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Granice synonimii a praktyka leksykograficzna 

Problem synonimii należy do trudnych zagadnień teoretycznych i prak
tycznych. Brak ustalonych i powszechnie zaakceptowanych rozwiązaii ma 
swoje odzwierciedlenie w istniejących słownika.eh. Ale i mankamenty le
ksykonów uświadamia.ją potrzebę uporządkowania. różnorakich aspektów 
synonimii i skłania.ją do próby jasnego rozgraniczenia. rodzajów i typów 
wyraże11 noszących znamiona. równoznaczności. Nie sądzimy, a.by w krót
kim szkicu możliwe było rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości. Pragniemy 
jedynie zwrócić uwagę na. zagadnienia. leżące na styku teorii i praktyki, 
które szczególnie jaskrawo widać przy porównaniu najnowszych słowników 
synonimicznych. Mamy tu na uwadze Słownik wyrazów bliskoznacznych Sta
nisława. Skorupki1, Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych Witolda. 
Cienkowskiego2 oraz Słownik synonimów Andrzeja Dąbrówki, Ewy Geller i 
Ryszarda Turczyna3

• 

\N pierwszej części naszego artykułu zamierza.my uściślić pojęcie syno
nimii leksykalnej dzięki wyodrębnieniu jej spośród innych typów wyra.żeń 
równoznacznych. Tym samym zmierza.my do usta.lenia. warunków włącza
nia się jednostek leksykalnych w relację synonimii, choć operacja. ta nie 
usuwa wszystkich trudności leksykograficznych. \iVsza.k dotąd nie jest jasno 
sprecyzowane pojęcie jednostki leksykalnej, zwłaszcza jeśli włączymy w nie 
związki frazeologiczne. 

Druga część artykułu będzie mia.la charakter oceniająco-postulatywny. 
Bo choć nie zamierzamy krytykować istniejących słowników synonimicz-

1 Wydanie pierwsze: Warszawa 19.57 rok; wydanie :20 z 1993 roku. 
2 \Varszawa 1993.
3 Warszawa 1993. Tu prag;niemy podkreślić, Że będziemy abstrahować od dzielącego słowniki

czasu powstania, zatem różnej płaszczyzny chronologicznej. Interesować nas będą jedynie zało
żenia metodologiczne, przejawiające się w doborze materiału a także w jego opracowaniu. 
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nych, starając się raczej zrozumieć intencje ich twórców, postulaty wykazują 
zwykle większą przydatność jednych rozwiązań, dyskusyjność zaś innych. 

Z punktu widzenia logiki równoznaczność należy do najprostszych rela
cji między wyrażeniami. Ale w języku naturalnym oczywiste stosunki lo
giczne zwykle się komplikują. Rzeczywistość językowa daje szersze możli
wości interpretacyjne, co w konsekwencji zmusza lingwistę do wyznaczania 
arbitralnych granic - granic zakreślających obszar zainteresowa11 oraz wy
odrębniających różne typy badanego zjawiska. 

Po słownik synonimów sięgamy wtedy, gdy chcemy uniknąć powtórze
nia wyrazu, bądź też itedy, gdy nasuwający się leksem z jakichś powo
dów wydaje się w danym kontekście nieodpowiedni. Te z pozoru oczywiste 
oczekiwania rodzą problem natury teoretycznej; jawią odmienne, trudne do 
pogodzenia stanowiska wobec synonimii. 

Pierwsza potrzeba, unikanie powtórze11, z zasady dotyczy ciągu wie
lozdaniowego, por. 1) Jan lubił grać na dobrym INSTRUMENCIE. Jegp
FORTEPIAN musiał mieć delikatne brzmienie; 2) Maria lubi CZERWIEM.
KOLOR ten daje jej poczucie większej energii. W obu parach zdań mamy 
leksemy odsyłające do identycznych desygnatów - fortepian to inst·rument,
czerwie1i to kolor. Dążenie do dostarczenia czytelnikowi tak rozumianych 
elementów synonimicznych spotykamy często w leksykonach4

. I tak S. Sko
rupka pod hasłem muzyk wymienia leksemy: kompozytor, wirtuoz, akom
paniator, dyrygent, kapelmistrz, pod pasterz: koniuch, owczarz, świniopas,
gęsiarek, baca, juhas, wolarz, czaban. Szczególne nasilenie szeregów uzy
skujących jedność dopiero na tle szerszego kontekstu spotykamy w nowym 
Słowniku synonimów: pod hasłem nieboszczyk odnajdujemy leksemy: 
prochy, szczątki, mumia, samobójca, topielec, wisielec, zabity, ofiara za
bójstwa; pod hasłem twórca wyliczono: reżyser, konstruktor, racjonaliza
tor, programista, inżynier, architekt. Chodzi tu oczywiście o relację hiponi
miczną, która w ciągu zdaniowym często wykorzystywana jest jako sposób 
na odesłanie do tego samego obiektu czy zdarzenia rzeczywistości pozajęzy
kowej. Taki sposób rozumienia synonimii jest dość ryzykowny. Wątpliwości 
nasze nie wynikają jednak ze sztywnego przestrzegania ustalonych już za
sad odróżniania typów relacji między leksemami. Tak rozumiana synonimia 
sięga zbyt daleko, zakreśla czasami bardzo szerokie kręgi, ho pozwala uznać 
pary leksemów typu fortepian : sprzęt, pies : stworzenie, człowiek : istota
a nawet fortepian: to (zaimek) za synonimy5

• 

W sposób jeszcze bardziej nieprzewidywalny układają się relacje mię
dzy wyrażeniami quasi-synonimicznymi w wielozdaniowych ciągach typu: 

4 Z obcych słowników wymienić można powszeclmie uznany Webster's New World Thes<11t'1"us 
(prepared by Charlton La.ird, New York 1975), gdzie np. pod hasłem author w znaczeniu (One 
who writes) mamy wyszczególnione leksemy: jo,irna/ist, co/,imnist, dramatist, playwrigAt, poet, 

poetess, novelist, short story writer, essayist, scribe itd. 
5 Autorzy Słownika synonimów wzorowali się na niezwykle populan1ym w Auglii leksykon.ie: 

Thesaurus of English Words and Phrases, by P. M. Roget (wydanie pierwsze w Londynie w 
1852 roku). Choć wzorzec nie był typowym słownikiem synonimów, zawarty w pracy A. Dąbrówki, 
E. Geller i R. Turczyna materiał przy odpowiedniej inlerprelacji można lraktować jako ilustrację 
synonimii o bardzo szerolcich granicach, zatem tytuł ich pracy uznać za zasadny. 
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1) Postanowiłam wyrzucić stare KAPCIE. STARUSZKI były już mocno 
przydeptane; 2) Patrzył z lubością na swojego psa. A i jego CHLUBA odwza
jemniała mu się machaniem ogonem. Tu także mamy jedność elementów 
referencjalnych - staruszki to kapcie, chluba to pies; z tym jednakże za
strzeżeniem, że drugie człony pary zawierają dodatkową predykację i nie
możliwajest ich identyfikacja poza odpowiednio zbudowanymi kontekstami. 

W obu wypadkach mamy do czynienia nie tyle z synonimią jako relacją 
semantyczną między leksemami, co ze zdolnością języka do odsyłania do 
jednego desygnatu za pomocą wielorakich środków językowych. Uściślenie 
granic tak pojętej synonimii jest naszym zdaniem nieosiągalne. 

Czy zatem zrezygnować w ogóle z pokazywania w słowniku tego typu 
możliwości, mimo iż użytkownik języka często sięga po słownik synonimów 
właśnie dlatego, że chce uniknąć identycznego nazywania obiektu czy zda
rzenia w ciągu wielozdaniowym? Nie wydaje się możliwe, aby leksykograf 
mógł w pełni zastąpić indywidualną kompetencję językową. I jest rzeczą 
niemożliwą stworzenie reguły pozwalającej na wymianę typu kapcie : sta
ruszki. Leksykograf może natomiast podać zbiór hiponimów. Nie ma jednak 
potrzeby, tak z punktu widzenia logiki, jak i językoznawstwa, utożsamiania 
dwóch różnych relacji - synonimii i hiponimii. Można najwyżej pomyśleć 
o opracowaniu nowego słownika - słownika hiponimów. 

Zakreślenie granic synonimii rozumianej jako odpowiedniość znacze
niowa wyrażeń ( szukanie wyrażenia bardziej odpowiedniego) wydaje się 
prostsze od opisywanego wcześniej pojmowania' synonimii . I tu mamy do 
czynienia z synonimią funkcjonującą w kontekście. Wszak o znaczeniu 
można mówić tylko na podstawie analizy zdania. W zależności jednak od 
zaloże11 badawczych można widzieć dwa podstawowe typy synonimii: syno
nimię zda11 skonstruowanych przy użyciu odmiennych reguł syntaktycznych 
oraz synonimię zda11, w których tylko określona pozycja syntaktyczna wy
pełniana jest przez różne jednostki leksykalne ( w takim wypadku zwykle 
mówi się o synonimii leksykalnej). 

Pierwszy typ synonimii tylko w części może być opisany. Chodzi nam 
o te konstrukcje, których odmienność wynika z zastosowania określonych 
reguł syntaktycznych, np. Jan cieszy się z wyjazdu kolegi = Wyjazd kolegi 
cieszy Jana = Jan cieszy się, Że kolega wyjechał. Ale nie zawsze możliwe 
jest sformułowanie transpozycyjnej reguły interpretującej zgodność seman
tyczną konstrukcji. Oto przykłady tego typu zdań: Anna ma anemię obok 
Anna ma mało czerwonych ciałek krwi; Jan jest gadułą obok Jan lubi dużo 
mówić; Jan jest fajtłapą obok Jan jest człowiekiem bardzo nieporadnym. 
Nie mamy systematycznego . opisu w obrębie składni takiej zgodności zna
czeniowej . Różnorodność zaś i nieprzewidywalność formalno-semantyczna 
uniemożliwia włączenie problematyki do leksykonu. 

Następny typ synonimii obwarowany jest koniecznością istnienia iden
tycznych kontekstów z jednym tylko nietożsamym elementem. W literaturze 
mówi się wtedy o synonimii leksykalnej. Oczywiście termin przyjmujemy, 
z zastrzeżeniem jednak, Że podstawą jest dalej synonimia dwóch zdań, z 
jedną tylko pozycją wymienną. Abstrakcyjnie pojęte tzw. znaczenie slow-
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nikowe jest przecież efektem analizy wielu kontekstów . .Jest to ważne dla 
rozumienia synonimii leksykalnej. Wymóg identycznych znaczeń słowniko
wych jest zbyt rygorystyczny i nawet jeśli pominąć kwestię jego zasadności, 
powoduje znaczne ograniczenie pojęcia synonimii. Przyjmijmy, że tzw. zna
czenie leksykalne jest wymodelowanym, za.tern uproszczonym abstraktem, 
który uaktywnia się w wzbogaconej postaci w konkretnym kontekście. Za
tem jeśli nawet znaczenia słownikowe nie przystają dokładnie do siebie, 
konkretne konteksty pozwalają na identyfihcję treściową i to na identyfi
kację pełną - są to wtedy synonimy dokładne i totalne ( w ujęciu J. Lyonsa 
i J. D. Apresjana6 ). Jeże· zatem włączymy kontekst do analizy synonimów, 
dalsza klasyfikacja może opierać się tylko na jego rozległości. 

Tradycyjnie rozumiane synonimy dokładne rozpatrywane są na tle kon
tekstu minimalnego, czyli zdania zawierającego wypełnione obligatoryjne 
pozycje (zdania możliwego do zrozumienia bez konsytuacji). Takie właśnie 
rozumienie synonimii potwierdza zdecydowana większość przykładów po
mieszczonych w Słowniku S. Skorupki oraz W. Cienkowskiego, choć obaj 
autorzy do tytułu ostrożnie wprowadzili termin wyraz bliskoznaczny. 

Ale zakres synonimii można znacznie poszerzyć, gdy weźmie się pod 
uwagę kontekst neutralizujący różnice między z pozoru dość oclleglymi zna
czeniowo leksemami. Oto przykłady ilustrujące opisywane zjawisko: 

l. P od miastem płynęła mała rzeczka. Był to właściwie ściek, wydający
OKROPNY, BRZYDI<l, WSTRJ;)TNY, OHYDNY, PASKUDNY, PRZY
KRY zapach. 

2. Tak wiele obiecywał sobie po zwyżce kttrsu. Zaskoczy! go spadek akcji.
To dla niego TRAGEDIA, DRAMAT, SZOK, CIOS, KLF;Sl{A. 

3. Jan jest asystentem ocl trzech lat. Otrzymał już dwie nagrody mini
sterialne. Mówi się, że jest pracownikiem BA RDZO DOBRY/V!, DOS/{O
NALYM, WSPANIALYM, ZDOLNYM, PIERWSZORZJ;)DN't'M, ZNA KO
M/TYM. 

Mamy nadzieję, że dotychczasowe rozważania dość jasno określają naszą 
postawę. Wydaje się, że ostrożne i zawężające granice synonimii stanowisko, 
choć z punktu widzenia teorii bezpieczne, nie jest jednak najlepsze, gdy cho
dzi o potrzeby korzystającego ze słownika. Użytkownik słownika oczekuje 
wskazówki wtedy, gdy szuka stosownego leksemu uwikla11ego w kontekst, 
zwykle, a może zawsze, wykraczający poza zdanie minimalne. Dlatego też 
uważamy, że posługiwanie się tylko synonimią leksykaluą w kontekście mini
malnym nie jest wystarczające. N a.leży wyjść poza, te sztywne ramy i sięgnąć 
do kontekstu szerszego. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że pojawi 
się poważny problem sprecyzowania rozległości owego kontekstu a także 
- technicznych rozwiąza.11 leksykograficznych, umożliwiających realizację
powyższego postulatu. Pewną próbą znalezienia właściwej drogi może być
prezentowana już w naszym tekście procedura posługiwania się trójkowymi
szeregami zdaniowymi, co w słowniku można by pokazać przez wskazanie

6 J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa. Warszawa 1975, s. 488-496; J. D. Apresjan, Semantyka 

leksykalna. Synonimiczne środki języka. Wroclaw, Gda1\sk 1980, s. 277-327. 
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ogólne typu: ulatniać się i parować, zanurzyć i włożyć (gdy mowa o pły
nach), ostrzyć i temperować (gdy mowa o ołówku), blisko i o miedzę (gdy 
mowa o przestrzeni), wkrótce i lada dzień/godzina/minuta (gdy mowa o 
czasie). Trudno nam, nie-leksykografom, wskazywać fachowcom techniczne 
sposoby zmierzające do realizacji teoretycznych postulatów. Wierzymy, że 
wypracowanie właściwych metod badawczych jest możliwe. 

Wzorem postulowanego nowego słownika synonimów powinno być ra
czej dzieło S. Skorupki7 , choć w nieco innej wersji - wersji śmielszej, bez 
zbędnej ostrożności. Naszym więc zdaniem w tytule słownika powinien zna
leźć się termin synonim, a nie wyraz bliskoznaczny. Jest to umotywowane 
teoretycznie, jeśli założy się, że zawarte w słowniku jednostki rozpatrywane 
będą w rozszerzonym kontekście. Sprawi to, że funkcjonować one będą jako 
synonimy dokładne. 

Następnym problemem dla autorów słownika synonimów jest ustalenie 
zasobu zestawianych ze sobą wyrażeń. Chodzi nam tu o pojęcie jedno
stki leksykalnej, która przecież bywa także połączeniem frazeologicznym. 
Jak wiadomo, w zależności od punktu widzenia połączenia frazeologiczne 
stanowią klasę bądź ściśle wyznaczoną, bądź też mocno rozmytą. Wydaje 
się, Że rozsądnym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie tylko tych połączeń, 
które mają charakter idiomatyczny, zatem których znaczenia nie można wy
prowadzić drogą analizy poszczególnych składników. Ryzykowne natomiast 
byłoby włączanie związków typu opuścić dom, opuścić kraj w znaczenia.eh 
'wyprowadzić się', 'emigrować', zwrócić koszty w znaczeniu 'refundować'8

• 

Nie twierdzimy, że te połączenia nie są sfrazeologizowa.ne. Ale droga ta pro
wadzi prosto do definicji słownikowych, które przecież ze swej natury są 
wyrażeniami ekwiwalentnymi semantycznie, są za.tern synonimiczne w sto
su n ku do definiendum, a także często zawierają związki konieczne z punktu 
widzenia formalnego. 

Jak wynika z naszych rozważa11, granice synonimii, w zależności od przy
jętych założeń, mogą objąć albo bardzo niewielki wycinek leksyki, albo też 
swym zasięgiem mogą zagarnąć znaczną jej część. I od arbitralnej decy
zji leksykografa zależy zawartość leksykonu. Marny nadzieję, Że nasze tekst 
będzie wstępem do dyskusji nad teoretycznymi założeniami, kształtem, za
wartością, technicznymi rozwiązaniami nowego, oryginalnego słownika pol
skich synonimów. 

Summary 

Lexicographic practice illustrates numerous cliscrepancies in the comprehension 
of synonym. This is the reason why dictionaries of synonyms are often clifferent in 
terrns of their con tent. The article is a brief analysis of various kin ds of synonyrns. 

The first type is basecl on referential unity. The authors believe that establishing 

limits for synonymity unclerstoocl in this way is irnpossible. In the second type, 

7 Pomieszczony w Praktycznym słowniku wyrazów bliskoz,wcznych W. Cienkowskiego zbiór 

wyrazów wydaje się zbyt ograniczony. 
8 Przykłady wzięte ze Słownika synonimów ... , op. cit. 
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equivalence of sentences was distinguished. Some of them can be described by 
means of syntax, others seem to be unpredictable. Lexical synonymity embraces 
those elements which can be substituted without violating the sense of the w hole 
sentence construction. It is these units that ought to be contained in a dictionary 
of synonyms. 

The words referred to as synonymous can be regarded as representing abso
lute synonymity, if they are analysed in a context w ich is broader than minimum. 
Therefore, the authors postulate that a dictionary of synonyms should take into 
account a wicler contextual background, hence extending the bounclaries of syno
nymy (understood in a ver narrow sense). 




