwiĊcej miejsca poĞwiĊca BaĔko zaimkom (s. 204–218),
czasownikom niewáaĞciwym i predykatywom (s. 237–248), wykrzyknikom (s. 261–273),
partykuáom i spójnikom (s. 274–284) oraz innym jednostkom trudnym w interpretacji
(s. 285–302). Istotna jest przyjĊta w tym opracowaniu perspektywa rozwaĪaĔ — są one
prowadzone z pozycji autora (redaktora) sáownika ogólnego, doskonale uĞwiadamiającego sobie wszystkie konkretne problemy, które musi rozwiązaü leksykograf, podejmując siĊ caáoĞciowego opisu jĊzyka. Punktem odniesienia dla wszystkich przemyĞleĔ
jest materiaá leksykalny zgromadzony przy pracy nad ISJP, przy czym nie chodzi tu
tylko o niewątpliwie cenne uzupeánienie refleksji bogatą ilustracją przykáadową (takĪe
caáymi zestawieniami jednostek okreĞlonego typu — zob. np. listĊ zaimków na s. 214–
10

Notabene niedociągniĊü leksykografii wczeĞniejszej pod tym wzglĊdem nie moĪna interpretowaü jako niewykorzystania ustaleĔ jĊzykoznawstwa teoretycznego — w tym wypadku są one
raczej odzwierciedleniem braków ówczesnej teorii gramatycznej.
11
NajwiĊkszą szczegóáowoĞcią cechują siĊ koncepcje opisu leksykograficznego M. Grochowskiego, zwáaszcza praca: Grochowski 1997, związana z projektem sáownika polskich wyraĪeĔ
funkcyjnych. Opracowaniu temu nie poĞwiĊcam jednak w tym miejscu uwagi, poniewaĪ planowany
leksykon to naukowy sáownik specjalny (specjalistyczny).

Ewa Ulitzka

136

–217), ale przede wszystkim o przyglądanie siĊ róĪnym teoretycznym koncepcjom klasyfikacji od strony ich wystarczalnoĞci czy adekwatnoĞci do interpretacji konkretnego
materiaáu jĊzykowego, który od razu je weryfikuje. Nie bez znaczenia jest teĪ fakt, Īe
obecny caáy czas w perspektywie rozwaĪaĔ ISJP jest sáownikiem popularnym (choü
moĪe o wiĊkszych niĪ zwykle w takich przypadkach ambicjach naukowych), BaĔko
szuka zatem takich rozwiązaĔ, które pozwolą jak najpeániej opisaü wáaĞciwoĞci kaĪdej
jednostki, a równoczeĞnie bĊdzie to sposób opisu moĪliwy do zastosowania w sáowniku
oraz najbardziej odpowiedni dla jego odbiorców. ISJP jest nieocenionym dopeánieniem
tej pracy, poniewaĪ pozwala zobaczyü, jakie wyniki daje zastosowanie formuáowanych
propozycji w praktyce.
Z tego skrótowego przeglądu opracowaĔ metaleksykograficznych poruszających
zagadnienie podziaáu na czĊĞci mowy w sáowniku moĪna wyciągnąü wniosek, Īe niewiele jest wĞród nich takich, na podstawie których leksykografowie mogliby zbudowaü caáoĞciowy, nowoczesny metodologicznie model klasyfikacji sáownikowej. Wykorzystanie pewnych aktualnych propozycji gramatyków w niektórych istniejących
sáownikach wydaje siĊ wiĊc raczej wynikiem ogromnego nakáadu pracy ich autorów,
bezpoĞrednio czerpiących z jĊzykoznawstwa teoretycznego i przystosowujących róĪne
jego koncepcje na potrzeby opisu sáownikowego, a nie efektem posiákowania siĊ ustaleniami metaleksykografów.
Wybór propozycji podziaáu na czĊĞci mowy w sáowniku jest oczywiĞcie związany z szeregiem innych decyzji, jakie podejmowaü muszą (czy teĪ przynajmniej powinni) autorzy sáownika. WĞród najwaĪniejszych rozstrzygniĊü moĪna wymieniü (za
MaádĪiewą i Baátową, 1995: 137): przyjĊcie przez leksykografów „caáoĞciowej koncepcji charakteru, zakresu i sposobu podawania informacji gramatycznej w sáowniku; [...] koncepcji polisemii, homonimii, relacji miĊdzy nimi oraz relacji tych dwóch
pojĊü do polifunkcyjnoĞci12; [...] koncepcji jednostki leksykalnej (która powinna [...]
byü przedmiotem opisu sáownikowego) [...]; jednolitego systemu kryteriów doboru
materiaáu [...], mającego ilustrowaü nie tylko semantyczne, lecz takĪe gramatyczne (a zwáaszcza skáadniowe) wáasnoĞci opisywanej jednostki”13. Wszystkie te i inne
problemy naleĪaáoby oczywiĞcie rozwiązaü przed przystąpieniem do opracowywania
materiaáu leksykalnego.
JeĞli chodzi o ustalenia związane z samym podziaáem na czĊĞci mowy, to powinny
one obejmowaü: propozycje dotyczące doboru koncepcji klasyfikacyjnych (najodpowiedniejszych do opisu sáownikowego ze wzglĊdu na zakáadane jego cele); syntetyczne
ujĊcie wyników szczegóáowych analiz jĊzykoznawczych spójnych z wybraną koncepcją;
caáoĞciowy projekt proponowanej klasyfikacji, uwzglĊdniający konkretne rozwiązania
szczegóáowych problemów, najlepiej skorelowany z toĪsamą metodologicznie ogólną
12

tyczną.

Chodzi tu o polifunkcyjnoĞü gramatyczną, obecnie czĊĞciej nazywaną homonimią grama-

Gwoli ĞcisáoĞci naleĪy dodaü, Īe autorki artykuáu wskazują wáaĞciwie brak przyjĊcia wymienionych koncepcji przez autorów wiĊkszoĞci istniejących jedno- i dwujĊzycznych sáowników
jĊzyków sáowiaĔskich (zob. MaádĪiewa, Baátowa 1995: 137).
13
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koncepcją informacji gramatycznej w sáowniku, której zakres i sposób prezentacji byáby
dostosowany do potrzeb i moĪliwoĞci percepcyjnych odbiorcy. Zwáaszcza ze wzglĊdu
na tĊ ostatnią kwestiĊ zasadne wydaje siĊ rozróĪnienie sáowników naukowych i popularnych, którego istotĊ przypomnĊ poniĪej.

2. Sáowniki naukowe i popularne a metaleksykografia
jĊzykoznawcza
Podziaá na tzw. sáowniki naukowe i popularne najczĊĞciej rozumiany jest jako zróĪnicowanie sáowników ze wzglĊdu na ich adresatów i związany z nimi sposób opracowania
i opisu zawartego w sáowniku materiaáu jĊzykowego — por. np. definicje zaproponowane przez P. ĩmigrodzkiego: „sáowniki popularne — pisane z myĞlą o szerokim krĊgu odbiorców, nie dysponujących wyksztaáceniem filologicznym; sáowniki naukowe
— bĊdące de facto naukowymi opracowaniami okreĞlonych zagadnieĔ, przyjmującymi
formĊ sáownikową; ze wzglĊdu na organizacjĊ haseá, rodzaj zawartych tam informacji
oraz uĪyte konwencje opisu są one adresowane do specjalistów jĊzykoznawców i filologów” (ĩmigrodzki 2003: 25). Wydaje siĊ, Īe róĪnicĊ miĊdzy krĊgiem adresatów sáowników tych dwóch typów moĪna by ująü jeszcze nieco inaczej, w centrum stawiając nie
tyle rodzaj wyksztaácenia odbiorców, ale cel, w jakim siĊgają po sáownik (choü trudno
zaprzeczyü, Īe cel ten bĊdzie zapewne związany z typem wyksztaácenia). Sáownik naukowy byáby mianowicie tworzony z myĞlą o takim uĪytkowniku, który siĊga po niego,
aby zobaczyü, jak w ramach przyjĊtej w opisie leksykograficznym metodologii zostaáy zinterpretowane interesujące go problemy jĊzykowe, czy teĪ jak sprawdza siĊ dana
metodologia opisu14. Sáownik popularny natomiast przeznaczony byáby dla odbiorcy,
który korzysta ze sáownika przede wszystkim w celu osiągniĊcia wyĪszego poziomu
sprawnoĞci w posáugiwaniu siĊ jĊzykiem, stąd przekazywana wiedza w duĪej mierze
byáaby podporządkowana wymogom praktycznoĞci i uĪytecznoĞci; duĪo istotniejsza
byáaby takĪe kwestia sposobu przekazywania informacji, który musiaáby byü związany
ze stopniem przygotowania czytelnika.
Na nieco inne aspekty rozróĪnienia sáowników naukowych i popularnych káadzie
nacisk M. Grochowski. Wedáug niego „sáownik naukowy jakiegoĞ jĊzyka naturalnego
[...] prezentuje opis faktów dotyczących tego jĊzyka [...], przynajmniej tymczasowo potwierdzonych (moĪliwych do potwierdzenia równieĪ w toku pracy leksykograficznej), za
pomocą przyjĊtego w tym sáowniku metajĊzyka lingwistyki lub jej dziaáu. Fakty, które
nie wynikają z badaĔ jĊzykoznawstwa jako dyscypliny podstawowej [...], a takĪe takie,
które nie zostaáy potwierdzone, w szczególnoĞci są niezgodne z potwierdzonymi, nie
14
Wydaje siĊ zatem, Īe idea wzajemnego udoskonalania siĊ leksykografii i jĊzykoznawstwa (por.
np. BaĔko 2001, 2002; Ulitzka 2005) dotyczy przede wszystkim leksykografii naukowej, poniewaĪ
wáaĞnie w tym typie sáowników teorie lingwistyczne podlegają weryfikacji nie tylko na etapie pracy
autora sáownika nad materiaáem leksykalnym, ale takĪe mogą byü twórczo analizowane i komentowane przez jego odbiorców. Sáownik naukowy moĪe sáuĪyü poza tym jako Ĩródáo materiaáu do
dalszych badaĔ jĊzykoznawczych (rzecz jasna, w zupeánie innym wymiarze niĪ korpus tekstów).
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powinny byü rejestrowane w sáowniku naukowym” (Grochowski 2004: 9). PojĊcia sáownika popularnego Grochowski nie definiuje, stosując je „wyáącznie jako przeciwczáon
opozycji, którą tworzy ono z pojĊciem sáownika naukowego” (s. 9), podkreĞla jednak, Īe
chociaĪ sáownik popularny takĪe nie moĪe przedstawiaü sądów sprzecznych z wynikami
badaĔ jĊzykoznawstwa, ze wzglĊdu na inne cele „powinien przede wszystkim zwracaü
uwagĊ na to, co istotne z punktu widzenia sprawnego i poprawnego posáugiwania siĊ
jĊzykiem i co naleĪy do wiedzy dla osiągniĊcia tego celu uĪytecznej” (s. 8). Zgadzając
siĊ z powyĪszymi twierdzeniami, warto dodaü, Īe w przypadku podziaáu leksemów na
czĊĞci mowy, który jest procesem przeprowadzanym w sposób arbitralny, o zgodnoĞci
z ustaleniami lingwistyki nie moĪna mówiü w odniesieniu do samej koncepcji podziaáu
i zastosowanych kryteriów, ale w stosunku do otrzymanych wyników klasyfikacji (np.
potwierdzone w toku badaĔ jĊzykoznawczych wáaĞciwoĞci danego leksemu, kwalifikowanego do danej kategorii czĊĞci mowy, nie mogą byü sprzeczne ze sformuáowaną
wczeĞniej charakterystyką tej klasy).
Podziaá na sáowniki naukowe i popularne wydaje siĊ waĪny dla metaleksykografii
jĊzykoznawczej15, m.in. dlatego, Īe wyniki analiz tej dziedziny są szczególnie istotne
wáaĞnie dla leksykografii popularnej. To przecieĪ przede wszystkim autorzy sáowników
popularnych stają przed wyborem — spoĞród wielu istniejących — najbardziej adekwatnej (wzglĊdem zaáoĪonych celów sáownika) koncepcji opisu jĊzyka, który to dobór
powinny uáatwiaü opracowania metaleksykograficzne (zwáaszcza wtedy, gdy autorami
sáowników są mniej doĞwiadczeni jĊzykoznawcy czy nawet niejĊzykoznawcy). Poza
tym wyáącznie w stosunku do sáowników popularnych naleĪy rozpatrywaü problem
dopasowania zarówno stopnia zaawansowania, jak i sposobu przekazu wiedzy jĊzykoznawczej do moĪliwoĞci percepcyjnych oraz rzeczywistych potrzeb projektowanego
odbiorcy sáownika16.

3. Wybrane problemy podziaáu na czĊĞci mowy
w sáownikach popularnych
Zagadnienia związane z opracowywaniem podziaáu leksemów na czĊĞci mowy w ogólnych sáownikach popularnych trzeba rozpatrywaü w co najmniej dwóch aspektach.
Z jednej strony jest to wybór koncepcji klasyfikacyjnej na potrzeby interpretacji i charakterystyki zgromadzonego materiaáu sáownikowego; z drugiej — decyzja o tym, co
i w jaki sposób przekazaü odbiorcy sáownika.

15
Mimo to niewiele moĪna wskazaü postulatów metaleksykograficznych, które w widoczny
sposób uwzglĊdniaáyby jego istnienie. Jednym z nielicznych wyjątków jest artykuá Grochowskiego
(2004), w którym autor róĪnicuje wymagania stawiane sáownikowej informacji semantycznej w zaleĪnoĞci od typu sáownika, w jakim zostanie ona zamieszczona.
16
W tym zakresie metaleksykografia jĊzykoznawcza powinna byü wspomagana przez badania
nad uĪywaniem sáowników i oczekiwaniami odbiorców, prowadzone wĞród róĪnych grup uĪytkowników. PoĪądana byáaby takĪe korelacja postulatów metaleksykograficznych ze szkolną edukacją
jĊzykoznawczą oraz z ksztaáceniem przyszáych uĪytkowników sáowników.
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PrzyjĊta na etapie pracy nad materiaáem sáownikowym koncepcja klasyfikacyjna
powinna obejmowaü caáy zbiór leksemów, byü oparta na jasno sprecyzowanych kryteriach gramatycznych oraz prowadziü do takiej charakterystyki jednostek leksykalnych,
która bĊdzie niesprzeczna z wynikami aktualnych badaĔ jĊzykoznawstwa. Za wyborem
kryteriów gramatycznych i odrzuceniem semantycznych przemawia (oprócz wielu innych argumentów) sam cel przeprowadzania klasyfikacji: kwalifikowanie leksemów
do poszczególnych kategorii czĊĞci mowy ma siĊ przyczyniü do uporządkowania ich
opisu gramatycznego w sáowniku. PoĪądana jednorodnoĞü kryteriów moĪe byü rozumiana róĪnie17. MoĪna zatem skorzystaü z koncepcji teoretycznej podziaáu, w którym
na wyĪszym poziomie stosuje siĊ kryteria fleksyjne, a w nastĊpnej kolejnoĞci skáadniowe — w odniesieniu do leksemów nieodmiennych (nie naleĪy bowiem poprzestawaü na wydzieleniu tej grupy bez poddawania jej dalszym podziaáom, poniewaĪ
to ona tak naprawdĊ sprawia najwiĊksze trudnoĞci w opisie), albo z takiej, w której
obowiązują wyáącznie kryteria syntaktyczne (co oczywiĞcie nie wyklucza póĨniejszej
charakterystyki typowych cech fleksyjnych leksemów reprezentujących wyáonione
skáadniowo klasy).
Na etapie interpretacji materiaáu jĊzykowego naleĪaáoby postulowaü wykorzystanie
jak najbardziej szczegóáowej propozycji klasyfikacyjnej. Pozwoli to bowiem na maksymalne ujednolicenie i ubogacenie charakterystyki gramatycznej poszczególnych klas
leksemów. ZwiĊkszy takĪe precyzjĊ i konsekwencjĊ w odnotowywaniu homonimów
gramatycznych, zwáaszcza w odniesieniu do jednostek nieodmiennych, przy których
kwestia ta bywa zaniedbywana. MoĪe siĊ teĪ zdarzyü, Īe podczas pracy nad materiaáem
sáownikowym przyjĊta koncepcja zostanie zrewidowana i udoskonalona.
PoniewaĪ, jak wiadomo, czas na przygotowanie sáowników popularnych jest zazwyczaj bardzo ograniczony, a istniejących w teorii koncepcji i związanych z nimi metodologicznie szczegóáowych analiz materiaáowych duĪo, korzystnym rozwiązaniem
dla leksykografów byáyby opracowania metaleksykograficzne, wskazujące aktualne
i najdogodniejsze moĪliwoĞci klasyfikacyjne w powiązaniu ze szczegóáowymi propozycjami interpretacji konkretnych problemów. Idealną sytuacją byáaby moĪliwoĞü
korzystania z materiaáu klasyfikowanego i opisywanego w ramach okreĞlonych metodologii na potrzeby powstających sáowników naukowych bądĨ z samych sáowników
naukowych (nawet obejmujących tylko pewne grupy sáownictwa). Niewątpliwie jednak
przy poszukiwaniu tego typu rozwiązaĔ, zakáadających wspóádziaáanie róĪnych Ğrodowisk naukowych, a takĪe udostĊpnianie wyników badaĔ autorom sáowników róĪnych
wydawnictw, powaĪną rolĊ odgrywaáyby wzglĊdy pozanaukowe.
NastĊpnym etapem refleksji związanej z podziaáem na czĊĞci mowy w sáowniku
popularnym byáoby ustalenie stopnia zaawansowania wiedzy, jaką — z uwagi na zakáadane cele sáownika — chce siĊ przekazaü jego uĪytkownikowi. W związku z tym
naleĪy sprecyzowaü zakres projektowanej grupy odbiorców sáownika i spróbowaü
17

Por. np. opiniĊ Grochowskiego: „Jej sáaby warunek speániony jest wtedy, gdy wszystkie
zasady podziaáu na wszystkich poziomach klasyfikacji naleĪą przynajmniej do tej samej dziedziny
(np. gramatyki) lub poddziedziny (np. skáadni, morfologii) lingwistyki” (Grochowski 1997: 9).
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okreĞliü ich rzeczywiste potrzeby. Zacząü trzeba od rozstrzygniĊcia, czy w ogóle konieczne jest zamieszczanie w artykuáach hasáowych okreĞlonego sáownika popularnego
eksplicytnej informacji o kwalifikacji leksemów do czĊĞci mowy. Byü moĪe potrzeba
ta wcale nie jest tak oczywista, jakby siĊ wydawaáo, prawdopodobnie bowiem odbiorca — bardziej niĪ etykietą przyznaną leksemowi — bĊdzie zainteresowany jego konkretnymi wáaĞciwoĞciami gramatycznymi (rodzajem odmiany bądĨ nieodmiennoĞcią,
áączliwoĞcią, funkcją skáadniową, szykiem w zdaniu itp.), które niewątpliwie powinny
zostaü odnotowane. Fakt, Īe w związku z posiadaniem niektórych z tych wáaĞciwoĞci
dana jednostka zostaáa zaliczona do okreĞlonej klasy, zainteresuje zapewne nielicznych
— uczniów, studentów, nauczycieli czy teĪ tych, którzy zechcą zastosowaü jakieĞ reguáy
ortograficzne czy poprawnoĞciowe odwoáujące siĊ do czĊĞci mowy18. Z drugiej strony
jednak, nawet jeĞli odbiorcy sáownika nie byliby zainteresowani taką informacją, podjĊcie decyzji o jej zamieszczeniu na pewno przyczyni siĊ do ekonomii opisu sáownikowego. Przede wszystkim przyznana jednostce kwalifikacja funkcjonuje równoczeĞnie
jako skumulowana informacja o jej wáaĞciwoĞciach gramatycznych, typowych dla danej
klasy19 — wówczas opis zawarty bezpoĞrednio w artykule hasáowym koncentruje siĊ
na prezentacji indywidualnych cech leksemu. Na podobnej zasadzie przypisana jednostce etykieta czĊĞci mowy moĪe odsyáaü do innych typów informacji gramatycznej
poĞredniej (ogólnej), np. do tabel odmiany czy algorytmów fleksyjnych, dziĊki którym
w artykuáach hasáowych opisujących jednostki odmienne moĪna odnotowywaü tylko
ich trudniejsze czy odbiegające od tych wzorów formy fleksyjne. Poza tym ujawnienie
przyjĊtego w sáowniku podziaáu na czĊĞci mowy, a tym samym doprecyzowanie zakresu nazw poszczególnych klas, umoĪliwia autorom sensowne uĪywanie tych terminów
w czĊĞci hasáowej, na przykáad w definicjach gramatycznych, przy wskazywaniu wymagaĔ skáadniowych leksemów (áączliwoĞci danego leksemu z jednostkami okreĞlonej
klasy) itp. Stosowanie w wymienionych sytuacjach nazw czĊĞci mowy bez uprzedniego
skonkretyzowania ich rozumienia (niestety doĞü czĊsto spotykane w sáownikach) odbiera precyzjĊ formuáowanym stwierdzeniom.
Decyzja o wskazywaniu przynaleĪnoĞci jednostek do czĊĞci mowy w sáowniku pociąga za sobą koniecznoĞü rozstrzygniĊcia, jaki ma byü poziom zaawansowania przekazywanej czytelnikowi wiedzy o przyjĊtej w sáowniku koncepcji klasyfikacyjnej. Zastosowanie klasyfikacji o duĪym stopniu szczegóáowoĞci przy opracowywaniu materiaáu nie
musi bowiem byü równoznaczne z wyodrĊbnianiem wszystkich klas w samym tekĞcie
sáownika popularnego. Podziaá ujawniony uĪytkownikom leksykonu moĪe pozostaü
18
Na marginesie moĪna dodaü, Īe autorzy takich reguá uĪywają zazwyczaj tradycyjnych nazw
czĊĞci mowy (oczywiĞcie bez ich definiowania, w szeroko pojĊtym „tradycyjnym” ich rozumieniu,
wiĊc doĞü nieprecyzyjnie). Stąd — Īeby uĪytkownik sáownika faktycznie mógá przy stosowaniu tych
reguá wykorzystaü informacjĊ o przynaleĪnoĞci leksemu do czĊĞci mowy — klasyfikacja sáownikowa
musiaáaby byü jak najbliĪsza tradycyjnej. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku chĊci wykorzystania tej informacji w edukacji szkolnej.
19
OczywiĞcie pod warunkiem, Īe czytelnik ma dostĊp do charakterystyki kaĪdej klasy (czyli
kiedy jest ona zamieszczona we wstĊpie sáownika lub — ewentualnie — w innym opracowaniu
gramatyki, uwzglĊdniającym ten sam model klasyfikacji).
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na wyĪszym poziomie ogólnoĞci niĪ stanowiąca jego podstawĊ koncepcja teoretyczna
— autorzy mogą siĊ zatrzymaü na dowolnie wybranym etapie rozczáonkowania drzewa
klasyfikacyjnego (odnosi siĊ to przede wszystkim do podziaáu leksemów nieodmiennych), resztĊ charakterystycznych dla danej klasy wáaĞciwoĞci przenosząc do opisów
konkretnych jednostek w artykuáach hasáowych. Rozwiązanie takie byáo juĪ w literaturze wskazywane — podobny pomysá zaprezentowaáy MaádĪiewa i Baátowa (1995)
w odniesieniu do opisu sáownikowego leksemów okreĞlanych w tradycji jako przysáówki. Do usystematyzowania i scharakteryzowania ich wáaĞciwoĞci badaczki proponują
wykorzystanie bardzo szczegóáowej klasyfikacji syntaktycznej (autorstwa Maldjievej,
1995), której zastosowanie prowadzi do wyróĪnienia w obrĊbie badanej grupy piĊciu
klas (są to: „przysáówki” adwerbalne, „przysáówki” adkomparatywne, „przysáówki”
adpozytywne, „przysáówki” adadiektywne oraz „przysáówki” adsubstantywne — MaádĪiewa, Baátowa 1995: 138, 141). JeĞli chodzi natomiast o sam opis leksykograficzny
tej grupy, autorki sugerują, aby w sáowniku kwalifikowaü jednostki tych klas po prostu
jako przysáówki (jak stwierdzają — „równieĪ ze wzglĊdu na tradycjĊ” — s. 141), w ich
charakterystyce ogólnej uwzglĊdniü cechy pozwalające na odróĪnienie ich od elementów klas „oĞciennych”, a opis wáaĞciwoĞci decydujących o ich rozdzieleniu do piĊciu
wspomnianych klas przenieĞü do charakterystyki indywidualnej leksemów, zawartej
juĪ bezpoĞrednio w artykuáach hasáowych (s. 142).
Przy opracowywaniu takiego uogólnionego modelu klasyfikacji, czyli ustalaniu
liczby czĊĞci mowy i, co za tym idzie, stopnia dokáadnoĞci ich charakterystyki, a takĪe nazw klas, które bĊdą obowiązywaáy w sáowniku, naleĪy wziąü pod uwagĊ wiele
czynników, m.in. zakáadane potrzeby i moĪliwoĞci percepcyjne odbiorcy czy tradycjĊ
utrwaloną w nazewnictwie. Trzeba rozwaĪyü, które klasy korzystniej bĊdzie scaliü przez
wzgląd na uĪytkownika (np. z uwagi na subtelnoĞü kryterium je rozdzielającego i trud
wkáadany w jego zastosowanie), a takĪe dla zwiĊkszenia ekonomii i przejrzystoĞci opisu
sáownikowego (np. cechy wyróĪniające kilkunastoelementowe klasy czasem wygodniej
uwzglĊdniü dopiero w artykuáach hasáowych zamiast wyodrĊbniaü dodatkową czĊĞü
mowy). Przy szukaniu tych kompromisowych rozwiązaĔ trzeba uwaĪaü, aby dąĪenie
do przystĊpnoĞci i związane z tym uproszczenia nie zniweczyáy samej idei przyjĊtej
klasyfikacji i jej wartoĞci poznawczej.
JeĞli chodzi o nazwy wyodrĊbnionych w sáowniku klas, wydaje siĊ, Īe warto przy
ich ustalaniu wziąü pod uwagĊ tradycjĊ, tzn. w jak najwiĊkszym zakresie wykorzystaü
terminy uĪywane w klasycznym repertuarze czĊĞci mowy, poniewaĪ czytelnik najprawdopodobniej je zna, przynajmniej ze sáyszenia, bądĨ moĪna siĊ spodziewaü, Īe pozna
je w toku dalszej edukacji. ChociaĪ definicje wstĊpne umoĪliwią doprecyzowanie rozumienia tych terminów w sáowniku, jednak rzecz jasna naleĪy przyporządkowaü je do
klas o zakresie przynajmniej czĊĞciowo odpowiadającym nazywanym w ten sam sposób
klasom tradycyjnym. Wówczas sáownik ich precyzyjną charakterystyką moĪe siĊ przyczyniü do poszerzenia i uporządkowania wiedzy uĪytkownika na ich temat (tak jest np.
w wypadku ISJP); poza tym istnieje wiĊksze prawdopodobieĔstwo osiągniĊcia choüby
przybliĪonej spójnoĞci z innymi tekstami, odwoáującymi siĊ do nazw czĊĞci mowy (np.
ze wspomnianymi reguáami ortograficznymi czy poprawnoĞciowymi). Nazwy klas, dla
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których zestaw tradycyjny nie wystarczy, powinny w miarĊ moĪliwoĞci nawiązywaü
w jakiĞ sposób do cech wyróĪniających daną czĊĞü mowy, Īeby czytelnikowi áatwiej
byáo je zapamiĊtaü.
Propozycja redukowania na potrzeby odbiorców klasyfikacji szczegóáowych, przyjĊtych we wstĊpnej fazie opracowywania sáownika, moĪe wzbudzaü wątpliwoĞci co do
zasadnoĞci ich stosowania. Skoro rezultatem ma byü podziaá wáaĞciwie zbliĪony zestawem klas (chociaĪ nie kryteriami ich wyróĪniania) do tradycyjnego, moĪna zadaü
pytanie, czy nie lepiej w takim razie w sáownikach popularnych przyjąü po prostu tzw.
klasyfikacjĊ tradycyjną, ewentualnie uzupeániając ją o nowe klasy. Oczywiste jednak
jest, Īe taki zabieg przyniósáby zupeánie inne wyniki. Po pierwsze, model tzw. podziaáu
tradycyjnego nie moĪe sáuĪyü jako podstawa teoretyczna klasyfikacji gramatycznej leksemów w sáowniku, m.in. ze wzglĊdu na niejednolitoĞü kryteriów i stosowanie kryterium
semantycznego, brak rozáącznoĞci wyróĪnianych klas, niezupeánoĞü, czyli nieobejmowanie caáego zbioru leksemów. Po drugie, trudno dodawaü nowe klasy do istniejącej juĪ
koncepcji klasyfikacyjnej bez modyfikacji tej koncepcji i kryteriów w niej przyjĊtych
(np. klasa operatorów metatekstowych, uwzglĊdniona „dodatkowo” w SWJPDun, nie
zostaáa wbudowana w przyjĊty tam model klasyfikacji Laskowskiego, bo wyróĪniono
ją na podstawie innych kryteriów niĪ pozostaáe czĊĞci mowy). Po trzecie, tylko sugerowany kierunek dziaáania (czyli od zastosowania szczegóáowych propozycji klasyfikacyjnych przy interpretacji materiaáu jĊzykowego do uogólnionych modeli podziaáu)
moĪe w rzeczywisty sposób wpáynąü na ujednolicenie i uzupeánienie charakterystyki
gramatycznej leksemów w artykuáach hasáowych. Po czwarte wreszcie, wydzielenie za
pomocą precyzyjnych kryteriów maksymalnie jednorodnych gramatycznie klas jednostek gwarantuje, Īe przy ewentualnym scalaniu tych klas w wiĊksze caáoĞci nie bĊdzie to
przyporządkowanie przypadkowe. Takie zamieszanie moĪna zauwaĪyü np. w przypadku
wspomnianych operatorów metatekstowych — wydzielone w SWJPDun na podstawie
odmiennego od pozostaáych kryterium stanowiáy klasĊ doĞü w istocie zróĪnicowaną wewnĊtrznie; w Popularnym sáowniku jĊzyka polskiego pod red. B. Dunaja, gdzie przyjĊto
uogólniony model klasyfikacji z SWJPDun, klasĊ operatorów caáoĞciowo wcielono do
modulantów, w wyniku czego znalazáy siĊ tam leksemy o wáaĞciwoĞciach nieprzystających do charakterystyki tej czĊĞci mowy.
Wprowadzenie do sáownika informacji kwalifikującej jednostki jako czĊĞci mowy
wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią zdefiniowania we wstĊpie wszystkich uwzglĊdnionych klas
(w formie dostosowanej do odbiorcy). Charakterystyka powinna oczywiĞcie zawieraü
cechy klasyfikacyjne, na podstawie których wyodrĊbniono daną klasĊ, ale takĪe inne
wáasnoĞci gramatyczne (zarówno skáadniowe, jak i fleksyjne) leksemów reprezentujących kaĪdą klasĊ. Niekonieczne natomiast wydaje siĊ zamieszczanie schematu klasyfikacyjnego, choü byü moĪe dla czĊĞci czytelników byáby on poĪytecznym uzupeánieniem. W ramach dodatkowego komentarza w czĊĞci wstĊpnej sáownika powinno siĊ teĪ
znaleĨü odesáanie do wáaĞciwej koncepcji teoretycznej, a w przypadku jej modyfikacji
(np. uogólnienia czy zmiany nazw klas) — takĪe odpowiednie wyjaĞnienie. Takie odesáanie nie moĪe jednak zastąpiü prezentacji samego podziaáu (skorzysta z niego bowiem
zapewne tylko wąskie grono bardziej dociekliwych czytelników).
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4. Propozycja modelu uogólnionego podziaáu na czĊĞci mowy
w sáowniku popularnym
ĩeby zilustrowaü przykáadami niektóre wątki powyĪszych rozwaĪaĔ, moĪna pokusiü
siĊ o przedstawienie (oczywiĞcie w sposób bardzo uproszczony) próby wykorzystania
wspóáczesnej teorii klasyfikacyjnej do stworzenia „przyjaznego” dla odbiorcy, a równoczeĞnie ksztaácącego modelu podziaáu na czĊĞci mowy, który mógáby znaleĨü zastosowanie w ogólnym sáowniku popularnym, przeznaczonym przede wszystkim dla uczniów
szkóá Ğrednich oraz innych starszych uĪytkowników posiadających juĪ podstawową
wiedzĊ jĊzykową i jĊzykoznawczą. NaleĪy przypuszczaü, Īe u tego typu czytelników
edukacja szkolna utrwaliáa juĪ obraz dziesiĊcioklasowego systemu czĊĞci mowy, ale są
oni równoczeĞnie grupą wiekową zdolną do samodzielnej refleksji metodologicznej20.
Trzeba teĪ zaáoĪyü, Īe odbiorcy ci są zainteresowani wiedzą gramatyczną (teoretyczną
i praktyczną) i potrafią w peáni wykorzystaü informacje zawarte w sáowniku — tylko
w takiej sytuacji moĪna bowiem mówiü o sensownoĞci wprowadzania klasyfikacji oraz
o jej uĪytecznoĞci.
Z przyczyn omówionych w poprzednim punkcie, na potrzeby opisu sáownikowego
naleĪy wybraü koncepcjĊ klasyfikacyjną opartą na kryteriach gramatycznych. Warunek
ten speániają np. propozycje Saloniego (Saloni 1974; Saloni, ĝwidziĔski 1985), Laskowskiego (Laskowski 1984, 1998), Grochowskiego (Grochowski 1984, 1986, 1997, 2003)
i Wróbla (Wróbel 1996, 2001). PoniewaĪ koncepcja fleksyjna Saloniego nie przyczyniáaby siĊ w istotny sposób do wzbogacenia charakterystyki leksemów nieodmiennych
w sáowniku (nie poddaje siĊ w niej dalszym podziaáom wewnĊtrznym np. klasy takiej
jak partykuáo-przysáówki), do wyboru pozostają teorie skáadniowe. Zapewne najlepiej
i najdokáadniej opracowane są propozycje klasyfikacyjne Grochowskiego; zaletą wciąĪ
udoskonalanych projektów tego badacza jest wnikliwy opis wáaĞciwoĞci wyróĪnianych
klas, wynikający z gruntownej analizy obszernego materiaáu leksykalnego, oraz bogactwo przykáadów konkretnych jednostek reprezentujących poszczególne czĊĞci mowy.
Obejmują one jednak tylko zbiór leksemów nieodmiennych, wobec czego z wyborem
tej teorii wiązaáaby siĊ koniecznoĞü jej uzupeánienia inną syntaktyczną klasyfikacją dla
jednostek odmiennych. Aby uniknąü niepotrzebnego zamieszania i moĪliwej w takich
wypadkach niespójnoĞci, lepiej zdecydowaü siĊ na którąĞ z koncepcji caáoĞciowych
— Laskowskiego bądĨ Wróbla. Sáabą stroną obydwu tych teorii (zarówno w wersjach
wczeĞniejszych, jak i zmodyfikowanych) jest oszczĊdnoĞü miejsca, jakie autorzy poĞwiĊcili omówieniu swoich klasyfikacji, oraz niewielka liczba przykáadów, co w toku
interpretacji materiaáu sáownikowego moĪe powodowaü powstawanie wielu wątpliwoĞci.
JeĞli jednak decydowaü siĊ na którąĞ z nich, najbardziej uzasadniony wydaje siĊ wybór
ostatniej propozycji Wróbla (2001: 73–81). Kryteria w niej zastosowane charakteryzuje
wiĊksza niĪ w podziaáach Laskowskiego prostota i przejrzystoĞü; poza tym badacz wykorzystuje w niej ustalenia poczynione przez innych autorów klasyfikacji syntaktycz20
OczywiĞcie wszystkie przypuszczenia co do oczekiwaĔ uĪytkowników czy wiedzy przez
nich posiadanej wymagaáyby konfrontacji z wynikami badaĔ tej grupy odbiorców.
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nych. Przeprowadzony przez Wróbla podziaá leksemów nieodmiennych jest zbliĪony
do wersji zaproponowanej przez Grochowskiego (1997) — zarówno pod wzglĊdem
wydzielonych klas, jak i przyjĊtych kryteriów (z wyjątkiem stosowanego tylko przez
Grochowskiego kryterium szyku) — umoĪliwia to zatem wykorzystanie niektórych
analiz tego ostatniego badacza do uszczegóáowienia ogólnych tez Wróbla.
PropozycjĊ wykorzystania koncepcji Wróbla w pracy nad materiaáem sáownikowym naleĪaáoby nie tylko uzupeániü wskazówkami bibliograficznymi, odsyáającymi do
szczegóáowych opracowaĔ spójnych metodologicznie z wybraną klasyfikacją, ale takĪe
opatrzyü komentarzem wiele zagadnieĔ budzących wątpliwoĞci. Byáyby to zarówno
wymagające jawnego rozstrzygniĊcia kwestie szczegóáowe, odnoszące siĊ do kilku zaledwie jednostek (na przykáad ustalenie kwalifikacji jednostek typu byle, lada, nie lada,
którego trudno dokonaü na podstawie propozycji klasyfikacyjnej Wróbla z 2001 roku21),
jak i problemy ogólniejsze, związane ze sposobem interpretacji caáych grup leksemów.
Do tej drugiej grupy zagadnieĔ naleĪy na przykáad decyzja o sposobie kwalifikacji
jednostek typu chlup, cmok, huzia, won. Zaliczanie ich do wykrzykników, utrwalone
w tradycji, ale i w nowszych klasyfikacjach (np. Laskowski 1984, 1998; Grochowski
1984, 1986, 1988a, 1997), wymaga poszerzenia cech definicyjnych tej klasy o zdolnoĞü
peánienia funkcji gáównego czáonu wypowiedzenia (tak postĊpuje np. BaĔko — zarówno w ISJP, jak i w podrĊczniku: BaĔko 2002: 120–121). Ze wzglĊdu na tĊ funkcjĊ
skáadniową Wróbel wáącza jednostki tego typu po prostu do czasowników. Akceptując
to rozwiązanie, warto siĊ jednak zastanowiü, czy nie wyróĪniaü równoczeĞnie jednostek homonimicznych w klasie wykrzykników (taką sugestiĊ wysuwa np. Grochowski
1997: 15) — m.in. ze wzglĊdu na silnie zapewne utrwaloną „wykrzyknikową” interpretacjĊ tego typu leksemów wĞród uĪytkowników sáownika22.
Po uporządkowaniu materiaáu sáownikowego zgodnie z przyjĊtą metodą klasyfikacji
oraz usystematyzowaniu opisu gramatycznego jednostek kaĪdej klasy trzeba — kierując
siĊ wzglĊdami wskazanymi w poprzednim punkcie — ustaliü model podziaáu na czĊĞci
mowy, który ma obowiązywaü juĪ w samym sáowniku. Wydaje siĊ, Īe projektowany
uĪytkownik jest w stanie zrozumieü, Īe liczba i charakter klas, na które dzieli siĊ jakiĞ
zbiór, zaleĪą od przyjĊtych kryteriów klasyfikacji, stąd sáownikowego zestawu czĊĞci mowy nie trzeba redukowaü do dziesiĊciu klas, znanych ze szkoáy. Z drugiej strony zbyt duĪa liczba klas, wydzielonych na podstawie szczegóáowych cech jednostek,
moĪe zaciemniaü syntetyczny ogląd caáej klasyfikacji, utrudniaü dostrzeĪenie specyfiki
poszczególnych czĊĞci mowy, a nawet zniechĊcaü czytelnika do zgáĊbiania ich opisu.
Dlatego — unikając zbyt drobiazgowych podziaáów — trzeba dąĪyü do stworzenia modelu wyodrĊbniającego takie klasy, których wáaĞciwoĞci, odróĪniające leksemy do nich
21

NaleĪaáoby zatem zdecydowaü, czy kierowaü siĊ uwagami tego badacza zamieszczonymi
we wczeĞniejszych jego pracach (Wróbel 1991, 1995, 1996), w których omawiane jednostki uznaá
on za nieodmienne przymiotniki, czy teĪ ustaleniami dokonanymi przez autorów innych klasyfikacji
syntaktycznych, którzy inaczej oceniają wáasnoĞci tych leksemów: np. Grochowski (1997: 31) zalicza
je do operatorów adsubstantywnych, Laskowski (1998: 65) — do partykuá.
22
PrzyjĊcie takiego rozwiązania nie sprzyjaáoby z kolei ekonomicznoĞci opisu sáownikowego
— z powodu regularnoĞci wystĊpowania takich par homonimicznych.
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naleĪące od sąsiednich czĊĞci mowy, są rzeczywiĞcie istotne na poziomie caáoĞciowego
opisu gramatycznego.
Schemat klasyfikacyjny Wróbla w wersji przeznaczonej dla uĪytkowników sáownika popularnego moĪna by zredukowaü na przykáad w dwóch miejscach. Po pierwsze,
moĪna scaliü w jedną klasy relatorów i wzglĊdników (peániące tĊ samą funkcjĊ skáadniową), sygnalizując tylko czytelnikowi wewnĊtrzne zróĪnicowanie grupy, a wyjaĞnienia
dotyczące reguá akomodacji wzglĊdników zamieĞciü w odpowiednich artykuáach hasáowych. Co do nazwy tej scalonej klasy, to najlepiej chyba pozostawiü dla niej termin
wzglĊdnik (stworzony przez Wróbla) — ze wzglĊdu na brzmienie wspóágra on z nazwami tradycyjnymi, a poza tym powinien byü szybciej zapamiĊtany dziĊki skojarzeniu
z okreĞleniem zaimek wzglĊdny. Inna gaáąĨ drzewa klasyfikacyjnego, którą moĪna czytelnikowi zaprezentowaü w mniej rozczáonkowanej wersji, to leksemy niesamodzielne,
niefunkcjonujące jako czáony zdania i nieposiadające funkcji áączącej. Wróbel wyodrĊbnia w tej grupie piĊü klas (operatory trybu, partykuáy, modalizatory, przyliczebniki
i przywyrazki), biorąc pod uwagĊ przede wszystkim kategoriĊ gramatyczną jednostek,
z którymi wyrazy tych klas wchodzą w związki skáadniowe. Wydaje siĊ, Īe dla uĪytkownika sáownika waĪne byáoby odgraniczenie operatorów trybu, podkreĞlające ich
specyficzną funkcjĊ w zdaniu, implikowanie okreĞlonych form czasownika i wystĊpowanie w wypowiedzeniach wykrzyknikowych (choü ze wzglĊdu na nielicznoĞü tej klasy
moĪna takĪe rozwaĪaü wyakcentowanie tych informacji dopiero w czĊĞci hasáowej).
Reszta omawianych leksemów, róĪnicowanych ze wzglĊdu na áączliwoĞü, znalazáaby siĊ
w jednej klasie, z adnotacją dotyczącą rozmaitoĞci typów związków, w jakie wchodzą,
i odpowiednimi informacjami na ten temat w artykuáach hasáowych. NaleĪy sądziü, Īe
pominiĊcie tego drobiazgowego podziaáu bĊdzie dla czytelnika korzystniejsze, zwáaszcza Īe jest to grupa jednostek bĊdąca przedmiotem intensywnych badaĔ teoretyków,
wokóá której jest jeszcze wiele niejasnoĞci. Problemem pozostaje dobór odpowiednich
nazw. Termin operator trybu, wprowadzony przez Grochowskiego, jest nazwą adekwatną i „mówiącą”, lecz chyba niezbyt przyjazną, trudno jednak zdecydowaü siĊ na inną
(moĪe nakaĨnik23?). Dla drugiej wydzielonej grupy byü moĪe dobrym okreĞleniem byáby
po prostu termin partykuáa (jego szersza interpretacja jest chyba w szkolnej gramatyce coraz powszechniejsza); ewentualnie moĪna takĪe zastosowaü nazwĊ modalizator.
Reszta sáownikowych czĊĞci mowy odpowiadaáaby zakresem i nazewnictwem klasom
wydzielonym przez Wróbla (zob. tabelĊ poniĪej).
Wszystkie przyjĊte w sáowniku czĊĞci mowy naleĪy oczywiĞcie wymieniü i zdefiniowaü we wstĊpie (ich charakterystyka, jak juĪ wspominaáam, powinna obejmowaü
nie tylko cechy klasyfikacyjne, ale takĪe inne wáasnoĞci syntaktyczne i fleksyjne). Definicje trzeba uzupeániü odpowiednio dobranymi przykáadami leksemów kaĪdej klasy (tzn. naleĪy wyjĞü od przykáadów prototypowych, ale wskazaü równieĪ jednostki
peryferyjne; ponadto trzeba zadbaü, aby w przypadku klas scalonych — np. partykuá

23
OkreĞlenie to byáo juĪ uĪywane np. przez Jodáowskiego (1976), ale odnosiáo siĊ do zupeánie
innego typu leksemów.
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— wĞród przykáadów przytoczyü leksemy reprezentujące kaĪdą grupĊ funkcjonującą
w teorii klasyfikacyjnej oddzielnie).
W obrĊbie tych wydzielonych na podstawie jednolitych kryteriów syntaktycznych
klas warto w niektórych przypadkach zdecydowaü siĊ dodatkowo na wyodrĊbnienie
pewnych podgrup leksemów, których istnienie — ze wzglĊdu na ich specyficzne wáaĞciwoĞci (juĪ nie tylko skáadniowe, ale takĪe inne) — poĪytecznie jest zasygnalizowaü
czytelnikowi juĪ we wstĊpie, aby potem, w tekĞcie sáownika, móc siĊ do nich odwoáywaü. W ustaleniu, które leksemy powinny zyskaü taki specjalny status, dobrze siĊ
posiákowaü obserwacjami róĪnych badaczy, takĪe tych stosujących kryteria klasyfikacyjne inne niĪ skáadniowe (warto np. skorzystaü z prac BaĔki — BaĔko 2001, 2002
— z uwagi na doĞwiadczenie leksykograficzne autora oraz dydaktyczny punkt widzenia
w interpretacji wielu zjawisk).
W zaproponowanym modelu klasyfikacji, nieuwzglĊdniającym zaimków jako osobnej klasy, na pewno trzeba wskazaü miejsce przysáugujące leksemom zwykle zaliczanym do tej czĊĞci mowy: po pierwsze ze wzglĊdu na jej obecnoĞü w gramatyce szkolnej i w wielu opracowaniach odwoáujących siĊ do wiedzy jĊzykoznawczej, po drugie
— z powodu specyficznych wáaĞciwoĞci tych jednostek (zob. np. Jodáowski 1973, BaĔko
2001: 204–218). WyodrĊbnianie jedynie zaimków rzeczownych (jako osobnej klasy bądĨ
podklasy) z uwagi na ich wyraĨnie odmienne od prototypowych rzeczowników cechy
fleksyjne — jak czynią np. autorzy SWJPDun — nie wydaje siĊ dobrym rozwiązaniem
(nie jest zgodne ani z tradycją, ani z typem klasyfikacji przyjĊtym w tamtym sáowniku).
Lepszym chyba wyjĞciem jest wydzielenie podgrupy leksemów zaimkowych w obrĊbie
czterech odrĊbnych klas gramatycznych: rzeczowników, przymiotników, liczebników
i przysáówków. DziĊki kryterium syntaktycznemu, zastosowanemu wczeĞniej do wyznaczania zakresu klas wáaĞciwych, uniknie siĊ nierozáącznoĞci wyodrĊbnianych w ich
granicach podgrup (czĊstej w opisach tradycyjnych, zwáaszcza w przypadku zaimków
liczebnych i przysáownych). Nazwy podklas powinny z jednej strony akcentowaü przynaleĪnoĞü leksemów do okreĞlonych (czterech róĪnych) czĊĞci mowy, z drugiej — sygnalizowaü áączącą je ponad klasami wspólnotĊ funkcji jĊzykowej (której istotĊ naleĪy
wyjaĞniü czytelnikowi). Wydaje siĊ, Īe warunki te speániają okreĞlenia: rzeczowniki
zaimkowe24, przymiotniki zaimkowe, liczebniki zaimkowe i przysáówki zaimkowe (taka
dwuczáonowoĞü powinna charakteryzowaü takĪe nazwy innych podgrup: pierwszy ich
czáon byáby zawsze nazwą rodzajową klasy, drugi — elementem odróĪniającym). Decydując siĊ na wyróĪnienie podklasy liczebników zaimkowych, naleĪaáoby dokáadnie
przemyĞleü granicĊ miĊdzy nimi a tzw. liczebnikami nieokreĞlonymi i zdecydowaü,
czy podklasa zaimków obejmowaáaby tylko leksemy typu tyle, ile, ileĞ, czy równieĪ
jednostki typu kilka, parĊ oraz typu wiele, duĪo, trochĊ.
Oprócz zaimków innymi wartymi wydzielenia podgrupami są czasowniki o nietypowych wáaĞciwoĞciach, przede wszystkim fleksyjnych. Jako jedną podgrupĊ naleĪaáoby wskazaü tzw. czasowniki niewáaĞciwe (pozostawiając tĊ nazwĊ), którym przysáu24
Takiego terminu uĪywa teĪ Wróbel w swoim podrĊczniku, jednak nie przy omawianiu samej
klasyfikacji, a w rozdziale poĞwiĊconym fleksji rzeczowników (2001: 94, 120 i in.).
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Propozycja uogólnionego modelu klasyfikacji leksemów (opartego na koncepcji teoretycznej H. Wróbla, 2001), moĪliwego do zastosowania w sáowniku popularnym
Proponowany zestaw
CzĊĞci mowy
czĊĞci mowy
wyróĪnione w koncepcji
w modelu klasyfikacji
klasyfikacyjnej H. Wróbla
dla uĪytkownika
(2001: 73–81)
sáownika popularnego
1. wykrzykniki

A. wykrzykniki

2. dopowiedzenia

B. dopowiedzenia

3. czasowniki

C. czasowniki

4. rzeczowniki

D. rzeczowniki

5. przymiotniki

E. przymiotniki

6. liczebniki

F. liczebniki

7. przysáówki

G. przysáówki

8. wzglĊdniki
9. relatory

H. wzglĊdniki

10. przyimki

I. przyimki

11. spójniki

J. spójniki

12. operatory trybu

K. nakaĨniki //
operatory trybu

13.
14.
15.
16.

L. partykuáy //
modalizatory

partykuáy
modalizatory
przyliczebniki
przywyrazki

Niektóre podgrupy
moĪliwe do wyodrĊbnienia
w obrĊbie przyjĊtych klas

–
–

czasowniki niewáaĞciwe
czasowniki wykrzyknikowe

–

[przymiotniki
porządkowe]

–

liczebniki
zbiorowe
liczebniki
cząstkowe

–

–

rzeczowniki
zaimkowe

–

przymiotniki
zaimkowe

–

liczebniki
zaimkowe

–

przysáówki
zaimkowe

gują tylko kategorie fleksyjne czasu i trybu. WĞród nich (o czym trzeba poinformowaü
uĪytkownika) znalazáyby siĊ zarówno leksemy tworzące formy syntetyczne, jak i odmieniające siĊ wyáącznie w sposób analityczny (nazywane w ISJP predykatywami).
Drugą podgrupĊ (moĪna by ją nazwaü czasownikami wykrzyknikowymi) stanowiáyby
przywoáywane juĪ leksemy typu chlup, cmok, huzia, won, którym nie przysáuguje Īadna
kategoria fleksyjna wáaĞciwa czasownikom. Poza tym podgrupy moĪna wyróĪniü takĪe
w obrĊbie klasy liczebników. PoniewaĪ tzw. liczebniki gáówne stanowiáyby trzon tej
czĊĞci mowy o prototypowych cechach, jako podgrupy funkcjonowaáyby liczebniki
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zbiorowe i liczebniki cząstkowe. W granicach klasy przymiotników (oprócz wspomnianych przymiotników zaimkowych) moĪna by ewentualnie wyodrĊbniü podgrupĊ
przymiotników porządkowych (o zakresie takim, jaki przysáuguje tej podklasie w ISJP).
Kwestią wartą rozpatrzenia byáby teĪ wewnĊtrzny podziaá klasy spójników (chodzi
o zróĪnicowanie ze wzglĊdu na pozycjĊ spójnika w stosunku do áączonych zdaĔ, a nie
o tradycyjne rozróĪnienie na spójniki wspóárzĊdne i podrzĊdne), choü moĪna teĪ odpowiednie informacje zamieĞciü dopiero w artykuáach hasáowych poĞwiĊconych jednostkom spójnikowym. Nie trzeba dodawaü, Īe wszystkie wyodrĊbnione podgrupy równieĪ
powinny zostaü we wstĊpie scharakteryzowane i opatrzone przykáadami.
Na zakoĔczenie warto powtórzyü, Īe tego typu propozycje powinny byü wpisane
w szerzej zakrojone projekty metaleksykograficzne, w których ustali siĊ caáoĞciowy
model informacji gramatycznej w sáowniku, zgodny z przyjĊtą koncepcją jednostki
leksykalnej oraz z teorią polisemii i homonimii (leksykalnej i gramatycznej), a takĪe
skorelowany z innymi typami informacji sáownikowych. PoĪądane byáoby takĪe równoczesne opracowywanie podrĊczników gramatyki, spójnych z modelem opisu przyjĊtym w danym sáowniku (tak jak jest w przypadku ISJP i podrĊcznika fleksji autorstwa
BaĔki — 2002).
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