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Abstract: The article presents the foundations of lexicographic description in 
compliance with contemporary linguistic knowledge in the field of semantic (explicative) 
syntax and demonstrates the use of that model for the systematization of dictionary 
descriptions of Polish and Bulgarian verbs. It is shown that the use of the model of 
explicative syntax requires one to adopt transparent criteria of the analysis of verbs during 
the creation of entries of a semantic-syntactic dictionary: such a type of description allows 
for a consequent, systematized, objective segmentation of the dictionary entry, i.e. singling 
out particular lexical meanings, establishing their hierarchy and exemplifying the potency 
of a given unit to create sentential phrases, or at least – their most typical forms.
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1. Podobnie, jak inne dziedziny nauki, także leksykologia i leksykogra-
fia współczesna stoi przed nowymi wyzwaniami, które określają z jednej stro-
ny sami badacze, chcący udoskonalać swój warsztat, a z drugiej – użytkownicy 
współczesnych kompendiów słownikowych, którzy chcą być coraz lepiej i coraz 
sprawniej informowani. Te nowe wyzwania przynajmniej po części stają się real-
niejsze niż jeszcze kilka dziesięcioleci temu, a wiąże się to z nowymi technikami 
informacyjnymi, za pomocą których można udostępniać ogromne nieraz ilości fak-
tów językowych. Przechodząc do konkretów związanych z tematyką tego artykułu 
warto wskazać pewne problemy, które są zauważalne przy analizie tradycyjnych 
opisów haseł słownikowych dotyczących czasowników. Należą do nich:

а) niejasne decyzje dotyczące podziału hasła na tzw. odmianki znaczeniowe, 
co w warstwie teoretycznej oznacza decyzje należące do zjawisk homo-
nimii i polisemii, oraz 

b) także niejasna niejednokrotnie pod względem doboru i sprawiająca sporo 
kłopotów użytkownikom opracowań egzemplifikacja użycia danych jed-
nostek w kontekstach zdaniowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ilustrowanie 
możliwych dla danej jednostki słownikowej typów struktur zdaniowych.

Problemy te, jak się wydaje, są istotne dla współczesnej leksykografii i warto 
im poświęcać uwagę. Stajemy więc wobec pytania, czy pożądany i możliwy jest 
taki model opisu, w którym styk leksykografii i składni miałby uzasadnienie w 
zastosowanym modelu teoretycznym. W artykule tym chcielibyśmy przedstawić 



125

właśnie taką propozycję teoretyczną, która dysponuje m. in. jawnie sprecyzo-
wanymi kryteriami klasyfikacyjnymi – zarówno w stosunku do odmianek znacze-
niowych leksemów czasownikowych, jak i do reguł egzemplifikacji możliwych dla 
danej jednostki struktur zdaniowych. 

2. W ramach teorii składni semantycznej za podstawowy uznaje się wpływ 
cech semantycznych predykatu, realizowanego przez czasownik autotematycz-
ny lub wyrażenia analityczne (typu wpadać w złość / изпадам в захлас itp.) 
w pozycji orzeczenia zarówno na poziomie semantycznym propozycji, jak i 
na pozio mie formalnym struktury zdaniowej (Karolak 2002; Kiklewicz 2009). 
Z tego założenia warto wyciągnąć wniosek, który zbliża nas do problemów 
leksykograficznych: zbiór zdań tworzonych przez dany leksem czasownikowy 
bardzo często nie może być uznany za niepodzielny – często trzeba go podzielić 
na podzbio ry, właśnie z powodu odmienności cech semantycznych jednostki, 
która pełni funkcję predykatu1. 

Składnia semantyczna (/ eksplikacyjna) modeluje strukturę zdaniową 
opierając się na typach klas predykatów, charakteryzowanych jako struktu-
ry predykatowo-argumentowe – struktury propozycjonalne. Charakterystyką 
semantyczną predykatu jest typowa dla niego struktura propozycjonalna, a więc 
rodzaj i ilość otwieranych przez niego pozycji dla argumentów. Jak wiemy, argu-
menty mogą być przedmiotowe lub propozycjonalne (te ostatnie mogą być reali-
zowane np. poprzez zdania podrzędne), co stanowi podstawę podziału predykatów 
na predykaty pierwszego i drugiego rzędu. Struktura propozycjonalna jest swoista 
dla danej jednostki znaczeniowej czasownika, a więc nie jest możliwe przypisanie 
jej dwu różnych struktur predykatowo-argumentowych. Predykat jest realizowany 
w powierzchniowej konstrukcji zdaniowej poprzez czasownik w formie osobowej 
w pozycji orzeczenia.

Przyjęta procedura badawcza zakłada ustalenie cech leksemu werbalnego jako 
predykatu, co oznacza ustalenie struktury predykatowo-argumentowej. Następnym 
krokiem analitycznym jest wyodrębnienie zbioru możliwych dla danego czasowni-
ka powierzchniowych struktur zdaniowych. Jeśli zbiór ten jest wieloelementowy, 
należy wyodrębnić strukturę zdaniową, która pozwala na realizację w maksymal-
nym stopniu cech semantycznych danego predykatu – struktura ta ma walor pod-
stawowej struktury zdaniowej. Wielość możliwych struktur zdaniowych jako reali-
zacja cech predykatu nasuwa kolejne pytanie o to, w jakiej relacji pozostają one w 
stosunku do struktury podstawowej. Mogą one stanowić:

a)  wariant głównie formalny struktury podstawowej
b) efekt pewnych procesów semantycznych, polegających na redukcji części 

treści względem struktury podstawowej; wówczas część treści z pewnych 
powodów nie jest wyrażona. Uzupełniając te braki można wykazać, że 
struktury te są wywodliwe ze struktury podstawowej (Kiklewicz, Koryt-
kowska 2010).

2.1. Przyjrzyjmy się przykładom interpretacji struktur zdaniowych, które 
pozostają w pewnej relacji do struktury podstawowej.
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2.1.1. Niektóre procesy są głównie formalne, do nich można zaliczyć nominali-
zacje argumentu propozycjonalnego, który może mieć formę frazy nominalnej. Por. np.:

wierzyć – вярвам 
typ predykatu P(x, q)
Struktury zdaniowe: 
А) podstawowa, w której argument propozycjonalny q realizowany jest przez 

zdanie podrzędne (Vq…): 
Wierzę (w to), że Piotr jest uczciwy / szczery. – Вярвам (в това), че 
Петър е честен / искрен.

B) pochodna, w której zaszedł proces nominalizacji (NVq) (Korytkowska, 
Małdżiewa 2002):
Wierzę w szczerość Piotra. – Вярвам в искреността на Петър. 

W wielu innych przypadkach w różnych typach struktur zachodzą procesy 
semantyczne, umożliwiające pominięcie (brak wyrażenia) pewnych treści. Może 
to wynikać z tego, że mówiący nie jest w stanie tej treści wyrazić (nie zna jej), bądź 
też z tego, że pomija ją świadomie. Do takich procesów, które można nazwać kon-
densacyjnymi (kompresyjnymi), obserwowanych w pewnych strukturach zdanio-
wych należą poniższe przykłady:

myśleć – мисля 
typ predykatu: P(x, q)
Struktury zdaniowe: 

А) podstawowa, w której argument q realizowany jest przez zdanie podrzędne 
(Vq…): 
Anna myślała (o tym), że syn jest w trudnej sytuacji. – Ана мислеше (за 
това), че синът ѝ е в трудно положение.

B) struktura pochodna, w której wyrażony jest jedynie jeden z argumentów 
pozycji q (Naq) (Korytkowska, Małdżiewa 2002):
Anna myślała o synu. (= coś o synu). – Ана мислеше за сина си (нещо 
за сина си). 

C) struktura pochodna, w której treść q jest obecna, ale syntaktycznie „wynie-
siony“ jest jeden z argumentów q (Nq), por.:
Aна мислеше за сина си, че той е в трудно положение.

Brak realizacji pozycji argumentowej jest kolejnym procesem kondensacyj-
nym, por.:

rozmawiać – разговарям 
typ predykatu: P(x, y, q)

А) struktura podstawowa, w której zrealizowane są wszystkie pozycje argu-
mentowe:
Ojciec długo rozmawiał z Piotrem o tym, że muszą oszczędzać.
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B) struktura pochodna od podstawowej, w której argument propozycjonalny 
nie jest w ogóle realizowany (Øq): 
Ojciec długo rozmawiał z Markiem. – Бащата дълго разговаряше с 
Марко.

2.1.2. W toku analizy zbioru możliwych zdań z danym leksemem czasowniko-
wym wyodrębniane są niejednokrotnie takie struktury zdaniowe, których nie da 
się wyprowadzić z wzorca podstawowego. Zbiór taki wymaga wówczas podziału 
na podzbiory – są to podzbiory zdań, realizowane przez odmianki semantyczne 
analizowanego leksemu. Podzbiory te pozostają w relacji wobec struktury podsta-
wowej.

Poniżej ukazane są przykłady takiego opracowania2 dla odpowiedników pol. 
uważać oraz bułg. зная. 

UWAŻAĆ1 → ВНИМАВАМ1 

klasa predykatu: P(x, q) 

1. x → Nx

q → Vq …

pol. Jakub uważa (na to), jak postępuje / dokąd jedzie.
 Dziecko uważa (na to), co się dzieje.
bułg. Детето внимава какво говори учителката.
 Данчо внимава как да постъпва.

2. x → Nx

q → Øq 

pol. Zosia w szkole uważa.
 Kobiety uważają tylko 15 minut, [jeśli się nudzą].
bułg. Мичето винаги внимава.
 Жените внимават само 15 секунди, [когато им е скучно].

UWAŻAĆ2 → ВНИМАВАМ2 

klasa predykatu: P(x, q)

1. x → Nx

q → Vq …

pol. Jeździec uważał, aby nie spaść z konia. 
 Moja mama uważała (na to), aby w moim pokoju zawsze był porządek. 
bułg.  Момчето внимаваше да не падне от коня.
 Майка ми винаги внимаваше (за това) да има ред в стаята.
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2. x → Nx

    q → NVq… 

pol. Kuba uważał na zdrowie. 
 Uważaliśmy na próby przekupstwa.
bułg.  Лекарят ми внимава с дозировката на антибиотици.
 Учителят внимава в шегите си.
 Властта внимава в отношението си към съдиите.

3. x → Nx 
    q → Naq 

pol. Anna zawsze uważa na dzieci / na siebie. 
 Kasjerka zawsze uważa na potwierdzenia wpłaty. 
bułg.  Англия внимава с кралицата.
 Управителят внимава с важните документи.

UWAŻAĆ3 → СМЯТАМn 

klasa predykatu: P(x, q)

1. x → Nx Vq...

pol.  Mąż Marii zawsze uważał, że to była jej wina.
 Prezydent uważa, że stosunki między naszymi krajami muszą się 

poprawić.
bułg. Мъжът на Мария винаги смяташе, че тя беше виновна.

 Президентът смята, че отношенията между нашите страни 
трябва да се подобрят.

2. x → Nx 
    q → Naq Nq

a) pol.  Uważam postępowanie Piotra za niepoważne.
Słuchacze uważają wypowiedź posła za skandaliczną.

    bułg. Смятам причината на постъпката на Петър за несериозна.
Слушателите смятат изказването на депутата за скандално. 

b) pol.  Wszyscy uważali go za ideał. 
Nie uważała siebie za brzydką.

    bułg. на смяташе приятеля си за отговорен.
Ние го смятаме за способен.

(Warianty a) i b) zależą od charakteru argumentu w ramach q – por. niżej, 
2.1.3.).
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ЗНАЯ1 → WIEDZIEĆ, ZNAĆ1 

Klasa predykatu: Px, q 

1. x → Nx

    q → Vq...

bułg. Бащаta знае, чe Петър e смазал колата на съседа. 
 Зная каква е истината. 
 Ана знае за къде е заминал Марин.
pol. Olga wie, że Piotrek często kłamie.
 Wiem, jak wyglądają te ptaki.
 Аnna wie, dokąd pojechał Marcin.

1. x → Nx

    q → NVq… 

bułg. Майка ми знае истината. 
pol. Znam prawdę.

1. x → Nx

    q → Naq 

bułg. Баща ми знае за колата на съседа. 
 Ние всички знаем такива птици. 
pol. Оjciec wie o samochodzie sąsiada. 
 Wszyscy znamy takie ptaki.

1. x → Nx

    q → Naq Nq

bułg. Ние го знаем за способен.
 Те знаеха Павлов като добър кмет.
pol. Znamy go jako człowieka zdolnego.
 Znali Kowalskiego jako dobrego sołtysa.

ЗНАЯ2 → ZNAĆ2, UMIEĆ

klasa predykatu: P(x, q) 

1. x → Nx 
    q → Vq… 

bułg.  Петър знае да кара лека кола.
pol. Piotr umie prowadzić samochód. 

9  70 години българска академична лексикография
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x → Nx

q → NVq… 

bułg. Марин знае (добре) математикa.
pol. Marcin (dobrze) zna / umie matematykę.

ЗНАЯ3 [pot.] → ZNAĆ3

klasa predykatu: P(x. y)

x → Nx
y → Ny

bułg. Зная Данчо [още от гимназията].
pol. Znam Jurka [jeszcze ze szkoły].

2.1.3. Wyróżnione w toku takiej analizy odrębne funkcjonalnie jednostki 
ukazują typy różnic, jakie mogą między nimi zachodzić. Podstawowa różnica wiąże 
się z przynależnością do odmiennych klas predykatów, a więc przede wszystkim 
do klasy predykatów pierwszego i drugiego rzędu, co z reguły świadczy o polise-
mii czasownika i skutkuje wyodrębnieniem wyrazu hasłowego (por. w cytowanych 
wyżej przykładach зная1, зная2, oraz зная3 – ‘познавам’). Różnice bardzo często 
dotyczą realizacji poszczególnych / niektórych pozycji argumentowych, a podsta-
wowym problemem na tym poziomie analizy staje się wyodrębnienie zbioru / zbio-
rów dopuszczalnych procesów kondensacyjnych. Podstawą dla wyodrębnienia 
kilku takich zbiorów jest brak możliwości wykazania, że mają one charakter hi-
erarchiczny (zawierają się w sobie). Tak więc ten typ kategoryzacji dopro wadza 
do wyodrębnienia wariantów znaczeniowych badanej jednostki leksykalnej 
(czasownika). Każdy z tych wariantów dysponuje więc specyficznym zbiorem po-
tencji semantyczno-syntaktycznej. W ten sposób wyklucza się wyodrębnianie tzw. 
odmianek znaczeniowych czasownika wyłącznie ze względu na cechy składniowe 
tworzonych zdań. Decydującym czynnikiem są tu cechy semantyczne, przede 
wszystkim możliwość wykazania, że różnice mają źródło w powierzchniowej re-
alizacji pozycji argumentowej, a ten fakt nie wpływa jeszcze na zmiany w funkcji 
samego czasownika – predykatu, a więc nie stanowi podstawy dla wyróżnienia 
tzw. odmianki znaczeniowej. Przykładem takich procesów mogą być na przykład 
ukazane wyżej struktury typu:

pol. Uważam postępowaniе Piotra za niepoważnе. – 
bułg.  Смятам постъпката на Петър за несериозна. 

pol.  Anna uważała swojego przyjaciela za odpowiedzialnego. – 
bułg.  Ана смяташе приятеля си за отговорен.

a także: 
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bułg.  Ние го знаем за способен. – 
pol.  Znamy go jako człowieka zdolnego.

Те знаеха Павлов като добър кмет. – pol. Znali Kowalskiego jako dobrego 
sołtysa.

Struktury te ilustrują procesy, które związane są ze specyfiką realizacji pozycji 
argumentowej q, a więc z występowaniem w niej określenia predykatywnego 
(predykatu z q) w formie analitycznej (należy też wziąć pod uwagę fakt, że w 
ramach q mogą także zachodzić procesy kondensacyjne, np. w postaci nominalizacji 
argumentów propozycjonalnych w q, jeśli takie w jego ramach występują), por. np.: 

Смятам, че постъпката на Петър е несериозна. (Смятам, че това, как 
Петър беше постъпил, е несериозно). – Uważam, że postępowanie Piotra jest 
niepoważne. (Uważam, że to, jak Piotr postąpił, jest niepoważne). 

Ние го знаем за способен. – Ние знаем, че той е способен. – Znamy go 
jako człowieka zdolnego. – Wiemy, że on jest zdolnym człowiekiem.

Oczywiście na poziomie analizy struktur powierzchniowych jako realizacji 
posz czególnych typów procesów kondensacyjnych opis powinien uwzględniać cechy 
formalne zdań i ich komponentów, ale kluczowym problemem jest problematyka, 
na której skupiony jest ten artykuł, a więc konsekwentnie przeprowadzana 
klasyfikacja struktur zdaniowych z danym czasownikiem ze względu na zachodzące 
procesy kondensacyjne. Można wskazać, że segmentacja haseł w istniejących 
opracowaniach słownikowych nasuwa nieraz wątpliwości. Dla przykładu można 
wskazać opracowanie hasła зная w wielotomowym słowniku języka bułgarskiego 
(por. Słownik 1987). Jako odmianki znaczeniowe (wyodrębnione kolejną numeracją 
części hasła) uznaje się cechy, które w proponowanym w tym artykule ujęciu są 
jedynie dowodem na różne możliwości realizowania pozycji q: tak więc wyodrębnia 
się odmianki ze względu na rodzaj więzi syntaktycznej, wprowadzającej zdanie 
podrzędne (как, къде lub че); w ramach znaczenia зная jako ‘познавам’ wskazuje 
się konstrukcje typu Родителите му го знаеха за умен., które, jak wskazano wyżej 
(por. 2.3.2.), stanowią skondensowaną postać zdania podrzędnego z orzeczeniem 
analitycznym i są w proponowanym tu ujęciu realizacją зная1.

3. Efekty tego typu analizy postrzegamy jako wkład do opisów leksykografi-
cznych, jeśli chodzi o podstawę teoretyczną wydzielania odmianek znaczeniowych 
poprzez możliwość wyznaczenia granic danego znaczenia w różnych realizacjach 
zdaniowych. Często poszczególnym typom struktur, w istocie realizujących ten 
sam predykat, przypisywano różnice znaczenia, co nie było właściwą interpretacją 
z punktu widzenia funkcji czasownika jako predykatu. Istotną wartością omawia-
nego podejścia jest też konsekwentne egzemplifikowanie możliwych struktur 
zdaniowych w ramach haseł słownikowych. Jest to niezwykle istotne np. dla 
osoby, która nie opanowała we wszystkich szczegółach obcego języka i nie wie, 
czy – powielając znane jej schematy – może utworzyć pewną, znaną jej, strukturę 
zdaniową z danym czasownikiem. Tego typu informacje znajduje się z reguły 
przypadkowo – opieram się tu na własnych doświadczeniach i to dotyczących 
słowników różnych języków.
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Wzbogacenie opracowań leksykograficznych o konsekwentnie podawane 
informacje o możliwych dla danej jednostki strukturach zdaniowych w istotny 
sposób wzbogaciłoby te źródła, a współczesne możliwości techniczne urealniają 
tego typu zamierzenia w postaci na przykład pewnych aplikacji, tezaurusów 
powiązanych z tradycyjnym opisem słownikowym, które mogą mieć różną 
formę – także formę przyjazną dla użytkownika niewprowadzonego w problemy 
składniowe.

SKRÓTY

P(x, q) , N(x, y, q)  – oznaczenie klasy predykatu i pozycji argumentowych
x, y – pozycje argumentów przedmiotowych
q – pozycja argumentu propozycjonalnego
NVq – fraza nominalna jako efekt nominalizacji zdania
Vq… – realizacja predykatu w osobowej formie czasownika
Naq – fraza realizująca pozycję argumentu z q 
Nq – fraza (z nomen / adjectivum) jako realizacja predykatu z q
Øq – brak realizacji pozycji argumentowej q
Naq Nq – realizacja argumentu z q oraz fragmentu orzeczenia z q 

ODSYŁACZE
1 Tekst artykułu związany jest z realizacją projektu, który stanowi analizę właściwości 

składniowych czasowników (Olsztyn – Warszawa – Łódź). Projekt ten, mający poszerzyć 
tradycyjny opis leksykograficzny, jest oparty na materiale trzech języków słowiańskich – 
języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego. 

2 Schemat klasyfikacyjny nie obejmuje szczegółowych danych o formach syntagm 
realizujących w obu językach pozycje argumentowe.
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