EWELINA MALCHAREK

Elexiko — niemiecki system leksykograficzny

Portal Elexiko (www.elexiko.de) jest reprezentacją niemieckiej myĞli leksykograficznej, powstaá pod patronatem Instytutu JĊzyka Niemieckiego (Institut für Deutsche
Sprache) w Mannheimie i sáuĪy prezentacji projektów leksykograficznych tegoĪ
Instytutu. Ma charakter dynamiczny, nie jest zamkniĊty i w przyszáoĞci moĪe byü
rozbudowany o dalsze przedsiĊwziĊcia. Do tej pory pod marką Elexiko znalazáy siĊ
cztery projekty:
1)

2)

3)
4)

Elexiko-Wörterbuch, czyli sáownik ogólny, który zawiera ponad trzysta tysiĊcy
haseá opatrzonych na razie tylko informacją ortograficzną, a takĪe szeĞüset haseá
z kompletnym opisem leksykograficznym.
Neologismenwörterbuch — sáownik neologizmów, w którym zaprezentowano nieco ponad siedemset piĊüdziesiąt haseá. Autorzy zaznaczają, Īe wpisane do niego
wyrazy pochodzą co najmniej z lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego stulecia.
Wortverbindungen online zawiera z kolei okoáo stu trzydziestu związków wyrazowych, wybranych na podstawie prowadzonych oddzielnie badaĔ.
Sáownik pojĊü (Schulddiskurs im ersten Nachkriegsjahrzehnt) jest czwartą, i do
tej pory ostatnią, czĊĞcią portalu. Wyszczególnia on osiemdziesiąt haseá gáównych
i ponad dwieĞcie pobocznych.

W tekĞcie niniejszym skupiĊ siĊ na prezentacji dwóch pierwszych komponentów
systemu, które ze wzglĊdu na przedmiot opisu wydają siĊ najwaĪniejsze, przy tym doĞü
dokáadnie pozwalają poznaü metodĊ opisu leksykograficznego, zastosowaną przez
twórców. Komponent trzeci zawiera propozycje metodologiczne i techniczne bardzo
podobne do tutaj omówionych, komponent natomiast ostatni, ze wzglĊdu na swoją specyfikĊ, wymagaáby odrĊbnej, obszernej analizy, wykraczającej poza prostą refleksjĊ
metaleksykograficzną.
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1. Ogólne informacje o portalu
1.1. Forma edytorska
Przedstawiana przeze mnie witryna jest dzieáem internetowym i nie ma swojego drukowanego odpowiednika. Z pewnoĞcią jest to zaletą, przede wszystkim ze wzglĊdu na
brak ograniczeĔ w zakresie wielkoĞci. Poza tym uáatwia wyszukiwanie i daje moĪliwoĞü
odrĊbnego hasáowania m.in. form zdrobniaáych, rzeczowników odczasownikowych
i wyraĪeĔ quasi-przysáówkowych. W przypadku wyrazów wieloznacznych, kaĪde ze
znaczeĔ posiada wáasny artykuá hasáowy. Przykáad stanowiü moĪe definicja rzeczownika zamek (Schloss), który posiada trzy znaczenia1. O ile sáowniki drukowane muszą
byü w tej kwestii „oszczĊdne”, o tyle projekty internetowe bądĨ w postaci CD-ROM
mają prawo byü rozbudowane. Sáownik jĊzykowy elexiko w peáni korzysta z tego faktu
i hasáa w nim umieszczone są wyjątkowo obszerne2.

KaĪde znaczenie umieszczone jest w postaci hiperáącza, które po klikniĊciu przenosi uĪytkownika na
stronĊ konkretnego znaczenia.

1

Materiaáy graficzne pochodzą ze stron portalu www.elexiko.de.
KaĪdy z artykuáów hasáowych moĪna wydrukowaü — gotowy artykuá zajmuje Ğrednio 24
strony druku.
2
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UwagĊ zwraca takĪe fakt przedstawienia czterech produktów leksykograficznych
w jednym miejscu. Hasáo wpisane w wyszukiwarkĊ moĪe byü odnajdywane na caáej
liĞcie sáów zgromadzonych w portalu bądĨ w gotowych artykuáach hasáowych. I tak
wpisanie w okienko wyszukiwania ciągu leben i wybór opcji Wyszukiwanie w caáym
portalu daje nastĊpujące wyniki:

Wyniki wyszukiwania przedstawione są w postaci linków, które odsyáają do odpowiedniego sáownika. Szukany wyraz znajduje siĊ w sáowniku ogólnym jako rzeczownik (link
w kolorze czarnym) oraz wĞród artykuáów dotyczących pierwszego dziesiĊciolecia po
wojnie. W sáowniku neologizmów ani wĞród związków wyrazowych artykuá siĊ nie
znajduje (byáby to odpowiednio link w kolorze niebieskim i czerwonym). Natomiast
szukanie leksemu das Leben w opracowanych artykuáach hasáowych odsyáa nas bezpoĞrednio do sáownika ogólnego:
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1.2. Zespóá autorski
Portal funkcjonuje pod egidą Instytutu JĊzyka Niemieckiego w Mannheimie i tworzony
jest przez zespóá naukowców związanych z tą jednostką. WĞród osób odpowiedzialnych za poszczególne sáowniki są: Annette Klosa — sáownik jĊzykowy, Doris Steffens
— sáownik synonimów, Kathrin Steyer — sáownik związków wyrazowych oraz Heidrun
Kämper — artykuáy dotyczące dyskursu na temat sytuacji powojennej. Wolfgang Bock
zajmuje siĊ rozwojem i programowaniem bazy danych, Annette Klosa jest takĪe odpowiedzialna za koncepcjĊ portalu oraz jej realizacjĊ, poza tym odpowiada na pytania
uĪytkowników portalu, Carolin Müller-Spitzer zajmuje siĊ stroną techniczną projektu,
jĊzykiem zapisu (XML Basiert), Wolfgang Schlaupitz pracuje nad wirtualnym udostĊpnieniem haseá. Osoby zainteresowane projektem wszelkie pytania winny kierowaü do
Instytutu JĊzyka Niemieckiego, którego adres podany jest na stronie internetowej.
Warto zauwaĪyü, Īe wĞród osób zajmujących siĊ portalem są takĪe osoby niezwiązane z leksykografią, ale z informatyką i pracują nad funkcjonowaniem projektu w sieci. Wspóápraca specjalistów z róĪnych dziedzin jest w takich sytuacjach nieunikniona,
bowiem od strony technicznej przedsiĊwziĊcie jest równie skomplikowane jak samo
opracowanie haseá.
1.3. ħródáa sáownika
Baza sáów powstaáa przy uwzglĊdnieniu nastĊpujących kwestii:
a) kiedy i jak czĊsto sáowo wystĊpuje;
b) kiedy siĊ pojawiáo po raz pierwszy;
c) czy dane sáowo wystĊpuje tylko w okreĞlonych gatunkach tekstów.
Korpus tekstów jest dynamiczny, ciągle siĊ aktualizuje i powiĊksza. Obecnie obejmuje okoáo 1,3 miliarda sáów tekstowych. Zawiera zarówno niemieckie, austriackie, jak
i szwajcarskie wyrazy, nie pomijając tych z czasów byáej NRD.
Wyrazy hasáowe zebrane są w trzech staáych klasach:
a) einwortlemmata — pojedyncze wyraĪenia, np. blind (Ğlepy);
b) mehrwortlemmata — záoĪenia, np. binder Alarm (faászywy alarm);
c) wortelementlemmata — jednostki sáowotwórcze, np. -ig, um- (odpowiednik m.in.
polskiego -stwo).
1.4. Strona internetowa portalu
WstĊpu w powszechnym rozumieniu tego sáowa w portalu nie znajdujemy, jednak informacji, które mogáyby go stanowiü3, jest bardzo duĪo. Za wstĊp uznaü moĪna stronĊ
tytuáową — informacyjną portalu (www.elexiko.de). UmoĪliwia ona bezpoĞrednie wyszukiwanie lub przeglądanie jednego z czterech dzieá. Odsyáa takĪe do stron „meta-”
dotyczących portalu.
3

Mam na myĞli informacje o autorach, metodach pracy oraz wiele innych.

Elexiko — niemiecki system leksykograficzny

259

Wpisanie w tym polu odpowiedniego hasáa umoĪliwia jego wyszukiwanie w liĞcie sáów lub samym
artykule hasáowym4.

2. Elexiko Wörterbuch
2.1. Historia projektu
W 2004 r. powstaáa lista trzystu tysiĊcy sáów w sieci, pojawiáa siĊ takĪe demonstracyjna, pokazowa wersja sáownika z dwustu piĊüdziesiĊcioma peánymi hasáami w sáowniku
jĊzykowym. Rok póĨniej przystosowano do portalu artykuáy sáownika neologizmów,
w roku 2006 zaĞ zostaá do portalu tenĪe sáownik wáączony. W 2007 r. pojawiáy siĊ pozostaáe projekty. Poza tym powstaáo takĪe szeĞüset piĊüdziesiąt sáów Leksykonu ogólnego jĊzyka — uzusu. Lista haseá dostĊpna jest w porządku alfabetycznym a fronte oraz
a tergo, co jest coraz bardziej powszechną praktyką w wydawnictwach leksykograficznych, równieĪ drukowanych.
2.2. Mikrostruktura sáownika
BudowĊ artykuáu hasáowego chciaáabym pokazaü na podstawie leksemu Leben (Īycie),
który znalazá peáne opracowanie w sáowniku jĊzyka niemieckiego.

4

O czym wspominam wczeĞniej.
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Wyraz hasáowy jest wytáuszczony i informacje pojawiające siĊ tuĪ po nim dotyczą
poprawnej pisowni, podziaáu na sylaby. NastĊpnie pojawia siĊ podstawa sáowotwórcza
leksemu, jest nią czasownik. Dla rzeczownika Fahrer byáby tą formą czasownik fahren, dla przymiotnika lustig byáby to rzeczownik Lust. W kolejnej czĊĞci hasáa opisane
zostaáy zmiany, którym wyraz podlegaá, oraz podana zostaáa informacja etymologiczna.
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W tym momencie moĪemy rozwinąü tabelĊ, w której znajdują siĊ odpowiednie informacje, mianowicie: informacja etymologiczna, zmiany w formie i znaczeniu w latach
1700–1945 oraz zmiany od (po) 1945 roku. TabelĊ, która siĊ pojawia, moĪna rozwinąü
dodatkowo, i tak pojawia siĊ kolejno informacja o tym, w czyich tekstach zapisano formĊ. Zwykle, przynajmniej w analizowanych przeze mnie hasáach, w rubryce „zmiany
w latach 1700–1945” pojawia siĊ informacja „aktualnie dla tych ram czasowych nie
ma zbyt wielu udokumentowanych przykáadów, stąd przeprowadzenie diachronicznej
analizy nie jest moĪliwe”. Podobnie rzecz ma siĊ z trzecią kolumną tabeli, bowiem tu
z kolei zwykle moĪemy przeczytaü, Īe „analiza nie moĪe byü przeprowadzona, poniewaĪ
sáowo jest nie tyle zapisane, ile zakorzenione w pamiĊci”. Ten element hasáa stanowi
zatem jego sáabą stronĊ, moĪna siĊ spodziewaü, Īe prace nad nim ciągle trwają.
Kolejny element hasáa stanowią znaczenia danego leksemu dosáownie przetáumaczyü naleĪaáoby Lesartenbezogene Angaben jako informacjĊ o odwoáaniach znaczeniowych. W wypadku wybranego przez mnie leksemu autorzy sáownika podają cztery jego
rozumienia: ‘egzystencja’, ‘istota Īywa’, ‘codziennoĞü’ oraz ‘aktywnoĞü’. Oznaczenia
te są linkami, odsyáającymi do kolejnej strony, na której znajduje siĊ szereg informacji
związanych z danym znaczeniem:
a) wyjaĞnienie znaczenia
W tym miejscu pojawia siĊ definicja oraz przykáady uĪycia — cytaty z niemieckich
gazet z podaną lokalizacją (m.in. „Tageszeitung”, „Mannheimer Morgen”). Gwarantuje
to wiernoĞü materiaáowi i jest Ğwiadectwem przeprowadzenia rzetelnej analizy leksykograficznej5. Po raz kolejny odwoáaü siĊ muszĊ do zalet elektronicznych sáowników.
Ilustracja materiaáowa w sáownikach ksiąĪkowych z powodów natury ekonomicznej
bywa skracana, co moĪe ją czyniü niezrozumiaáą. Cytaty ilustrujące hasáo w sáowniku
elektronicznym mogą byü dáuĪsze, co z kolei pozwala uniknąü wyrwania wypowiedzi
z kontekstu.
b) pole semantyczne (dosá. semantyczna okolica)
Autorzy posáuĪyli siĊ tutaj pytaniami, na które odpowiedzi zapeániają pole semantyczne wyrazów hasáowych. Pytania te mają postaü: Co robi?, Co moĪna z nim/nią
zrobiü?, Co jest z nim/nią związane tematycznie?, Jaki/jaka/jakie jest?, Co ma?, Jak
moĪna?, Co jest jakieĞ?
c) typowe zastosowanie
Ten element definicji pokazuje, jakie funkcje definiowany wyraz moĪe peániü
w zdaniu. Udokumentowany jest przykáadami (bez podawania Ĩródáa) konkretnych
uĪyü. Pozwala to przypuszczaü, Īe przykáady te autorzy stworzyli na podstawie wáasnych
kompetencji jĊzykowych na uĪytek zilustrowania poszczególnych funkcji.
d) „sensy pokrewne”
Synonimy, antonimy, wyrazy uzupeániające (tak okreĞlono tutaj wyrazy przeciwstawne) oraz wyrazy „niekompatybilne”, pod którą to nazwą kryją siĊ szeregi z wyrazem hasáowym (np. dla Leben: Leben und Lieben, Leben und Gesundheit, Leben
und Natur).
5

P. ĩmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. II uzup., Katowice 2005, s. 96.
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KaĪdy „wyraz uzupeániający” (synonim, antonim itd.) jest opatrzony przykáadem
uĪycia. Przykáady te są cytatami z niemieckich gazet (tak jak ilustracja materiaáowa
przy definicjach).
e) uĪycia specjalne
Element ten wskazuje na uĪycie leksemu w szczególnych kontekstach. Wskazuje
na osobliwe uĪycie wyrazu, które nie pozwala na stworzenie osobnego hasáa, ale nie
moĪe teĪ zostaü pominiĊte. W tym miejscu równieĪ pojawia siĊ ilustracja materiaáowa
z lokalizacją.
f) gramatyka
Informacja gramatyczna ma charakter eksplicytny. Dla rzeczownika zawiera nazwĊ
czĊĞci mowy, mianownik i dopeániacz liczby pojedynczej, informacjĊ o wystĊpowaniu
liczby mnogiej. Dla czasownika podane są formy 3. osoby liczby pojedynczej, forma
czasu przeszáego i czasownik posiákowy, informacja o stronie biernej i schemat zdaniowy. Gdy wyraz hasáowy jest przymiotnikiem, informacja ta zawiera funkcje, które moĪe
on peániü w zdaniu. Ma zatem odpowiednio charakter fleksyjny bądĨ skáadniowy.
Przedstawione przeze mnie w podpunktach informacje są najbardziej szczegóáowo
opracowaną czĊĞcią artykuáu hasáowego. Stanowią w moim przekonaniu wáaĞciwy opis
leksemu z zastosowaniem podziaáu na znaczenia. Ostatni element stanowią wzajemne
relacje miĊdzy znaczeniami. W wypadku leksemu Leben dowiadujemy siĊ, Īe znaczenie ‘codziennoĞü’ i ‘istota Īywa’ są metonimiczne do znaczenia ‘egzystencja’. Z kolei
znaczenie ‘aktywnoĞü’ jest metaforyczne w stosunku do ‘egzystencja’.

3. Neologismen der 90er Jahre
Kolejnym komponentem portalu jest sáownik neologizmów jĊzyka niemieckiego. Zawiera on jednostki, które weszáy do uĪycia w latach 90. XX wieku.
3.1. Mikrostruktura artykuáu hasáowego
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Artykuá hasáowy w sáowniku neologizmów jest uboĪszy niĪ ten w sáowniku ogólnym.
Po wytáuszczonym wyrazie hasáowym pojawia siĊ w nim typ neologizmu. Autorzy
wyróĪniają tutaj dwa typy: nowy wyraz i nowe znaczenie znanego juĪ wyrazu (a wiĊc
odpowiedniki polskich terminów neologizm sáowotwórczy i neosemantyzm). NastĊpnie
pojawia siĊ poprawny sposób podziaáu wyrazu na sylaby oraz informacja o wymowie,
jeĞli wyraz ma obce pochodzenie (w przypadku wyrazów niemieckich element ten zostaje pominiĊty). Po tym pojawia siĊ „odniesienie do znaczenia” wyrazu. Dla sáowa
‘banking’ jest to wyraz ‘Bankgeschäfte’. KlikniĊcie w tĊ formĊ powoduje przeniesienie
do peánego artykuáu hasáowego, który zawiera:
a) znaczenie i zastosowanie

(Táum. Zaáatwianie spraw związanych z bankiem przez komputer lub telefon).

Ilustracja materiaáowa, podobnie jak w sáowniku ogólnym, ma postaü cytatów zaczerpniĊtych z gazet. Podane są tutaj równieĪ hiponimy w stosunku do definiowanego wyrazu. JeĞli któryĞ z nich jest neologizmem speániającym warunki zaáoĪone przez autorów
(tj. powstaá po 1991 roku), takĪe znajduje swoje opracowanie w sáowniku.
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b) informacjĊ gramatyczną

Informacja gramatyczna ogranicza siĊ do wskazania czĊĞci mowy, odmiany (gdy wyraz jest odmienny), wystĊpowania liczby mnogiej oraz formy dopeániacza. Wskazane
są w tym miejscu takĪe wyrazy pochodne od definiowanego (hiperáącze wskazuje na
to, Īe sáownik je definiuje).
c) dodatkowe informacje

Ostatni element definicji podaje informacjĊ o pochodzeniu wyrazu oraz informacje
o wystĊpowaniu definiowanego wyrazu w innych sáownikach.
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4. ZakoĔczenie
Prezentowany system leksykograficzny nie jest dzieáem zamkniĊtym, stale trwa jego
doskonalenie i uzupeánianie o nowe hasáa i bogacenie struktury o nowe elementy6.
Dlatego jego peána analiza jest na obecnym etapie niemoĪliwa. Pewne jest jednak, Īe
jako sáownik internetowy, czysto hipertekstowy, bez wersji papierowej, stanowiü moĪe
cenne Ĩródáo inspiracji dla twórców podobnych leksykonów w innych krajach, takĪe
w Polsce.
6
Informacje umieszczone w artykule byáy zbierane na portalu do dnia 1 marca 2008 roku.
Aktualny adres strony projektu to www.owid.de.

