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Abstract
In this article is mentioned one of the late projects of Prof. Stanisław Karolak Składnia 
porównawcza języków słowiańskich II połowy XX wieku [Comparative Syntax of Slavonic
Languages of the 2nd Half of the 20th Century], in which I participated, led by the late
S. Karolak, who passed away in 2009. Consequently, Karolak’s notion of semantic syntax 
based on predicate logic has been adopted. This model allows for a description of a single 
language, but it can also be adopted as a point of departure for a comparative description, as 
in the work of other researchers of Slavonic languages, for example the Authors of the vol-
ume Podstawowe struktury zdaniowe we współczesnych językach słowiańskich: białoruski, 
bułgarski, polski [The Basic Sentence Structures of the Contemporary Slavonic Languages: 
Belarusian, Bulgarian, Polish], 2010.

Te kilka słów, które chcę poświęcić prof. Karolakowi, mogłoby też nosić tytuł 
Niedokończony projekt składni porównawczej języków słowiańskich II połowy 
XX wieku.

Choć prof. Stanisław Karolak (1931–2009) nie pracował nigdy w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej UJ, to oczywiście należy do grona krakowskich slawi-
stów, bo był przez lata zatrudniony w Instytucie Neofi lologii w Akademii Peda-
gogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), a z Krakowa wy-
prowadził się dopiero pod koniec życia. Jego inspiracje w slawistyce nie tylko 
krakowskiej są nie do przecenienia. Jako przykład takich inspiracji przedsta-
wię pokrótce projekt badawczy Składnia porównawcza języków słowiańskich II 
połowy XX wieku, realizowany w latach 2000–2004 pod kierownictwem prof. 
S. Karolaka – w ramach grantu nr 1-H01D-03219 przyznanego przez Komi-
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tet Badań Naukowych, w którym brali udział m.in. Małgorzata Korytkowska, 
Aleksander Kiklewicz, Teresa Ramza, a także Eva Tibenská ze Słowacji oraz 
pisząca te słowa. Składnia porównawcza... była częścią o wiele szerzej zakro-
jonego projektu dotyczącego współczesnych języków słowiańskich, któremu 
patronował prof. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego. Jak wiadomo, 
najpierw zaprezentowano monografi e poszczególnych języków słowiańskich 
w serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich, następnie – niejako w poprzek 
tamtych opisów – zaplanowano prezentację poszczególnych płaszczyzn języko-
wych, porównawczo we wszystkich językach słowiańskich; do tej pory ukazały 
się m.in. tomy poświęcone fonetyce i fonologii, słowotwórstwu i polityce języ-
kowej. Projekt składniowy Karolaka był najkonsekwentniej przemyślaną kon-
cepcją opisu składni według jednolitego modelu dla każdego z języków.

Niestety, z powodu ciężkiej choroby i śmierci prof. Karolaka w 2009 roku, 
niemożliwe było zebranie i uporządkowanie bardzo obszernego materiału do-
tyczącego 10 języków słowiańskich – choć dla każdego z języków poszczegól-
ne zespoły miały już zebrany materiał. Prof. Karolak sugerował, wiedząc, że 
sam nie będzie już w stanie sfi nalizować prac nad Składnią..., by zainicjować 
opracowanie cząstkowe 2–3 języków, a jako pierwsi podjęli się tego zadania
M. Korytkowska i A. Kiklewicz – współautorzy i redaktorzy monografi i pt. Pod-
stawowe struktury zdaniowe we współczesnych językach słowiańskich: biało-
ruski, bułgarski, polski (Kiklewicz i in. 2010). Jej celem jest – jak piszą sami 
autorzy – porównanie współczesnych języków słowiańskich: białoruskiego, 
bułgarskiego i polskiego pod względem podstawowych struktur zdaniowych, 
mianowicie struktur propozycjonalnych (semantycznych) zdania, a także typów 
ich realizacji gramatycznych na dwóch poziomach: kategorii gramatycznych 
(czyli na poziomie tzw. schematów eksplicytacyjnych według terminologii 
Karolaka) oraz znaczeń gramatycznych (tzw. schematów zdaniowych).

Praca jest wyraźnie inspirowana składnią semantyczną w ujęciu Karolaka, 
autorzy opracowali jednak własną metodologię badań i zakres analizy ograni-
czonej do zjawisk związanych z realizacją struktur propozycjonalnych – pod-
jęli się tego M. Korytkowska i A. Kiklewicz. Autorami opracowania materia-
łu polskiego są: M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska i A. Zatorska; 
materiału białoruskiego: A. Kiklewicz i T. Ramza; materiału bułgarskiego:
M. Korytkowska i J. Mazurkiewicz-Sułkowska. Jak podkreślono we wstępie, 
nie skorzystano z materiału zebranego wcześniej w ramach projektu Składnia 
słowiańska… i na potrzeby tego opracowania został zebrany nowy materiał ję-
zykowy, opracowany następnie przez autorów monografi i.

W części wstępnej autorzy przybliżają założenia opisu konfrontatywnego 
podstawowych struktur składniowych współczesnych języków słowiańskich 
i jeszcze raz odwołują się do zaproponowanej przez S. Karolaka koncepcji 
składni semantycznej, a także składni porównawczej na bazie logiki predyka-
tów. Nowa ich redakcja jest – jak słusznie zauważają autorzy – bardziej opty-
malnie dostosowana do potrzeb konfrontatywnego opisu języków słowiańskich. 
Zrezygnowali z opisu ważnych w teorii Karolaka schematów propozycji i klas 
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walencyjnych oraz wprowadzili nowe elementy opisu: semantyczną klasyfi ka-
cję czasowników i schematy zdaniowe, które według autorów pozwalają „na 
przybliżenie modelu do tradycji składni opisowej”.

Ze względu na ogromny potencjalny materiał językowy – trzy języki, a w każ-
dym oprócz czasowników autosemantycznych jednostki werbo-nominalne – 
wprowadzono szereg ograniczeń w konstruowaniu korpusu, na który składają 
się zdania proste i złożone współczesnych języków słowiańskich: białoruskiego, 
bułgarskiego i polskiego, ufundowane na predykatach czasownikowych w for-
mach 1., 2. lub 3. osoby. Podstawę analizy stanowi zbiór 198 najczęstszych cza-
sowników języka polskiego, ale autorzy biorą pod uwagę polisemanty i traktują 
je jako odrębne jednostki, jeżeli wieloznaczność wpływa na ich właściwości 
walencyjne. W ten sposób ostateczna liczba analizowanych jednostek, zwanych 
syntaktemami czasownikowymi, wynosi 345.

Źródłami ekscerpcji fraz zdaniowych są teksty pisane, reprezentujące różne 
style funkcjonalne: teksty prozy artystycznej, informacji prasowych, publicy-
styki prasowej, ofi cjalno-urzędowe, naukowo-techniczne, potoczne. Tak wyeks-
cerpowany materiał uzupełniono zdaniami utworzonymi przez zespół, nazwany 
przez autorów zdaniami z praktyki mownej, przy uwzględnieniu różnych sty-
lów funkcjonalnych.

Klasyfi kacja semantyczna czasowników to kolejny etap opracowania ma-
teriału. Autorzy zdecydowali się zastosować taką, która uwzględni zależności 
między typem struktury składniowej a treścią leksykalną czasownika. Podzie-
lili zatem czasowniki – zgodnie z wieloma tego typu podstawowymi klasyfi -
kacjami – na terminatywne (rezultatywne), czyli nazwy czynności i procesów 
oraz nieterminatywne (nierezultatywne), czyli nazwy stanów i relacji. Dopiero 
na tak zarysowany podział podstawowy nałożyli siatkę pojęć szczegółowych 
– zarówno w obrębie czasowników zawierających w strukturze semantycznej 
predykat kauzatywny, jak i w grupie drugiej, gdzie brak elementu kauzacji; cza-
sowniki mogą się odnosić do: sfery fi zycznej (w grupie drugiej podzielonej na 
kilka podtypów), psychicznej, społecznej, werbalnej, relacji wzajemnych oraz
funkcjonalnej.

Istotne dla opisu jest też przyjęcie (za wieloma twórcami współczesnej teorii 
składni semantycznej) typologii struktur propozycjonalnych. I tak ustalono trzy 
typy bazowych struktur propozycjonalnych: zdania ufundowane na predykatach 
jedno-, dwu- i trzymiejscowych (można je też określić odpowiednio jako jedno-, 
dwu- i trzyargumentowe). W każdej klasie dzielą się one jeszcze na zdania ufun-
dowane na predykatach pierwszego i drugiego (wyższego) rzędu:

1.  P (x); P (p)
2.  P (x, y); P (x, q), P (p, y), P (p, q)
3.  P (x, y, z); P (x, y, r), P (x, q, z), P (x, q, r), P (p, y, z), P (p, y, r), P (p, q, 

z), P (p, q, r),
gdzie P oznacza predykat, x, y, z – argumenty przedmiotowe, p, q, r – argumenty 
nieprzedmiotowe (zdarzeniowe, propozycjonalne).
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Autorzy proponują też typologię schematów eksplicytacji, czyli zapisu na 
kolejnym, bardziej szczegółowym poziomie opisu struktur zdaniowych za po-
mocą ustalonych symboli. Nie miejsce tu na dokładne przedstawianie sposobu 
zapisu (który zawsze jest decyzją arbitralną, a w tym wypadku odbiega nieco 
od propozycji S. Karolaka); jako zastosowanie przyjętego modelu przedstawię 
przykładowy opis konkretnego czasownika. Czasownik minąć w pierwszym 
znaczeniu jest predykatem pierwszego rzędu, w drugim – wyższego rzędu, nato-
miast czasownik posiadać jest predykatem pierwszego rzędu:

CIESZYĆ SIĘ
[czasownik sfery psychicznej]
struktura propozycjonalna: P (x, q),
frazy zdaniowe, schematy zdaniowe:
V Nx, Vq…
V Nnom, (Pron) Con V… Adam się cieszy, że jest pogoda.
V Nx, NVq…
V Nnom, Ninstr… Cieszę się powodzeniem moich dzieci.
V Nnom, Praep Ngen… Książkiewicz cieszy się z ciąży swojej żony.

V Nx, Øq…
V Nnom Ania już nie jest smutna, cieszy się.
V Nx, Naq Øq
V Nnom, Ninstr… Kasia cieszyła się nową zabawką.
V Nnom, Praep Ngen… Colin Farrell cieszy się z dziecka.

Przydatność takiego opisu widzą autorzy w możliwości zastosowania go do 
tworzenia słowników dwu- lub wielojęzycznych o charakterze syntaktycznym, 
gdzie materiał językowy, zestawiany ze względu na łączliwość poszczególnych 
jednostek leksykalnych, może być wykorzystany także w praktyce przekładowej.

Omówione założenia wstępne i model opisu wykorzystane zostały w czę-
ści materiałowej do prezentacji wybranych czasowników, a następnie bazy 
materiałowej w poszczególnych językach. Czasownikom (jednostkom lek-
sykalnym w języku polskim) zestawionym alfabetycznie przypisane zostały 
przykłady zdań w każdym z trzech języków, ich struktura semantyczna i klasa
semantyczna, np.:

JEDNOSTKA LEKSYKALNA: MINĄĆ
język polski: minąć1 ‛przejść obok’; Jan minął wieś.
język białoruski: oбмiнуць; Васiль oбмiнуў вёску.
język bułgarski: мина1; Ивaн мина село Банево.
struktura semantyczna: P (x, y),
klasa semantyczna: czasownik niekauzatywny – sfera fi zyczna.
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JEDNOSTKA LEKSYKALNA: MINĄĆ
język polski: minąć2 ‛skończyć się’; Wiosna minęła. / Jego dolegliwości minęły.
język białoruski: мiнуць; Вясна мiнулa.
język bułgarski: мина2; Пролеттa мина.
struktura semantyczna: P (p),
klasa semantyczna: czasownik niekauzatywny – egzystencjalny.

JEDNOSTKA LEKSYKALNA: POSIADAĆ
język polski: posiadać; Jan posiada dwa samochody.
język białoruski: мeць1; Васiль мae кватеру.
język bułgarski: притежавам; Ивaн притежава две коли.
struktura semantyczna: P (x, y),
klasa semantyczna: czasownik niekauzatywny – posesywny.

W kolejnym obszernym rozdziale, zatytułowanym Baza danych, autorzy 
prezentują zebrany materiał jakby w poprzek tego opisu; porządkuje on bowiem 
poszczególne czasowniki, grupując je według przypisanej im struktury se-
mantycznej od najprostszych, tj. jednoargumentowych (pierwszego i drugiego 
rzędu), po najbardziej skomplikowane, semantycznie trójargumentowe (także 
pierwszego i drugiego rzędu), mające nawet po kilkanaście realizacji teks-
towych: od pełnego zdania po struktury maksymalnie skondensowane.

Tu zestawienie materiału językowego przeprowadzono trochę inaczej niż 
w rozdziale wcześniejszym, mianowicie łącznie opisywane są struktury polskie 
i białoruskie, natomiast materiał bułgarski prezentowany jest odrębnie. Autorzy 
nie objaśniają tej decyzji, można się domyślać, że wynika ona z przynależności 
języka polskiego i białoruskiego do języków deklinacyjnych, gdzie schematy 
eksplicytacyjne będą podobne, bo zawierają informacje o rekcji predykatów 
wyrażonej odpowiednimi subskryptami przy symbolach wyrażeń argumen-
towych, np.: Nnom, Ninstr, natomiast w schematach eksplicytacyjnych dla struktur 
zdaniowych języka bułgarskiego istotne będą inne informacje, np. ta, czy dany 
argument występuje w pozycji podmiotowej, czy niepodmiotowej.

Tę część pracy zamyka rozdział omawiający zebrany materiał językowy 
– jest to analiza lingwistyczna struktur propozycjonalnych, klas semantycz-
nych, schematów eksplicytacji i schematów zdaniowych, polegająca głównie 
na skomentowaniu dotychczasowych opisów i zaprezentowaniu ich w ujęciu 
statystycznym (w formie tabel i wykresów): frekwencja struktur propozycjonal-
nych, ranking struktur propozycjonalnych (ze względu na frekwencję), zależ-
ność między klasą semantyczną a strukturą propozycjonalną. To wszystko daje 
jeszcze pełniejszy obraz analizowanych struktur zdaniowych.

Jak już napisałam w recenzji (Papierz 2011: 172), Podstawowe struktury 
zdaniowe… to praca, która ze względu na sformalizowaną metodę opisu może 
sprawiać wrażenie trochę hermetycznej, wymaga wysiłku w przyswojeniu sobie 
zastosowanego zestawu symboli i wzorów. Trud ten jednak sowicie się opłaci, 
a „nagrodą” dla czytelnika pozostaje satysfakcja z lektury przemyślanego i sta-
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rannie przeprowadzonego opisu struktur predykatowo-argumentowych. Slawis-
tyka językoznawcza wzbogaciła się o pozycję ważną naukowo, ale i przynoszącą 
wiele korzyści użytkowych – w praktyce glottodydaktycznej czy translatorskiej.

Uzupełnieniem niejako tego zestawienia trzech języków słowiańskich jest 
wydana niedawno moja monografi a prezentująca, także w oparciu o model Ka-
rolaka, podstawowe struktury zdaniowe współczesnego języka słowackiego. 
Niektóre zjawiska, np. nominalizacje, zostały też w aneksie porównane z języ-
kiem polskim (Papierz 2013).

Na razie brak informacji o innych podobnych publikacjach dotyczących po-
zostałych języków słowiańskich. Nie wszyscy autorzy, choć są czołowymi syn-
taktykami w swoich krajach, byli w pełni do tego modelu przekonani...

Na koniec pozostaje mi wyrazić żal, że tak szeroko zakrojony, jednolity me-
todologicznie opis porównawczy składni języków słowiańskich zakończył się 
w fazie zbierania i opracowywania materiału, a całościowa składnia porównaw-
cza chyba nieprędko powstanie.
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