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Elexiko — niemiecki system leksykograficzny

Portal Elexiko (www.elexiko.de) jest reprezentacj  niemieckiej my li leksykograficz-

nej, powsta  pod patronatem Instytutu J zyka Niemieckiego (Institut für Deutsche 

Sprache) w Mannheimie i s u y prezentacji projektów leksykograficznych tego

Instytutu. Ma charakter dynamiczny, nie jest zamkni ty i w przysz o ci mo e by

rozbudowany o dalsze przedsi wzi cia. Do tej pory pod mark Elexiko znalaz y si

cztery projekty:

1) Elexiko-Wörterbuch, czyli s ownik ogólny, który zawiera ponad trzysta tysi cy

hase  opatrzonych na razie tylko informacj  ortograficzn , a tak e sze set hase

z kompletnym opisem leksykograficznym. 

2) Neologismenwörterbuch — s ownik neologizmów, w którym zaprezentowano nie-

co ponad siedemset pi dziesi t hase . Autorzy zaznaczaj , e wpisane do niego 

wyrazy pochodz  co najmniej z lat dziewi dziesi tych ubieg ego stulecia. 

3) Wortverbindungen online zawiera z kolei oko o stu trzydziestu zwi zków wyrazo-

wych, wybranych na podstawie prowadzonych oddzielnie bada .

4) S ownik poj  (Schulddiskurs im ersten Nachkriegsjahrzehnt) jest czwart , i do 

tej pory ostatni , cz ci  portalu. Wyszczególnia on osiemdziesi t hase  g ównych

i ponad dwie cie pobocznych. 

W tek cie niniejszym skupi  si  na prezentacji dwóch pierwszych komponentów 

systemu, które ze wzgl du na przedmiot opisu wydaj  si  najwa niejsze, przy tym do

dok adnie pozwalaj  pozna  metod  opisu leksykograficznego, zastosowan  przez 

twórców. Komponent trzeci zawiera propozycje metodologiczne i techniczne bardzo 

podobne do tutaj omówionych, komponent natomiast ostatni, ze wzgl du na swoj  spe-

cyfik , wymaga by odr bnej, obszernej analizy, wykraczaj cej poza prost  refleksj

metaleksykograficzn .



256

1. Ogólne informacje o portalu

1.1. Forma edytorska 

Przedstawiana przeze mnie witryna jest dzie em internetowym i nie ma swojego dru-

kowanego odpowiednika. Z pewno ci  jest to zalet , przede wszystkim ze wzgl du na 

brak ogranicze  w zakresie wielko ci. Poza tym u atwia wyszukiwanie i daje mo liwo

odr bnego has owania m.in. form zdrobnia ych, rzeczowników odczasownikowych 

i wyra e  quasi-przys ówkowych. W przypadku wyrazów wieloznacznych, ka de ze 

znacze  posiada w asny artyku  has owy. Przyk ad stanowi  mo e definicja rzeczow-

nika zamek (Schloss), który posiada trzy znaczenia1. O ile s owniki drukowane musz

by  w tej kwestii „oszcz dne”, o tyle projekty internetowe b d  w postaci CD-ROM 

maj  prawo by  rozbudowane. S ownik j zykowy elexiko w pe ni korzysta z tego faktu 

i has a w nim umieszczone s  wyj tkowo obszerne2.

Ka de znaczenie umieszczone jest w postaci hiper cza, które po klikni ciu przenosi u ytkownika na 

stron  konkretnego znaczenia. 

1 Materia y grafi czne pochodz  ze stron portalu www.elexiko.de. 
2 Ka dy z artyku ów has owych mo na wydrukowa  — gotowy artyku  zajmuje rednio 24 

strony druku. 
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Uwag  zwraca tak e fakt przedstawienia czterech produktów leksykograficznych 

w jednym miejscu. Has o wpisane w wyszukiwark  mo e by  odnajdywane na ca ej

li cie s ów zgromadzonych w portalu b d  w gotowych artyku ach has owych. I tak 

wpisanie w okienko wyszukiwania ci gu leben i wybór opcji Wyszukiwanie w ca ym

portalu daje nast puj ce wyniki:

Wyniki wyszukiwania przedstawione s  w postaci linków, które odsy aj  do odpowied-

niego s ownika. Szukany wyraz znajduje si  w s owniku ogólnym jako rzeczownik (link 

w kolorze czarnym) oraz w ród artyku ów dotycz cych pierwszego dziesi ciolecia po 

wojnie. W s owniku neologizmów ani w ród zwi zków wyrazowych artyku  si  nie 

znajduje (by by to odpowiednio link w kolorze niebieskim i czerwonym). Natomiast 

szukanie leksemu das Leben w opracowanych artyku ach has owych odsy a nas bez-

po rednio do s ownika ogólnego: 

Elexiko — niemiecki system leksykograficzny
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1.2. Zespó  autorski

Portal funkcjonuje pod egid  Instytutu J zyka Niemieckiego w Mannheimie i tworzony 

jest przez zespó  naukowców zwi zanych z t  jednostk . W ród osób odpowiedzial-

nych za poszczególne s owniki s : Annette Klosa — s ownik j zykowy, Doris Steffens 

— s ownik synonimów, Kathrin Steyer — s ownik zwi zków wyrazowych oraz Heidrun 

Kämper — artyku y dotycz ce dyskursu na temat sytuacji powojennej. Wolfgang Bock 

zajmuje si  rozwojem i programowaniem bazy danych, Annette Klosa jest tak e od-

powiedzialna za koncepcj  portalu oraz jej realizacj , poza tym odpowiada na pytania 

u ytkowników portalu, Carolin Müller-Spitzer zajmuje si  stron  techniczn  projektu, 

j zykiem zapisu (XML Basiert), Wolfgang Schlaupitz pracuje nad wirtualnym udost p-

nieniem hase . Osoby zainteresowane projektem wszelkie pytania winny kierowa  do 

Instytutu J zyka Niemieckiego, którego adres podany jest na stronie internetowej. 

Warto zauwa y , e w ród osób zajmuj cych si  portalem s  tak e osoby niezwi -

zane z leksykografi , ale z informatyk  i pracuj  nad funkcjonowaniem projektu w sie-

ci. Wspó praca specjalistów z ró nych dziedzin jest w takich sytuacjach nieunikniona, 

bowiem od strony technicznej przedsi wzi cie jest równie skomplikowane jak samo 

opracowanie hase .

1.3. ród a s ownika

Baza s ów powsta a przy uwzgl dnieniu nast puj cych kwestii:

a) kiedy i jak cz sto s owo wyst puje;

b) kiedy si  pojawi o po raz pierwszy; 

c) czy dane s owo wyst puje tylko w okre lonych gatunkach tekstów.

Korpus tekstów jest dynamiczny, ci gle si  aktualizuje i powi ksza. Obecnie obej-

muje oko o 1,3 miliarda s ów tekstowych. Zawiera zarówno niemieckie, austriackie, jak 

i szwajcarskie wyrazy, nie pomijaj c tych z czasów by ej NRD.

Wyrazy has owe zebrane s  w trzech sta ych klasach: 

a) einwortlemmata — pojedyncze wyra enia, np. blind ( lepy);

b) mehrwortlemmata — z o enia, np. binder Alarm (fa szywy alarm);

c) wortelementlemmata — jednostki s owotwórcze, np. -ig, um- (odpowiednik m.in. 

polskiego -stwo).

1.4. Strona internetowa portalu

Wst pu w powszechnym rozumieniu tego s owa w portalu nie znajdujemy, jednak in-

formacji, które mog yby go stanowi 3, jest bardzo du o. Za wst p uzna  mo na stron

tytu ow  — informacyjn  portalu (www.elexiko.de). Umo liwia ona bezpo rednie wy-

szukiwanie lub przegl danie jednego z czterech dzie . Odsy a tak e do stron „meta-” 

dotycz cych portalu.

3 Mam na my li informacje o autorach, metodach pracy oraz wiele innych.

Ewelina Malcharek



259

Wpisanie w tym polu odpowiedniego has a umo liwia jego wyszukiwanie w li cie s ów lub samym 

artykule has owym4.

2. Elexiko Wörterbuch

2.1. Historia projektu

W 2004 r. powsta a lista trzystu tysi cy s ów w sieci, pojawi a si  tak e demonstracyj-

na, pokazowa wersja s ownika z dwustu pi dziesi cioma pe nymi has ami w s owniku

j zykowym. Rok pó niej przystosowano do portalu artyku y s ownika neologizmów, 

w roku 2006 za  zosta  do portalu ten e s ownik w czony. W 2007 r. pojawi y si  po-

zosta e projekty. Poza tym powsta o tak e sze set pi dziesi t s ów Leksykonu ogól-

nego j zyka — uzusu. Lista hase  dost pna jest w porz dku alfabetycznym a fronte oraz 

a tergo, co jest coraz bardziej powszechn  praktyk  w wydawnictwach leksykograficz-

nych, równie  drukowanych. 

2.2. Mikrostruktura s ownika

Budow  artyku u has owego chcia abym pokaza  na podstawie leksemu Leben ( ycie),

który znalaz  pe ne opracowanie w s owniku j zyka niemieckiego.

4 O czym wspominam wcze niej.
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Wyraz has owy jest wyt uszczony i informacje pojawiaj ce si  tu  po nim dotycz

poprawnej pisowni, podzia u na sylaby. Nast pnie pojawia si  podstawa s owotwórcza

leksemu, jest ni  czasownik. Dla rzeczownika Fahrer by by t  form  czasownik fah-

ren, dla przymiotnika lustig by by to rzeczownik Lust. W kolejnej cz ci has a opisane 

zosta y zmiany, którym wyraz podlega , oraz podana zosta a informacja etymologiczna. 
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W tym momencie mo emy rozwin  tabel , w której znajduj  si  odpowiednie in-

formacje, mianowicie: informacja etymologiczna, zmiany w formie i znaczeniu w latach 

1700–1945 oraz zmiany od (po) 1945 roku. Tabel , która si  pojawia, mo na rozwin

dodatkowo, i tak pojawia si  kolejno informacja o tym, w czyich tekstach zapisano for-

m . Zwykle, przynajmniej w analizowanych przeze mnie has ach, w rubryce „zmiany 

w latach 1700–1945” pojawia si  informacja „aktualnie dla tych ram czasowych nie 

ma zbyt wielu udokumentowanych przyk adów, st d przeprowadzenie diachronicznej 

analizy nie jest mo liwe”. Podobnie rzecz ma si  z trzeci  kolumn  tabeli, bowiem tu 

z kolei zwykle mo emy przeczyta , e „analiza nie mo e by  przeprowadzona, poniewa

s owo jest nie tyle zapisane, ile zakorzenione w pami ci”. Ten element has a stanowi 

zatem jego s ab  stron , mo na si  spodziewa , e prace nad nim ci gle trwaj .

Kolejny element has a stanowi  znaczenia danego leksemu dos ownie przet uma-

czy  nale a oby Lesartenbezogene Angaben jako informacj  o odwo aniach znaczenio-

wych. W wypadku wybranego przez mnie leksemu autorzy s ownika podaj  cztery jego 

rozumienia: ‘egzystencja’, ‘istota ywa’, ‘codzienno ’ oraz ‘aktywno ’. Oznaczenia 

te s  linkami, odsy aj cymi do kolejnej strony, na której znajduje si  szereg informacji 

zwi zanych z danym znaczeniem: 

a) wyja nienie znaczenia

W tym miejscu pojawia si  definicja oraz przyk ady u ycia — cytaty z niemieckich 

gazet z podan  lokalizacj  (m.in. „Tageszeitung”, „Mannheimer Morgen”). Gwarantuje 

to wierno  materia owi i jest wiadectwem przeprowadzenia rzetelnej analizy leksy-

kograficznej5. Po raz kolejny odwo a  si  musz  do zalet elektronicznych s owników. 

Ilustracja materia owa w s ownikach ksi kowych z powodów natury ekonomicznej 

bywa skracana, co mo e j  czyni  niezrozumia . Cytaty ilustruj ce has o w s owniku

elektronicznym mog  by  d u sze, co z kolei pozwala unikn  wyrwania wypowiedzi 

z kontekstu. 

b) pole semantyczne (dos . semantyczna okolica)

Autorzy pos u yli si  tutaj pytaniami, na które odpowiedzi zape niaj  pole seman-

tyczne wyrazów has owych. Pytania te maj  posta : Co robi?, Co mo na z nim/ni

zrobi ?, Co jest z nim/ni  zwi zane tematycznie?, Jaki/jaka/jakie jest?, Co ma?, Jak 

mo na?, Co jest jakie ?

c) typowe zastosowanie

Ten element definicji pokazuje, jakie funkcje definiowany wyraz mo e pe ni

w zdaniu. Udokumentowany jest przyk adami (bez podawania ród a) konkretnych 

u y . Pozwala to przypuszcza , e przyk ady te autorzy stworzyli na podstawie w asnych 

kompetencji j zykowych na u ytek zilustrowania poszczególnych funkcji. 

d) „sensy pokrewne” 

Synonimy, antonimy, wyrazy uzupe niaj ce (tak okre lono tutaj wyrazy przeciw-

stawne) oraz wyrazy „niekompatybilne”, pod któr  to nazw  kryj  si  szeregi z wy-

razem has owym (np. dla Leben: Leben und Lieben, Leben und Gesundheit, Leben 

und Natur).

5 P. migrodzki, Wprowadzenie do leksykografi i polskiej, wyd. II uzup., Katowice 2005, s. 96. 
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Ka dy „wyraz uzupe niaj cy” (synonim, antonim itd.) jest opatrzony przyk adem

u ycia. Przyk ady te s  cytatami z niemieckich gazet (tak jak ilustracja materia owa

przy definicjach).

e) u ycia specjalne

Element ten wskazuje na u ycie leksemu w szczególnych kontekstach. Wskazuje 

na osobliwe u ycie wyrazu, które nie pozwala na stworzenie osobnego has a, ale nie 

mo e te  zosta  pomini te. W tym miejscu równie  pojawia si  ilustracja materia owa

z lokalizacj .

f) gramatyka

Informacja gramatyczna ma charakter eksplicytny. Dla rzeczownika zawiera nazw

cz ci mowy, mianownik i dope niacz liczby pojedynczej, informacj  o wyst powaniu

liczby mnogiej. Dla czasownika podane s  formy 3. osoby liczby pojedynczej, forma 

czasu przesz ego i czasownik posi kowy, informacja o stronie biernej i schemat zdanio-

wy. Gdy wyraz has owy jest przymiotnikiem, informacja ta zawiera funkcje, które mo e

on pe ni  w zdaniu. Ma zatem odpowiednio charakter fleksyjny b d  sk adniowy. 

Przedstawione przeze mnie w podpunktach informacje s  najbardziej szczegó owo

opracowan  cz ci  artyku u has owego. Stanowi  w moim przekonaniu w a ciwy opis 

leksemu z zastosowaniem podzia u na znaczenia. Ostatni element stanowi  wzajemne 

relacje mi dzy znaczeniami. W wypadku leksemu Leben dowiadujemy si , e znacze-

nie ‘codzienno ’ i ‘istota ywa’ s  metonimiczne do znaczenia ‘egzystencja’. Z kolei 

znaczenie ‘aktywno ’ jest metaforyczne w stosunku do ‘egzystencja’.

3. Neologismen der 90er Jahre

Kolejnym komponentem portalu jest s ownik neologizmów j zyka niemieckiego. Za-

wiera on jednostki, które wesz y do u ycia w latach 90. XX wieku.

3.1. Mikrostruktura artyku u has owego
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Artyku  has owy w s owniku neologizmów jest ubo szy ni  ten w s owniku ogólnym. 

Po wyt uszczonym wyrazie has owym pojawia si  w nim typ neologizmu. Autorzy 

wyró niaj  tutaj dwa typy: nowy wyraz i nowe znaczenie znanego ju  wyrazu (a wi c

odpowiedniki polskich terminów neologizm s owotwórczy i neosemantyzm). Nast pnie

pojawia si  poprawny sposób podzia u wyrazu na sylaby oraz informacja o wymowie, 

je li wyraz ma obce pochodzenie (w przypadku wyrazów niemieckich element ten zo-

staje pomini ty). Po tym pojawia si  „odniesienie do znaczenia” wyrazu. Dla s owa

‘banking’ jest to wyraz ‘Bankgeschäfte’. Klikni cie w t  form  powoduje przeniesienie 

do pe nego artyku u has owego, który zawiera:

a) znaczenie i zastosowanie

(T um. Za atwianie spraw zwi zanych z bankiem przez komputer lub telefon). 

Ilustracja materia owa, podobnie jak w s owniku ogólnym, ma posta  cytatów zaczerp-

ni tych z gazet. Podane s  tutaj równie  hiponimy w stosunku do definiowanego wyra-

zu. Je li który  z nich jest neologizmem spe niaj cym warunki za o one przez autorów 

(tj. powsta  po 1991 roku), tak e znajduje swoje opracowanie w s owniku.
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b) informacj  gramatyczn

Informacja gramatyczna ogranicza si  do wskazania cz ci mowy, odmiany (gdy wy-

raz jest odmienny), wyst powania liczby mnogiej oraz formy dope niacza. Wskazane 

s  w tym miejscu tak e wyrazy pochodne od definiowanego (hiper cze wskazuje na 

to, e s ownik je definiuje).

c) dodatkowe informacje

Ostatni element definicji podaje informacj  o pochodzeniu wyrazu oraz informacje 

o wyst powaniu definiowanego wyrazu w innych s ownikach.
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4. Zako czenie

Prezentowany system leksykograficzny nie jest dzie em zamkni tym, stale trwa jego 

doskonalenie i uzupe nianie o nowe has a i bogacenie struktury o nowe elementy6.

Dlatego jego pe na analiza jest na obecnym etapie niemo liwa. Pewne jest jednak, e

jako s ownik internetowy, czysto hipertekstowy, bez wersji papierowej, stanowi  mo e

cenne ród o inspiracji dla twórców podobnych leksykonów w innych krajach, tak e

w Polsce.

6 Informacje umieszczone w artykule by y zbierane na portalu do dnia 1 marca 2008 roku. 

Aktualny adres strony projektu to www.owid.de. 
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