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W ZESZYCIE

– W języku nie ma rzeczy prostych, a na autorów słowników czyhają w nim liczne 
pułapki. Nawet element z pozoru tak banalny jak spódnica może przysporzyć kłopotów 
w opisie, jeśli leksykograf, zanim zaproponuje generalizację, nie wniknie dość głęboko 
w każdy przyciągający uwagę szczegół.

– Jednym z problemów, z którymi musi się zmierzyć leksykografi a, jest zjawisko poli-
semii regularnej, która w myśl ustaleń semantyki teoretycznej nie powinna być opisywana 
w słowniku w postaci odrębnych podhaseł. Jakie konwencje opisu przyjmują słowniki 
ogólne języka polskiego i jak radzą sobie z wyróżnionymi przez Jurija Apresjana typami 
polisemii regularnej czasowników?

– W słownikach szukamy m.in. informacji o pochodzeniu wyrazów. Leksykografo-
wie na ogół podają je w postaci kwalifi katorów. Nie inaczej postąpili autorzy Słownika 
wileńskiego. Okazuje się, że hasła z informacją etymologiczną stanowią w nim niespełna 
10 procent, czyli mniej niż słowniki współczesne (w MSJP jest to 20 procent wszystkich 
haseł, a w USJP – prawie 14).

– Czasownik czuć jest jednym z predykatów uznanych przez Annę Wierzbicką za nie-
defi niowalne i uniwersalne; warto jego status zbadać ponownie, skoro polski czasownik 
[ktoś] czuje [coś] reprezentuje co najmniej dwie jednostki – predykat percepcyjny i predykat 
mentalny, który można zdefi niować, odwołując się do pojęcia wiedzy.

– Od czasów Charlesa Fillemore’a problem ról semantycznych jest stale przedmiotem 
namysłu badaczy. O funkcjach semantycznych grupy nominalnej decyduje swego rodzaju 
współdziałanie czynników formalno-gramatycznych, leksykalno-semantycznych i kogni-
tywno-kulturowych.

– Liczebnik to jedna z bardziej kłopotliwych (w opisie, ale i w uzusie) części mowy. 
Dotyczy to również grup opartych na rzeczownikach odliczebnikowych typu piątka, dwu-
setka czy tysiączka. Takie całostki, jak czterysta piątka, mimo ciekawych właściwości 
składniowych, nie zostały dotąd opisane.

***

Leksykografi a – semantyka – defi niowanie – polisemia regularna – zapożyczenie – 
struktura predykatowo-argumentowa – składnia zależności – czasownik – grupa nomi-
nalna – liczebnik.
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