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Lematyzacja w ręcznej anotacji milionowego podkorpusu Narodowego 
Korpusu Języka Polskiego — ciekawe przypadki

1. Wprowadzenie

Należałoby na początku wyjaśnić parę słów użytych w tytule. 
Korpus to zbiór tekstów. Pożądane jest, by był to zbiór duży, zróżnicowany, reprezen-

tatywny, opisany1 oraz anotowany (znakowany, tagowany) co najmniej na poziomie mor-
fosyntaktycznym2. Taki właśnie jest Narodowy Korpus Języka Polskiego (dalej: NKJP), 
dostępny na stronie internetowej nkjp.pl. Jako że niedawno ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa Naukowego PWN publikacja Przepiórkowski i inni, 2012, w której opisano historię 
powstawania NKJP, założenia metodologiczne, zasady znakowania na różnych poziomach 
lingwistycznych oraz różne narzędzia i podprojekty, to pozwolę sobie odesłać czytelnika 
do tejże pozycji.

Jednym z bardziej — jeśli nie najbardziej — pracochłonnym zadaniem w projekcie 
NKJP było stworzenie i ręczne oznakowanie zrównoważonego podkorpusu składającego 
się z niewielkich próbek różnorodnych tekstów. Podkorpus ten liczy około milion trady-
cyjnie rozumianych słów (a zatem znacznie ponad milion segmentów3), stąd posługuję się 
skrótową nazwą podkorpus milionowy. Miał on być zrównoważony, w sensie kategorii 
tekstów według ogólnie ustalonych proporcji, ale przy tym maksymalnie zróżnicowany, 

1  Tzn. zawierający metadane, czyli dane autorów tekstów, tytuły, daty wydania, informacje o przyna-
leżności do określonego typu według ustalonej typologii tekstów itd.

2  Anotacja taka oznacza przypisanie każdemu słowu w korpusie: formy podstawowej, części mowy, 
wartości kategorii morfologicznych. Coraz częściej jednak jako standard uznaje się również znakowanie na 
poziomie składniowym.

3  Czyli słów bądź fragmentów słów, które podlegały znakowaniu.

POLONICA XXXIII
PL ISSN 0137-9712



Łukasz Szałkiewicz134

a więc zawierać teksty wszelkich możliwych stylów z różnych źródeł komunikacyjnych. 
W ten sposób znalazło się też w nim około 10 procent języka mówionego4. Jako że auten-
tyczny język konwersacyjny istotnie różni się od innych odmian polszczyzny, to tu pojawi-
ło się najwięcej problemów związanych ze znakowaniem, w tym problemów dotyczących 
lematyzacji. A ponieważ często język Internetu ma duży związek z językiem mówionym, to 
i w znakowaniu tekstów internetowych pojawiały się podobne problemy.

Podkorpus milionowy zawiera krótkie próbki tekstu (40–70 słów5) dobierane losowo. 
Pojedyncza próbka powinna stanowić logiczną całość, zawierać w miarę możliwości całe 
zdania (na przykład nie powinna składać się z końca jednego i początku drugiego akapitu 
ani urywać się w połowie zdania złożonego), z przewagą rzeczywistego materiału języko-
wego — bez nadmiaru cyfr, symboli itp., bez np. wyników meczów sportowych.

Korpus ten został ręcznie oznakowany, a wyniki anotacji dostępne są na stronie in-
ternetowej http://clip.ipipan.waw.pl/LRT lub w formie wyszukiwarki tekstów na stronach 
nkjp.pl. Do danych tych planowane jest dołączenie wyników nowej ręcznej anotacji (wy-
konanej na tych samych zasadach) Korpusu Frekwencyjnego (KF)6. W artykule tym będę 
korzystał także z doświadczeń znakowania KF (w tym część przykładów będzie pochodziła 
właśnie z niego).

Po co znakować? To pytanie nie wymaga rozbudowanej odpowiedzi. Bez odpowied-
niego oznakowania (wprowadzenia danych lingwistycznych) efektywne korzystanie z kor-
pusu byłoby praktycznie niemożliwe. W związku z tym pożądane jest, by był on ręcznie 
(tzn. przez człowieka, nie przez maszynę) oznakowany. Najlepiej w taki sposób, by dany 
fragment tekstu tagowało niezależnie dwóch lingwistów (tzw. anotatorów), a rozbieżności 
między nimi rozsądzała osoba trzecia (tzw. superanotator). I tak właśnie było w przypadku 
anotacji podkorpusu milionowego. Szczegóły tej procedury opisane zostały w pozycji Szał-
kiewicz, Przepiórkowski, 2012, w podrozdziale „Anotatornia i znakowanie”.

Ręczna anotacja jest jednak bardzo pracochłonna i kosztowna. Nie ma możliwości, by 
oznaczyć tak cały korpus wielkości NKJP. Można więc postawić pytanie, po co w ogóle znako-
wać ręcznie, skoro i tak musi to zrobić automatycznie program. Weźmy jednak pod uwagę, że 
programy takie muszą się nauczyć znakować teksty, a do tego potrzebują tekstów znakowanych 
przez człowieka. Podkorpus milionowy posłużył do wytrenowania narzędzia PANTERA (Ace-
dański 2012), wykorzystanego następnie do automatycznego oznakowania pełnego NKJP7.

4  Z tym że prócz samego języka konwersacyjnego (nagrania i transkrypcje) liczy się tutaj tzw.  
to-be-spoken (np. stenogramy sejmowe), dane mówione medialne itp. Zob. Pęzik, 2012.

5  Daje to zwykle kilka zdań — polskie zdanie ma średnio 16 słów.
6  Korpus Frekwencyjny (korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej) to zbiór próbek 

tekstów zebranych w latach 1963–1967 na potrzeby badań nad częstością występowania wyrazów w języku 
polskim. Dalsze informacje, spis publikacji oraz dane korpusu można znaleźć na stronie internetowej http://
clip.ipipan.waw.pl/PL196x. Nowa anotacja KF wykonana została w IPI PAN w ramach projektu naukowe-
go CESAR (Central and South-East European Resources).

7  Wyniki tej anotacji dostępne są na stronie internetowej nkjp.pl.
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Warto zaznaczyć, że otagowany podkorpus milionowy to także wartość sama w sobie. 
Jest to bowiem na tyle duży zbiór słów, że może być wystarczający dla pewnych celów. Po-
nadto jego oznakowanie jest dużo bardziej wiarygodne niż całego NKJP, ponieważ zostało 
dokonane przez człowieka. Jakość tego oznakowania wzmacnia jeszcze to, że w ramach 
projektu CESAR w IPI PAN przeprowadzono proces wyszukiwania i poprawiania błędów 
ręcznej anotacji8.

Zobaczmy jeszcze, co obejmowało ręczne znakowanie podkorpusu milionowego: 
1)  segmentacja tekstu na zdania i słowa (a właściwie: segmenty wyrazowe); 
2) znakowanie morfosyntaktyczne:

a)  lematyzacja segmentów,
b) przypisanie segmentom oznaczeń „części mowy”,
c) przypisanie segmentom wartości kategorii gramatycznych;

3) znakowanie sensami słów (w ograniczonym zakresie);
4) powierzchniowe znakowanie składniowe, tj. anotacja:

a) słów składniowych9 i
b) prostych grup składniowych;

5) znakowanie jednostek nazewniczych10.

Wszystkie te poziomy zostały opisane w pozycji Przepiórkowski i inni, 2012, poka-
żę teraz tylko przykładowy wynik znakowania na poziomie morfosyntaktycznym. Wielu 
czytelników zauważy zapewne (zwłaszcza ci, którzy studiowali gramatykę i dziś nauczają 
jej studentów), że widoczne są podobieństwa z tzw. rozbiorem gramatycznym — na co tu 
składa się lematyzacja i tagowanie słów. Weźmy przykładowe zdanie:

(1) Podstawą każdego programu tłumaczącego jest słownik.

Poniżej, w nawiasach kwadratowych, przy każdym słowie z tego zdania widnieje forma 
podstawowa (wyróżniona pogrubieniem), a następnie skrótowe wartości kategorii grama-
tycznych. Zawartość takiego nawiasu zwana jest tagiem lub znacznikiem. W nawiasach 
okrągłych podaję polskie rozwinięcia symboli. Notację tego typu stosował będę również 
w dalszej części artykułu.

Podstawą  [podstawa:subst:sg:inst:f] (rzeczownik, liczba pojedyncza, narzędnik, 
rodzaj żeński)

każdego  [każdy:adj:sg:gen:m3:pos] (przymiotnik, liczba pojedyncza, dopełniacz, 
rodzaj męskorzeczowy, stopień równy)

programu  [program:subst:sg:gen:m3] (rzeczownik, liczba pojedyncza, dopełniacz, 
rodzaj męskorzeczowy)

18  Osobą pracującą nad tym zadaniem był autor niniejszego artykułu.
19  Istotę słów składniowych i ich znakowania omawia Katarzyna Głowińska, 2012.
10  Czyli, w uproszczeniu, nazw własnych. Szczegóły zob. Agata Savary i in., 2012.
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tłumaczącego  [tłumaczyć:pact:sg:gen:m3:imperf:aff] (imiesłów przymiotniko-
wy czynny, liczba pojedyncza, dopełniacz, rodzaj męskorzeczowy, 
aspekt niedokonany, forma niezanegowana)

jest   [być:fin:sg:ter:imperf] (forma finitywna, liczba pojedyncza, trzecia 
osoba, aspekt niedokonany)

słownik   [słownik:subst:sg:nom:m3] (rzeczownik, liczba pojedyncza, mia-
nownik, rodzaj męskorzeczowy)

2. Istotne pojęcia

Po tym krótkim wprowadzeniu czas, by przejść już do właściwego tematu, tj. do lematyza-
cji. Najpierw jednak musimy wyjaśnić, czym ona jest, a także objaśnić parę innych pojęć 
istotnych dla dalszego opisu.

Jedno z takich pojęć to lemat, czyli forma reprezentująca dany leksem. Takiego wybra-
nego reprezentanta nazywa się też formą hasłową (tak często w słownikach i opisach leksy-
kograficznych11), formą podstawową lub formą bazową (po angielsku base). Lematyzacja 
(hasłowanie12) polega zatem na przypisaniu danemu słowu lematu.

Po co w ogóle dokonywać lematyzacji? Otóż chcemy uchwycić związek między pew-
nymi słowami, w szczególności między tymi, które uznajemy za formy wyrazowe tego 
samego leksemu. Dzięki temu możemy na przykład wyszukiwać w korpusie wszystkie wy-
stąpienia takiego leksemu, a nie wpisywać pojedyncze formy13. Pozwala to też ominąć pro-
blem homonimii międzyparadygmatycznej (możemy osobno szukać wystąpień np. dobra 
jako formy leksemu DOBRO i osobno jako formy leksemu DOBRY), natomiast nie rozwiązuje 
problemu homonimii leksykalnej (wyszukanie form reprezentowanych przez lemat PIEC da 
w wynikach zarówno formy rzeczownikowe, jak i czasownikowe)14.

Kolejna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, jest taka, że w anotacji typy lematów 
wybierano dla leksemów jedynie pośrednio, bezpośrednio zaś dla fleksemów. Pojęcie to 
wprowadził Janusz Bień, 1991. Przez fleksem w NKJP rozumiano zbiór form jednolicie 
lub niemal jednolicie zróżnicowanych ze względu na właściwe im kategorie gramatyczne

11  Zauważmy jednak, że w przypadku słowników forma hasłowa może przybierać różne kształ-
ty i w ogóle nie musi być nazwą leksemu. Również w przypadku opisywania np. frazeologizmów forma 
hasłowa (nazwa hasła) może być tylko bardzo pośrednio związana z danym wyrażeniem. Inaczej mówiąc, 
hasłowanie w słownikach to często bardziej wybieranie miejsca, w którym coś zostanie opisane, niż wybie-
ranie reprezentanta (jak w znakowaniu). 

12  Tego pojęcia używa Krzysztof Szafran: „(…) i ustalania leksemu, do którego ta forma należy. Ope-
racja taka zwana jest najczęściej skrótowo hasłowaniem tekstu” [1997: 51]; lematyzację można spotkać np. 
u Michała Rudolfa, 2004.

13  Załóżmy, że chcemy znaleźć wszystkie wystąpienia dla stół. W NKJP umożliwia to zapytanie: 
[base = stół] dla wyszukiwarki Policarp lub zapytanie: stół** dla wyszukiwarki PELCRA.

14  Problem ten możemy rzecz jasna ominąć, podając bardziej szczegółowe warunki wyszukiwania.
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(np. klasa leksemów o nazwie czasownik składa się z fleksemów: forma nieprzeszła, pseu-
doimiesłów, rozkaźnik, bezosobnik, bezokolicznik, odsłownik, imiesłów przysłówkowy 
współczesny itd.). Zastrzeżenie dotyczące „niemal jednolitego zróżnicowania” wynika 
stąd, że pełna regularność fleksyjna fleksemów jest ideałem, którego praktyczna realizacja 
nie ma sensu, prowadziłaby bowiem do wyróżniania zbyt szczegółowych klas. Na przykład 
rzeczowniki powinno się wtedy podzielić na te odmienne przez liczbę i na te o wartości 
liczby ustalonej słownikowo. Podobnie należałoby wyróżnić wśród liczebników liczebniki 
niewłaściwe typu dużo, odmienne defektywnie przez przypadek. Z drugiej strony kryteria 
czysto fleksyjne nie pozwalają na rozbicie nieodmiennych części mowy na odpowiednie 
klasy. Z tego powodu kategorie fleksyjne przyjęte w NKJP należy uważać za pewien kom-
promis między klasami ściśle opartymi na kryteriach fleksyjnych a tradycyjnymi częściami 
mowy. Bardziej szczegółowe rozumowanie dotyczące wyodrębniania fleksemów i ich sto-
sunku do leksemów można znaleźć w pracy Przepiórkowskiego, 2004: 25–29. Natomiast 
fleksemy, jakie wyróżniono w NKJP, podam przy okazji omawiania typów ich form hasło-
wych w punkcie 3.

W tym miejscu mogę też już powiedzieć, że typ formy hasłowej przynosi informację 
o grupowaniu fleksemów w jeden leksem, np. lematem dla fleksemu bezosobnika i dla flek-
semu rozkaźnika był bezokolicznik czasownika.

Kolejna ważna informacja dotyczy tego, co było lematyzowane. Otóż lematyzacja 
dotyczyła segmentów, które nie mogły być dłuższe niż słowa rozumiane jako maksymal-
ne ciągi znaków rozdzielone separatorami słów. Tak rozumiane słowa bliskie są definicji 
z tzw. „niebieskiej składni”: „ciąg liter pomiędzy sąsiednimi spacjami” (Saloni, Świdziński 
2007: 85). Oznacza to, że w projekcie kontynuowano zasadę (por. Wolinski, Przepiórkow-
ski 2001: 4 oraz Przepiórkowski 2004: 19) przyjmowania spacji za kategoryczny wyznacz-
nik segmentacji, tzn. słowo nie mogło zawierać segmentów oddzielonych spacją. Jest to 
niewątpliwie założenie kontrowersyjne. Pewne jego uzasadnienie przynosi praca Przepiór-
kowskiego, 2004, przede wszystkim w odniesieniu do zjawiska haplologii (jedno słowo 
będące fragmentem dwóch lub więcej form wyrazowych). Mogę poza tym dodać, że zakła-
dano, by opis na poziomie morfosyntaktycznym (a więc tym najniższym, początkowym) 
był nieingerencyjny, tzn. nie odbierał różnych możliwości interpretacyjnych na wyższych 
poziomach znakowania. A na nich właśnie pewne segmenty łączono w całość, czyniąc 
z nich jednostki. Dodatkowo, o ile pewne segmenty każdy uzna za tworzące jednostkę 
(języka), o tyle istnieje szerokie pole słów, których status jest nieoczywisty i czasem zależy 
od przyjętej metodologii. Z tego punktu widzenia bezpieczniejsze jest przyjęcie takiego 
właśnie „ortograficznego” rozumienia słów.

Należałoby jeszcze dodać, że w niektórych przypadkach zdecydowano za segmenty 
uważać ciągi krótsze od słów. I wtedy lematyzacji wymagały na przykład: 

●  tzw. formy aglutynacyjne leksemu być, czyli ruchome końcówki -(e)m, -(e)ś, -(e)
śmy, -(e)ście; słowa podał|eś, wtedy|m reprezentują zatem po dwa segmenty (od-
dzielone znakiem |); 
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●  partykuły by, -ż(e) i -li; słowa odpisała|by|m, wyjdź|że, potrzebował|że|by|ś, masz|li 
reprezentują po kilka segmentów;

●  poprzyimkowe nieakcentowane formy zaimka -ń, np. w: do|ń, we|ń; 
●  części słów zawierających łącznik, np. w: polsko|-|francuski, Kowalska|-

|Malinowska, Jean|-|Pierre.

Na koniec tej części poczynię jeszcze pewne istotne zastrzeżenie. Dla anotatorów 
w projekcie została przygotowana instrukcja znakowania15 (Przepiórkowski, Szałkiewicz 
2011), w trakcie anotacji istotnie poszerzona. Instrukcja ta dotyczyła lematyzacji w tym 
podstawowym sensie, gdzie była mowa o przypisywaniu typu lematu danym fleksemom 
(co opiszę zaraz w kolejnym punkcie). Natomiast wszelkie pozostałe kwestie związane 
z hasłowaniem były albo włączane do instrukcji w trakcie trwania prac, albo zostały od-
kryte „po fakcie”, na przykład w wyniku analizy komentarzy anotatorów wpisanych pod 
konkretnymi akapitami16. Będę starał się pokazywać więc, gdzie decyzje były indywidu-
alne i czasami rozważał będę alternatywne rozwiązania, a także ich wpływ na spójność 
całej anotacji.

3. Lematyzacja w NKJP według „części mowy”

W punkcie tym przedstawię pokrótce formy podstawowe przyjęte dla różnych fleksemów 
(klas fleksyjnych). Tam, gdzie uznam to za konieczne, opiszę również bardzo krótko wyróż-
nione klasy. W razie braku takiego opisu odsyłam czytelnika do pracy Szałkiewicz, Prze-
piórkowski, 2012.

3.1. Rzeczowniki

Formą bazową dla rzeczownika był mianownik liczby pojedynczej (mnogiej dla plura-
le tantum). Podobnie formie deprecjatywnej (wyróżnionej w osobny fleksem, por. Szał-
kiewicz 2010) przypisywano mianownik liczby pojedynczej odpowiedniego rzeczownika  
(np. dla profesory — PROFESOR).

15  Autorem instrukcji był Adam Przepiórkowski. Początkowo za jej spójność odpowiadała Anna Cze-
lakowska (superanotator), potem głównie Łukasz Szałkiewicz (również superanotator). Zapisy instrukcji 
wywodzą się wprost z zasad znakowania ustalonych w trakcie prac przy tagowaniu Korpusu IPI PAN 
opracowanych przez Marcina Wolińskiego i Adama Przepiórowskiego, z udziałem Łukasza Dębowskiego 
i Elżbiety Hajnicz; radami służył także Zygmunt Saloni.

16  Mogło być też tak, że anotator zgłaszał jakiś problem na liście dyskusyjnej projektu, ale zostawiano 
mu wolną rękę w postępowaniu lub też nie rozważano kwestii zbyt szczegółowo. Wynikało to z tego, że 
ręczna anotacja morfoskładniowa przynosiła każdego wręcz dnia nowe problemy językowe. Ich dogłębne 
rozważenie było po prostu niemożliwe.
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W przypadku fleksemu rzeczownikowego problemy lematyzacji były zwykle wtórne, 
to znaczy najpierw należało zadecydować, do jakiego fleksemu zaliczyć dany segment, 
a wtedy forma podstawowa była już oczywista. Na przykład jeśli w zdaniu (2) wyróżnioną 
formę uznamy za rzeczownik (subst), to przyjmiemy lemat NIEZNANE, jeśli za przymiotnik 
(adj), to lemat NIEZNANY.

(2) To normalny lęk przed nieznanym — tłumaczy.

Podobnie było z kwestią, czy mamy do czynienia z rzeczownikiem plurale tantum czy 
nie. Jeśli opary to PT, to wtedy lemat OPARY, jeśli nie PT, to wtedy lemat OPAR. Generalnie 
w anotacji przyjmowano zasadę, że w razie wątpliwości unika się wyróżniania osobnej 
formy hasłowej tylko w liczbie mnogiej.

Mogło też zdarzyć się tak, że forma hasłowa była znana niezależnie od dokonanego 
wyboru, por.

(3) Jechałem pośpiesznym.

gdzie wyróżniona forma będzie miała lemat pośpieszny niezależnie od zaliczenia jej do 
fleksemu rzeczownikowego czy przymiotnikowego.

3.2. Liczebniki

Formą bazową liczebnika głównego (num) był mianownik rodzaju męskiego rzeczowego, 
np. dla czwartego — CZTERY. Formą podstawową liczebnika zbiorowego (numcol) był mia-
nownik rodzaju męskiego rzeczowego odpowiedniego liczebnika głównego, np. dla czwor-
giem — CZTERY.

3.3. Przymiotniki

Wyróżnione zostały cztery fleksemy przymiotnikowe, każdemu jednak przypisywano ten 
sam lemat, tzn. mianownik liczby pojedynczej rodzaju męskiego. I tak przymiotnikowi 
(adj) w zdaniu (4) przypisano lemat CIENKI. Formą bazową przymiotnika przyprzymiotni-
kowego (adja) w (5) było POLSKI.

(4) Pokaż mi cienką łodygę.

(5) Podpisali umowę polsko-niemiecką.

Tu ciekawym problemem były słowa typu anglo-amerykański, w których segment an-
glo (możemy określić go mianem zdezintegrowanego członu złożenia17) zlematyzowano 
do ANGIELSKI, choć być może bardziej odpowiednie byłoby ANGLOSASKI. Czasem problem 
wynikał z błędnego zapisu z dywizem, jak przy afro-kubański. W instrukcji znakowania 
znajdował się następujący zapis:

17  O spornym statusie cząstek typu eko-, euro- itp. zob. Kaproń-Charzyńska, 2004.



Ciągi typu quasi, pseudo, niby, trans modyfikujące następujący po nich segment mogą w tekstach wystą-
pić pisane na różne (poprawne i niepoprawne) sposoby, np.: pseudoludowy, quasi-ludowy (poprawnie), 
pseudo-ludowy, quasiludowy, pseudo ludowy, quasi ludowy (niepoprawnie). Takie ciągi anotujemy jako 
wielosegmentowe tylko wtedy, gdy zawierają spację lub dywiz, a wiec quasiludowy to jeden segment, quasi 
ludowy – dwa segmenty, zaś quasi-ludowy – trzy. Podobnie jako trzy segmenty oznaczamy połączenia typu 
nie-…, np. nie-Murzyn. „Przedrostki” nie, quasi, pseudo, niby itp., gdy występują jako osobne segmenty, 
oznaczamy jako qub18.

Afro-kubański można więc było oznakować jako jeden segment (biorąc pod uwagę, 
że jest on błędnie zapisany), ale to rozwiązanie nie byłoby spójne z powyżej cytowanym 
zapisem. Innym wyjściem było znakowanie trzech segmentów; wtedy samo afro mogło być 
adja (z formą hasłową afrykański) lub też kublikiem (z formą hasłową AFRO). Zastosowano 
to pierwsze rozwiązanie. Podobny problem nie pojawił się w ciągu Austro-Węgry, ponie-
waż został on uznany za jeden segment.

Formą podstawową dla przymiotnika predykatywnego (adjc) w (6) było wesoły. 
I wreszcie ostatni, czwarty fleksem przymiotnikowy: przymiotnik poprzyimkowy (adjp) 
otrzymywał w (7) lemat CYWILNY.

(6) Wczoraj był cały dzień wesół.

(7) Agenci byli zarówno w mundurach, jak i po cywilnemu.

Przymiotniki poprzyimkowe to klasa fleksemów nieodmiennych i niesamodzielnych, 
występujących wyłącznie w specyficznych (acz nierzadkich) konstrukcjach, tj. we frazach 
przyimkowych, np. bez mała, do późna, od niedawna, na prawo, po ludzku, po prostu, po 
swojemu, po wojskowemu, w lewo, za młodu, z bliska, z rzadka. Ponieważ stopniowanie 
było opisywane w formach przymiotnikowych (tzn. formy stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników były lematyzowane formą stopnia równego), problematyczne były takie 
konstrukcje, jak co gorsza, z grubsza. Przyjęto, że skoro grubszy ma formę hasłową GRUBY, 
to i grubsza w omawianym wyrażeniu otrzyma taki lemat (a więc tag [gruby:adjp]).

3.4. Przysłówki

Formą podstawową dla przysłówka był on sam, czyli jedyna forma tego fleksemu, np. w (8) 
lematem jest gdzieś; ewentualnie forma stopnia równego dla przysłówków stopniowalnych, 
por. (9) z lematem SZYBKO (i tagiem [szybko:adv:com]).

(8) Pognał gdzieś przed siebie.

(9) Wydatki rosły szybciej.

18  Kublik, szczegóły zob. pkt 3.11.
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3.5. Zaimki

Wyróżniono trzy klasy zaimkowe. Do klasy zaimków nietrzecioosobowych (ppron12) 
zaliczono cztery fleksemy: ja, my, ty, wy z takimiż formami hasłowymi. Zaimek trzecio-
osobowy (ppron3) to jednoelementowa klasa fleksyjna zawierająca fleksem o formie pod-
stawowej ON. Fleksem ten ma ustaloną osobę (trzecią) i jest odmienny przez przypadek, 
rodzaj i liczbę oraz przez kategorie akcentowości i poprzyimkowości. Trzecia klasa (siebie) 
jest jednoelementowa — jej jedynym składnikiem jest fleksem siebie, odmienny wyłącznie 
przez przypadek, zawierający trzy formy: siebie, sobie, sobą.

3.6. Czasowniki

Dla wszystkich podanych niżej fleksemów czasownikowych formą hasłową był bezoko-
licznik. Najpierw wymienię te fleksemy z przykładami tagowania (pierwsza w znaczniku 
jest podana zawsze forma podstawowa), następnie opiszę pewien problem związany z le-
matyzacją.

Forma nieprzeszła (fin), np.
(10) Już się nie zastanawiają. [zastanawiać:fin:pl:ter:imperf]

Forma przyszła BYĆ (będzie), np.
(11) Jak długo tu będę. [być:bedzie:sg:pri:imperf ]

Aglutynant BYĆ (aglt), np.
(12) Podniosłam telefon i zostawiła|m… [być:aglt:sg:pri:imperf:nwok]

Pseudoimiesłów (praet), wyróżnia się odmiennością przez liczbę i rodzaj, ale nie przez 
osobę, np.
(13) Prokurator postawił|by mu zarzut. [postawić:praet:sg:m1:perf ]

Rozkaźnik (impt), np.
(14) Odbierzmy telefon. [odebrać:impt:pl:pri:perf]

Bezosobnik (imps)
(15) Dopóki nie udowodniono winy… [udowodnić:imps:perf ]

Bezokolicznik (inf)
(16) Możemy ci pomóc. [pomóc:inf:perf]

Odsłownik (ger), forma czasownikowa odmienna przez przypadek, ale nie przez licz-
bę (jeżeli dana forma występowała w liczbie mnogiej, to zawsze uznawana była za rze-
czownik), np.
(17) Podczas patroszenia dzika. [patroszyć:ger:sg:gen:n:imperf:aff]
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Imiesłów przysłówkowy współczesny (pcon), np.
(18) Najkrócej rzecz ujmując… [ujmować:pcon:imperf]

Imiesłów przysłówkowy uprzedni (pant)
(19) …który drzemie, przysiadłszy na dzwonie. [przysiąść:pant:perf]

Imiesłów przymiotnikowy czynny (pact)
(20) Jest zagadnieniem dotyczącym wszystkich. [dotyczyć:pact:sg:inst:n:imperf:aff]

Imiesłów przymiotnikowy bierny (ppas)
(21) Opłata została zrównana z ustawową. [zrównać:ppas:sg:nom:f:perf:aff]

Ponieważ odsłowniki i imiesłowy (przysłówkowe współczesne i uprzednie oraz przy-
miotnikowe czynne i bierne) uznano za formy czasownikowe, to przysługuje im kategoria 
aspektu, a formą podstawową jest dla nich, jak pokazałem powyżej, bezokolicznik. Pro-
blem przy lematach bezokolicznikowych polegał czasami na tym, że istnieją dwa warian-
tywne bezokoliczniki, np. pobiec i pobiegnąć, wypatrzyć i wypatrzeć. Szerzej o tym piszę 
w punkcie 4.9.

Wyróżniono jeszcze dwa nieco bardziej specyficzne fleksemy czasownikowe. Pierw-
szym z nich jest fleksem winien z formą hasłową równą formie męskiej w liczbie pojedyn-
czej, por. (22). Drugim zaś jest predykatyw (pred), z formą hasłową równą jedynej formie 
tego fleksemu (jedynej formie syntetycznej, przypominam w tym miejscu o spacji jako 
wyznaczniku segmentacji), por. (23).

(22) Powinna ona to rozważyć. [powinien:winien:sg:f:imperf]19

(23)  Na meblowej wystawie można oglądać jego dokonania. [można:pred]

Czasem problematyczne było odróżnienie predykatywu od przysłówka (np. w przy-
padku szkoda), ale nie rodziło to akurat problemu wyboru formy hasłowej.

3.7. Przyimki

Formą bazową przyimka (prep) była jedyna forma tego fleksemu lub jego forma niewoka-
liczna („kategoria gramatyczna” wokaliczności przysługiwała np. przyimkom w, z, nad).

(24) On nie zrobi tego we własnym zakresie. [w:prep:loc:wok]20

19  Pierwsza w znaczniku jest forma hasłowa, potem nazwa fleksemu.
20  Kolejno: lemat, przyimek, miejscownik, forma wokaliczna.
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3.8. Spójniki

Dla spójników współrzędnych (conj), jak i podrzędnych (comp) lematem była jedyna forma 
tych fleksemów.

(25) bez względu na indywidualne zapatrywania i poglądy polityczne [i:conj]

(26) wyobrazić sobie, że może być inaczej [że:comp]

3.9. Wykrzykniki

Formą hasłową wykrzykników była jedyna forma odpowiednich fleksemów, por. (27). Nie-
mniej sytuacja okazała się nieco bardziej skomplikowana ze względu na różne wariantywne 
zapisy wykrzykników. Wrócę do tego zagadnienia w punkcie 4.8.

(27) Ha, już go widzę!  [ha:interj]

Innym problemem (wobec którego kwestia lematyzacji była wtórna) były rozstrzygnię-
cia na linii rzeczownik — wykrzyknik. Generalnie instrukcja znakowania zalecała unikać 
wykrzykników, gdzie to tylko możliwe (z tego względu, że praktycznie każdy rzeczownik 
może być użyty pragmatycznie jako wykrzyknik). Mogę tu podać przykład (o) Jezu!, gdzie 
formę Jezu można interpretować jako rzeczownikową (wtedy otrzyma opis [Jezus:subst:s-
g:voc:m1]) lub jako wykrzyknik (wtedy [Jezu:interj]).

3.10. Burkinostki

Za burkinostki (burk) uważano jednostki nieodmienne, które współwystępują wyłącznie 
z jednym określonym segmentem i nie dadzą się zakwalifikować, na podstawie swej 
budowy, do innych fleksemów21. Tak np. burkinostką jest trochu z po trochu, ale nie pro-
stu z po prostu, które uznaje się za przymiotnik poprzyimkowy (adjp) z formą hasłową 
PROSTY.

Lematem dla burkinostki była rzecz jasna jedyna forma tego fleksemu. Natomiast 
tu znów kwestia lematyzacji była wtórna wobec rozstrzygnięcia przynależności do odpo-
wiedniej klasy. Zwykle problem polegał na tym, czy decydujemy się „ożywiać dinozau-
ry”, czyli uznawać istnienie nieużywanych już rzeczowników o pełnym paradygmacie, 
czy też patrzymy tylko na użycia współczesne. Wybierano zwykle tę drugą opcję i np. 
omacku z po omacku oznaczano omacku:burk, choć niegdyś OMACEK był pełnoprawnym 
rzeczownikiem22.

21 Burkinostki rozumiano więc nieco inaczej (o wiele węziej) niż sami autorzy tego pojęcia, por. Der-
wojedowa, Rudolf, 2003.

22  O tych samych problemach, z leksykograficznego punktu widzenia, zob. Grochowski, 2001.
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3.11. Kubliki

Kubliki (qub) to niespójna semantycznie i dystrybucyjnie klasa fleksemów nieodmien-
nych. Są nimi głównie te segmenty, które mogą modyfikować różne klasy, w tym rze-
czowniki (co odróżnia je od przysłówków). Formą bazową dla kublika była jedyna for-
ma tego fleksemu, por. (28). Wyjątkowy był tylko kubik z, któremu przyznano również  
„odmienność” przez wokaliczność, a jego lematem była forma niewokaliczna, por. (29) 
(zob. też podpunkt 3.7).

(28) Na stanowisku dowodzenia prawie cała jego obsługa… [prawie:qub]

(29) Powinnam kupić ze dwie pary. [z:qub:wok]

3.12. Skróty

Za formę hasłową skrótu (brev) uznawano formę hasłową jego rozwinięcia23, por. (30). Ta 
prosta, wydawałoby się, reguła napotkała jednak na liczne trudności.

(30) Na przystanku przy ul. Rzęsnej. [ulica:brev:pun]24

Po pierwsze, gdy rozwinięcie mogło przyjmować różne wartości przypadka lub ro-
dzaju gramatycznego, wtedy lematem ustanawiano formę mianownika liczby pojedynczej 
rodzaju m1, np. tzw. zawsze hasłowano do TAK ZWANY, por. (31).

Po drugie, powyższe rozstrzygnięcie nie mogło stać się regułą, ponieważ istnieją skró-
ty, które rozwijają się tylko do konkretnych form fleksyjnych. Dla takich skrótów jako 
lemat przyjmowano ich rozwinięcie, tzn. nie starano się sprowadzać go do formy podstawo-
wej, por. (34). Dość często też hasłowanie polegało na wybraniu jakby „pośredniej” formy 
podstawowej, np. w (32) czy (33) nie bezokolicznika, a męskiej formy mianownikowej (jak 
dla przymiotnika); por. też (35). Pojawiały się również przypadki graniczne, np. br., który 
to skrót najczęściej rozwija się jako bieżącego roku, ale w korpusie znaleziono też inne 
użycia25, wobec czego ostatecznie przyjęto zawsze formę hasłową bieżący rok.

(31)  Jan Paweł II powołał jednocześnie komisję kardynalską,  
tzw. radę piętnastu…  [tak zwany:brev:pun]

(32)  dot. [dotyczący:brev:pun] (lub [dotyczy:brev:pun])

(33)  p.o. [pełniący obowiązki:brev:pun]

23  Inaczej potraktowano skrótowce, które zaliczono do rzeczowników, wobec czego ich lematami były 
formy mianownikowe, a nie ich rozwinięcia, np. segment ZUS-ie otrzymywał formę hasłową ZUS. O roz-
różnieniu skrót — skrótowiec zob. Krzyżanowska, 2003.

24  Kolejno: lemat, skrót, wymaganie kropki.
25  Typowe: Planowany wzrost przychodów najludniejszych gmin w br. będzie…, ale także nietypowe: 

…wyższy od prognozowanej na br. stopy średniorocznej inflacji.
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(34) zob. [zobacz:brev:pun]

(35)  W Oświęcimiu — po aferze „świątynnej” z ss karmelitankami — znów wpuszczono 
słonia do składu porcelany.  [siostry:brev:pun26]

(36) h [godzina:brev:npun]

(37) V [volt:brev:npun]

Po trzecie, czasem nie udawało się znaleźć rozwinięcia danego skrótu, wtedy jako 
formę hasłową przyjęto wpisywać ciąg ***.

Po czwarte, osobnej lematyzacji wymagały inicjały, których rozwijanie miało nie-
wielki sens, gdyż odgadnięcie tego, co się za nimi kryje, byłoby często zbyt praco-
chłonne (a czasem w ogóle niemożliwe, zwłaszcza tam, gdzie piszący chciał zachować 
anonimowość). Za formę hasłową inicjałów przyjęto więc je same, choć znakowano je 
wciąż jako skróty27.

Po piąte, jako skróty potraktowano oznaczenia jednostek, więc ich formą hasłową były 
ich rozwinięcia, por. (36) i (37).

3.13. Ciała obce

Ciała obce (xxx) to segmenty pochodzenia obcego, będące częściami dłuższych cytatów 
lub sentencji, a więc niewchodzące w bezpośrednie oddziaływania z segmentami polskimi 
w tekście. Formą podstawową dla ciała obcego był ten sam obiekt, np.

(38) Do you speak English? — zapytał.  [speak:xxx]

3.14. Uwaga ogólna

Zauważmy, że w przypadku segmentów nieodmiennych problematyczne było najczęściej 
przypisanie odpowiedniej klasy fleksyjnej, a nie właściwa lematyzacja (lematem była po 
prostu jedyna forma). Można było więc zastanawiać się, czym jest mimo w mimo że, ale 
oczywiste było, że formą hasłową będzie MIMO28. Podobnie problematyczny może być sta-
tus nic w (39), ale lematyzacja problemu nie stwarza.

(39) Nic nie spałeś? — zatroszczyła się.

26  W zdaniu błędnie nie postawiono kropki po ss. W takich wypadkach i tak oznaczano skrót jako 
wymagający kropki (pun).

27  Można było znakować je też jako skrótowce, czyli rzeczowniki, ale wtedy pojawiłby się problem 
charakterystyki gramatycznej, zwłaszcza określenia rodzaju.

28  Takie mimo uznano za przyimek z wymaganiem dopełniacza, wobec możliwego dostawienia mimo 
tego że.



Łukasz Szałkiewicz146

4. Problemy szczegółowe

4.1. Wyrażenia liczbowe

Jako formę hasłową liczby zapisanej cyframi arabskimi lub liczby rzymskiej przyjęto samą 
tę liczbę. Dotyczy to wszelkich dat, godzin, wyników meczów, liczebników porządkowych 
itd. Przy takich ustaleniach sama lematyzacja nie stwarzała problemu, natomiast trudniejsze 
było dalsze znakowanie na poziomie morfosyntaktycznym. Przyjęto bowiem tagowanie 
zgodnie z pozycją w tekście lub sposobem odczytywania liczby, np. II może być przymiot-
nikiem (Jan Paweł II) lub liczebnikiem (Intel Pentium II) z odpowiednią charakterystyką 
gramatyczną.

Inaczej rozwiązano niegdyś kwestię zapisów liczbowych w Korpusie Frekwencyj-
nym (Czerepowicka, Saloni 2004): wszelkie takie zapisy przepisano na zapisy słowne, np. 
fragment „wartość od osiem i dwie dziesiąte do piętnastu” został wprowadzony zamiast 
oryginalnego „od 8,2 do 15”. Czasem zresztą takie zamiany wyglądają dość dziwnie, por. 
europu-sto-pięćdziesiąt-pięć.

Decyzji wymagały też zapisy typu 15-letnia, przyjęto znakować je jako jeden segment 
z formą bazową 15-LETNI29.

4.2. Nazwy własne

Hasłowanie wielką literą segmentów składających się na nazwy własne prowadziłoby do 
znacznego mnożenia bytów, por.

(40)  …co w każdy piątek, sobotę i niedzielę spływało w oczy mieszkańców miasteczka z nie-
wielkiego białego ekranu kina imienia Czwartego Lutego.

Dlatego w instrukcji znakowania zapisano:

Wielką literą zaczynają się formy hasłowe nazw geograficznych (w tym formy hasłowe pisa-
nych wielką literą członów ulic) i oficjalnych nazw państw (np. chińska republika ludowa). 
Wielką literą hasłujemy tez nazwy, które przy danej charakterystyce gramatycznej nie mają od-
powiednika w nazwie pospolitej, np. Wprost, Nie (nazwy tygodników; bo rzeczowniki), Górnik 
(klub piłkarski, bo m2), Familiada, Seksmisja, Microsoft, a także Fiat (czemu nie przeczy fiat, 
por. 5.1.6). Zgodnie z powyższym małą literą zahasłujemy odpowiednie segmenty na przykład 
w: Prokuratura Wojewódzka, Platforma Obywatelska, Samoobrona, Biedronka, Ogniem i mie-
czem, Poradnik Językowy oraz Gazeta Wyborcza.

Ponadto wielką literą hasłowano również imiona, nazwiska, nazwy świąt.

29  Nie opisuję innych tzw. alien elements (por. Saloni 1973), ponieważ problem lematyzacji ich nie 
dotyczy — formami bazowymi są bowiem same te segmenty.
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Problematyczna była lematyzacja niektórych słów, których ortografia nie jest ostatecz-
nie ustalona. Taki problem stwarzał np. Internet (internet), który przyjęto lematyzować po 
prostu zgodnie z zapisem w tekście, a także np. Wehrmacht (wehrmacht).

Kolejna kwestia to nazwy zapisane niezgodnie z normą, czasem nie wiadomo, czy 
świadomie spolszczane przez piszących, czy też będące wynikiem błędu. Przykłady (41) 
i (42) pochodzą z literatury pięknej (z „Czwartego nieba” Mariusza Sieniewicza). 

(41) — Co ty? Hajdegera się naczytałeś?
(42) Nawet w Koperfilda uwierzę — przyznał Bednarz, kiwając głową w kierunku charta. 

Dotykamy tu szerszego tematu — poprawiania czy niepoprawiania tekstów. Ogólnie 
uznano, że teksty korpusowe przyjmuje się z dobrodziejstwem inwentarza, acz anotatorzy 
mieli możliwość zgłaszania literówek (dość ściśle jednak rozumianych). Więcej na ten te-
mat zob. Szałkiewicz, Przepiórkowski, 2012. W przykładach (41), (42) oczywiście nie ma 
mowy o literówce, ale pozostaje kwestia nadania formy hasłowej. Anotatorzy zdecydowali, 
że będzie to HAJDEGER i KOPERFILD.

Ostatni problem dotyczący lematyzacji nazw własnych, jaki pragnę tu poruszyć, doty-
czy użycia nazwisk w liczbie mnogiej, jak w poniższych przykładach:

(43) Państwo Sychowie mają już piątkę dzieci.
(44) Siostra pana Sierożki rozejrzała się po wszystkich i głośno zapłakała.

Anotatorzy w (43) wybrali formę hasłową SYCH, choć — przynajmniej teoretycznie 
— uprawniona byłaby też SYCHA lub SYCHO. Pod akapitem ze zdaniem (44) znalazł się ko-
mentarz anotatora: „Nie wiem, czy nom to »Sierożko« czy »Sierożka«”.

Podobny problem może zresztą dotyczyć też nazw pospolitych, zwłaszcza tych, któ-
rych liczba pojedyncza jest rzadko używana i w związku z tym funkcjonują dwie formy ro-
dzajowe: żeńska i męska (por. np. kluska i klusek). Bardzo ciekawy jest przykład poniższy, 

(45)  Nasiona maku oleistego zawierają od 40 do 50% schnącego oleju i do 25% białka.

dla którego przytoczę w całości komentarze anotatorów zdanie to tagujących: 

W pierwszej chwili dałam formę podst. „nasienie”, ale potem sprawdziłam w googlach i korpu-
sie i okazało się, że forma „nasiono” (w tym znaczeniu) jest jednak częstsza.
Na moje wyczucie też „nasienie” raczej o spermie, a nasiono o ziarenku. Jednak w ISJP, USJP 
i WSPP znalazłem, nasiono p. nasienie i zawierzyłem tym słownikom.

4.3. Formy błędne

W tekstach korpusu (pochodzących, o czym była mowa w punkcie 1., z różnorodnych źró-
deł) natrafiano również na formy błędne. Z oglądu decyzji anotatorów wynika, że tam, 
gdzie to było możliwe, starali się oni interpretować je tak, jak byłyby interpretowane formy 
zapisane poprawnie, por.:
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(46)  żeby nie. nie weszła gdzieś gdzie nie potrzeba. żeby coś nie ściągła30 
        [ściągnąć:praet:sg:f:perf]

Podobnie postąpiono w przykładzie (47), choć tu musiano już nadać specjalny lemat. 
Bardzo ciekawe w tym kontekście jest zdanie (48). Pogrubione formy anotatorzy zlematy-
zowali do wziąść i włanczać, co jednak nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.

(47)  ręce opadają i cokolwiek jeszcze może nie? — i majtki spadywują  
 [spadywać:fin:pl:ter:imperf]

(48)  Wziąć, mamo, a nie wziąść, poprawia ją mądrala, włączać, a nie włanczać, sobie, 
a nie se. Jakby była jakaś różnica.

4.4. Formy gwarowe

Podobny problem, jak powyżej form błędnych, dotyczył lematyzacji form gwarowych, por. 
(49) i (50), które starano się hasłować tak, jakby w tekście stał ogólnopolski odpowiednik.

(49)  A te baby jednygo się nie trzymio – zauważył trzeci z chłopów, patrząc znacząco na 
obydwu inteligentów.        [jeden:adj:sg:gen:m1:pos]  [trzymać:fin:pl:ter:imperf]

(50) Nie słuchajcie wójta i się nie bójta!  [bać:impt:pl:sec:imperf]

Być może jednak lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie dla tego typu segmentów 
osobnych znaczników lub też wykorzystanie dla nich oznaczenia xxx — segment obcy. 
W tym drugim wypadku trzeba by było jednak zmienić definicję segmentu obcego, tzn. co 
najmniej usunąć z niej fragment o niewchodzeniu w bezpośrednie oddziaływanie z seg-
mentami polskimi w tekście. Co ciekawe, znalazłem przypadek, w którym anotatorzy frag-
ment gwarowy tak właśnie oznaczyli. W zdaniu (51) pogrubione wyrazy otrzymały tagi: 
[jo:xxx] [przaja:xxx] [łodziarce:xxx].

(51)  Ślązacy ze Śląska Opolskiego upodobali sobie fach wodniacki na Odrze. Nazywają 
tę pracę łodziarką, a siebie łodziarzami. Jo przaja łodziarce mówią, a znaczy to ja 
kocham łodziarkę.

4.5. Jąkania, powtórzenia, urwania

Tego typu segmenty anotatorzy znakowali jak segmenty pełne, por.

(52)  no ja moje bokserki to prze przelecę żelazkiem po praniu [przelecieć:fin:sg:pri:perf]

(53) tak bo to jest prze przepastne [przepastny:adj:sg:nom:n:pos]

(54)   zaraz poczekamy po poczytamy [poczytać:fin:pl:pri:perf]

30  Fragment pochodzi z tekstów mówionych, w których kropki oznaczały pauzę w wypowiedzi.
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W przykładach (52), (53) można było wyinterpretować znaczenie segmentu z kontek-
stu (uprawdopodobnia on także formę hasłową), ale decyzja z (54) wydaje się dość arbi-
tralna. Jeszcze bardziej arbitralne wydają się decyzje dotyczące form urwanych, zwłaszcza 
w przykładzie (55).

(55)  to nie sejm się zajmuje prawdą historyczną prze. prawdą historyczną się zajmują 
historycy31 [przepraszać:fin:sg:pri:imperf]

(56)  tego nie słyszałam no bank przy banku bezsens przecież tych banków to tyle w tym 
Kaliszu naro...32  [narobić:praet:sg:n:perf]

(57) niektórzy się poprzebie pozamieniali koszulkami i teraz nie wiadomo no.. kto jest kto...  
 [poprzebierać:praet:pl:m1:perf]

Ponadto powstaje pytanie, jak krótka może być forma tekstowa, by jeszcze miała pra-
wo reprezentować dany leksem (por. Bańko 2006). Wydaje się, że godną uwagi decyzję 
podjęli anotatorzy we fragmentach (58) i (59), gdzie s oraz sz wyglądają na początek jakie-
goś słowa.

(58) nie mój kum mój s y kumpel i mój brat cioteczny zawsze bez hamulców jeżdżą.  
 [***:brev:npun]

(59) ten na sz na ramiączka..   [***:brev:npun]

Być może wszystkie omawiane tu formy urwane, zająknięcia itp. należałoby trakto-
wać właśnie jak skróty. W wypadku (58) i (59) na lemat wybrano ***, co oznacza brak 
możliwości podania rozwinięcia skrótu (por. punkt 3.12). Zauważmy, że o ile w (56) lemat 
narobić jest bardzo prawdopodobny, to dalsza charakterystyka gramatyczna w tagu wska-
zuje na wybór formy narobiło się, co jest sporne (bo czemu nie narobili albo narobiono).

4.6. Formy skrócone (nie powtórzenia)

Swoistego rodzaju skróceniami są słowa z przykładów (60) i (61). Występują one tylko 
w bezpośrednim sąsiedztwie innego, nieskróconego wyrazu, na podstawie którego odczy-
tujemy prawidłowo ten skrócony. Jak widać, takie skrócone formy wyrazów traktowano 
jako jeden segment z pełną formą hasłową i znacznikiem jak dla pełnej formy.

(60)  Myślę, że sceny, w których „mięsozaurus” zjada człowieka lub pokazana jest odgry-
ziona ręka czy resztki kozy spadające na szybę samochodu, nie są przeznaczone dla 
pięcio- czy ośmiolatka. [pięciolatek:subst:sg:gen:m1]

(61) 2- lub 5-letni [2-letni:adj:sg:nom:m1:pos]

31  Zob. przypis 24.
32  Podwojona kropka oznaczała w tekstach mówionych dłuższą pauzę.
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Innym typem skróceń są wykropkowane wulgaryzmy. W ich przypadku podjęto ogól-
ną decyzję, zapisaną w instrukcji następująco:

W wypadku wykropkowanych wulgaryzmów d..., j...ny itp., cały ciąg składający się z liter(y) 
i kropek traktujemy jako jeden segment i znakujemy tak, jakby w tekście wystąpiła pełna 
forma, np.:
—  d... w do d... z tym!:

– forma hasłowa: DUPA

– tag: subst:sg:gen:f

Decyzja ta wynikała z tego, że doświadczenie pokazuje, iż zwykle wykropkowanie 
jest w taki sposób wprowadzone, by było wiadomo, jaka forma w tekście występuje. Naj-
częściej kłopot pojawia się przy czasownikach, np. w zdaniu (62) anotatorzy z możliwych 
zapierdalać, zapieprzać, zachrzaniać, zapierniczać, zapierdzielać… wybrali tę pierwszą, 
zapewne jako najbardziej wulgarną.

(62) Nie jesteście do tego żeby stawiać warunki tylko żeby za…..ć proste!!!!!!!

Jeszcze innymi skróconymi zapisami są te mające oddać podwójne odniesienie płcio-
we. Tu inwencja piszących jest bardzo duża, stosują oni różne sposoby zapisu.

(63) zawiodłe(a)m

(64) Ja, ... jestem bezpieczny(a) widząc swoją przeszłość.

(65) a z ich twarzy bijący napis „Jestem zły/a, jestem mroczny/a”

(66) pan-i

Formy takie jak z przykładu (63) znakowano analogicznie do odpowiednich form bez 
wstawki, więc w tym wypadku tak, jakby była to forma zawiodłem, zatem w szczególno-
ści formą hasłową było zawieść. Natomiast jeżeli wariant końcówki pojawiał się na sa-
mym końcu (64–66), ciąg taki dzielono na segmenty; w pierwszym wypadku były to cztery 
segmenty: bezpieczny, (, a, ). Segment wyrażający końcówkę fleksyjną (np. a powyżej), 
znakowano tak, jak odpowiednią formę (np. formę bezpieczna), lecz nadawano mu formę 
hasłową równą formie tego segmentu (a więc A).

4.7. Zabiegi stylistyczne

W trakcie anotacji ręcznej natrafiono na ciekawe zdanie:

(67) I poszły, duszając rupkami.

Pogrubione wyrazy zahasłowano odpowiednio duszać i RUPKA. Inne rozwiązanie,  
tj. lematyzacja „do sensu”, nie wydaje się dobre, w tekstach bowiem możemy mieć do czy-
nienia z różnego rodzaju grą słów i pojawia się pytanie, jak daleko wolno nam domyślać 
się intencji autora. 
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Innym ciekawym przypadkiem gry słownej, zapewne nie tak rzadkim w tekstach, jest 
przykład (68). Postąpiono tu podobnie jak w wypadku (63), tzn. przy znakowaniu pomija 
się wstawkę (nadano tag [ryzykować:inf:imperf]).

(68) Lepiej nie ry(d)zykować.

4.8. Zapisy oddające wymowę

4.8.1. Formy przeciągane33

Mam tu na myśli słowa, w których występuje zwielokrotniona samogłoska lub spółgłoska, 
co ma oddać specjalny sposób ich wymówienia. Szczególnie często tego typu zabieg stoso-
wany jest przy wykrzyknikach. Starano się więc przyjąć jakąś konwencję ich lematyzacji.

Po pierwsze, dla wykrzykników „mieszanych”, tzn. składających się z samogłosek 
i spółgłosek, przyjęto pojedyncze wystąpienia liter w lemacie. Formą hasłową haaa miało 
być HA, buuuum — BUM, eeeech — ECH, drrrrryyyń — dryń itp. Po drugie, przyjmowano 
jedno powtórzenie wygłosowej spółgłoski w wykrzyknikach typu wrrrrr, psssssss, bzzzz, 
a więc formy bazowe WRR, PSS, BZZ. Problem pojawiał się tam, gdzie całkiem dobrze funk-
cjonują wykrzykniki bez powtórzonej samogłoski, np. zapewne mielibyśmy ochotę lema-
tyzować hmmmmmm do HM, a nie do HMM. A z drugiej strony syk węża sssssss intuicyjnie 
wydaje się lepiej zahasłowany jako SSS, niż SS. Po trzecie, uznano, że w formach hasłowych 
wykrzykników złożonych z samych samogłosek będą występować pojedyncze litery, czyli 
E dla eeeee, AU dla aaaauuuu itp.

(69)  Gdyby nawet trafił przypadkiem na taki hotel, gdzie nikt nie powitałby go wylewnym 
„Aaa, moje uszanowanko!”  [a:interj]

(70)  To co ja mu miałem odpowiedzieć? Eeee! Co? Ueee, mmm! Proszę jeszcze nie zamy-
kać ust! Zaraz dam panu popłukać. [e:interj]       [ue:interj] [mm:interj]

Oczywiście w tekstach nie tylko wykrzykniki mają swoje emotywne, wzdłużane for-
my. Dla innych wyrazów stosowano podobne rozwiązania, jak dla wykrzykników.

(71)  dłuuugo  [długo:adv:pos]

Rozwiązanie tu przyjęte zgodne jest z tym, co pisze Mirosław Bańko, 2006:

Rozróżnianie leksemów onomatopeicznych na podstawie liczby liter w ich zapisie ortograficz-
nym byłoby jednak sprzeczne z samą istotą onomatopei jako jednostek dźwiękopochodnych. 
Poza tym wymienione słowa różnią się wprawdzie liczbą liter, ale nie liczbą głosek: mówiący 
nie artykułują przecież kolejnych głosek [u] ani [r], lecz jedną głoskę przedłużoną, a czyniąc 
to, nie kontrolują ściśle czasu jej artykulacji i nie myślą o tym, jakiej liczbie liter artykulacja

33  Mirosław Bańko, 2006, używa tu pojęcia geminacje, pisząc: „Geminacją nazywamy tu celowe prze-
dłużenie artykulacyjne głoski. W tekście pisanym jej odpowiednikiem jest powtórzenie litery”.
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ta odpowiada. (…) Choć sytuacja nie jest całkiem jasna, a decydujących argumentów na rzecz 
jednego tylko stanowiska nie widać — słowa należące do wymienionych serii lepiej traktować 
jako wariantywne formy tego samego leksemu niż jako formy odrębnych leksemów. Oczywisty 
jest przy tym ich podział na wariant podstawowy (długo, wrr) i warianty stylistycznie i emocjo-
nalnie nacechowane (dłuugo, dłuuugo…, wrrr, wrrrr…).

Ciekawa kwestia pojawiła się też w przykładzie (72). Pytanie, jakie tu można po-
stawić, to czy formy bazowe powinny zawierać literę h. Z jednej strony nie tylko ma ona 
wpływ na wymowę, ale również wykrzyknik tam użyty nie ma jakiejś skonwencjonalizo-
wanej formy. Z drugiej strony już w przypadku (73) nie widać powodów, by lematem nie 
było po prostu ZDRAJCA.

(72)  Ledwie się wymówi teraz „trr” - ona już te swoje „khhhrrr”, „khhrrr”.

(73)  Co? Do Paryża? Do Niemców? Zdrhhaajcy!

Podobnie też traktowano „przeciągane” emotikonki (częste w tekstach internetowych) 
i próbowano formie hasłowej nadać wariant podstawowy, por.

(74)  Szczególnie w Hrubieszowie. :-))))  [:-):subst:sg:nom:n]

4.8.1. Sylabizacje
Przypadki zapisywania wyrazów w rozbiciu na sylaby trafiały się bardzo rzadko i raczej nie 
stwarzały problemu. Wydaje się bowiem jedynym sensownym rozwiązaniem to, w którym 
anotuje się je jako jeden segment z lematem takim, jak dla formy zapisanej typowo (bez 
dywizów)34. W zdaniu (75) pionową kreską pokazałem podział na anotowane segmenty.

(75)  Zadzwonię natychmiast do specjalisty od wnętrz i przyznam się, że to ja — Melchior 
Faust — urodzony w Dniu Zadusznym, w roku narastania fali — za-mor-do-wa-ł|em 
w wannie anatomiczną doskonałość o pretensjonalnym imieniu Julia. [zamordować 
praet:sg:m1:perf] [być:aglt:sg:pri:imperf:wok]

(76)  — Nic dziwnego! Moja babunia — Parzęczewiczówna de domo — Pa-rzęcze-wi-czó-

wna! Państwu to nic nie mówi?  [Parzęczewiczówna:subst:sg:nom:f]

4.9. Wariantywność lematyzacji

Opis zacznę od wzmiankowanego już w punkcie 3.6. problemu hasłowania tych form 
czasownikowych, dla których istnieją dwa wariantywne bezokoliczniki, np. doprząc i do-
przęgnąć, patrzyć i patrzeć. Bez różnicy, czy uznamy to za wariantywność w ramach jed-

34  O sylabizacjach, bardziej w kontekście ikoniczności języka, pisze też Mirosław Bańko, 2006.
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nego leksemu (mniej typową, bo w bezokoliczniku), czy też będziemy postulować istnienie 
dwóch leksemów, tak czy owak konkretnym formom trzeba przypisać konkretny lemat. 
Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest hasłowanie formami częściej używanymi, np. 
dla kaszlą — kaszleć, a nie kaszlać, choć pojawia się wtedy pytanie, czy nie zawyża im się 
statystyk. Inna kwestia, to jak lematyzować wtedy samo kaszlać…

Interesującego wyboru dokonali anotatorzy w przypadku zdania (77). Odkryli bo-
wiem, że tekst pochodzi z dzieła Stefana Żeromskiego, wobec czego lemat zemleć wydał 
im się bardziej odpowiedni niż zmielić.

(77)  Potem mknie wzdłuż międzymorza, zostawiając na jego południowych wybrzeżach 
grube złoża na poły zmielonych kamieni…

Podobny problem dotyczył form większy, największy itp., dla których formą hasłową 
mogło być zarówno duży, jak i WIELKI. Czasami, jak w zdaniach (78) i (79) wybór był 
w miarę prosty: w pierwszym wypadku narzuca się forma bazowa duży, w drugim — WIEL-
KI. Już jednak zdanie (80) nie jest jednoznaczne — wątpliwość może być, zdaje się, i duża, 
i wielka.

(78)  Teraz jesteś na to za mały, ale kiedy będziesz większy...

(79)  Spośród żyjących Polaków największym jest Adam Małysz.

(80)  Większe wątpliwości mają…

(81)  Szła w stronę rzeki ogarnięta coraz większym niepokojem.

(82)  W Brukseli rozpoczyna się spotkanie właścicieli największych klubów piłkarskich 
kontynentu.

Pewnym sposobem praktycznym, jaki zastosowali anotatorzy np. w przypadku zda-
nia (81), było zbadanie frekwencji „wielkim niepokojem” i „dużym niepokojem” poprzez 
wyszukiwarkę Google. Jeśli fraza z „wielkim” wyraźnie przeważała, wtedy jako lemat wy-
bierano WIELKI. Generalnie więc skłaniano się ku temu, by to duży był podstawowym le-
matem, a WIELKI wymagał specjalnego uzasadnienia. Najlepiej oczywiście, gdy frekwencja 
potwierdzała intuicje semantyczne, jak w zdaniu (82), dla którego „wielki klub piłkarski” 
zdecydowanie przeważa w wynikach wyszukiwania nad „duży klub piłkarski”.

5. Wnioski

W artykule opisałem wiele różnych kwestii problemowych, choć nie wszystkie — cał-
kiem sporo (zwłaszcza dotyczących przypadków indywidualnych, niedających się uogól-
nić) opuściłem ze względu na ograniczoność miejsca. Nie opisałem też jeszcze pewnych 
innych problemów anotacyjnych, lematyzacyjnych, związanych ze znakowaniem trans-
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krybowanych tekstów mówionych. Zainteresowanych odsyłam do publikacji Szałkiewicz, 
Przepiórkowski, 2012. Poza tym, jak się dziś wydaje, takie specyficzne teksty wymagałyby 
nieco innych zasad anotacji. Z dokonanego przeglądu widać, że nie da się ustalić jednego, 
uniwersalnego sposobu postępowania. Przeciągane wykrzykniki lepiej lematyzować do 
ustalonych form bazowych, a formy gwarowe lepiej traktować jak segmenty obce, nadając 
im lemat równy zapisowi w tekście.

Wydaje się, że czasem możliwość wpisania dwóch form hasłowych (nazwijmy ją po-
dwójną lematyzacją) byłaby odpowiednim rozwiązaniem. Tego typu postępowanie może 
się zresztą narzucać nie tylko wobec problemów z wyborem formy bazowej, ale i przy 
innych decyzjach anotacyjnych (np. rodzaj rzeczownika m2/m3). Tyle że doświadczenie 
anotacji korpusu IPI PAN uczy, że anotatorzy nadużywają tego typu rozwiązań i lepsze 
efekty daje wymuszanie jednoznacznych decyzji.

Jeszcze inną możliwością byłoby wprowadzenie dodatkowych znaczników dla ozna-
czania np. form urwanych czy błędnych. Tyle że nie byłyby to już znaczniki gramatyczne, 
a bardziej tekstowe. Poza tym wprowadzenie dodatkowego znacznika dla oznaczania form 
błędnych niosłoby za sobą kolejne kwestie do rozwiązania, przede wszystkim nasuwa się 
pytanie, co jest błędem, a co nie jest i co miałoby o tym decydować, czy decydować ma 
słownik (a jeśli tak, to który) czy frekwencja. Z drugiej jednak strony takie dodatkowe 
znaczniki pozwalałyby bardziej eksponować przypadki nietypowe, gdy inne znaczniki po-
zostałyby uniwersalne. Warto bowiem z jednej strony zachowywać związek np. cze ze zda-
nia (83) z cześć, a z drugiej ujawniać nietypowość tego przypadku.

(83) Cze widziałem ten film wczoraj

Jedno jest pewne, autentyczne teksty przynoszą tak wiele różnorodnych sposobów 
zapisu (zamierzonych i niezamierzonych), że podejmowane rozwiązania powinny wnosić 
pewne uogólnienia, tak by arbitralne decyzje anotatorów nie były ze sobą niespójne. 

Artykuł ujawnia trudności, jakie kryją się w analizie konkretnego, niepreparowanego 
materiału. Wprawdzie w kontekście miliona anotowanych segmentów te problematyczne 
i omówione w tym artykule stanowią raczej nieznaczny procent (z wyjątkiem tekstów mó-
wionych), to mam nadzieję, że ich opisanie i przedstawione rozważania będą przydatne 
przy różnych przyszłych działaniach dotyczących anotacji korpusów, a zwłaszcza procesu 
lematyzacji. 
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SUMMARY

Lemmatization in manual anotation of one-million-word subcorpus of National Corpus  
of Polish — interesting cases

There was chosen one-million-word subcorpus from National Corpus of Polish (NCP) to manual 
anotation. The annotation was carried out at four levels: word-level segmentation, sentence-level 
segmentation, morphosyntax (each word was tagged with its base form and some morphological 
properties: part of speech, grammatical categories) and word sense disambiguation. The purpose of 
the present paper is to discuss issues of assigning base form to the word (lemmatization). The author 
briefly introduces types of base forms for the various flexemes (inflective classes). He pays much 
attention to the most interesting problems and their solutions adopted in NCP. He shows with which 
cases met anotators in authentic texts and how they coped with them. The article gives the proposition 
of lemmatization: abbreviations, proper names, reduplications, stutterings, discontinuous forms, leng-
thened interjections (and other similar words), dialectal and stylized forms, etc.


