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Informacje fleksyjne
w Encyklopedycznym sáowniku jĊzyka polskiego
na tle polskiej tradycji leksykograficznej
1. Wprowadzenie
W ciągu dwustu lat, podczas których ksztaátowaáa siĊ polska tradycja leksykograficzna, zaproponowano raptem kilka sposobów prezentacji informacji fleksyjnej. ZwaĪywszy na charakter naszego jĊzyka (rozbudowana i niezbyt regularna fleksja), moĪna uznaü ten fakt za doĞü dziwny. Odnosi siĊ wraĪenie, Īe redaktorzy sáowników zbyt
wielkim zaufaniem darzyli tradycjĊ i obawiali siĊ jakiejkolwiek ingerencji w zastany
sposób prezentacji informacji fleksyjnej. A moĪe uwaĪali — poniekąd sáusznie — iĪ
nie da siĊ wymyĞliü idealnego (ekonomicznego w zapisie i áatwego w uĪytkowaniu)
przedstawienia peánych paradygmatów odmiany, co jednak nie powinno powodowaü
braku zainteresowania w rozwijaniu lepszych koncepcji. Na szczĊĞcie zawsze znajdą
siĊ pionierzy, którzy mają odwagĊ pójĞü krok, a moĪe nawet i kilka kroków, dalej, niĪ
pozwala na to tradycja.
Sposób podawania informacji fleksyjnej w jednojĊzycznych sáownikach polskich1
moĪna podzieliü na 3 typy:
— informacja bezpoĞrednia — umieszczanie informacji fleksyjnej bezpoĞrednio i wyáącznie przy haĞle;
— wprowadzenie informacji poĞredniej — stabelaryzowanie odmiany i odsyáacze oraz
informacja fleksyjna przy haĞle;
— znaczne ograniczenie informacji przyhasáowej — stabelaryzowanie caáoĞci odmiany (przy haĞle jedynie odesáanie do wzoru, ewentualnie jakieĞ drobne dodatkowe
informacje).
Przedstawmy na początku typ pierwszy.

1
W artykule bĊdziemy pisaü o sáownikach, mając na myĞli wyáącznie sáowniki wydane
drukiem.
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Leksykografia polska bezpoĞrednio opiera siĊ na áaciĔskiej tradycji — nic zatem
dziwnego, Īe Linde, wzorując siĊ na niej, informacjĊ fleksyjną umieszczaá bezpoĞrednio
przy haĞle, podając koĔcówki lub zakoĔczenia, które w zaáoĪeniu miaáy prowadziü do
opisanych w gramatykach odpowiednich deklinacji i koniugacji. Oczywiste jest, Īe osoba korzystająca ze sáownika, a nieznająca zbyt dobrze podstaw gramatyki teoretycznej,
z tak zaprezentowanego materiaáu nie mogáa odtworzyü peánego prawidáowego paradygmatu odmiany. CzĊsto zadanie to byáo niemoĪliwe nawet dla osób doĞü swobodnie
posáugujących siĊ jĊzykiem polskim.
Najpeániej przed 1989 rokiem przyhasáowa informacja fleksyjna zostaáa opracowana w niedokoĔczonym Nowym sáowniku jĊzyka polskiego pod red. Lehra-SpáawiĔskiego:
brat rz. m., 2 p. -ta, 3 p. -tu, 5, 7 p. -cie, lmn. -cia, 2 mn. -ci.

Ze wspóáczesnych sáowników takie zaprezentowanie informacji gramatycznej przyjĊto
w PSWP. Przykáadowe hasáo opisano tak:
osioá rzecz. r. m.; D.B. osáa, Ms. W. oĞle, lmn. M.B. osáy, D. osáów; dla zn. 2. l. mn. D.B.
osáów

i brak problematycznego celownika.
OczywiĞcie róĪnego rodzaju zakoĔczenia przy hasáach podawaáy sáowniki ortograficzne (brak w nich jednak okreĞlenia wartoĞci kategorii fleksyjnych). Z najnowszych
sáowników warto tu wymieniü WSO pod red. Markowskiego, w którym podaje siĊ bez
Īadnych skrótów wybrane formy fleksyjne wraz z indeksującymi zaimkami, choü czĊsto
nieáatwo zrozumieü, dlaczego wáaĞnie takie formy siĊ podaje, a inne pomija, np. hasáo
osioá wygląda nastĊpująco:
osioá, o tym oĞle; tym osáom

i tu teĪ zapomniano o celowniku.
Drugim sáownikiem wartym wzmianki jest WSO-F autorstwa B. Janik-PáociĔskiej,
M. Sas i R. Turczyna, który przy kaĪdym haĞle podaje wszystkie formy wystĊpujące
w paradygmacie, niektóre w peánej postaci graficznej, wiĊkszoĞü w skróconej (koĔcówki lub zakoĔczenia) — niestety w kolejnoĞci alfabetycznej (sic!). ĝciĞle rzecz biorąc,
sáownik podaje wszystkie róĪnoksztaátne formy wystĊpujące w paradygmacie (choü dla
wyrazów odmiennych wedáug deklinacji przymiotnikowej są to tylko zakoĔczenia form
rodzajowych). Przykáadowe hasáo:
osioá, o/s/áa, ~/áach, ~/áa/mi, ~/áem, ~/áom, ~/áów, ~/áu (a. ~/áo/wi), ~/áy, o/Ğ/le Mĩ <zool.>

Ponadto sáownik zawiera tabele z wzorami odmiany, które „mają stanowiü pomoc w porządkowaniu i tworzeniu form fleksyjnych” (WSO-F: CXXV). Mimo to naleĪy go raczej zaliczyü do typu pierwszego.
Drugi typ opisu fleksji w sáownikach wiąĪe siĊ z pierwszą koncepcją zaprezentowania peánej informacji fleksyjnej, opracowaną przez Jana Tokarskiego (BieĔ 1969,
1987). Zostaáa ona wykorzystana w SJPDor.
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Niewątpliwie najwaĪniejszą zasáugą Tokarskiego (b.m.r.; 1958) byáo stworzenie nowego na
gruncie jĊzyka polskiego systemu informacji gramatycznej, zakáadającego jej dwudzielnoĞü na
informacjĊ poĞrednią (podawanie w artykuáach hasáowych odsyáaczy do tabel form fleksyjnych,
umieszczonych we wstĊpie do I tomu SJPDor.) i informacjĊ bezpoĞrednią (podawanie „niektórych form bezpoĞrednio w artykule hasáowym”) (GruszczyĔski 1989: 34).

Taki podziaá ma dwie bardzo waĪne zalety. Z jednej strony — jak zauwaĪa GruszczyĔski — jest ekonomiczny (regularne, najczĊstsze paradygmaty odmian — które uĪytkownikom sprawiają chyba najmniej káopotu — są podane raz, na początku sáownika,
zamiast wielokrotnego podawania typowych koĔcówek przy kaĪdym haĞle). Z drugiej
strony — koĔcówki nieregularne, nietypowe są podawane bezpoĞrednio przy haĞle.
Taki system umoĪliwia wiĊc doĞü sprawne posáugiwanie siĊ sáownikiem, poniewaĪ
uĪytkownik najprawdopodobniej czĊĞciej bĊdzie sprawdzaü w nim formy nieregularne
niĪ regularne. W związku z tym doĞü rzadko bĊdzie musiaá szukaü istotnej informacji
w dwóch miejscach.
Hasáo osioá przedstawia siĊ w SJPDor nastĊpująco:
osioá m IV, D. osáa, M. oĞle, lm M. osáy [...]

Bogusáaw Dunaj, opierając siĊ na paradygmatach opisanych w Gramatyce wspóáczesnego jĊzyka polskiego (Morfologia 1988), znacznie udoskonaliá koncepcjĊ Tokarskiego i tak udoskonaloną zastosowaá w SWJPDun. Przede wszystkim tradycyjny rodzaj
mĊski podzieliá — zgodnie z postulatami MaĔczaka (1956: 116–121) — na trzy rodzaje: mĊskoosobowy, mĊskoĪywotny, mĊskonieĪywotny, co jest waĪne np. przy szukaniu
formy B. l.poj. Zmodyfikowaá równieĪ podziaá grup deklinacyjnych i koniugacyjnych,
zmieniá ich ukáad, dodaá nowe podgrupy. W najnowszym opracowaniu tegoĪ sáownika,
to jest w NSJP, hasáo osioá wygląda tak:
osioá I rz. mĪ I, D. osáa ‘zwierzĊ podobne do [...]
osioá II rz. mos IIIa, pot. ‘z niechĊcią, obraĨliwie: ktoĞ gáupi [...]

Kolejnym interesującym opracowaniem leksykograficznej informacji fleksyjnej
drugiego typu jest „synteza fleksyjna wedáug reguá” Mirosáawa BaĔki, która zostaáa
zaprezentowana w ISJP. Na caáoĞü informacji fleksyjnej skáadają siĊ ogólne reguáy
przeksztaácania form oraz reguáy szczegóáowe. WaĪna teĪ jest instrukcja, opisująca,
w jaki sposób z nich korzystaü. Mianowicie, pierwszeĔstwo, jak u Tokarskiego, ma
zawsze forma przyhasáowa, póĨniej zasady ogólne. JeĪeli w zasadach ogólnych podanych jest kilka reguá na utworzenie jednej formy, to obligatoryjna jest pierwsza pasująca. BaĔko w ISJP podkreĞla, Īe zaletą przyjĊtego sposobu opracowania informacji
fleksyjnych jest wiĊksza ekonomicznoĞü opisu (reguáy przeksztaácania form ujĊte są
w czterech tabelach):
[...] umoĪliwiá (on) wyczerpujący opis odmiany wszystkich wyrazów zamieszczonych w sáowniku bez koniecznoĞci przypisywania im arbitralnych i z niczym niekojarzących siĊ numerów
grup deklinacyjnych i koniugacyjnych (ISJP: XLVII).
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PrzyjĊcie tej metody w prezentacji informacji sáownikowej ma teĪ tĊ cenną zaletĊ,
Īe uĪytkownik áatwiej moĪe dostrzec regularnoĞci w odmianie, relacje, jakie zachodzą
miĊdzy formami niehasáowymi. Minusem jest to, Īe nie moĪe zobaczyü od razu peánego paradygmatu odmiany danego wyrazu. Choü, jak zauwaĪa BaĔko, peány paradygmat potrzebny jest w sytuacjach szkolnych, w innych zaĞ waĪniejsze jest odnalezienie
jednej z form. Z tym, Īe przy „syntezie fleksyjnej wedáug reguá” czasami i utworzenie
jednej formy jest czasocháonne, poniewaĪ trzeba dokonywaü kilkustopniowych przeksztaáceĔ (BaĔko 2001: 202).
Oto i hasáo osioá w ISJP:
o·sioá, D·s·áa, C·s·áu lub ·s·áo·wi, Ms o·Ğ·le, lm M nmos ·s·áy [...]

PrzejdĨmy teraz do typu trzeciego, reprezentowanego przez ESJP. Sáownik ten
stanowi jedną z dwóch czĊĞci Encyklopedii powszechnej Larousse’a, wydanej w 2006
roku we Wrocáawiu. Redaktorem naczelnym sáownika jest Maria Danuta Krajewska.
Jest to pierwszy polski sáownik drukowany, w którym caáa informacja fleksyjna zawarta zostaáa w tabelach. Autorami tej koncepcji są Wáodzimierz GruszczyĔski i Zygmunt
Saloni. WaĪne w niej jest to, Īe kaĪdy wyraz opisany w sáowniku ma przypisany wzór
odmiany. Oznacza to, Īe przy samej formie hasáowej zawarto jedynie odesáanie (lub
odesáania w przypadku wiĊcej niĪ jednego wzoru odmiany dla danego wyrazu) do tabel — symbol literowo-numerowy. NaleĪy podkreĞliü, Īe stabelaryzowana jest wobec
tego takĪe odmiana skrótowców, nazw wáasnych, wyrazów odmiennych z apostrofem
oraz wyrazów z fleksją wewnĊtrzną. Informacja fleksyjna w ESJP prócz tego, Īe zgromadzona w jednym miejscu, jest Ğcisáa. Oznacza to, Īe uzyskujemy jednoznaczną formĊ fleksyjną, skonstruowaną na podstawie tabel, przy czym jej konstrukcja wymaga
jedynie wiedzy o algorytmie tworzenia. PoniewaĪ jest to nowa metoda, w tym artykule
przyjrzymy siĊ jej dokáadniej. Postaramy siĊ ją zaprezentowaü i przeanalizowaü niektóre rozwiązania szczegóáowe przyjĊte przez autorów. Na koniec zastanowimy siĊ,
jakie są jej zalety i wady.
Informacje zawarte w podrozdziale 2. nie bĊdą w kolejnych czĊĞciach artykuáu powtarzane tak dokáadnie, jeĞli odmiana innych czĊĞci mowy wygląda w pewnym aspekcie podobnie. JeĞli wiĊc jakiejĞ informacji brak w kolejnych czĊĞciach, naleĪy przez
to rozumieü, Īe sposób prezentacji odmiany jest analogiczny do prezentacji odmiany
rzeczowników.

2. Odmiana rzeczowników (w tym zaimków rzeczownych)
Odmiana rzeczowników przypomina doprowadzoną do perfekcyjnej szczegóáowoĞci koncepcjĊ Tokarskiego, o potrzebie zmodyfikowania której pisaá GruszczyĔski (1989: 38):
Dosyü szczegóáowa analiza SJPDor potrzebna byáa, Īeby wykazaü celowoĞü zasadniczej modyfikacji opisu Tokarskiego, takiej jednak, która utrzymywaáaby jego ogólną koncepcjĊ.

Przy kaĪdym haĞle rzeczownikowym podany jest skrót rz., rodzaj rzeczownika oraz
odesáanie do odpowiedniego wzoru w tabelach. W odróĪnieniu od dotychczasowych
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syntez przy Īadnym haĞle nie znajdziemy nietypowych, rzadkich koĔcówek w jakimkolwiek przypadku, poniewaĪ kaĪde hasáo odesáane jest do ĞciĞle odpowiadającego mu
wzoru odmiany. JeĞli jakiĞ rzeczownik ma w którymĞ przypadku warianty, to wówczas
przy haĞle podanych jest kilka odsyáaczy do kilku wzorów róĪniących siĊ wáaĞnie wariantywnym przypadkiem.
Zasadnicza czĊĞü informacji fleksyjnej umieszczona jest w tabelach na początku
ESJP. Tabele podzielone są na kolumny. W pierwszej kolumnie podane są liczbowo-literowe symbole, dziĊki którym moĪemy dojĞü do interesującego nas wzoru, w drugiej
zanotowany jest wyraz prototypowy podzielony na niezmienną podstawĊ (zaznaczoną
na czerwono) i zmienne zakoĔczenie. Natomiast w kolejnych kolumnach pod nazwami
przypadków najpierw w liczbie pojedynczej, póĨniej w mnogiej umieszczone są same
zakoĔczenia, które naleĪy doáączyü do tematu, aby otrzymaü formĊ fleksyjną.
Odmiana wyrazu hasáowego w ESJP polega na przejĞciu z hasáa do tabel zgodnie
z podanym symbolem. NastĊpnie na podstawie wyrazu prototypowego rozbijamy wyraz
hasáowy na podstawĊ i zakoĔczenie i wreszcie do wyodrĊbnionej podstawy doáączamy
zakoĔczenie z tabeli. Przykáadowo, CZWÓRMECZ ma oznaczenie E12, kierujemy siĊ
do tabeli i pod E12 znajdujemy: wiec+Ø skąd wiemy, Īe M. czwórmecz jest caáy podstawą. Potem jedynie odnajdujemy zakoĔczenie pod szukanym przypadkiem, np. dla
D. l.mn. jest to -ów i otrzymujemy czwórmeczów.
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W przypadku paradygmatów rzeczowników plurale tantum wyraz wzorcowy podzielony na temat i zakoĔczenie podany jest oczywiĞcie pod M. l.mn. JeĞli zaĞ chodzi
o rzeczowniki singulare tantum, w tabelach mają one przypisane obie liczby, jednakĪe
przy hasáach podane są skróty blm lub nl. Teoretycznie skrót blm (brak liczby mnogiej)
powinien byü zanotowany przy obiektach jednostkowych (semantycznie pozbawionych
liczby mnogiej). Powinny siĊ tu znaleĨü rzeczowniki zdefiniowane jako tytuáy (nie
osoby), nazwy okresów geologicznych, kierunki, prądy w historii, szczególnie w historii sztuki. Natomiast skrótem nl (niepoliczalny) powinny byü oznaczone substancje,
cechy, równieĪ pierwiastki chemiczne. Niestety, wykonanie odbiega nieco od zaáoĪeĔ
teoretycznych. OczywiĞcie, przy niektórych z tych haseá widnieje skrót blm, np. przy
tytuáach don, donna, duce czy mikado, albo przy takich okresach jak dogger, mezozoik,
jednakĪe przy tytuáach august, augustus widnieje skrót nl (niepoliczalny), przy caudillo
podany jest jedynie wzór odmiany, bez dodatkowej informacji (ten zapis moĪna po trosze usprawiedliwiü, poniewaĪ pasuje on do znaczenia 3. — osoba nosząca taki tytuá).
Jura, trias — w odróĪnieniu do wczeĞniej podanych mają przy haĞle skrót nl.
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Spójrzmy teraz na standardowy sposób podawania informacji fleksyjnej (uksztaátowany w SJPDor, autorstwa Jana Tokarskiego). WeĨmy przykáadowo MSJP. Na stronach
zatytuáowanych „budowa artykuáu hasáowego” jako przykáad wariantu hasáa znajdujemy
hasáo kluska. Przytoczmy je w caáoĞci:
kluska Ī III, lm D. ~sek, klusek m III, D. ~ska, zwykle w lm 1. «maáy, zwykle podáuĪny kawaáek gotowanego ciasta»: Zupa z kluskami. K-i z serem. 2. pot. «osoba otyáa,
ociĊĪaáa» ¸ fraz. lekcew. Ciepáe k-i «o kimĞ nieenergicznym, powolnym».

Klusek ma oznaczenie m III. JeĞli teraz przejdziemy do tabel odmiany, by poznaü formĊ
w bierniku (mając w pamiĊci rzecz jasna informacjĊ przy haĞle D. ~ska, a wiĊc gubienie
„e” w odmianie), dowiemy siĊ, Īe B. Īywotnych jest jak D., nieĪywotnych zaĞ jak M.
Aby poprawnie powiedzieü: widzĊ klusek czy widzĊ kluska, musimy wpierw wiedzieü,
czy klusek jest Īywotny czy nieĪywotny. Niestety, do czasów SWJPDun Īaden sáownik nie rozróĪniaá podrodzajów mĊskich. Obecnie jednak moĪemy sprawdziü dokáadnie rodzaj w kilku sáownikach, zajrzymy wiĊc np. do ESJP. Okazuje siĊ, Īe klusek ma
wariantywnoĞü rodzajową: moĪe byü mnĪ lub mĪ.
W tym samym przykáadzie znajdujemy jeszcze jedną ciekawą rzecz. W znaczeniu 2. „pot. osoba otyáa, ociĊĪaáa”, jaki klusek ma M. l.mn.? Z tabeli dowiemy siĊ, Īe
dla osobowych rzeczowników jest to zakoĔczenie -cy, dla nieosobowych -ki. Musimy
wiedzieü, Īe „osobowy” klusek jest gramatycznie nieosobowy. Jaki stąd wniosek? JeĞli
chcemy umieĞciü caáą i Ğcisáą informacjĊ fleksyjną w tabelach, musimy uwzglĊdniaü
podrodzaje rodzaju mĊskiego.
W syntezie BaĔki natomiast formy rzeczownikowe tworzone są z wybranych form
fleksyjnych. Na przykáad Ms. l.poj. tworzony jest z D. lub C. l.poj. (w zaleĪnoĞci od
rodzaju rzeczownika). Reguáy mogą tu mieü wobec tego dwupoziomowy charakter: by
utworzyü formĊ jednego przypadka, naleĪy utworzyü najpierw inną. O tym, Īe w „syntezie wedáug reguá” dostajemy jedynie informacjĊ o jednej formie, a caáego paradygmatu
nie mamy podanego od rĊki, pisaliĞmy wczeĞniej.
Zarówno w syntezie Tokarskiego, jak i BaĔki, Īeby odmieniü wyraz hasáowy, naleĪy
podzieliü go na temat fleksyjny (wykáadnik znaczenia leksykalnego) i zmienną koĔcówkĊ
(wykáadnik funkcji gramatycznej). Tradycyjnie rozumiany temat doĞü rzadko jest taki
sam w caáym paradygmacie. A zarówno wzorce jak i reguáy w paradygmacie odmiany
informują przede wszystkim o zmieniających siĊ koĔcówkach. Nietrudno zatem zgadnąü, Īe czasami uĪytkownik moĪe mieü problem z dobraniem odpowiedniego tematu
(np. w przypadku e ruchomego). Autorzy obu syntez, aby rozwiązaü ten problem, przy
hasáach z alternantami tematu, zawsze podawali w artykule hasáowym zakoĔczenie
jednego z przypadków zaleĪnych (czyli koĔcówkĊ z fragmentem zmienionego tematu).
PoniewaĪ gáównym zaáoĪeniem konwencji przedstawiania informacji fleksyjnej
w ESJP jest informacja Ğcisáa, dokáadna i zebrana w jednym miejscu, autorzy zmuszeni
byli rozwiązaü problem nieregularnych tematów. Tutaj dochodzimy do punktu, w którym
trzeba powiedzieü, Īe w koncepcji opisu fleksyjnego zawartego w ESJP bardzo waĪne
jest oparcie siĊ na zapisie graficznym. Jak pisze GruszczyĔski (1989a: 63):
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Ograniczenie to przyjĊto, poniewaĪ w jĊzyku polskim przejĞcie od zapisu ortograficznego do
wymowy jest w zasadzie jednoznaczne, a co za tym idzie, poprawnie utworzona forma fleksyjna
pisana umoĪliwia zarazem poprawne utworzenie odpowiedniej formy mówionej. Poza tym operowanie literami, a nie gáoskami czy fonemami, sprawia to, Īe opis moĪe byü wykorzystywany
nawet przez osoby nie mające elementarnej wiedzy z zakresu fonetyki (fonologii).

Oparcie siĊ na subkodzie pisanym pozwoliáo na zmianĊ granicy miĊdzy tematem a koĔcówką (a w zasadzie nawet na zmianĊ samego rozumienia tematu i koĔcówki). Tematem
(który bĊdziemy nazywaü podstawą) jest tutaj ciąg znaków, który w caáym paradygmacie
pozostaje niezmienny (jeĪeli pierwsza litera wyrazu hasáowego zmienia siĊ w którymkolwiek z przypadków, to wówczas mamy temat zerowy), koĔcówką zaĞ zmienny ciąg
znaków. Takie rozwiązanie pozwoliáo na ominiĊcie problemów związanych z alternacjami czy teĪ formami supletywnymi.
W ESJP nie mamy do czynienia z formami nieregularnymi w tym sensie, Īe nie
są one lub ich zakoĔczenia podawane przy haĞle. Jak juĪ wspomniano, caáoĞü odmiany
zawarta jest w tabelach. NieregularnoĞü odmiany jakiegoĞ wyrazu jest wiĊc w zasadzie
niewidoczna z poziomu uĪytkownika sáownika (oczywiĞcie widzi on, Īe forma fleksyjna jest w mniejszym czy wiĊkszym stopniu supletywna). NieregularnoĞü tĊ moĪna
sprawdziü dopiero przy okreĞleniu, jak wielu leksemów w sáowniku dotyczy pojedynczy wzór odmiany.
OczywiĞcie, w przypadku form obocznych (czy teĪ wahania rodzajowego) moĪemy otrzymaü wiĊcej niĪ jedną formĊ fleksyjną. U Tokarskiego i u BaĔki w takich
przypadkach wszystkie warianty podawane byáy bezpoĞrednio przy haĞle. W ESJP zaĞ
podawanych jest zwykle kilka wzorów odmiany, które róĪnią siĊ miĊdzy sobą wariantywnym przypadkiem. Zatem kaĪda obocznoĞü oznacza nowy wzór odmiany. Byü moĪe
lepszym wyjĞciem byáoby tworzenie wzorów, w których dopuszcza siĊ obocznoĞü, tym
bardziej Īe sami autorzy poszli kilka razy na ustĊpstwo pod tym wzglĊdem (p. wzory
G46 — kwiecieĔ, G69 — oáów, K02 — oko, K14 — ucho).
DeprecjatywnoĞü (rozróĪnienie w M. l.mn. rzeczowników mĊskoosobowych dwóch
form: niedeprecjatywnej, áączącej siĊ z ci i deprecjatywnej, áączącej siĊ z te — BieĔ,
Saloni 1982, Saloni 1988, GruszczyĔski 1989) w odmianie rzeczowników nie zostaáa
uwzglĊdniona systemowo, tylko kognitywnie, najprawdopodobniej wedáug uzusu lub
prawdopodobieĔstwa wystąpienia (wariat ma podane dwa wzory odmiany róĪniące siĊ
w M. l.mn. — wariaty/wariaci, profesor teĪ dwa, ale ze wzglĊdu na obocznoĞü — profesorzy/profesorowie, nie podaje siĊ tu formy profesory). Podobnie potraktowano uniformizm (zróĪnicowanie w D. l.mn. niektórych rzeczowników ĪeĔskich (BieĔ, Saloni
1982, GruszczyĔski 1989), ale o ile D. l.mn. rzeczowników rodzaju Ī. zakoĔczonych
na -ia, -ja, które w D. l.poj. mają zakoĔczenie -ii, -ji, w formie z zakoĔczeniem -yj, -ij
notowany jest zawsze obocznie w jednym wzorze odmiany (akacja — akacji/akacyj),
o tyle rzeczowniki ĪeĔskie o zakoĔczeniu -rnia/-lnia obocznoĞü -rĔ/-lĔ mają podawaną
niekonsekwentnie i to poprzez odesáanie do dwóch wzorów.
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3. Odmiana przymiotników (w tym zaimków przymiotnych)
Gramatyki i wspóáczesne sáowniki podkreĞlają znaczną regularnoĞü deklinacji przymiotnikowej. Pisze o tym Saloni (1992: 216):
Na regularnoĞü deklinacji przymiotnikowej zwracają uwagĊ autorzy wszystkich gramatyk polskich, explicite lub implicite — przez podanie odpowiedniej tabelki deklinacyjnej.
1.1 Podają oni jednak z reguáy dwie tabelki — dla wzorów odmiany twardej (np. tylny) i miĊkkiej
(np. przedni), w których wystĊpują róĪne warianty koĔcówek, uwarunkowane kontekstem fonologicznym. Nieco lepsze rozeznanie w polskiej fleksji nasuwa jednak od razu przypuszczenie,
Īe dwa warianty to nieco za maáo, bo analogicznie do fonologicznych uwarunkowaĔ koĔcówek
rzeczownikowych — róĪną od obu wymienionych seriĊ koĔcówek fleksyjnych powinny mieü
przymiotniki o temacie zakoĔczonym na tzw. spóágáoskĊ stwardniaáą (np. obcy), a jeszcze inną
przymiotniki o temacie zakoĔczonym na spóágáoskĊ tylnojĊzykową (np. dziki).

W związku z tym Saloni opracowaá w 1992 roku „rygorystyczny opis polskiej
deklinacji przymiotnikowej”, który zostaá wykorzystany w ESJP. PoniewaĪ przymiotnik odmienia siĊ przez 6 przypadków: M., D., C., B., N., Ms. (Saloni zrezygnowaá
z woáacza, dlatego Īe jest on zawsze równy mianownikowi), 5 rodzajów: ĪeĔski, nijaki, mĊskoosobowy, mĊskozwierzĊcy, mĊskorzeczowy (Saloni we wstĊpnej wersji
przyjąá, Īe nie ma przymiotników, które odmieniają siĊ jedynie w liczbie mnogiej.
W ESJP zaĞ przypisano przymiotnikom w liczbie mnogiej dwa rodzaje: niemĊskoosobowy i mĊskoosobowy) i dwie liczby: pojedynczą i mnogą, zatem paradygmat
odmiany obejmuje ok. 60 form tekstowych (5 x 6 x 2). JednakĪe w paradygmatach
przymiotnikowych duĪo jest regularnych synkretyzmów, w związku z tym zdecydowana wiĊkszoĞü przymiotników ma 11 róĪnoksztaátnych form. Do wyjątków naleĪą
tutaj zaimki przymiotne, np. ten, ów, czy teĪ formy bezkoĔcówkowe niektórych przymiotników, np. gotów (Saloni 1992).
W związku z tak znacznym i regularnym synkretyzmem zastosowano w ESJP wygodne — a przede wszystkim dokáadne i ekonomiczne — dwustopniowe opracowanie
przymiotników. To znaczy, Īe moĪemy odtworzyü kaĪdą róĪnoksztaátną formĊ wedáug
wzoru paradygmatu. ZakoĔczenia podane są w gáównej tabeli, która jest podzielona na
12 kolumn. W pierwszej kolumnie znajdują siĊ liczbowo-literowe wzory, które są jakby adresem paradygmatu, w drugiej zanotowano (pod liczbą 1) wyrazy prototypowe,
podzielone na niezmienną podstawĊ (zaznaczona na czerwono) i zmienne zakoĔczenie.
Natomiast w kolejnych kolumnach — opatrzonych numerami od 2 do 11 podane są
juĪ same zakoĔczenia. Liczby od 1 do 11 zastĊpują wartoĞci kategorii gramatycznych.
W celu odszyfrowania tych wartoĞci i jednoczeĞnie desynkretyzacji musimy zajrzeü do
drugiej tabelki, która wygląda nastĊpująco:
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Liczba pojedyncza
mos.
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Liczba mnnoga

mĪ.

mnĪ.

Ī.

n.

mos.

nmos.

M.

1

1

1

6

5 (5’)

9

5 (5’’)

D.

2

2

2

7

2

10

10

C.

3

3

3

7

3

4

4

B.

2

2

1

8 (8’)

5 (5”)

10

5 (5’’)

N.

4

4

4

8 (8’’)

4

11

11

Msc.

4

4

4

7

4

10

10

MoĪemy zauwaĪyü, Īe liczby od 1 do 11 umieszczono na przeciĊciu przypadka
i liczbo-rodzaju. JeĞli np. chcemy poznaü mos. M. l.mn. wyrazu DUĩY, we wzmiankowanej tabelce na przeciĊciu M. oraz liczby mnogiej–mos. znajdujemy liczbĊ 9. Akurat
wyraz duĪy jest prototypem dla wzoru P32, gdzie podzielono go na du+Īy. Dla liczby
9 mamy przyporządkowane zakoĔczenie -zi, ostatecznie otrzymujemy wiĊc formĊ duzi.
Czasem jednak przymiotnik ma wiĊcej róĪnoksztaátnych zakoĔczeĔ niĪ 11. Ma to
miejsce w przypadku niektórych zaimków (przypomnijmy: w ESJP zaimków nie wyróĪnia siĊ, przydzielone są one do róĪnych czĊĞci mowy). Standardowo M. i B. n. l.poj.
oraz M. i B. nmos. l.mn. nie róĪnią siĊ (dobre dziecko i dobre dzieci). Jednak dla zaimka ten mamy dwie róĪne formy: to, te. Dlatego w tabeli na przeciĊciu M. oraz liczba
pojedyncza n. zanotowano: 5 (5’), a na przeciĊciu M. oraz liczba mnoga nmos.: 5 (5”).
W ten sposób unikniĊto rozbudowywania tabeli o kolejną liczbĊ (12), która róĪnicowaáaby odmianĊ kilku ledwie leksemów (ów, wszystek, ten).
Podobnie zostaá rozwiązany problem z B. i N. leksemu ten, który w B. ma w r. Ī.
postaü tĊ lub tą, a dla N. juĪ tylko tą. Zatem na przeciĊciu B. i r. Ī. l.poj. zanotowano 8
(8’), a na przeciĊciu N. i r. Ī. l.poj. — 8 (8’’).
W ISJP — podobnie jak w ESJP — odnotowano jedynie wszystkie róĪnoksztaátne
zakoĔczenia, z tą róĪnicą, Īe wszystkie formy moĪemy tworzyü wedáug jednej tabeli
(oczywiĞcie niektóre są podane wprost przy samym haĞle), ale za to nawet czterostopniowo! Na przykáad miejscownik l.poj. rodzaju nijakiego otrzymujemy z narzĊdnika,
narzĊdnik z dopeániacza, dopeániacz z mianownika, a mianownik z mianownika l.poj.
rodzaju mĊskiego.
Warianty odmiany zaimków dzierĪawczych mój, swój w ESJP, podobnie jak warianty w odmianie rzeczowników, mają przypisane dwa róĪne wzory, np.:
SWÓJ z. przym. P03 lub P04

W ISJP zaĞ niektóre są podane przy haĞle, a do niektórych mamy odesáanie do reguá, np.:
swój, M. N swo·je, Ī swo·ja, D. M swo·je·go, N m, n swo·im, lm M mos swoi. W pozycji nieakcentowanej, z wyjątkiem mianownika liczby pojedynczej w rodzaju mĊskim, uĪywa siĊ teĪ form
ksiąĪkowych: M n swe, Ī swa, D m swe·go i innych, tworzonych za pomocą reguá.
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Nie da siĊ ukryü, Īe w ESJP zaoszczĊdzono znaczną iloĞü miejsca, choü z drugiej
strony — w ISJP podano dodatkową informacjĊ, dotyczącą tego, w jakich sytuacjach
stosuje siĊ formy skrócone. W ESJP autorzy nie ustrzegli siĊ báĊdu wykonania, mianowicie przy zaimku twój zapomnieli podaü wzór odmiany skróconej.
OczywiĞcie przymiotniki z fleksją wewnĊtrzną (którykolwiek, jakikolwiek, któryĞ)
w ESJP mają osobne wzory. Gdyby zanotowaü w sáowniku jeszcze inne takie wyrazy
(np. któryĪ) liczba wzorów ulegáaby powiĊkszeniu. W ISJP przymiotniki z fleksją wewnĊtrzną zostaáy potraktowane w specjalny sposób. W haĞle podana jest informacja,
Īe dany przymiotnik odmienia siĊ jak wyraz utworzony po odciĊciu czĊĞci niezmiennej
(dla którykolwiek — jak który), ale do kaĪdej formy dodawana jest koĔcowa cząstka
niezmienna (dla którykolwiek — -kolwiek).
W ESJP niezbyt spójnie potraktowano formy predykatywne przymiotników. Czasami
zasygnalizowane są one jedynie w artykule hasáowym, np.: „ZDROWY prz. P12, -WSZY
st. w. 1. (W M. l.poj. r. m. uĪywa siĊ teĪ formy zdrów w funkcji orzecznika)”, a czasami
forma ta podana jest dwa razy — zarówno przy haĞle, jak i we wzorze (p. wesoáy). Maáe
odstĊpstwo od zasady stabelaryzowania caáej odmiany (podanie formy predykatywnej
przy haĞle) wydaje siĊ rozsądne i z punktu widzenia odbiorcy nawet lepsze.
MoĪna siĊ zastanawiaü nad sensem tabelaryzacji odmiany przymiotników. JeĞli
pominiemy na razie zaimki przymiotne, jedyną formą sprawiającą problemy uĪytkownikowi wydaje siĊ M. l.mn. r. mos. Nasuwa siĊ wiĊc tutaj uwaga sformuáowana przez
M. BaĔkĊ (ISJP: L):
Ze wzglĊdu na znaczną regularnoĞü deklinacji przymiotnikowej przy wiĊkszoĞci przymiotników
wystarczyáoby przytoczyü formĊ mĊskoosobową mianownika liczby mnogiej i formĊ stopnia
wyĪszego, jeĞli przymiotnik jest stopniowalny:
szeroki, -cy, szer-szy.
WiĊkszej liczby form wymagaáy tylko przymiotniki o zakoĔczeniu -li (np. sokoli) oraz przymiotniki i zaimki przymiotne o zakoĔczeniu innym niĪ -i lub -y (np. nierad, Īaden).

Lepszym rozwiązaniem mogáoby wiĊc byü podawanie tego zakoĔczenia od razu
przy haĞle, niĪ zmuszanie do szukania w tabeli. Pytanie, jakie by siĊ tu pojawiáo, to:
czy wszĊdzie? Rygorystyczny opis przymiotników prowadzi do tego, Īe wáaĞciwie
nie sygnalizuje siĊ form potencjalnych — rzadkich. W wypadku przymiotników najbardziej wątpliwe są formy w M. l.mn. r. mos. Czy ktokolwiek bĊdzie tworzyá formĊ
przymiotnika obciĞli?
Wydaje siĊ jednak niemoĪliwe systemowe wyznaczenie granicy, dla których przymiotników istnieją formy mĊskoosobowe, a dla których nie (dziĞ uĪycie formy zamĊĪni
jest o wiele bardziej prawdopodobne niĪ jeszcze kilkanaĞcie lat temu). UĪycie takich
form czĊsto zaleĪy teĪ od wyobraĨni czáowieka. Ponadto za osobową formą wszystkich
przymiotników przemawia fakt, iĪ pewne sáowa, którymi moĪemy okreĞliü zarówno
ludzi, jak i zwierzĊta, roĞliny, a nawet przedmioty czy instytucje, wymagają okreĞlenia wáaĞnie w rodzaju mĊskoosobowym. Takimi sáowami na pewno bĊdą przyjaciele,
towarzysze, producenci, eksporterzy. Nietrudno znaleĨü, np. w prasie bądĨ Internecie,
przykáady zwrotów: czworonoĪni tropiciele, elektroniczni detektywi etc.
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Zatem w takich przypadkach uzasadniony jest jednak rygorystyczny opis przymiotnika. Ponadto Ğcisáa tabelaryzacja sprawdza siĊ równieĪ przy zaimkach przymiotnych,
których odmiana bywa nieoczywista (swój, czyjĞ, wszystek).
Na zakoĔczenie tej czĊĞci moĪna by stwierdziü, Īe tak dokáadna i Ğcisáa informacja
fleksyjna dla przymiotników (jak w ESJP) idealnie sprawdziáaby siĊ w sáowniku elektronicznym lub w jakimĞ mechanizmie analizy fleksyjnej2.

4. Odmiana liczebników (w tym zaimków liczebnych)
Liczebniki odmieniają siĊ niejednolicie. Dlatego we wczeĞniejszych sáownikach ich
formy fleksyjne podawane byáy bezpoĞrednio przy haĞle. W ESJP zostaáy potraktowane
doĞü specyficznie. Mianowicie opracowane są trzy róĪne tabele odmiany (a wáaĞciwie
cztery, bo jedna z tabel gáównych ma pomocniczą tabelĊ do desynkretyzacji form).
Odmiana liczebników gáównych (i zaimków liczebnych), podobnie jak przymiotników, ujĊta jest w dwóch tabelach. ZakoĔczenia podano w gáównej tabeli, która jest podzielona — tym razem na 9 kolumn. Dwie pierwsze kolumny są analogiczne do dwóch
pierwszych kolumn tabel rzeczownikowych i przymiotnikowych W pierwszej podane
są liczbowo-literowe wzory, w drugiej zanotowane (pod liczbą 1) wyrazy prototypowe
podzielone na niezmienny temat (zaznaczony na czerwono) i zmienne zakoĔczenie. Natomiast w kolejnych kolumnach — opatrzonych numerami (w doĞü dziwnej kolejnoĞci,
np. 0 jest po 1, a liczb 4 i 6 nie ma w ogóle) — podane są juĪ same zakoĔczenia. Liczby
od 0 do 9 (bez 4 i 6) zastĊpują wartoĞci kategorii gramatycznych. Fragment tabeli:
L

1

0

2

3

5

7

8

9

Q04

trz+y

ej

×

y

em

ech

×

ema

Q05

piĊ+ü

×

ciu

×

×

×

×

cioma

W celu odszyfrowania tych wartoĞci i jednoczeĞnie desynkretyzacji musimy zajrzeü do
drugiej tabelki, która wygląda nastĊpująco:
mĪ., mnĪ., n.
M.

1

mos.
zgod.

niezg.

0

2/7

D.

N.
Msc.
2

3

2/7

C.
B.

Ī.

2/5
1

2/7
9/2

3
8/9/2

2/7

Zostaáa zresztą uĪyta w Sáowniku gramatycznym jĊzyka polskiego (SGJP).
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Liczebniki zbiorowe, które odmieniają siĊ jedynie przez przypadki, ujĊto w oddzielną tabelkĊ — skonstruowaną podobnie jak tabela rzeczowników, z tą róĪnicą, Īe są
tutaj tylko cztery kolumny. Po pierwsze dlatego, Īe nie ma opozycji liczby, a po drugie,
ze wzglĊdu na synkretyzm M. i B. oraz C. i Ms. Oddzielną tabelkĊ mają teĪ liczebniki
uáamkowe, które odmieniają siĊ jedynie przez rodzaje.
Poza tym niektóre liczebniki — tak jak i we wczeĞniejszych sáownikach — mają
odesáanie do wzorów rzeczownikowych, np. milion, bilion.

5. Odmiana czasowników
Czasowniki stanowią zbiór trudny do opisania. W ich odmianie mamy bardzo wiele form
wyrazowych, choü to, jak wiele, zaleĪy od przyjĊtego poglądu, co naleĪy do czasownika, a co juĪ nie. Samo ustalenie czasownikowych kategorii fleksyjnych moĪe znacznie
zwiĊkszyü lub zmniejszyü liczbĊ czasownikowych form wyrazowych.
Spojrzenie na opisy polskiej koniugacji zaczniemy od dzieáa Jana Tokarskiego
Czasowniki polskie z 1951 roku, które podaje tabele odmiany i indeks odsyáający do
nich. Opracowanie to byáo przeáomowe w polskiej koniugacji, ale wciąĪ jednak niewystarczająco precyzyjne, prócz tego nie byáo potem rozwijane. Ale to wáaĞnie ono staáo
siĊ podstawą opracowania haseá czasownikowych w SJPDor i nastĊpnych sáownikach
wydawanych przez PWN (Saloni, WoliĔski 2004: 145–156).
Aktualnym kompendium odmiany czasownika jest Czasownik polski Zygmunta
Saloniego. Opracowanie to zawiera czĊĞü teoretyczną, natomiast „czĊĞü druga zawiera
106 tabel, odpowiadających poszczególnym wzorom koniugacyjnym. Wzorów do ksiąĪki wprowadzono jednak wiĊcej — 153 (w materiale znajduje siĊ 186 wzorów odmiany,
w ksiąĪce nie uwzglĊdniono archaicznych), poniewaĪ niektóre z nich scharakteryzowano
tylko opisowo poprzez odchylenia od wzorów zasadniczych pokazanych w tabelach”
(Saloni, WoliĔski 2004: 146). Opracowanie zakoĔczone jest indeksem czasowników.
Na tejĪe ksiąĪce oparta jest przede wszystkim odmiana czasowników w ESJP.
I tak wzory czasownikowe odsyáają do tabeli, w której wydzielono 12 zakoĔczeĔ.
Tworzą one formy fleksyjne, z których wiĊkszoĞü jest nastĊpnie formami wyjĞciowymi
do utworzenia kolejnych form fleksyjnych. Przykáadowo wzór odmiany W69 zawiera
prototypowy wyraz zdobyü, podzielony nastĊpująco: zdob+yü. W kolumnie o numerze
9 znajdziemy zakoĔczenie -yli (tworzymy: zdobyli).
Cz
W67

1
si+ąĞü

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ądzie ądĊ ądą ądĨ adá adá(em) adá(a) edli ądniĊt(o) ądniĊci(e) ądniĊci

W69 zdob+yü Ċdzie ĊdĊ Ċdą ądĨ yá

yá(em)

yá(a)

yli

yt(o)

yci(e)

yci

JeĞli teraz przejdziemy do dodatkowej tabeli dla czasowników, liczbĊ 9 znajdziemy
przykáadowo na przeciĊciu 1. osoba oraz czas przeszáy liczba mnoga mos. wraz z notacją 9+Ğmy. OczywiĞcie liczba 9 jest obecna w kratce oznaczającej 3. osobĊ l.mn. czasu
przeszáego. Dziewiątka jest obecna takĪe w dalszej czĊĞci tabeli, zawierającej odmianĊ
dla trybu warunkowego (np. 9+byĞmy). Oto początkowy fragment tej tabeli:
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1
nieĞü

Bezokolicznik

Tryb oznajmujący
Czas teraĨniejszy/przyszáy (prosty)
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1.os.

3
niosĊ

2+my
niesiemy

2.os.

2+sz
niesiesz

2+cie
niesiecie

3.os.

2
niesie

4
niosą

Czas przeszáy
Liczba pojedyncza

1.os.

-(e)m
przed

Liczba mnoga

m.

Ī.

n.

mos.

nmos.

7+em
niosáem

8+am
niosáam

8+om
niosáom

9+Ğmy
nieĞliĞmy

8+yĞmy
niosáyĞmy

-(e)m 6
-(e)m niósá

-(e)m 8+a
-(e)m niosáa

-(e)m 8+o
-(e)m niosáo

-(e)Ğmy 9
-(e)Ğmy
nieĞli

-(e)Ğmy 8+y
-(e)Ğmy niosáy

W ten sposób moĪna utworzyü dowolną formĊ czasownika, takĪe imiesáowy przymiotnikowe czynne i bierne, imiesáowy przysáówkowe oraz rzeczowniki odsáowne (dla których zakáada siĊ brak form liczby mnogiej).
Warto zaznaczyü w tym miejscu, Īe imiesáowy przymiotnikowe oraz gerundia zaliczone są w ESJP do koniugacji. A moĪe ĞciĞlej: do „rozszerzonego paradygmatu czasownikowego” (por. Saloni 2005: 11).
Osobno (specjalne tabele) zanotowano odmianĊ czasownika byü oraz czasowników typu powinien.
W ISJP równieĪ odmiana czasowników opiera siĊ na formach bazowych, jednak
nie ponumerowanych, a po prostu opisanych wartoĞciami kategorii fleksyjnych. Są to
te same formy bazowe, co w ESJP, prócz mĊskoosobowej formy imiesáowu biernego
w M. l.mn. Forma ta jest w ESJP 12. formą bazową. O ile w ESJP utworzenie dowolnej
formy czasownika jest zawsze co najwyĪej dwustopniowe, o tyle w ISJP moĪe wymagaü
wiĊkszej liczby przeksztaáceĔ. Przeksztaácenia te mogą polegaü zarówno na skreĞlaniu,
jak i dodawaniu liter. W ESJP mamy zawsze do czynienia z dopisywaniem liter (por.
Saloni 2005: 35). Ponadto w tabelach ISJP nie uwzglĊdnia siĊ form trybu przypuszczającego ani form odsáownika.
Warto zaznaczyü, Īe w tabeli czasownikowej ESJP uwzglĊdniono w czasie przeszáym w 1. i 2. osobie takĪe formy nieciągáe (cząstka osobowo-liczbowa wystĊpuje przed
pseudoimiesáowem). Wiersz odmiany podzielony jest zatem na dwie czĊĞci: typową
(niosáem) oraz „-(e)m przed” (-(e)m niósá). Podobnie rozwiązano kwestiĊ aglutynacyj-
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noĞci w trybie warunkowym: w kaĪdej osobie podano dwa warianty (np. dla niósábym
i bym niósá). Jest to bez wątpienia konsekwentne trzymanie siĊ rozwiązaĔ zastosowanych w Czasowniku polskim.
JeĞli chodzi o odmianĊ czasowników niewáaĞciwych, to w ESJP przypisuje im
siĊ taki paradygmat, jak czasownikowi wáaĞciwemu. Dnieü ma wiĊc przypisany wzór
odmiany V05, w którym prototypowym wyrazem jest siwieü. O tym, Īe odmiana jest
w tym przypadku ograniczona, informuje nas oznaczenie „cz. nw.” przy haĞle. W czĊĞci wstĊpnej, po tabelach odmiany czasownika znajduje siĊ krótka notka, jak naleĪy
takie czasowniki odmieniaü. NastĊpnie poĞwiĊcono dwa zdania predykatywom, które
nie mają w sáowniku przypisanych wzorów, lecz oznaczenie „predykatyw”. W tym wypadku sposób prezentacji informacji fleksyjnej wydaje siĊ niewystarczający.
DuĪym minusem prezentacji odmiany czasowników w ESJP jest brak informacji
o przechodnioĞci czasowników, wiĊcej nawet: w tabelach tworzone są niepoprawne
imiesáowy (np. dla BAû zgodnie z V63 tworzymy BANY).
Ponadto wydaje siĊ, Īe stabelaryzowana odmiana czasowników w ESJP gubi sporo obocznoĞci. SprawdĨmy to na przykáadzie czasowników zakoĔczonych na -nąü. Są
to wzory V08–V11, V64–V84. Czasowniki na -nąü nie podlegają Ğcisáym reguáom odmiany w czasie przeszáym (chodzi tu o zachowanie lub nie przyrostka tematowego).
Chyba jedyną Ğcisáą reguáą jest zachowanie formy z -ną przy czasownikach mających
samogáoskĊ przed tym przyrostkiem (cháonąü, dosunąü, ginąü). Gdy mamy do czynienia
ze spóágáoską przed przyrostkiem, wtedy sytuacja moĪe byü róĪna. Czasem obocznoĞü
zachodzi we wszystkich rodzajach (klĊknąü), czasem tylko w rodzaju mĊskim (rzednąü), czasem w kaĪdym, tylko nie mĊskim (rypnąü), ale moĪemy mieü do czynienia
z jeszcze ciekawszą sytuacją (báysnąü)3.
Tymczasem wzory odmian w ESJP nie uwzglĊdniają w ogóle moĪliwoĞci, Īe przyrostek -ną jest zachowany obocznie tylko w jednym z rodzajów. Jest to zresztą zapewne
pochodna zapisów w Czasowniku polskim.
MoĪemy jeszcze zanalizowaü liczbĊ paradygmatów czasownikowych.
W Morfologii proponuje R. Laskowski 21 klas tematów czasownikowych. Na potrzeby leksykograficzne okazaáo siĊ zbyt maáo. Analizy tego zagadnienia dokonuje T. Rokicka (1995), która podaje, Īe Maáy sáownik odmiany wyrazów trudnych zawiera juĪ 48
paradygmatów czasownikowych. Przedstawia takĪe klasyfikacjĊ opartą na analizie, takĪe
od koĔca, form czasownikowych w kierunku rdzenia, i obejmującą nastĊpujące elementy:
1) koĔcówki osobowe,
2) sufiksy tematyczne,
3) sufiksy pretematycze,
4) fonetyczny wygáos tematu,
5) elementy samogáoskowe podlegające alternacji.
OdmianĊ podanych przykáadów moĪna sprawdziü w SJP.pl (www.sjp.pl), który to sáownik
gromadzi materiaá fleksyjny sáowników jĊzyka polskiego od 1991 roku do dziĞ, a wiĊc dla podanych przykáadów odnotowuje maksymalny zbiór form fleksyjnych, notowanych áącznie w tychĪe
sáownikach.
3
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Brane tu są pod uwagĊ formy fleksyjne: 1. i 2. osoba l.poj. i 3. osoba l.mn. czasu
teraĨniejszego, 3. osoba l.poj. czasu przeszáego, bezokolicznik. Hierarchiczny ukáad
kryteriów od 1 do 5 daje w efekcie klasyfikacjĊ fleksyjną. Na podstawie kryterium koĔcówek mamy 3 klasy koniugacyjne: I -Ċ, -esz, II -Ċ, -isz, III -m, -sz. Przez zastosowanie
kolejnych kryteriów uzyskano podziaá czasowników polskich na 39 klas.
W ESJP mamy 210 paradygmatów czasownikowych. OczywiĞcie, paradygmaty
te muszą obejmowaü czasowniki zawarte w tymĪe sáowniku. MoĪna by powiedzieü:
sáownictwo podstawowe (cokolwiek to oznacza). Jednak liczbĊ schematów naleĪaáoby
zweryfikowaü, gdyĪ trafiają siĊ nadmiarowe, w tym tak osobliwe jak Ĩrzeü, Ĩreü, zrzeü,
czy liĨü. Po przejrzeniu schematów ich liczbĊ szacujemy na 20.
Co ciekawe, w ESJP jest zaledwie 8 paradygmatów z -m w 1. osobie (kolumna nr 3),
natomiast 2. osoba nie jest w ogóle obecna w tabeli, a tworzona zgodnie z ogólną tabelą
z formy 3. osoby l.poj. przez dodanie -sz (kolumna 2).

6. Zalety i wady tabelaryzacji odmiany w ESJP
Przedstawienie wszystkich form odmiany wyrazu hasáowego wprost i w caáoĞci w artykule hasáowym w sáowniku papierowym jest nieszczĊĞliwym pomysáem z wielu wzglĊdów (choüby kwestie obszernoĞci dzieáa, przejrzystoĞci informacji), dlatego zachodzi
koniecznoĞü skracania form. W ESJP problem ten zostaá rozwiązany inaczej — przez
odesáanie do jednoznacznych wzorców.
Podstawową zaletą jest áatwoĞü, z jaką odbiorca sáownika tworzy formy fleksyjne.
Polega ona przede wszystkim na tym, Īe:
a) caáa informacja fleksyjna zebrana jest w jednym miejscu, w tabelach;
b) nie wymaga siĊ od niego Īadnej wiedzy, prócz znajomoĞci algorytmu tworzenia
form (który jest wzglĊdnie prosty).
Kolejną zaletą jest ĞcisáoĞü i jednoznacznoĞü takiej prezentacji informacji fleksyjnej. Odbiorca nie musi siĊ sam domyĞlaü, w którym miejscu ma dzieliü wyraz, czy jakie
zachodzą w szukanej formie alternacje. JeĞli postąpi zgodnie z algorytmem, otrzyma
zawsze konkretną formĊ (lub formy w przypadku obocznoĞci).
Warto zauwaĪyü w tym miejscu, Īe przedstawienie odmiany wedáug koncepcji typu
3 (stabelaryzowanie caáej odmiany) wydaje siĊ prostsze do wykonania i nie grozi tyloma báĊdami i nieĞcisáoĞciami, jakie pojawiają siĊ przy typie 2 (por. GruszczyĔski 1989).
Zastanawiającą kwestią jest kolejnoĞü podawania wzorów w ESJP, czy ma ona
jakieĞ znaczenie? W sáowniku nie ma o tym ani sáowa. Tymczasem w ISJP frekwencja
form obocznych zostaáa sprawdzona w korpusie i kolejnoĞü ich podawania oraz umieszczanie sáowa „rzadziej” są znaczące (ISJP: XLVII).
Niezbyt zrozumiaáe jest (wzglĊdy objĊtoĞci?), dlaczego obok wzoru odmiany nie
podano od razu (przynajmniej w odmianie bezwariantowej) wyrazu prototypowego, który widnieje w samych wzorach. Dla przykáadu: jest DARMOCHA H35, mogáoby byü
DARMOCHA H35 (mucha). Byü moĪe chroniáoby to nieraz przed koniecznoĞcią zaglądania do tabel. Poza tym osáabiáoby zarzut, o którym pisze BaĔko (por. ISJP: XLVII),
dotyczący przypisywania, caákiem subiektywnie, niekojarzących siĊ z niczym (zwykáe-
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mu uĪytkownikowi sáownika) numerów wzorców. Choü z drugiej strony okazuje siĊ, Īe
ponad jedna trzecia wzorów to wzory jednostkowe (a ponad poáowa dotyczy maksymalnie kilku leksemów). Zatem czĊsto byáoby tak, Īe wyraz prototypowy pokrywaáby siĊ
albo z wyrazem hasáowym, albo z hasáem równie nieoczywistym w odmianie.
Niestety, wydaje siĊ, Īe taka koncepcja rekonstrukcji paradygmatów odmiany jest
uĪyteczniejsza w sáownikach komputerowych niĪ w tradycyjnych. Powodem tego jest
choüby nieintuicyjne rozbicie leksemów na róĪne wzory. Np. siostra i pora, choü odmieniają siĊ identycznie, mają przypisane róĪne wzory, poniewaĪ gdy spojrzymy na te
wyrazy mechanicznie, zauwaĪymy, Īe mają róĪny zestaw zakoĔczeĔ (si-ostra, p-ora).
Poza tym przy takim podziale otrzymuje siĊ zbyt duĪo wzorów, do których przypisane
są jednostkowe leksemy.
Niewątpliwie problematyczne jest teĪ szukanie form odmiany przy kilku wzorach
(odesáaniach do kilku wierszy tabeli). UĪytkownik nie wie, w którym miejscu wzory
te siĊ róĪnią. Przykáadowo przy DAKTYL mamy „rz. mnĪ. F00 lub E00 albo rz. mĪ.
F01 lub E01” a przy GĉBA „rz. Ī. I12 lub H21”. Nawet jeĞli siĊ szuka jednej formy
odmiany, to po spojrzeniu do jednego wzoru nie ma pewnoĞci, czy wáaĞnie w tym miejscu nie wystĊpuje obocznoĞü. MoĪna by twierdziü, Īe to dylematy tylko dociekliwego
uĪytkownika, ale znów: czy ten niedociekliwy, powiedzmy laik, nie przestraszy siĊ, nie
pogubi przy tylu wzorach?
Naszym zdaniem, wszystkie dotychczasowe prezentacje informacji fleksyjnych
w sáownikach polskich mają wady, które uniemoĪliwiają przedstawienie tylko jednej,
jako idealnego wzoru do naĞladowania. Zapewne kompilacja pewnych rozwiązaĔ stosowanych w ramach wydzielonych przez nas typów mogáaby do takiego wzoru doprowadziü. Byü moĪe zresztą taka prezentacja juĪ nie powstanie, bowiem w dobie elektronicznych Ĩródeá informacji priorytetowe stanie siĊ opracowywanie informacji fleksyjnej
dla sáowników elektronicznych, w których nie ma przeszkód natury „objĊtoĞciowej” dla
ukazywania peánego paradygmatu odmiany wprost, bez skracania form wyrazowych,
odsyáania itp. (oczywiĞcie w sáownikach takich pojawiają siĊ problemy innego typu).
Na koniec zauwaĪmy, Īe przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą syntezy
fleksyjnej. Peáne moĪliwoĞci dokonania analizy fleksyjnej (sprowadzenia formy wyrazowej do formy podstawowej, postaci hasáowej) istnieją dopiero w sáowniku elektronicznym (ewentualnie w drukowanym indeksie a tergo).
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