


Metodologie językoznawstwa.  
Filozoficzne i empiryczne  

problemy w analizie języka





Metodologie językoznawstwa. 
Filozoficzne i empiryczne 

problemy w analizie języka

Pod redakcją 
Piotra Stalmaszczyka

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2010



Redakcja naukowa Folia Linguistica Anglica
Piotr Stalmaszczyk, Sylwia Dżereń-Głowacka

Recenzenci
prof dr hab. Marek Cybulski
prof dr hab. Piotr Cap

Redakcja naukowa
Piotr Stalmaszczyk

Projekt okładki, opracowanie typograficzne i skład
Mateusz Poradecki

Korekta
Monika Poradecka

ISBN 978-83-7525-352-8



5

Spis treści

Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Andrzej Biłat

Jaka ontologia języka?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Andrzej Pawelec

Językoznawstwo kognitywne a hermeneutyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Janusz Maciaszek

Trzy typy teorii znaczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Maciej Witek

Między inferencjonizmem i antyinferencjonizmem: spór o naturę kompetencji 
komunikacyjnej po odkryciu zjawiska niedookreślenia językowego  . . . . . . . . .  63

Izabela Szymańska

Semantyka ram: rozwój koncepcji i kierunki zastosowań  . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Jacek Perlin

Metodologie etymologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Adam Pawłowski

Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu 
współczesnego językoznawstwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

Agnieszka Kułacka

Modelowanie matematyczne w językoznawstwie. Na przykładzie 
statystycznych praw językowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Maciej Piasecki

Automatyczne wydobywanie wiedzy o semantyce języka naturalnego 
z korpusów tekstu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Indeks osób i pojęć  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183





7

Wstęp

Filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu przez środki naszego języka.
Ludwig Wittgenstein, Dociekania Filozoficzne, § 109

Cały jednak kłopot polega na tym, że walka ta może się dokonać,  
jedynie za pomocą samego języka.

Hannah Arendt, Myślenie, 2002: 166

Językoznawstwo, jako jedna z nauk szczegółowych, jest niezależne od filozofii. Jed-
nocześnie jednak podstawowe pytania językoznawcze, pytania o naturę języka i zna-
czenia albo o  relacje pomiędzy rzeczywistością a  językiem, mają zdecydowanie fi-
lozoficzne pochodzenie. Doskonałym przykładem najwcześniejszego filozoficznego 
namysłu nad problemami językowymi jest Kratylos Platona, powszechnie uważany 
za najstarszy (w tradycji europejskiej) traktat językoznawczy. W dialogu tym pojawia 
się wczesna filozofia języka, znaczne miejsce zajmują rozważania dotyczące istoty 
znaczenia oraz nazw własnych, a także pochodzenia języka. Według André Comte-
Spontville’a lingwistyka powstała na skutek zerwania z filozofią języka, podobnie jak 
socjologia na skutek zerwania z filozofią społeczną. Powołując się na sformułowanie 
Gastona Bachelarda, Comte-Sponville (2007: 120) mówi w tym kontekście o „episte-
mologicznym cięciu”. Nie przesądzając o słuszności tego stanowiska, warto zauwa-
żyć, że według najnowszych opracowań dotyczących filozofii języka, jej podstawowe 
pytania dotyczą problemów znaczenia, rozumienia i komunikacji (Davies, 2006: 29), 
co oznacza, że filozofowie zajmują się trzema szerokimi obszarami języka — skład-
nią, semantyka i pragmatyką (Martinich, 2009: 1). Na jeszcze inny charakter relacji 
zachodzących pomiędzy filozofią a językiem zwraca uwagę przywołany w motcie Lu-
dwig Wittgenstein, mówiąc o opętaniu umysłu przez środki naszego języka i o walce 
z tym opętaniem, którą prowadzi filozofia. Według niego to właśnie filozofowie spro-
wadzają słowa „z ich zastosowań metafizycznych z powrotem do użytku codzienne-
go” (Dociekania filozoficzne, § 116). Ale, jak przytomnie zauważyła Hannah Arendt, 
walkę z owym opętaniem (dodajmy, iż „domniemanym”) można prowadzić jedynie za 
pomocą samego języka. Z tego dwugłosu filozofów można wyprowadzić wskazówki, 
niekoniecznie zgodne z intencjami samych autorów (to zastrzeżenie dotyczy zwłasz-
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cza Wittgensteina), co do konieczności wszechstronnego badania i  analizy języka, 
zarówno jako systemu, jaki i jego różnych użyć we wszelkich możliwych kontekstach, 
czyli do dopełnienia rozważań filozoficznych badaniami empirycznymi.

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (wcześ-
niej Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa) Uniwersytetu Łódzkiego 
seminaria naukowe poświęcone metodologiom językoznawstwa (Łódź 2004, 2006, 
2008) owocują nie tylko niezwykle ciekawymi wykładami i dyskusjami, ale także 
publikacjami o  charakterze zaawansowanych podręczników akademickich. Niniej-
szy tom kontynuuje szereg wątków wprowadzonych w publikacjach wcześniejszych 
(Stalmaszczyk (red.), 2006; 2008), ale jednocześnie podnosi szereg nowych proble-
mów istotnych dla badań językoznawczych, zarówno teoretycznych, jak i w wymia-
rze bardziej stosowanym. Poszczególne rozdziały koncentrują się na szeroko pojętych 
problemach filozoficznych oraz empirycznych, niektóre mają charakter przeglądowy, 
inne zdecydowanie bardziej autorski. O doborze podejść badawczych oraz prezento-
wanych tekstów decydowała, pojęta w duchu Carnapa¸ zasada tolerancji.

Andrzej Biłat stawia pytanie o ontologię języka, czyli ontologię uprawianą w kon-
tekście filozofii języka i  omawia cztery paradygmaty, w  ramach których jest ona 
rozwijana współcześnie. Te cztery paradygmaty to: metafizyczny, logiczny, infor-
matyczny i  semantyczny. Najbardziej związany z  typowymi zagadnieniami filozo-
fii języka jest paradygmat semantyczny, pozwalający na cztery podejścia badawcze 
(lingwistyczno-składniowe, lingwistyczno-kwantyfikatorowe, logiczno-składniowe, 
logiczno-kwantyfikatorowe). Zasadnicza część rozdziału poświęcona jest przeglądo-
wi tych podejść. W kolejnym rozdziale, o charakterze bardziej filozoficznym, Andrzej 
Pawelec omawia hermeneutyczną wizję języka oraz pokazuje, jak z perspektywy her-
meneutycznej można ująć językoznawstwo, zwłaszcza językoznawstwo kognitywne 
drugiej generacji. Inspiracje hermeneutyczne pozwalają ujawnić ograniczenia para-
dygmatu mentalistycznego.

Janusz Maciaszek przedstawia, z perspektywy logiczno-filozoficznej, trzy typy te-
orii znaczenia. Pierwsza teoria wywodzi się od Arystotelesa i  jego interpretatorów 
i  jest to teoria oparta na definicji wyraźnej terminu „znaczenie”, w  drugiej teorii 
termin ten występuje w uznawanych postulatach, natomiast teorie trzeciego typu nie 
operują terminem „znaczenia”. Inne spojrzenie na znaczenie oferuje Maciej Witek, 
który wprowadza w spór między inferencjonizmem a antyinferencjonizmem o naturę 
kompetencji komunikacyjnej. Spór między tymi dwoma konkurencyjnymi ujęciami 
zaistniał w wyniku sformułowania tezy o niedookreśleniu językowym.

Dwa kolejne rozdziały mają charakter zdecydowanie językoznawczy. Izabela Szy-
mańska przedstawia rozwój koncepcji semantyki ram (semantic frames), rozumia-
nych jako sposób organizacji wiedzy pozwalającej człowiekowi interpretować nowe 
doświadczenia. Współczesne odmiany semantyki ram koncentrują się z jednej stro-
ny na semantyce leksykalnej, z drugiej zaś na badaniu mechanizmów interpretacji 
w tekstach. Dalsze części rozdziału omawiają możliwe kierunki zastosowań seman-
tyki ram, między innymi w obrębie leksykografii komputerowej, w analizie tekstu 
oraz analizie i krytyce tłumaczenia. Krótki rozdział Jacka Perlina dotyczy etymologii 
i metodologii ustaleń etymologicznych.

Trzy ostatnie rozdziały podejmują tematykę empiryczną. Adam Pawłowski kon-
frontuje empiryczne i ilościowe metody badań z naukowym statusem współczesnego 
językoznawstwa. Rozdział łączy rozważania ogólnometodologiczne z opisem różnych 
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orientacji badawczych w lingwistyce (od psycholingwistycznych po matematyczno-
statystyczne i inżynieryjne). Te dwie ostatnie orientacje są tematem rozdziałów zamy-
kających książkę. Agnieszka Kułacka wprowadza problem modelowania matematycz-
nego w językoznawstwie na przykładzie statystycznych praw językowych, natomiast 
Maciej Piasecki zajmuje się jednym z centralnych zagadnień w inżynierii lingwistycz-
nej, czyli automatycznym wydobywaniem wiedzy o  semantyce języka naturalnego 
z korpusów tekstów.

Wszystkie rozdziały mają bogatą literaturę przedmiotu (również z  uwzględnie-
niem pozycji w języku polskim), co powinno ułatwić dalsze samodzielne studiowanie 
wybranych zagadnień.

Większość przedstawionych tu tekstów została zaprezentowana podczas semina-
rium naukowego pt. „Metodologie językoznawstwa III” zorganizowanego w maju 
2008 roku przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i  Ogólnego Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Jestem wdzięczny wszystkim Autorom za przedstawienie referatów 
i opracowanie tekstów, uczestnikom seminarium za ciekawą i stymulującą dyskusję, 
mojemu Koledze z Katedry, Ryszardowi Rasińskiemu, za pomoc przy zorganizowa-
niu seminarium, a dr Mateuszowi Poradeckiemu za opracowanie redakcyjne, typo-
graficzne i projekt okładki.
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Jaka ontologia języka?
Andrzej Biłat
WSPA w Lublinie

Każda niepołączona wypowiedź oznacza albo substancję, 
albo ilość, albo jakość, albo stosunek, albo miejsce, albo czas, 
albo położenie, albo stan, albo działanie, albo doznawanie.

Arystoteles, Kategorie1

Rozpoczynamy teraz naukę o własnościach wszystkich w ogóle przedmiotów,
zwaną ontologią. […] Łatwo można zrozumieć, że będzie ona zawierać
wszystkie podstawowe pojęcia i podstawowe sądy naszego poznania a priori.

Immanuel Kant, Wykłady z metafizyki2

Poszukiwania najprostszego, najjaśniejszego, ogólnego wzoru kanonicznej notacji
nie należy odróżniać od poszukiwania ostatecznych kategorii,
od szkicowania najogólniejszych cech rzeczywistości.

Willard Van Orman Quine, Słowo i przedmiot3

1. Wstęp

Ontologia jest studium podstawowych kategorii bytów i  relacji między nimi.4 Jej 
celem jest porządkujący opis ogółu wszelkich bytów, dostarczający odpowiedzi na 
pytanie Co istnieje?5

Ontologia języka jest ontologią uprawianą w kontekście filozofii języka. Jej pod-
stawowym zadaniem jest rekonstrukcja systemu kategorii i relacji ontologicznych wy-
znaczonych przez uniwersalne wyrażenia języka naturalnego.

1 Arystoteles (1990: 34). Zwrot „niepołączona wypowiedź” należy w  tym kontekście rozumieć jako 
„wyraz prosty”.

2 Kant (1997: 140).
3 Quine (1999: 187).
4 Podobne określenia występują w pracach: Smith (2003: 155) i Gracia (1999: 147).
5 Por. Quine (1969: 9).
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Termin „ontologia języka” (w  skrócie: OJ) nie jest dość często stosowany we 
współczesnej literaturze filozoficznej.6 Jest natomiast terminem wygodnym i z tego 
względu wart jest — jak się wydaje — upowszechnienia.

OJ nie jest też, jak dotąd, wyraźnie wyodrębnionym działem filozofii języka. Jest 
zespołem specyficznych zagadnień, istotnie wzbogacających pragmatyczną problema-
tykę (okazjonalności, postaw zdaniowych, presupozycji, implikatury, aktów mowy 
itd.), typową dla (analitycznej) filozofii języka ostatnich dziesięcioleci. Problematyka 
OJ obejmuje zasadniczo kwestie związane z kategorią schematu pojęciowego leżące-
go u podstaw języka naturalnego.

OJ dostarcza intuicyjnej ontologii dodatkowych metod, w szczególności kryterium 
oceny rozstrzygnięć ontologicznych. Zgodnie z tym kryterium dobra odpowiedź na 
pytanie Co istnieje? jest odpowiedzią uzasadnioną i/lub użyteczną w dobrej filozofii 
języka.

OJ nie powinna być utożsamiana z  całą ontologią analityczną. Przedstawiciele 
filozofii analitycznej zgadzają się wprawdzie z tezą o językowym uwarunkowaniu on-
tologii, na ogół jednak nie utożsamiają filozofii z filozofią języka (znanym wyjątkiem 
była „oksfordzka” szkoła filozofii lingwistycznej). Tezy, iż wszelkie rozważania z za-
kresu analitycznej ontologii są częścią ontologii języka, trudno byłoby dziś skutecznie 
bronić (uwzględniając choćby fakt analitycznej ontologii nauki).

Poszczególne wersje OJ są mniej lub bardziej sformalizowane (zależnie od stop-
nia teoretycznego zaawansowania i przyjętej koncepcji roli logiki w analizie języ-
kowej). Przykładem niesformalizowanej OJ jest metafizyka opisowa Petera Strawso-
na7, częściowo sformalizowanej — teoria prawdy dla języka naturalnego Donalda 
Davidsona8, a w pełni sformalizowanej — ontologia i mereologia Stanisława Leś-
niewskiego9.

Celem tego rozdziału jest objaśnienie istoty funkcjonujących współcześnie para-
dygmatów w OJ (w pierwszej części), usystematyzowanie podejść badawczych OJ, 
stosowanych w ramach paradygmatu semantycznego (ogólnie w drugiej części), ze 
szczególnym uwzględnieniem podejścia logiczno-kwantyfikatorowego (zasadniczo 
w części trzeciej).10

6 W  ostatnich latach zwrot ten pojawił się w  tytule książki Fox (2000). Książka ta zawiera pewien 
sformalizowany system teorii własności. Rozważania metaontologiczne są w niej ograniczone do kil-
ku luźnych uwag i nie zawierają żadnych definicji terminów „ontologia”, „ontologia języka” ani też 
„ontologia języka naturalnego” (ontology of natural language). Zwroty te są natomiast często używane 
w badaniach z zakresu computer science.

7 Zob. np. Strawson (1980), Strawson (1994).
8 Zob. np. Davidson (1995).
9 Wprowadzenie w formalne zagadnienia ontologii Leśniewskiego zawiera m.in. podręcznik Borkow-

skiego (1991: 187–199), a w formalne zagadnienia mereologii — pierwszy rozdział monografii Pie-
truszczaka (2000: 7–60). Według Borkowskiego, „ontologia Leśniewskiego lepiej odpowiada języko-
wi naturalnemu niż rachunek predykatów. Słówko jest, będące jej terminem pierwotnym, występuje 
we wszystkich bardziej rozpowszechnionych językach naturalnych. W językach tych występują nazwy 
ogólne, jednostkowe i puste; w ontologii Leśniewskiego za zmienne nazwowe można podstawiać na-
zwy ogólne, jednostkowe i puste, podczas, gdy w rachunku predykatów za zmienne nazwowe można 
podstawiać tylko nazwy jednostkowe” (tamże, s. 199). Do klasy sformalizowanych ontologii języka 
naturalnego zaliczane są też niektóre systemy ontologii informatycznej, np. DOLCE.

10 OJ, w znaczeniu przyjętym w tym rozdziale, należy odróżnić od ontologii przedmiotów językowych 
(znaków, ich semantycznych korelatów, ekstensji, intensji, czynności językowych itd.). Tego typu roz-
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2. Paradygmaty ontologii języka

Współczesna ontologia, w  szczególności OJ, jest najczęściej uprawiana w  ramach 
jednego z czterech paradygmatów: metafizycznego, logicznego, informatycznego lub 
semantycznego. Ponieważ ostatni z nich jest najbardziej związany z  typowymi za-
gadnieniami filozofii języka, może być zdefiniowany jako OJ w  ścisłym, węższym 
znaczeniu.

Paradygmat metafizyczny. W  ramach tego paradygmatu ontologia jest teoretyczną 
podstawą metafizyki, w jednym z dwóch znaczeń tego słowa, „leibnizjańskim” lub 
„kantowskim”.

W wariancie „leibnizjańskim” ontologia jest teorią bytów nie tylko realnych, ale 
także czysto możliwych, ewentualnie też idealnych i fikcyjnych (chętnie rezygnuje się 
tu z terminu „byt” na rzecz terminu „przedmiot”); z kolei metafizyka dotyczy bytów 
wyłącznie realnych. W tym ujęciu uniwersum metafizyczne jest fragmentem uniwer-
sum ontologicznego.

W wariancie „kantowskim” ontologia jest czysto analityczną częścią ogólnej teorii 
bytów, a więc częścią, której celem jest objaśnienie i systematyzacja podstawowych 
pojęć metafizyki. Metafizyka jest tutaj pewnym nieanalitycznym (syntetycznym) roz-
winięciem ontologii.

Powyższa koncepcja ontologii przyjmuje we współczesnej filozofii języka postać 
analiz podstawowych kategorii języka naturalnego, prowadzonych w kontekście roz-
ważań metafizycznych o  charakterze eksplanatywnym („leibnizjańskim”) bądź de-
skryptywnym („kantowskim”).

Przykładem eksplanatywnej wersji OJ są wyjaśnienia Davida Lewisa i Saula Krip-
kego zjawisk językowych związanych z modalnością (w szczególności powszechnego 
użycia zwrotów modalnych oraz wyrażeń oznaczających „sztywno” i „niesztywno”) 
w kategoriach światów możliwych, a także analizy kategorii zdarzeń i czynności, zwią-
zane z  logiczną teorią przysłówków Donalda Davidsona.11 Z  kolei przykładem de-
skryptywnej wersji OJ jest koncepcja Strawsona metafizyki opisowej jako analizy języ-
kowej zmierzającej do uwyraźnienia podstawowej struktury naszego myślenia.12

Dodajmy, że z omawianym paradygmatem często wiąże się idea, że ontologia jest 
rodzajem unaukowionej metafizyki.13 Istnienie tych dwóch typów refleksji o naturze 
bytu, spekulatywno-metafizycznej i naukowo-ontologicznej, jest widoczne już u Pla-
tona oraz — zwłaszcza — u Arystotelesa. Metafizyka Stagiryty jest dziełem typowo 
metafizycznym, a Kategorie — ontologicznym.14

ważania, również opatrywane nazwą „ontologia języka”, są niekiedy inspirowane klasycznymi kon-
cepcjami filozoficznymi; zob. np.: Smith (1987), Sarbo, Farkas (2001).

11 Zob. np. artykuły Lewisa, Kripkego i Davidsona, zamieszczone w: Szubka (red.), (1995).
12 Por.: Strawson (1960: 263), Szubka (red.), (1995: 65–66), Strawson (1980).
13 W przeciwieństwie do starożytnego wyrazu „metafizyka” (o wiele starszego od wyrazu „ontologia”, 

który pojawił się dopiero w XVII w.) termin ten od początku swojej filozoficznej kariery chętnie był 
stosowany w celu podkreślenia związku ontologii z nauką. Świadczy o tym tytuł dzieła Johanna Chri-
stiana Wolffa, dzięki któremu termin ten wszedł na stałe do słowników filozoficznych: Philosophia 
Prima sive Ontologia methodo scientifica pertractata quo omnis cognitionis humanae principia conti-
nentur (pierwsze wydanie w 1730 r., potem wznawiane co kilka lat).

14 Pomimo tych różnic w treści terminów „ontologia” i „metafizyka”, nierzadko używa się ich zamiennie. 
Przykładami rozważań, które zasługują raczej na miano „metafizycznych”, są współczesne dyskusje fi-
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Paradygmat logiczny. Idea ontologii jako „unaukowionej metafizyki” przyjmuje nie-
kiedy postać tezy o identyczności ontologii z przedmiotowo zinterpretowaną logiką 
formalną. Ujęcie to ma swoje źródło w koncepcji logiki Gottloba Fregego i Bertranda 
Russella, według których logika wyższych rzędów jest w istocie najogólniejszą teorią 
rzeczywistości. Za nimi wielu autorów, w tym Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Cze-
żowski, a zwłaszcza Józef Bocheński oraz — w ostatnich latach — Nino Cocchiarel-
la, rozwijali podobne stanowisko. Oto kilka reprezentatywnych wypowiedzi.

[…] Jeżeli Arystotelesowską definicję teorii naczelnej […] interpretować w du-
chu „ogólnej teorii przedmiotów”, wtedy zarówno co do brzmienia, jak co do 
sensu można ją zastosować do rachunku nazw w ujęciu Leśniewskiego. [Kotar-
biński, 1961: 253] Prawa logiki formalnej należą do dziedziny ogólnej teorii 
przedmiotów. [Kotarbiński, 1961: 534].

Urzeczywistnia ona [metafizyka aksjomatyczna — przyp. A. B.] w swoisty spo-
sób ideał metafizyki dedukcyjnej, przyświecający Kartezjuszowi i Spinozie, ale 
zarazem ma rysy wspólne zarówno z koncepcją Platońską, jak i Arystotelesow-
ską metafizyką. Z Platonem ma to wspólne, że jest logiką i metafizyką zarazem; 
jak Platońska dialektyka była teorią pojęć i teorią idei, tak i nowoczesna logika 
zdaje sobie sprawę z tego, że może być interpretowana bądź jako nauka o związ-
kach międzyzdaniowych i międzynazwowych, czyli logika [właściwa — przyp. 
A. B.], bądź jako teoria podająca najogólniejsze własności przedmiotów, co Ary-
stoteles miał za cel w swej pierwszej filozofii. Lecz obraz świata, który daje logi-
ka nowoczesna, jest różny od obrazu Platońsko-Arystotelesowskiego tak właś-
nie, jak różna jest nowoczesna logika od tamtej. [Czeżowski, 1998: 68].

Ontologia jest po prostu najbardziej abstrakcyjną teorią przedmiotu w ogóle 
[…], jest niczym innym jak logiką formalną. Lub ściślej, ontologia, tak jak się ją 
zazwyczaj uprawia, są to tylko prolegomena do aksjomatycznego traktowania 
tego samego przedmiotu w logice. [Bocheński, 1993: XXVII–XXVIII].

Ontologia formalna jest rezultatem połączenia intuicyjnych, nieformalnych me-
tod klasycznej ontologii z formalnymi, matematycznymi metodami współczes-
nej logiki symbolicznej […], jest systematycznym, formalnym, aksjomatycznym 
rozwinięciem logiki dowolnych form i sposobów bytowania […]. Logika może 
być odróżniona od formalnej ontologii, lecz wyłącznie w sensie logiki jako nie-
zinterpretowanego rachunku. [Cocchiarella, 1991]. Formalna ontologia łączy 
logiczne kategorie — w szczególności kategorie związane z predykacją — z ka-
tegoriami ontologicznymi. Celem formalnej ontologii jest konstrukcja lingua 
philosophica lub characteristica universalis, rozumiana — za pomocą pojęć ars 
combinatoria i calculus ratiocinator — jako część formalnej teorii predykacji. 
[Cocchiarella, 2007: 23].

lozofów analitycznych w ramach tzw. ontologii światów możliwych na temat egzystencjalnego statusu 
świata aktualnego (czy świat aktualny jest wyróżniony wyłącznie na tej podstawie, że jesteśmy jego 
mieszkańcami?) czy też dyskusje wokół niektórych szczegółowych zagadnień z zakresu tzw. ontologii 
umysłu. Por. Gracia, tamże.
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Wbrew widocznej w tych wypowiedziach tendencji do utożsamienia zakresów po-
jęć „system ontologii formalnej” i „zinterpretowany rachunek logiczny”, za wyraź-
nym odróżnianiem obu pojęć przemawiają następujące względy.

Podstawowe funkcje logiki i ontologii nie są tożsame. Zgodnie z tradycyjnym po-
jęciem tej pierwszej jako narzędzia poznania, głównym zadaniem logiki nie jest opis 
najogólniejszych cech rzeczywistości, lecz dostarczenie — możliwie neutralnego fi-
lozoficznie — narzędzia analizy poprawności wnioskowań oraz formalizacji teorii. 
Zatem logika i ontologia są to dwie odmiennie motywowane formy aktywności po-
znawczej.

Różne motywy konstrukcji systemów logiki i systemów ontologii wyznaczają róż-
ne struktury pojęciowe. Terminami pierwotnymi systemów logicznych są wyłącznie 
stałe logiczne (w standardowej logice są to: podstawowe spójniki logiczne, kwanty-
fikatory właściwe oraz predykat identyczności). Z kolei nawet w najbliższych logice 
teoriach o charakterze ontologicznym, takich jak teoria mnogości z  indywiduami, 
oprócz tych stałych występują zwykle jeszcze specyficzne stałe pozalogiczne (np. „na-
leży” i „jest zbiorem”). Najczęściej przyjmuje się, że predykaty te nie są definiowalne 
w systemach czysto logicznych.

Ponadto nawet gdybyśmy ograniczyli ontologię do teorii wyrażalnej w języku czy-
stej logiki (tj. języku logiki, pozbawionym stałych pozalogicznych), to i  tak musie-
libyśmy przyjąć, że specyficzne tezy ontologii, jako formuły nietautologiczne, nie 
są tezami logiki (prostym przykładem jest formuła $x$y(x ≠ y) głosząca, że istnieją 
przynajmniej dwa przedmioty). Zatem nawet najbardziej „zlogicyzowany” system 
ontologii nie może być utożsamiony z przedmiotowo zinterpretowanym systemem 
logicznym, pojętym jako układ tautologii.

Korekta rozważanej idei ontologii, uwzględniająca powyższe zastrzeżenia, prowa-
dzi do koncepcji „ontologii logicznej” jako bezpośredniego rozszerzenia przedmio-
towo zinterpretowanej logiki formalnej, w  szczególności — rozszerzenia w postaci 
logicznej teorii indywiduów, klas i relacji.

Zatem w  ramach omawianego paradygmatu OJ należy rozumieć jako logiczną 
ontologię języka, tj. ontologię logiczną budowaną w kontekście filozofii języka. Przy-
kładami pojęć rozważanych w tak rozumianej OJ są pojęcia bytu, związane z rozma-
itymi znaczeniami terminów „jest” i  „istnieje”, a  także kategoria sytuacji opisanej 
zdaniem.15

Paradygmat informatyczny. Inżynieria ontologiczna jest młodym i  niezwykle szybko 
rozwijającym się działem szeroko pojętej informatyki, związanym z projektowaniem 
i implementacją systemów pojęciowych reprezentujących podstawową strukturę re-
lacyjną danej dziedziny przedmiotowej. Takie systemy zwykło określać się obecnie 
w  informatyce „ontologiami”.16 Znaczenie konstrukcji tych systemów w  naukach 
technicznych objaśnia następujący cytat.

15 Klasycznym przykładem systemu logicznej OJ jest ontologia Leśniewskiego. Współczesnym przy-
kładem tak rozumianej OJ są analizy logiczno-lingwistyczne Jerzego Perzanowskiego. Zob. np. Pe-
rzanowski (1988). Warto przy okazji wspomnieć, że przynajmniej dwa wygodne terminy, używane 
w kontekście OJ, mianowicie „filozofia logiczna” i „ontologika”, zostały upowszechnione w języku 
filozoficznym przez Perzanowskiego. Przykład systemu logicznej ontologii sytuacji, uwzględniającej 
sposób funkcjonowania pojęcia sytuacji w języku naturalnym, zawiera artykuł Biłata (2009).

16 Termin „ontologia” jest dziś najczęściej używany w piśmiennictwie naukowym właśnie w tym zna-
czeniu. W lutym 2008 r. liczba wyników zapytania dla wyrazu „ontology” w wyszukiwarce Google 
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Analiza ontologiczna ujawnia strukturę wiedzy. […] Pierwszym krokiem na 
drodze do skonstruowania efektywnego systemu reprezentacji wiedzy […] jest 
wykonanie efektywnej analizy ontologicznej danej dziedziny. Kiepskie analizy 
prowadzą do niespójnych baz wiedzy […]. Objaśnienie terminologii umożliwia 
ontologii funkcjonowanie dla spójnych i jednolitych mechanizmów inferencyj-
nych […]. Ontologie umożliwiają dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) […]. 
Współdzielone ontologie (shared ontologies) mogą zatem stanowić podstawę dla 
szczegółowych języków reprezentacji wiedzy.17

Jak widać, filozoficzne i informatyczne systemy ontologii są podobne pod wzglę-
dem przypisywanych im funkcji poznawczych, różnice polegają głównie na sposobie 
ich praktycznego wykorzystania oraz na różnicy zakresów opisywanych dziedzin. 
Różnice te maleją zresztą w przypadkach podstawowych systemów ontologii infor-
matycznej (foundation ontology, top-level ontology, upper ontology), służących do 
opisu dowolnych dziedzin przedmiotowych.18 Najogólniejsze fragmenty zaksjomaty-
zowanych wersji niektórych spośród tych systemów (np. BFO) mogłyby być zaliczone 
równie dobrze do filozoficznej ontologii formalnej. Różnią je głównie konteksty ich 
konstrukcji i zastosowań: z jednej strony praktyczno-techniczne, z drugiej teoretycz-
no-poznawcze.

W konstrukcjach podstawowych systemów ontologii ważną rolę odgrywają ana-
lizy o  charakterze lingwistycznym (dotyczy to w  szczególności systemów DOLCE 
i WordNet). Ponadto istnieje wiele niepodstawowych systemów ontologii, dotyczą-
cych specyficznych (praktycznych) zagadnień języka naturalnego. Ogół tych analiz 
i zagadnień wyznacza informatyczny paradygmat OJ.

Paradygmat semantyczny. Jak wiadomo, w ontologii, a zwłaszcza w OJ, niezwykle waż-
ną rolę pełni semantyka. Ścisły związek rozważań ontologicznych i semantycznych 
widoczny jest już choćby w treści naszego motta. Arystoteles w kontekście typowo 
ontologicznych rozważań pisze najczęściej o bytach oznaczanych przez wyrażenia. 
Z kolei Kant traktuje ontologię jako naukę składającą się z  podstawowych sądów 
a priori. Kant miał tu zresztą na myśli sądy analityczne a priori (a więc sądy ekspliku-
jące jedynie znaczenia terminów), o czym świadczy następujący cytat:

Rozważania takie [dotyczące przedstawionej wcześniej tablicy katego-
rii — przyp. A. B.] są bardzo pożyteczne. Jeśli poza tym wyliczymy wszystkie 
predicabilia, które możemy w sposób zupełny zaczerpnąć z każdej dobrej onto-
logii (np. Baumgartena), i podporządkujemy je według klas kategoriom […], to 

wyniosła około 11 600 000, z których zdecydowana większość była związana z kontekstem informa-
tycznym, w lipcu 2009 r. liczba ta wynosiła już prawie 21 000 000.

17 Chandrasekaran et al. (1999: 21), cyt. za: Garbacz (2009). Choć inżynieria ontologiczna rozwija się 
dopiero od kilkunastu lat, liczba prac jej dotyczących jest ogromna. Porównanie ontologii inżynieryj-
nych z ontologią filozoficzną można znaleźć w: Trypuz, Garbacz (2007).

18 Do podstawowych systemów ontologii zalicza się obecnie przynajmniej kilka systemów, m.in. Cyc, 
BFO (Basic Formal Ontology, stworzony przez Barry’ego Smitha i jego współpracowników), DOLCE 
(Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering, skonstruowany przez Nicola Guari-
no i jego współpracowników), WordNet (zbudowany w oparciu o zasady psycholingwistyki, niezak-
sjomatyzowany, szeroko stosowany w badaniach nad procesami przetwarzania języka naturalnego) 
i SUMO (Suggested Upper Merged Ontology).
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w ten sposób powstanie czysto analityczna część metafizyki, która […] mogłaby 
poprzedzać część drugą (syntetyczną), a przez swą określoność i zupełność by-
łaby nie tylko pożyteczna, lecz dzięki systematyczności miałaby w sobie jeszcze 
nadto pewne piękno.19

I wreszcie Quine postulował użycie, jako głównej metody uprawiania ontologii, 
semantycznej w gruncie rzeczy techniki parafrazy zdań języka, w którym zobowią-
zania ontologiczne są nieujawnione, na język standardowej logiki kwantyfikatorów 
(język „kanonicznej notacji”), w którym te zobowiązania są widoczne.

Pomimo bliskiego związku ontologii z semantyką, istnieje między nimi dość istot-
na różnica: głównym przedmiotem ontologii, w przeciwieństwie do semantyki, nie 
są znaki, lecz byty, do których te znaki się odnoszą. Semantyka nie jest tożsama 
z  ontologią, choć jest istotnym — i  zapewne najważniejszym w  OJ — składnikiem 
metody ontologicznej.

Paradygmat semantyczny, jako najbliżej związany z  językoznawstwem i  typową 
problematyką filozofii języka, zostanie dokładniej omówiony w następnych częściach 
rozdziału.

3.  Podejścia badawcze w ramach paradygmatu semantycznego

Podstawą konstrukcji dobrego systemu ontologii jest naturalne kryterium odróżnia-
nia kategorii ontologicznych. Stosowane dotychczas w filozofii analitycznej kryteria 
można podzielić z jednej strony na lingwistyczne i logiczne, a z drugiej — na skła-
dniowe i kwantyfikatorowe. Kryteria składniowe polegają na przypisaniu (wszystkim 
lub tylko niektórym) kategoriom składniowym lub leksykalnym języka (naturalnego 
bądź języka logiki) odpowiednich kategorii ontologicznych. Natomiast według kry-
terium kwantyfikatorowego, kategorie ontologiczne są identyczne bądź z zakresami 
kwantyfikatorów wyrażanych przez pewne zaimki nieokreślone, bądź z  zakresami 
operatorów pytajnych wyrażanych przez niektóre zaimki pytajne.

Krzyżując oba rozróżnienia, otrzymujemy cztery podejścia badawcze: 1) lingwi-
styczno-składniowe, 2) lingwistyczno-kwantyfikatorowe, 3) logiczno-składniowe 
oraz 4) logiczno-kwantyfikatorowe. Głównym celem dalszych rozważań tej części 
jest egzemplifikacja każdego z tych podejść.

Podejście lingwistyczno-składniowe. Przykładem użycia tego typu kryterium jest gra-
matyczna interpretacja (pochodząca od F. A. Trendelenburga) teorii kategorii 
Arystotelesa, polegająca na przyporządkowaniu poszczególnym kategoriom nastę-
pujących części mowy: 1) SUBSTANCJA — rzeczownik, 2) ILOŚĆ — liczebnik, 
3) JAKOŚĆ — przymiotnik, 4) STOSUNEK — przymiotnik w  stopniu wyższym, 
5) MIEJSCE — przysłówek miejsca, 6) CZAS — przysłówek czasu, 7) POŁOŻE-
NIE — czasownik nieprzechodni, 8) STAN/POSIADANIE — czasownik przechod-
ni, 9) DZIAŁANIE — czasownik w stronie czynnej, 10) DOZNAWANIE — czasow-
nik w stronie biernej.20

19 Kant (1993: 116).
20 Trendelenburg (1846).
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Zestaw ten został na przełomie XIX i  XX wieku zredukowany przez Wilhel-
ma Wundta do czterech: 1) SUBSTANCJA (RZECZ) — rzeczownik, 2) TRWAŁA 
CECHA (PRZYMIOT) — przymiotnik i  liczebnik, 3) ZMIENNY STAN (RZE-
CZY) — czasownik, 4) STOSUNEK — przysłówki, przyimki, końcówki przypad-
ków, formy czasownikowe.21

Klasycznym zarzutem stawianym wobec tego rodzaju aprioryczno-filozoficznego 
podejścia w analizie kategorii języka naturalnego jest zarzut arbitralności.22 Możli-
wości jego uniknięcia mogłyby dostarczyć empiryczne badania zmierzające do okre-
ślenia uniwersalnych i definicyjnie pierwotnych znaczeń językowych występujących 
we wszystkich lub przynajmniej w większości języków etnicznych.

Takie badania zostały faktycznie podjęte w ramach językoznawczego programu 
badawczego Anny Wierzbickiej. Zgodnie z  dotychczasowymi ustaleniami badaczy 
realizujących ten program, do takich uniwersalnych znaczeń należą między innymi 
pojęcia: NIE, TEN SAM-INNY, JEDEN, DWA, WSZYSTKO, RODZAJ, CZĘŚĆ, 
TAKI-JAK, KIEDY, PRZED-PO, GDZIE, POD-NAD, KTOŚ, COŚ, TEN, MYŚLEĆ, 
WIEDZIEĆ, MÓWIĆ, ROBIĆ, ZDARZAĆ SIĘ, MÓC, Z POWODU.23

Ten podstawowy fragment „listy Wierzbickiej” dostarcza interesujących wska-
zówek w konstrukcji systemów ontologii formalnej, związanych z OJ. Po pierwsze, 
potwierdza naturalność i uniwersalność zwykłych stałych logicznych: negacji, iden-
tyczności i podstawowych kwantyfikatorów. Po drugie, potwierdza zwykłą intuicję, 
że dla użytkowników języka naturalnego wzorcowymi przykładami indywiduów 
są osoby („ktoś”, „ten ktoś”, „ktoś taki, jak” itd.) i zwykłe rzeczy („coś”, „to coś” 
itd.). Po trzecie, sugeruje uniwersalny charakter postulatu istnienia bytów intencjo-
nalnych, w  szczególności propozycjonalnych (jeżeli ktoś myśli o czymś, to istnieje 
przedmiot tej myśli; jeśli ktoś wie, że jest tak a tak, to istnieje coś, co jest przedmio-
tem tej wiedzy). I wreszcie, wskazuje na pewne naturalne kierunki badań ontologicz-
nych związanych z pojęciami: rodzaju, całości i części, relacji podobieństwa („bycia 
takim jak”), czynności, zdarzenia, myśli, wypowiedzi czy też relacji przyczynowo-
skutkowej.

Podejście lingwistyczno-kwantyfikatorowe. Użycie tego kryterium polega zasadniczo na 
rekonstrukcji listy kategorii ontologicznych, która odpowiada pewnym podstawo-
wym w języku naturalnym zaimkom nieokreślonym (wersja ściśle kwantyfikatorowa) 
lub zaimkom pytajnym (wersja erotetyczna).

Przykładem użycia wersji ściśle kwantyfikatorowej jest analiza Jaakko Hintikki 
podstawowych zaimków języka naturalnego: „kto”, „co”, „kiedy”, „gdzie”, „dlacze-
go”, „jak”, „ile” i „jaki”, jako kwantyfikatorów tego języka, a następnie utożsamienie 
ich zakresów z kategoriami: OSOBA, RZECZ, CZAS, MIEJSCE, RACJA, SPOSÓB, 
ILOŚĆ, JAKOŚĆ.24

21 Zob. Wojtysiak (2002: 104–105).
22 „Oto owych dziesięć kategorii Arystotelesa, z których robi się taką tajemnicę, jakkolwiek, prawdę 

powiedziawszy, niewielki z nich pożytek […] uważa się te kategorie za rzecz ustanowioną przez rozum 
i przez prawdę, a tymczasem są one całkowicie dowolne [..] ci bowiem [inni ludzie — przyp. A. B.] 
mogą z równą słusznością, każdy wedle swego sposobu filozofowania, uporządkować inaczej przed-
mioty swoich myśli.” (Arnould, Nicole, 1958: 61).

23 Zob. Wierzbicka (2006).
24 Hintikka (1983).
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Klasycznym przykładem wersji erotetycznej jest powiązanie przez Tadeusza Ko-
tarbińskiego Arystotelesowskich kategorii z  odpowiednimi zaimkami: SUBSTAN-
CJA — „co?”, 2) ILOŚĆ — „jak liczny?” lub „jaki duży?” 3) JAKOŚĆ — „jaki?”, 4) 
STOSUNEK — „względem czego?”, 5) MIEJSCE — „gdzie?”, 6) CZAS — „kiedy?”, 
7) POŁOŻENIE — „w jakim położeniu?”, 8) STAN/POSIADANIE — „jak się ma?”, 
9) DZIAŁANIE — „co czyni?”, 10) DOZNAWANIE — „czego doznaje?”.25

Podejście logiczno-składniowe. Podejście to polega na przypisaniu kategorii ontologicz-
nych kategoriom syntaktycznym (wszystkim lub tylko niektórym) danego systemu 
form logicznych. Wariantów tego podejścia jest wiele, a  ich wybór zależy od kon-
cepcji formy logicznej oraz metody ewentualnej redukcji kategorii (redukcja taka ma 
miejsce przy założeniu, że nie wszystkim kategoriom syntaktycznym odpowiadają 
kategorie ontologiczne).

Jeśli na przykład potraktujemy logikę fregowską (dokładniej — prawdziwościową 
logikę predykatów, pochodzącą od Gottloba Fregego) oraz logikę niefregowską (lo-
gikę predykatów z nieprawdziwościowym spójnikiem identyczności, skonstruowaną 
przez Romana Suszkę) jako dwa alternatywne systemy form logicznych, to w ramach 
omawianego podejścia będziemy dysponować przynajmniej dwoma alternatywnymi 
systemami OJ. Zgodnie z systemem fregowskim są dokładnie dwie kategorie ontolo-
giczne: przedmiotów (obejmuje semantyczne korelaty nazw jednostkowych oraz obie 
wartości logiczne) i funkcji (semantycznych korelatów funktorów). Zgodnie z syste-
mem niefregowskim są dokładnie trzy takie kategorie: przedmiotów (semantycznych 
korelatów nazw jednostkowych), sytuacji (semantycznych korelatów zdań) i funkcji 
(semantyczne korelaty funktorów).26

Przykładem logiczno-składniowego systemu kategorii jest teoria typów pocho-
dząca od Bertranda Russella (i wciąż odgrywająca we współczesnej OJ, zwłaszcza 
związanej z paradygmatem informatycznym, dość istotną rolę). Podejście to jest też 
popularne — głównie dzięki pracom Suszki — w polskiej literaturze logiczno-filozo-
ficznej.

Podejście logiczno-kwantyfikatorowe. Podstawą tego podejścia jest koncepcja ontologicz-
nych zobowiązań, pochodząca od Quine’a. Według Quine’a występowanie stałych 
nazwowych w języku nie jest logicznie istotne (ich użycie można zredukować do uży-
cia odpowiednich predykatów). Kanoniczną postacią odniesienia semantycznego jest 
odniesienie zmiennej nazwowej do przedmiotu będącego jej wartością; Quine powia-
da krótko: „być, to znaczy być wartością zmiennej” (Quine, 2000: 44). Podkreśla też, 
że podstawowym, logicznym środkiem wyrażenia faktu istnienia jest kwantyfikator 
egzystencjalny, wiążący zmienną nazwową w danej formule logicznej. Przyjmuje, że 
standardowy system formuł logicznych — logiki kwantyfikatorów pierwszego rzędu 
z identycznością — jest językiem „notacji kanonicznej”, czyli językiem form logicz-
nych, w którym każde sensowne zdanie języka naturalnego przyjmuje semantycznie 
przejrzystą postać, ujawniającą w szczególności wszystkie jego ukryte zobowiązania 
ontologiczne.

25 Jednocześnie Kotarbiński podkreśla pierwotnie semantyczny charakter kategorii Arystotelesa, zob. 
Kotarbiński (1961: 67–68).

26 Według Mieczysława Omyły „Ontologiczna podstawa logiki niefregowskiej jest wyrażona w powie-
dzeniu Suszki: cokolwiek istnieje, jest przedmiotem, sytuacją lub funkcją” (Omyła, 2009: 78).
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Są przynajmniej dwie wersje tej koncepcji. W pierwszej z nich, warunkowo-praw-
dziwościowej, zdania są metajęzykowo interpretowane w postaci odpowiednich wa-
runków prawdziwości. W drugiej, inferencyjnej, zdania języka naturalnego są bezpo-
średnio reprezentowane za pomocą odpowiednich formuł logicznych.

Podstawą wersji warunkowo-prawdziwościowej jest przekonanie, że właściwe za-
łożenia ontologiczne naszych wypowiedzi ujawniają się dopiero po dokonaniu ich pa-
rafraz w języku semantyki. Liczne przykłady tej wersji znajdujemy w zastosowaniach 
logiki filozoficznej w analizie intensjonalnych zdań języka naturalnego. Typowe anali-
zy tego rodzaju dotyczą najczęściej dwóch rodzajów zdań: a) z funktorami modalnymi 
i temporalnymi typu „możliwe, że”, „konieczne, że”, „było tak, że”, „będzie tak, że” 
itd., w wyniku których wyróżniano zwykle kategorie: INDYWIDUUM, MOŻLIWY 
ŚWIAT, INTERWAŁY CZASOWE, HISTORIE oraz relacje: BYCIE ODPOWIEDNI-
KIEM W MOŻLIWYM ŚWIECIE, BYCIE ALTERNATYWNYM ŚWIATEM MOŻ-
LIWYM, BYCIE WCZEŚNIEJSZYM, BYCIE RÓWNOCZESNYM;27 b) z czasow-
nikami intencjonalnymi (w ramach semantyki sytuacyjnej28 oraz formalnych teorii 
sądów i aktów mowy29), w wyniku których wyróżniano zwykle kategorie: OSOBA, 
SĄD (LOGICZNY), SYTUACJA, STAN RZECZY, oraz rozmaite relacje intencjonal-
ne (między osobami a treściami przekonaniowymi), w szczególności: MYŚLI, WIE, 
CHCE, CZUJE, WIDZI, SŁYSZY, MÓWI.30

Podejście warunkowo-prawdziwościowe ukazuje istotną rolę kategorii inten-
sjonalnych — zwłaszcza modalnych, temporalnych, kauzalnych i  przekonanio-
wych — w OJ.

4.  Zagadnienia związane z podejściem inferencyjnym

Użycie logiczno-kwantyfikatorowego kryterium istnienia w wersji inferencyjnej od-
bywa się zasadniczo w trzech etapach: a) wskazanie przykładów typowych dla języka 
naturalnego wnioskowań, ocenianych intuicyjnie jako dedukcyjne, b) trafna i  po-
prawna formalizacja tych wnioskowań, a następnie, na tej podstawie: c) wykazanie, 
że ich ontologicznymi zobowiązaniami są pewne ogólne tezy egzystencjalne. Sto-
sowanie tej metody szczególnie mocno wiąże semantyczny i  logiczny paradygmat 
ontologii.

Zasady trafnej formalizacji można zaczerpnąć (używając słów Kanta) z  każdej 
dobrej teorii formy logicznej (TFL), na przykład — teorii pochodzącej od Gilberta 
Harmana (Harman, 1993):

27 Np. zdanie „Możliwe, że Jan nisko upadł” jest interpretowane następująco: zdanie „Jan nisko upadł” 
jest prawdziwe w pewnym możliwym świecie, alternatywnym względem świata aktualnego.

28 Zob. zwłaszcza prace Jona Barwise’a, Johna Perry’ego i Keitha Devlina z tego zakresu.
29 Zob. np. Nowak (2003).
30 Dla tego typu zdań przyjmuje się zwykle, że wyrażają one pewien stosunek intencjonalny między oso-

bą a sądem wyrażonym w zdaniu podrzędnym (leżącym w zasięgu danego funktora intencjonalnego) 
lub sytuacją opisaną w tym zdaniu. Wskazana tu lista relacji jest zestawem elementarnych i uniwersal-
nych jednostek znaczeniowych, występujących w językach naturalnych w postaci czasowników men-
talnych (plus czasownik „mówić”). Zestaw ten został podany w pracy Goddard i Wierzbicka (red.), 
(2002).
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Wszelkie podejście do problemu formy logicznej musi zakładać, że TFL powin-
na wyjaśniać oczywiste przypadki wynikania poprzez ustalenie logicznych form 
zdań, reguł wynikania logicznego oraz listy aksjomatów pozalogicznych. Podej-
ście, którego będę tu bronić, zakłada także pięć dalszych zasad. […] (1) TFL musi 
przypisywać formy zdaniom w taki sposób, który dopuszcza (skończoną) teorię 
prawdy dla danego języka.. […](2) TFL powinna maksymalnie ograniczać nowe-
lizacje reguł logiki. W praktyce znaczy to, że reguły wynikania logicznego po-
winny być jak najbliższe regułom standardowej (pierwszego rzędu) logiki kwan-
tyfikatorów […] (3) TFL powinna maksymalnie ograniczać aksjomaty. […] (4) 
TFL powinna unikać przypisywania zdaniom danego języka zbędnych założeń 
ontologicznych. […] (5) TFL musi być powiązana ze składnią.31

Jako przykłady typowych metodologicznych zagadnień związanych z omawianym 
podejściem, przedstawię na zakończenie dwie kwestie: a) „optymalizacji” zasad TFL 
oraz b) metody analizy zdań przekonaniowych.

Kwestia „optymalizacji” zasad TFL. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim „optymali-
zacji” dwóch zasad sformułowanych przez Harmana — (2), którą można by nazwać 
„zasadą konserwatyzmu logicznego” oraz (3), którą z kolei można by nazwać „zasadą 
zachowania ogólności”. Wzorcowej ilustracji dla tego zagadnienia dostarcza porów-
nanie dwóch typów analiz zdań z przysłówkami: pochodzącego od Hansa Reichen-
bacha i pochodzącego od Davidsona. Rozważmy wnioskowanie.

Jan nisko upadł

Jan upadł

W celu wyjaśnienia intuicyjnej oceny jego formalnej poprawności najczęściej przy-
pisuje mu się, za Davidsonem, tego rodzaju schemat:

$x(CZYNNOŚĆ(x, jan)  UPADEK(x)  NISKI(x))

$x(CZYNNOŚĆ(x, jan)  UPADEK(x))

(pewna czynność Jana jest upadkiem i jest „niska”; zatem pewna czynność Jana jest 
upadkiem). Analiza zdań tego typu, które zostały użyte w tym wnioskowaniu, wyka-
zuje, że ich zobowiązaniem ontologicznym jest ontologiczna teza o istnieniu czynno-
ści (należących do zakresu zmienności zmiennej x). Dokładniejsza analiza podobnych 
zdań (m.in. z  tzw. przymiotnikami niepredykatywnymi) prowadzi do wyróżnienia 
kategorii: AGENS, ZDARZENIE, CHWILA/OKRES, a także relacji BYCIA DZIA-
ŁANIEM, POWODOWANIA, BYCIA WCZEŚNIEJSZYM.32

Zaletą analizy w stylu Davidsona jest utrzymanie minimalnego zbioru reguł logiki 
pierwszego rzędu, a więc zachowanie zasady (2) TFL. Jego wadą jest konieczność 
wprowadzenia w TFL, wbrew zaleceniu (3), aksjomatów pozalogicznych dotyczących 
predykatu CZYNNOŚĆ, ewentualnie szerszego pojęcia ZDARZENIA (jak pokazały 

31 Harman (1993: 89–90).
32 Zob. np. Davidson (1995: 90–92).
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dyskusje na ten temat, złożony okazał się zwłaszcza problem określenia trafnych wa-
runków identyczności dla zdarzeń).

Istnieje też alternatywny sposób wyjaśnienia formalnej poprawności omawianego 
wnioskowania. Sposób ten, pochodzący od Reichenbacha33, zakłada logikę drugiego 
rzędu. Jego użycie w rekonstrukcji omawianego wnioskowania daje schemat:

$P(P(jan)  UPADEK(P)  NISKI(P))

$P(P(jan)  UPADEK(P))

(pewna własność Jana jest jego „upadkiem” i  jest „niska”; zatem pewna własność 
Jana jest jego „upadkiem”). Schemat ten jest pod względem formalnym podobny do 
poprzedniego, z  tym, że zakłada kwantyfikację drugiego rzędu oraz nie wymaga 
wprowadzania w TFL pozalogicznych aksjomatów (a więc ma charakter reprezenta-
cji czysto logicznej).

Formalizacja Reichenbacha jest lepsza od formalizacji Davidsona, o  ile (w  ra-
zie konfliktu zasad (2) i  (3)) preferujemy walor ogólności związany z zasadą (3).34 
W przeciwnym razie, jeśli preferowany jest walor standardowości związany z zasadą 
(2), formalizacja w stylu Davidsona zostanie oceniona wyżej.

Podejście pochodzące od Reichenbacha sugeruje, że logika wyższego rzędu dostar-
cza lepszych objaśnień ontologicznych założeń języka naturalnego niż logika elemen-
tarna. Przekonanie to można wesprzeć wieloma przykładami. Rozważmy, dajmy na 
to, rozumowania.

Jan jest sędzią i Piotr jest sędzią. 
Bycie sędzią jest zawodem.

Jan i Piotr mają ten sam zawód.

Julia jest zawodowym muzykiem

Julia ma pewien zawód i jest muzykiem

Wyjaśnienie formalnej poprawności pierwszego z nich polega na przypisaniu mu 
schematu drugiego rzędu:

SĘDZIA(jan)  SĘDZIA(piotr)
ZAWÓD(SĘDZIA)

$P(P(jan)  P(piotr)  ZAWÓD(P))

33 Dokładniej, oba sposoby, również omówiony sposób „zdarzeniowy”, zostały wprowadzone już przez 
tego autora, zob. Reichenbach (1967: 153).

34 Warto podkreślić, że standardowa logika wyższych rzędów, w tym drugiego rzędu, zachowuje wszyst-
kie reguły logiki pierwszego rzędu i zasadniczo zachowuje jej pojęcie modelu (w pewnym sensie jej 
przedmiot pozostaje ten sam). Zatem rozszerzenie logiki standardowej na logikę wyższych rzędów nie 
narusza zasadniczo postulatów konserwatyzmu logicznego.
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Wyjaśnienie formalnej poprawności drugiego wnioskowania polega na przypisa-
niu mu schematu:

$P(P(julia)  P ⊂ MUZYK  ZAWÓD(P))

$P(ZAWÓD(P)  P(julia))  MUZYK(julia)

Kwestia wyboru metody analizy zdań przekonaniowych. Na zakończenie rozważań omówimy 
typ wnioskowań zawierających zdania z  funktorami przekonaniowymi (tj. zdania 
wyrażające postawy propozycjonalne lub zdania intencjonalne). Niektóre spośród 
tych wnioskowań wskazują na potrzebę użycia teorii, w której wartościami kwanty-
fikowanych zmiennych są byty propozycjonalne (uprzedmiotowione treści przekona-
niowe). Oto dwa typowe przykłady.

Jan wierzy w to, że Kraków jest stolicą Polski. 
Nieprawda, że Kraków jest stolicą Polski.

Jan wierzy w coś, co nie jest faktem

Jan twierdzi (to), że Kraków jest stolicą Polski. 
Jan ma zawsze rację.

Kraków jest stolicą Polski.

W celu wyjaśnienia trafności naszej intuicji, że wnioskowania te są formalnie po-
prawne (niezależnie od faktu, że są merytorycznie niepoprawne), wprowadźmy funk-
tor 〈〈…〉〉 („stanu rzeczy” lub „elementarnego sądu”) tworzący symbol treści przeko-
naniowej, mówiącej, że dana cecha przysługuje przedmiotowi lub dana relacja zacho-
dzi między przedmiotami. W szczególności, jeśli predykat dwuargumentowy R oraz 
nazwy jednostkowe c, d są terminami prostymi, to prawdziwa jest równość:

〈〈R, c, d〉〉 = to, że R(c, d).

Predykat „jest faktem” (lub równoważnie: „jest prawdą”) oznaczmy symbolem F. 
Następująca równoważność objaśnia znaczenie tego symbolu:

F(〈〈R, c, d〉〉) ≡ R(c, d)

Potrzebne są jeszcze pozalogiczne, dwuargumentowe predykaty przekonaniowe: 
Bel („wierzy”) oraz Ass („twierdzi”). Przyjmując, że zmienna s przebiega byty propo-
zycjonalne, analiza powyższych wnioskowań wygląda następująco.

Bel(a, 〈〈R, c, d〉〉)
¬R(c, d)

$s(Bel(a, s)  ¬F(s))
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Ass(a, 〈〈R, c, d〉〉)
"s(Ass(a, s) → F(s))

R(c, d)

Ta analiza dostarcza dość naturalnego wyjaśnienia faktu, że intuicyjnie oceniamy 
rozważane wnioskowania jako formalnie poprawne: wnioski wynikają z przesłanek 
na mocy przyjętego postulatu znaczeniowego dla funktora F oraz podstawowych re-
guł logiki kwantyfikatorów (generalizacji egzystencjalnej oraz dictum de omni).

Pełne wyjaśnienie faktu konkluzywności tego rodzaju wnioskowań uzyskamy, 
określając dokładnie logiczną naturę bytów będących wartościami zmiennej propo-
zycjonalnej s i odpowiadając na pytanie, w jakim systemie logiki to uściślenie znaj-
duje swój adekwatny wyraz. Na ogół przyjmuje się, że jest nim taki lub inny system 
logiki intensjonalnej. Okazuje się jednak, że istnieją wygodne, ekstensjonalne teorie 
bytów propozycjonalnych jako wartości pewnego typu zmiennych wyższego rzędu, 
w których tego typu wnioskowania mają adekwatne reprezentacje. Teorie takie mogą 
być formułowane bądź w postaci logiki trzeciego rzędu35, bądź odpowiadającej jej 
logicznej ontologii klas drugiego rzędu.

W takich okolicznościach pojawia się kwestia wyboru właściwej metody analizy 
zdań przekonaniowych w OJ — intensjonalnej bądź ekstensjonalnej.

Niezależnie od sposobu rozstrzygnięcia tej kwestii, powyższe rozważania pokazują, że 
takie czy inne metody formalizacji „propozycjonalnych” są użyteczne w logicznej rekon-
strukcji typowych wnioskowań języka naturalnego. Nie widać też metod alternatywnych, 
które nie zakładałyby żadnych zobowiązań względem bytów propozycjonalnych.

W ten sposób doszliśmy do dość ważnego przykładu hipotezy z zakresu OJ: on-
tologiczne zobowiązania języka naturalnego obejmują nie tylko teorię klas lub włas-
ności (jako wartości zmiennych monadycznych logiki drugiego rzędu lub teorii zbio-
rów), ale ponadto — teorię bytów propozycjonalnych (jako wartości zmiennych pro-
pozycjonalnych).

Bibliografia

Arnould, A., P. Nicole, 1958, Logika, czyli sztuka myślenia, tł. S. Rohmanowa, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Arystoteles, 1990, Dzieła wszystkie, tom 1, tł. K. Leśniak, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN.

Biłat, A., 2009, Filozoficzne podstawy logiki sytuacji, [w:] Biłat, A. (red.), 2009, 95–153.
Biłat, A. (red.) 2009, Aporie ontologii sytuacji, Lublin: Wyd. UMCS.
Bocheński, J., 1993. Logika i ontologia, [w:] Parys, J. (red.), Logika i filozofia. Wybór pism, 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Borkowski, L., 1991, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin: TN KUL.
Chandrasekaran, B., R. Josephson, V. Benjamins, 1999, What Are Ontologies, and Why Do 

We Need Them?, ‘IEEE Inteligent Systems’ 14, 20–26.
Cocchiarella, N., 1991, Formal Ontology, [in:] H. Burkhard, B. Smith, Handbook of Me-

taphysics and Ontology, Munich: Philosophia Verlag, 640–641.
Cocchiarella, N., 2007, Formal ontology and conceptual realism, New York: Springer.
Czeżowski, T., 1998, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kęty: Wyd. Antyk.

35 Por. Biłat (2009).



25Jaka ontologia języka?

Davidson, D., 1995, Metoda prawdy w metafizyce, [w:] Szubka (red.), 1995, 79–94.
Fox, Ch., 2000, The Ontology of Language. Properties, Individuals and Discourse, Stanford: 

CSLI Publications.
Garbacz, P., 2009, O pocieszeniu, jakie dają stany rzeczy, [w:] Biłat, A. (red.), 2009.
Goddard, C., A. Wierzbicka (ed.), 2002, Meaning and Universal Grammar. Theory and Em-

pirical Findings, Amsterdam/Philadelphia: John Beniamins.
Gracia, J. J. E., 1999, Metaphysics and Its Task. The Search for the Categorial Foundation of 

Knowledge, SUNY Press.
Harman, G., 1993, Forma logiczna, [w:] Stanosz, B. (red.), 1993, Filozofia języka, Warszawa: 

Fundacja Aletheia — Wyd. Spacja, 87–111.
Hintikka, J., 1983, Semantical Games and Aristotelian Categories, [in:] Hintikka, J., 1983, 

The Game of Language. Studies in Game-Theoretical Semantics and Its Applications, Assi-
stant: J. Kulas, Dordrecht: D. Reidel Pub. Co., 201–229.

Kant, I., 1993, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić 
jako nauka, tł. B. Bornstein, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kant, I., 1997, Lectures on Metaphysics, tł. K. Ameriks, S. Naragon, Cambridge Univ. Press.
Kotarbiński, T., 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, War-

szawa: Ossolineum (wyd. drugie).
Nowak, M., 2003, Formalna reprezentacja pojęcia sądu dla zastosowań w teorii aktów 

mowy, Łódź: Wyd. UŁ.
Omyła, M., 2009, Deskrypcje w logice niefregowskiej”, [w:] Biłat, A. (red.), 2009, 75–93.
Perzanowski, J., 1988, Ontologie i ontologiki, „Studia Filozoficzne”, nr 6–7, 87–99.
Pietruszczak, A., 2000, Metamereologia, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Quine, W. V. O., 1999, Słowo i przedmiot, tł. C. Cieśliński, Warszawa: Fundacja Aletheia.
Quine, W. V. O., 2000, O tym, co istnieje, [w:] tenże, Z punktu widzenia logiki. Eseje logicz-

no-filozoficzne, tł. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia, 29–47.
Reichenbach, H., 1967, Elementy logiki formalnej (fragmenty), [w:] Pelc, J. (red.), Logika 

i język. Studia z semiotyki logicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 3–222.
Sarbo, J. J., J. Farkas, 2001, A Peircean Ontology of Language, Lecture Notes In Computer 

Science, Vol. 2120 (Proceedings of the 9th International Conference on Conceptual Struc-
tures: Broadening the Base), 1–14.

Smith, B., 1987, Husserl, Language, and the Ontology of the Act, [in:] Buzzetti D., M. Ferria-
ni (ed.), Speculative Grammar, Universal Grammar, and Philosophical Analysis of Langua-
ge, Amsterdam, John Benjamins, 205–227.

Smith, B., 2003, Ontology, [in:] Floridi L. (ed.), Blackwell Guide to the Philosophy of Com-
puting and Information, Oxford: Blackwell, 155–166.

Strawson, P., 1960, Metaphysics, [in:] Urmson J. O. (ed.), The Concise Encyclopedia of We-
stern Philosophy, London: Hutchinson, 259–264.

Strawson, P., 1980, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: 
Instytut Wyd. PAX.

Strawson, P., 1994, Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, tł. A. Grobler, Kraków: Wyd. Znak.
Szubka, T., 1995, Metafizyka analityczna P.F. Strawsona, Lublin: RW KUL.
Szubka, T. (red.), 1995, Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin: Tow. Naukowe KUL.
Trendelenburg, A., 1846, Geschichte der Kategorienlehre, Berlin: Verlag von G. Bethe.
Trypuz, R., P. Garbacz, 2007, Bity i byty. O pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii, 

„Filozofia Nauki”.
Wierzbicka, A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin: Wyd. Na-

ukowe UMCS (przekład z oryginału: A. Wierzbicka, 1966, Semantics. Primes and Univer-
sals, Oxford Univ. Press).

Wojtysiak, J., 2002, Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień, [w:] Studia metafilozoficzne 
II, Lublin: TN KUL, 93–186.





27

Językoznawstwo kognitywne 
a hermeneutyka
Andrzej Pawelec
Uniwersytet Jagielloński

1. Wstęp

Tytułowe podejścia badawcze nie sytuują się na tym samym poziomie refleksji nad ję-
zykiem. Językoznawczy kognitywizm (zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji) sta-
nowi reakcję na ograniczenia behawioryzmu, więc w sposób naturalny oferuje ujęcie 
komplementarne wobec tej właśnie wizji języka. Jak starałem się pokazać w poprzed-
nim tomie (Pawelec, 2008), te aspektowe podejścia (traktujące język jako „zachowanie 
komunikacyjne” bądź jako „program mentalny”) znajdują się w trwałej opozycji, która 
powinna z  czasem prowadzić do lepszego sformułowania odpowiednich stanowisk. 
Jako podejścia naukowe, obiektywizujące fenomen, metody te mają wspólną cechę: są 
to hipotezy na temat tego, jak najlepiej modelować obiekt o nazwie „język”.

W przypadku podejścia hermeneutycznego jest inaczej: jego celem nie jest modelo-
wanie (tak czy inaczej zdefiniowanego) przedmiotu, lecz badanie językowego sposo-
bu bycia. Zgodnie ze swoim fenomenologicznym rodowodem hermeneutyka odrzuca 
„hipotezy” — konstrukcje intelektualne — na rzecz „samego doświadczenia”. Róż-
ni się tym od fenomenologii, że wykracza poza ujęcia „podmiotowo-przedmiotowe” 
w kierunku analiz „sytuacji hermeneutycznej” (por. Michalski, 1998). Innymi słowy, 
w miejsce odpowiednio „oczyszczonego” fenomenologicznego podmiotu, który „za-
wiesił wiarę” we wszystkie oczywistości, by dotrzeć do „istoty fenomenów”, mamy 
podmiot „usytuowany” (Dasein), który próbuje odsłonić związki łączące go ze świa-
tem. W ujęciu najbardziej „źródłowym” podmiot i świat to byty wtórne, abstrakcyjne; 
pierwotna jest jedność o strukturze dwubiegunowej — parcie napotykające opór.

Ten punkt wyjścia hermeneutyki jest kluczowy. Sprawia zarazem, iż stanowisko 
to jest traktowane w sposób wypaczony (a w każdym razie: bardzo zawężony) jako 
„interpretacja” twardej rzeczywistości — taki czy inny „styl rozumienia” czegoś, co 
nauka bada bezpośrednio, „empirycznie”. Powtórzmy: hermeneutyka (za fenomeno-
logią, a wcześniej Kantem) pokazuje, że nie ma „czystej obiektywności” — przedmiot 
jest zawsze dla podmiotu, nie można od tej relacji abstrahować w sposób „naiwny”, 
co czynią np. Lakoff i Johnson (1999), domagając się, by filozofia była odpowiedzial-
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na przed nauką dokonującą „odkryć empirycznych”. Podkreślam: nie znaczy to, że 
nie należy „obiektywizować” fenomenów, ustalać granic „przedmiotu” badań (tego 
przecież wymaga nauka). Rzecz w  tym, że „obiektywizacja” dokonuje się zawsze 
w jakiejś „sytuacji hermeneutycznej”, która jest bardziej pierwotna — której „oddzia-
ływanie” można próbować odsłaniać.

Poniżej spróbuję omówić trzy wątki. Najpierw, za kanadyjskim filozofem Charle-
sem Taylorem, zarysuję hermeneutyczną wizję języka. Następnie pokażę szkicowo, 
jak z perspektywy hermeneutycznej można ująć językoznawstwo, a w szczególności 
językoznawstwo kognitywne drugiej generacji. Głównym wątkiem będzie prezenta-
cja debaty wokół kognitywnego modelu leksemu over zaproponowanego przez La-
koffa — również jako ilustracja oddziaływania hermeneutyki na językoznawstwo 
kognitywne.

2. Język z perspektywy hermeneutycznej

Czym jest językowy „sposób bycia” i czym różni się od przedjęzykowego (zwierzę-
cego) sposobu bycia? Posiadać język to „funkcjonować w przestrzeni [semantycznej], 
tzn. kierować się wrażliwością na to, co samoistnie słuszne [intrinsic rightness]”, po-
wiada Charles Taylor (2006: 21).1 Pojęcie intrinsic rightness należy rozumieć jako 
przeciwieństwo rozpoznania czegoś wyłącznie w kategoriach pragmatycznych. In-
nymi słowy, w wymiar semantyczny wkraczamy wtedy, kiedy adekwatna reakcja nie 
jest zdefiniowana poprzez skuteczne wykonanie zadania (np. dotarcie do sera przez 
szczura w labiryncie albo otrzymanie banana przez szympansa operującego symbo-
lami). Ujmując rzecz w kategoriach pozytywnych, w przestrzeni semantycznej znaj-
dujemy się wtedy, kiedy umiemy identyfikować właściwe cechy sytuacji, a nie tylko 
reagujemy na nie w skuteczny sposób.

Jak można wkroczyć w sferę semantyczną? W kontekście tego genetycznego py-
tania Taylor przeciwstawia sobie „dwa wielkie typy teorii”: „instrumentalne” [enfra-
ming] i „konstytutywne” [constitutive]. Te pierwsze obejmują próby „wyjaśnienia ję-
zyka w ramach wizji ludzkiej egzystencji, zachowań, celów czy operacji mentalnych, 
która jest zdefiniowana bez odniesienia do języka”. Te drugie — jak wskazuje ich 
nazwa — są „typem odwrotnym”, negują bowiem taką redukcjonistyczną możliwość 
(2006: 16). Ujmując rzecz w kategoriach pozytywnych, traktują język jako źródło 
człowieczeństwa.

Teorie instrumentalne wyjaśniają język w  kategoriach funkcjonalnych. W  wer-
sji zaprezentowanej przez Taylora — chodzi o  klasyczne koncepcje Hobbesa, 
Locke’a i Condillaca — język umożliwia skuteczniejszy przebieg uprzednich proce-
sów kategoryzacji. Ludzie, tak jak zwierzęta, tworzą „przedstawienia” rzeczywistości 
dzięki wielokrotnym asocjacjom w sytuacjach konkretnych. Hobbes i Locke sądzili, 
że język znacznie ułatwia ten proces, ponieważ pozwala operować na klasach przed-
miotów. Z  kolei Condillac dostrzegł, że funkcja języka jest jeszcze bardziej istot-
na, gdyż — po raz pierwszy w  naturze — umożliwia on panowanie nad procesem 
kojarzenia. Jeśli porównamy „znaki naturalne” (tak Condillac nazywa zwierzęce 

1 Ten ustęp opiera się na złożonym do druku artykule Romantyczna teoria języka i metafory. Cytaty 
z tekstów anglojęzycznych w moim przekładzie.
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nawoływania) ze „znakami ustanowionymi” (czyli słowami), dostrzeżemy, że znaki 
naturalne — powiązane z jakimiś przedstawieniami drogą asocjacji — są wyzwalane 
przez bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, podczas gdy słowa są używane świado-
mie w celu przywołania odpowiednich pojęć. Skutkiem tej transformacji jest to, że 
człowiek może operować ideami, przejmując tym samym kontrolę nad procesem ko-
jarzenia (czyli „wyobraźnią”). A zatem język jest tu pojmowany w kategoriach czegoś, 
co istnieje uprzednio, tzn. asocjacji idei i znaków. Jedyna różnica polega na zmianie 
kierunku. Taylor nie omawia najnowszej literatury na temat ewolucji języka. Łatwo 
jednak dostrzec, że nawet wyrafinowane teorie tego rodzaju — odległe od asocja-
cyjnego behawioryzmu i wskazujące na nieredukowalnie społeczny charakter języ-
ka — lokują się w ramach tej tradycji (np. Donald, 1991, Deacon, 1997).

Jak przedstawia się na tym tle koncepcja konstytutywna? Fenomenem źródłowym 
jest artykulacja, która prowadzi do transformacji doświadczenia. W miejsce kore-
latów zwierzęcych pragnień i  lęków pojawiają się rzeczy i  osoby o  własnym obli-
czu. Językowa ekspresja umożliwia zaistnienie artykułowanych relacji w podstawo-
wych sferach doświadczenia: w relacjach między ludźmi, między ludźmi a światem, 
a wreszcie w relacjach człowieka wobec samego siebie.

Ekspresja jest twórcza: „umożliwia swoją własną treść [it makes possible its own 
content]”, w paradoksalnym sformułowaniu Taylora (2006: 27). Ponieważ teorie in-
strumentalne ograniczają się do deskryptywnych użyć języka, nie pozwalają dostrzec 
jego zasadniczo ekspresywnej natury. Pomijają również inną kluczową właściwość: 
język jest z natury społeczny, „jest rozmową” (2006: 32). Można to dostrzec już na 
poziomie „języka ciała”, który jest nie tylko ekspresją, ale również „projekcją”: eks-
presja jest projekcją postawy wobec świata i innych ludzi, na którą ci mogą odpowie-
dzieć. Tym samym język inicjuje nowy styl bycia „interlokutorów”, którzy rozważają 
rzeczy wspólnie albo odgrywają role w przestrzeniach wspólnych. Kiedy tak postrze-
gamy język — jako konstytutywną ekspresję i projekcję — to użycia deskryptywne 
okazują się przypadkiem szczególnym, a nie wzorcowym (jak w koncepcjach instru-
mentalnych). Taylor zauważa, że rozmaite typy artykulacji można ułożyć hierarchicz-
nie, zaczynając od projekcji (główny aspekt osobistego stylu bycia), przez ekspresję 
(główny aspekt sztuki), po deskrypcję (główny aspekt nauki): „każdy kolejny typ ar-
tykulacji umożliwia bardziej zdystansowaną postawę [a freer stance], a zatem bardziej 
przejrzystą artykulację odpowiednich znaczeń”. Innymi słowy: „To, co przeżywamy 
bezrefleksyjnie na poziomie projekcji, może zostać nam pokazane w dziele sztuki jako 
przedmiot wzbudzający satysfakcję i obiekt kontemplacji, a następnie może stać się 
przedmiotem opisu i analizy w prozie” (Taylor, 2006: 34–5).

3.  Językoznawstwo kognitywne z perspektywy hermeneutycznej

Jak można wywnioskować z powyższej relacji, hermeneutyka zajmuje zupełnie inne 
stanowisko wobec języka niż językoznawstwo sans phrase. Językoznawstwo — nie-
zależnie od orientacji — traktuje język jako „narzędzie”. W  najbardziej znanym 
sformułowaniu Karla Bühlera (2004), język to „narzędzie” (organon) pośredniczące 
w relacjach między nadawcą i odbiorcą, którzy stoją wobec świata. Nadawca może 
opisywać świat (według Bühlera jest to podstawowa funkcja językowa — deskryp-
tywna) albo wyrażać swoje stany (funkcja ekspresywna) bądź też wywierać wpływ 
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na odbiorcę (funkcja apelatywna). Ten schemat został rozwinięty przez Jakobsona 
(1989) i stanowi trwałą podstawę językoznawstwa.

Tymczasem w ujęciu hermeneutycznym, jak widzieliśmy, język pierwotnie (czyli 
„źródłowo” — istotowo, a nie po prostu genetycznie czy historycznie) jest „nowym 
stylem bycia” — nowym sposobem odnoszenia się do świata. Powyższe sformułowa-
nie jest nadal mylące, gdyż sugeruje (za językiem potocznym), że „ludzie” i „świat” 
to byty uprzednie, a „język” to jedynie nowa relacja między nimi. Tak sprawę przed-
stawia językoznawstwo kognitywne: człowiek jako „byt zwierzęcy” posiadał pewne 
schematy przedpojęciowe, dzięki którym orientował się w świecie własnych doznań, 
zjawisk fizycznych i społecznych. Na skutek powstania języka (scenariusz mutacji, jak 
w koncepcji Chomsky’ego, bądź scenariusz „mimetyczny”, jak u Donalda) zwierzęce 
zdolności kognitywne „wyabstrahowały się”, oderwały się od bezpośredniego wpły-
wu otoczenia. Człowiek mógł zacząć aktywnie porządkować i konstruować pojęcio-
wo swój świat (wizja instrumentalna).

W ujęciu hermeneutycznym językowa przemiana „sposobu bycia” — który jest ka-
tegorią podstawową — ma znacznie bardziej radykalne konsekwencje, gdyż oznacza 
przemianę „podmiotu” i „świata” zarazem (tzn. umożliwia wyłonienie się obydwu 
kategorii). W zwierzęcym „sposobie bycia” nie ma miejsca ani dla przedpojęć, ani dla 
przedmiotów (nie ma tam więc ani podmiotu, ani świata — byt zwierzęcy nie wy-
odrębnia siebie z otoczenia, nie ma „ja”). Zwierzę bytuje „ekstatycznie” — w ramach 
projektów motorycznych wyzwalanych przez otoczenie i stany wewnętrzne. W tym 
celu musi się orientować w otoczeniu. Nie znaczy to jednak — wbrew temu, co sądzą 
kognitywiści — że dysponuje przedpojęciową mapą świata. Wystarczy, że jest w sta-
nie „sprzęgać się” z czymś czy „nakierowywać” na coś, co ma „znaczenie życiowe”. 
Człowiek tymczasem bytuje „refleksyjnie”: dzięki symbolicznej „re-prezentacji” wy-
odrębnia z otoczenia to, co objawiło mu już jakoś swoje znaczenie „życiowe”.

Ktoś mógłby powiedzieć, że wizja hermeneutyczna nie jest tak radykalnie odmien-
na od ujęcia kognitywistycznego: przecież w obydwu przypadkach mamy do czynie-
nia ze sferą znaczeń pierwotnych (czy strukturą orientacyjną w świecie), która staje 
się podstawą systemu znaczeń pojęciowych, językowych. W istocie jednak różnica jest 
zasadnicza. W wizji kognitywistycznej, powtórzmy, „człowiek” i „świat” to byty „go-
towe”: człowiek gatunkowy dysponuje początkowo biologiczną „mapą” świata, któ-
rą następnie — dzięki językowi — twórczo udoskonala w  rozmaitych wspólnotach 
(np. polskiej czy naukowej). W ujęciu hermeneutycznym język — będący genetycznie 
zbiorową pantomimą, kolektywnym mimetyzmem — umożliwił zmianę stylu bycia 
z  „ekstatycznego” na „refleksyjny”, co oznacza przemianę zwierzęcia w  człowieka 
i otoczenia w świat (Gadamer, 1979; 1993; 2003). A zatem sytuacja przedstawiona 
przez Bühlera nie jest „źródłowa” — stanowi wtórną schematyzację.

Czym jest język źródłowo? Jak powiada za Humboldtem Taylor, jest wysiłkiem 
„artykulacji” — próbą nadawania kształtu doświadczeniu. Tym samym umożliwia 
zaistnienie artykułowanych relacji w sferach wskazanych przez Bühlera. To właśnie 
proces tej pierwotnej artykulacji (czyli język „twórczy”) sprawia, że język może stać 
się również poręcznym „narzędziem” artykulacji wtórnej.

Proces „źródłowej artykulacji” to kolektywny proces wyodrębniania się, krystali-
zacji rozmaitych relacji w owych trzech podstawowych sferach. W relacjach między 
ludźmi ukształtowały się np. gramatyczne „osoby” — role spełniane/przypisywane 
w  dyskursie. W  sferze relacji z  samym sobą ukształtowały się np. uczucia — sta-
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ny, które są formą wewnętrznego „nastrojenia” wyrażającego odpowiednią relację 
(w odróżnieniu od „ekstatycznych” emocji wyzwalanych przez otoczenie). W rela-
cjach ze światem pojawiły się np. rzeczy — jako „zbiory atrybutów” (a nie po prostu 
jako „coś do jedzenia” czy „coś groźnego”).

Z tej perspektywy widać nietrafność sugestii Bühlera, że język jest ze swojej isto-
ty „przedstawiający” — że taka jest jego podstawowa funkcja. Ta funkcja jest wtór-
na — możliwa dopiero w  sytuacjach skrystalizowanych. Źródłowo język jest „eks-
presywny” — nie w tym ograniczonym sensie wskazanym przez Bühlera („wyraża-
nie stanów wewnętrznych”), lecz w sensie kształtowania, nadawania wyrazu bytom 
ujawniającym się w rozmaitych relacjach. Można powiedzieć za Taylorem, że jest to 
rola „konstytutywna”: język pozwala stopniowo „odsłaniać” świat, który jest (ciągle) 
tylko przeczuwany.

Co z tej perspektywy można próbować powiedzieć o językoznawstwie kognityw-
nym drugiej generacji?
1. Potraktowanie języka jako „kolektywnego systemu orientacyjnego” pozwala 

umieścić we wspólnym horyzoncie (w ramach jednej funkcji) wiele zjawisk języ-
kowych i  pozwala skutecznie porównywać różne języki (tertium comparationis 
to „świat fizyczny” i funkcjonowanie „człowieka gatunkowego”).Naturalistyczna 
hipoteza, że język stanowi „kontynuację” biologicznej percepcji, zbyt ściśle wią-
że „środki językowe” z „naocznością” czy „zmysłami” — pomija specyfikę języ-
ka jako sposobu kolektywnego „ujawniania” (jeżeli używam przyimka w czy na 
w różnych wyrażeniach, to niekoniecznie dlatego, że „konceptualizuję” rzeczow-
nik jako „pojemnik” czy „płaszczyznę”; istnienie alternatywnych sposobów wysło-
wienia w jednym języku czy w różnych językach wyklucza taką bezpośrednią rela-
cję, która musiałaby prowadzić do mocnej wersji „hipotezy Sapira-Whorfa”).

2. W dyskursie zajmujemy jakieś stanowisko: wobec innych, siebie, świata; nie za-
wsze robimy to w sposób typowy — korzystając z gotowych „systemowych” środ-
ków; kiedy próbujemy „odnaleźć się” w bezprecedensowej sytuacji, „naginamy” 
często istniejące konwencje — czasem udaje nam się nawet „poszerzyć horyzont” 
dostępnego świata. Z tej perspektywy wizja języka jako „zestawu środków orien-
tacyjnych” jest zbyt formalna — oderwana od tego, co język pozwala ujawnić bądź 
czemu pozwala „dojść do głosu”.
Powyższe uwagi są schematyczne. Poniżej omówię bardziej szczegółowo przykład 

analizy kognitywnej leksemu over, aby z jednej strony zilustrować ograniczenia tego 
podejścia, a z drugiej pokazać inspiracje hermeneutyczne obecne w tym nurcie.

4. Historia over

Zaproponowany przez Lakoffa na podstawie pracy magisterskiej Brugman „model 
radialny” leksemu over (1987: 416–461) stanowi bodaj najczęściej komentowany 
przypadek analizy semantycznej w ostatnich latach (m.in. Vandeloise, 1990; Dewell, 
1994; Sandra, Rice, 1995; Kreitzer, 1997; Tyler, Evans, 2003; Queller, 2001, 2008; 
Taylor, 2001: 155–172, 2006; Zlatev, 2003). Chciałbym omówić tutaj fragment tej 
debaty (por. Pawelec, w przygotowaniu). Omawiany poniżej „model radialny” trak-
tuję jako przypadek szczególny „modeli sieciowych” [network models], czyli kogni-
tywnego formatu używanego do reprezentacji polisemii.
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Lakoff przedstawił model polisemii over (jednostki występującej w  rozmaitych 
rolach morfosyntaktycznych), obejmujący 22 znaczenia „przestrzenne”. Model skła-
da się z elementu centralnego (prototyp) oraz wyprowadzonych z niego elementów 
peryferyjnych. Dodatkowo Lakoff omawia szereg metaforycznych rozszerzeń, „prze-
noszących” schematy przestrzenne do innych domen (tzw. metafora pojęciowa, por. 
Lakoff, Johnson, 1988). W  opisie relacji przestrzennych Lakoff używa terminów 
Langackera (1987: 231–243): „trajektor”, czyli obiekt znajdujący się w centrum uwa-
gi („figura” w psychologii gestalt), oraz „landmark”, czyli obiekt stanowiący punkt 
odniesienia („tło”). W tej terminologii przyimki używane w znaczeniach przestrzen-
nych służą do wyróżniania rozmaitych aspektów relacji łączących trajektor z  lan-
dmarkiem (por. Taylor, 2001: 157).

Znaczenie prototypowe wskazane przez Lakoffa ilustruje zdanie:

(1) The plane flew over.
(1a) Samolot przeleciał.

Trajektor (samolot) przemieścił się nad domyślnym landmarkiem (zapewne obszar 
dostępny percepcji mówiącego). Ten centralny „schemat przedpojęciowy”2 (image 
schema) został uszczegółowiony w kolejnych sześciu znaczeniach przyimka wyróż-
nionych przez Lakoffa na podstawie trzech parametrów: styczność/brak styczności 
między trajektorem a landmarkiem, rozciągłość w poziomie/punktowość landmarka, 
wymiar pionowy/brak wymiaru pionowego landmarka, np.:

(1) The bird flew over the yard. (brak styczności, landmark poziomy)
(2a) Ptaszek przeleciał nad podwórkiem.
(2) The bird flew over the wall. (brak styczności, landmark punktowy 

pionowy)
(3a) Ptaszek przeleciał nad murem.
(3)  Sam walked over the hill. (styczność, landmark rozciągnięty w pozio-

mie i pionie)
(4a) Sam przeszedł przez wzgórze.

Lakoff przyznaje, że zamiast siedmiu schematów, można by umieścić w modelu 
over tylko pierwszy, a odpowiednie informacje na temat trajektora i landmarka wy-
snuć z  orzeczenia i  dopełnienia (tzw. specyfikacja minimalna). Opowiada się jed-
nak za „specyfikacją pełną”, gdyż schematy uszczegółowione według wskazanych 
parametrów służą jako „ogniwa pośrednie” prowadzące do innych znaczeń (któ-
rych — jak uważa — nie da się wyprowadzić bezpośrednio ze schematu centralne-
go). Dla przykładu, schemat przestrzenny ze zdania (4) ma prowadzić do schematu 
ze zdania (5):

(5) Sam lives over the hill.
(5a) Sam mieszka za wzgórzem.

2 W literaturze pojawiają się rozmaite przekłady tego terminu, np. Bierwiaczonek pisze „schematy obra-
zowe” (2008: 125), a tłumaczka książki Taylora — „schematy wyobrażeniowe” (Taylor, 2001: 189–
191). Moja wersja uwypukla funkcję tych schematów w ramach koncepcji Lakoffa i Johnsona.
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Według Lakoffa mamy tu do czynienia z „transformacją”, którą określa mianem end
-point focus (uwypuklenie końca trasy trajektora). Lakoff twierdzi, że schemat egzem-
plikowany w (4) jest koniecznym ogniwem pośrednim, gdyż wskazana transformacja 
nie zachodzi w przypadku landmarków punktowych (takich, jak „ściana”).

Powyższa próba modelowania łańcucha znaczeń jednostki polisemicznej budzi 
szereg wątpliwości. Zasadnicze pytanie dotyczy natury tego modelu. Odrzucając 
„minimalną specyfikację”, Lakoff kwestionuje zarazem tradycyjne podejście struk-
turalistyczne, które poszukuje ujęć monosemicznych, maksymalnie ogólnych (w ra-
mach opartego na opozycjach systemu). Jak stwierdza w innym miejscu: abstrakcyjna 
charakterystyka kategorii językowej może nie być „wiarygodna psychologicznie” ani 
też „nie odgrywać żadnej roli w gramatyce języka”, a zatem „poszukiwanie ogólnych 
cech [kategorialnych], czego uczy się językoznawców, nie musi prowadzić do najbar-
dziej adekwatnej analizy — nawet jeśli takie cechy da się wskazać” (Lakoff, 1987: 
536–7). W  odpowiedzi Vandeloise zauważa, że poszukiwanie uogólnień nie jest 
„skrzywieniem zawodowym językoznawców”, gdyż ujawnione cechy kategorialne 
nadają wiarygodność abstrakcyjnym charakterystykom — wiarygodność, której po-
zbawiona jest analiza oparta na schematach przedpojęciowych (1990: 416–7).

Argumenty Lakoffa przeciwko analizom strukturalistycznym nie są przekonują-
ce. Nawet jeśli pomijają one istotne informacje dotyczące ról gramatycznych danej 
jednostki, to a fortiori argument ten dotyczy jego własnego modelu over, który nie 
uwzględnia tradycyjnych rozróżnień morfosyntaktycznych. Podejście kognitywne za-
ciera bowiem podział na morfologię, leksykon i syntaksę, które „tworzą po prostu 
continuum jednostek językowych o  różnym stopniu złożoności i  schematyczności” 
(Tabakowska, 1995: 17). Jeśli idzie o „wiarygodność psychologiczną”, to również nie 
wiadomo, na czym miałaby polegać przewaga modelu Lakoffa. Ogólne odwoływanie 
się do wiedzy o umyśle czy postulowanie nieświadomych operacji mentalnych nie 
sprawi przecież, że dany model zacznie opisywać realia psychologiczne — do tego 
niezbędne są badania, które ponadto pozwoliłyby na jednoznaczną interpretację da-
nych (a takich jak dotąd nie ma, por. Zlatev, 2003). Zasadne jest więc pytanie zawar-
te w  tytule artykułu, który zakwestionował psychologiczną wiarygodność modelu 
Lakoffa: „Czyj umysł odzwierciedlają [takie modele] — językoznawcy czy użytkow-
nika języka?” (Sandra, Rice, 1995).

Spójrzmy zatem na model over jako na schemat relacji polisemicznych. Na pierw-
szy rzut oka jest on zgodny z  potocznymi intuicjami: znaczenie słów zmienia się 
w czasie, więc w rezultacie powstaje łańcuch znaczeń wyprowadzonych z  jakiegoś 
elementu pierwotnego. Ponieważ Lakoff mówi o „naturalnych kategoriach znaczeń” 
(1987: 418), można by oczekiwać, że przedstawi analizę rozwoju takiej kategorii, 
czyli analizę diachroniczną. Argumentacji tego rodzaju wszakże nie znajdziemy. Co 
więcej, relacje między synchronią a diachronią w kognitywnych modelach polisemii 
są z gruntu niejasne, gdyż „modele sieciowe” mają odzwierciedlać ogniwa seman-
tyczne aktualnie funkcjonujące w „umyśle użytkownika” (a nie w strukturalistycz-
nym „systemie języka”). Na podstawie tego założenia Langacker dopuszcza np., że 
angielski homonim ear (ear1 od staroang. eare, lat. auris — „ucho”; ear2 od staro-
ang. ear, lat. spica — „strączek, kłos, kolba”; por. Łozowski, 1999: 28) może należeć 
do jednej sieci semantycznej, jeśli użytkownicy dostrzegają podobieństwo między 
„uchem” a „kolbą kukurydzy”. Jak powiada, „nie chodzi tu o relacje etymologiczne” 
(Langacker, 1987: 15, przypis).
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Równie niejasny jest status jednostki centralnej. Wiemy już, że nie jest to znacze-
nie etymologicznie pierwotne. Nie jest to również znaczenie psychologicznie proto-
typowe, tzn. narzucające się poza kontekstem. W przypadku over mógłby to być sche-
mat trajektorii pokonywania przeszkody — „łuku” (tak uważa Taylor, 2001: 167), 
jak w zdaniu:

(6) He jumped over the wall.
(6a) Przeskoczył przez mur.

Podobnie uważa Dewell (1994: 353). Inni badacze umieszczają wszakże w cen-
trum modelu schemat statyczny (Kreitzer, 1997; Tyler, Evans, 2003) na gruncie roz-
maitych uzasadnień. Jak się wydaje, kluczową rolę przy wyborze odgrywa możliwość 
wyprowadzenia pozostałych znaczeń z danej jednostki centralnej „w sposób najbar-
dziej wiarygodny i  oszczędny” (Taylor, 2001: 168). Jeśli jednak istniejące modele 
wychodzą od rozmaitych schematów centralnych i posługują się niewspółmierną ar-
gumentacją, to nadzieja na principled polysemy model (Tyler, Evans, 2003) wydaje 
się płonna.

W przypadku propozycji Lakoffa największe chyba zastrzeżenia budziła „roz-
szalała polisemiczność” [rampant polysemy] jego modelu over. Lakoff wyróżnia 
bowiem znaczenia w sposób nader idiosynkratyczny (por. (2) i  (3) powyżej) na 
gruncie wprowadzonych do analizy parametrów (robi to zresztą niekonsekwen-
tnie, co pokazują Vandeloise i  Kreitzer: gdyby uwzględnił wszystkie warianty, 
znaczeń powinno być jeszcze więcej) oraz postulowanych „transformacji”. Podej-
ście to opiera się na założeniu, że znaczenia słów powstają „doświadczeniowo”: 
umysł potrafi jakoby samoczynnie wyabstrahować powtarzające się w doświad-
czeniu schematy (w tym przypadku relacji przestrzennych). W punkcie wyjścia in-
terakcji ze światem Lakoff zakłada schemat niedookreślony, a pozostałe elementy 
mają stanowić uszczegółowienia (w  intencji autora odzwierciedlające zapewne 
doświadczenia przestrzenne różnego rodzaju) oraz przekształcenia na gruncie 
ogólnych zasad działania umysłu. Pomijając już problem wyróżnienia takich a nie 
innych znaczeń danej jednostki polisemicznej, podnieśmy kwestię szerszą: jaki 
sens ma schematyczna (w gruncie rzeczy obrazkowa) derywacja znaczeń w mode-
lowaniu znaczeń językowych?

Jak pokazują Tyler i Evans (2003: 98), niektóre „obrazkowe” znaczenia wyróżnio-
ne przez Lakoffa nie są bynajmniej potrzebne do zrozumienia wypowiedzi językowej. 
Dla przykładu:

(7) The hummingbird hovered over the flower.
(7a) Koliber unosił się nad kwiatem.

„Kwiat” może być zarówno tulipanem (o wymiarze pionowym), jak i lilią wodną 
(o wymiarze poziomym). Z kolei „unosił się nad” może oznaczać zarówno położe-
nie, jak i trajektorię (o rozmaitych kształtach). Skoro dane wyrażenie może opisywać 
wiele konfiguracji przestrzennych, to „schemat” pojawia się (jeśli w ogóle) dopiero 
w wyniku interpretacji, a nie w  jej punkcie wyjścia. „Schematy” mogą oczywiście 
służyć do reprezentacji znaczeń językowych (jak w  koncepcji Langackera). Trzeba 
jednak pamiętać, że mają one określony sens dopiero w ramach koncepcji — wraz 
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z „legendą” (tak jak mapa — dotyczy to wszystkich obrazów, które „nabierają” od-
powiednich sensów dzięki wyjaśnieniom słownym, chyba że ich sens jest oczywisty 
sytuacyjnie). Co istotniejsze w naszym kontekście, schematy Langackera to teoretycz-
na reprezentacja konwencjonalnych znaczeń takich czy innych jednostek językowych 
(a więc znaczeń gotowych, usankcjonowanych). Tymczasem Lakoff sugeruje, że jego 
schematy ujmują procesy mentalne, a  tym samym wyjaśniają powstawanie sensów 
językowych. Uważa, że modulacje schematów są źródłem nowych znaczeń. Konklu-
dując: przedstawiona przez Lakoffa wizja „naturalnej kategorii znaczeń” — od ogól-
nego schematu poprzez uszczegółowienia, transformacje i metaforyczne rozszerze-
nia — jest oderwana od materii języka.

Znacznie bliżej tej materii jest analiza Quellera (2008), który skupił się na wyra-
żeniu all over. Lakoff w swoim modelu ulokował je w schemacie covering („zakrywa-
nie”) i przypisał mu dwa podschematy zilustrowane poniżej:

(8) There were flies all over the ceiling.
(8a) Na całym suficie siedziały muchy.
(9) The spider had crawled all over the ceiling.
(9a) Pająk chodził po całym suficie.

W ujęciu Lakoffa zarówno muchy, jak i pająk mogą „zakrywać” sufit dzięki trans-
formacji mass – multiplex wprowadzonej do podstawowego schematu: rozciągły tra-
jektor (fizycznie konieczny, aby coś zakryć) jest mentalnie zastąpiony przez obiekty 
punktowe (w przypadku pająka te punkty to jego kolejne położenia: „zakrywa” sek-
wencja ruchów uchwycona „sumarycznie”).

Queller wychodzi od oczywistego stwierdzenia, że przyimki nie są wyrażeniami 
samodzielnymi — łączą się z czasownikami. All over występuje najczęściej z czasow-
nikami oznaczającymi „chaotyczne rozproszenie” (np. drip, scatter, spill, sprinkle). 
Może też pojawiać się w zdaniach opisujących stany tego rodzaju, np.:

(10) There are crumbs all over the floor.
(10a) Na podłodze wszędzie leżą okruszki.

Ponieważ brak tu odpowiedniego czasownika, znaczenie „chaotycznego rozpro-
szenia” jest sygnalizowane przez all over. Widać to dobrze, jeśli porównamy (10) ze 
zdaniem poniżej:

(11) There are tiles all over the floor.
(11a) Na podłodze wszędzie leżą płytki.

Gdyby (11) opisywało „zakrywanie”, „płytki” powinny być znacznie lepszym 
trajektorem od „okruszków”. Tymczasem zdanie to jest niepoprawne w znaczeniu: 
„Podłoga jest pokryta płytkami”, a przywodzi na myśl: „Na podłodze leżą rozrzuco-
ne płytki”, podobnie jak w (11a). All over pojawia się również w wyrażeniach o zna-
czeniu nieprzestrzennym:

(12) This paper is all over the place.
(12a) Ten artykuł jest bez składu i ładu (dosł. „wszędzie w tym miejscu”)
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Gdyby all over oznaczało „zakrywanie”, można by uznać, że artykuł jest wyczer-
pujący — całkowicie „pokrywa” temat. Tymczasem sens (12) jest niemal dokładnie 
odwrotny. Dodatkowego argumentu dostarcza przedstawiona przez Quellera inter-
pretacja zdań w rodzaju:

(13) George has guilt written all over his face.
(13a) George ma winę wypisaną na twarzy.

Queller twierdzi, że w wyrażeniu to have something written all over one’s face 
pojawiają się głównie emocje, które próbujemy ukryć. Ponieważ nie udaje nam się 
nad nimi zapanować, emocje „przedostają się” na zewnątrz, co prowadzi do niezręcz-
nej sytuacji (analogicznie do „bałaganu” w (10)). Analiza korpusowa potwierdza, że 
w zdaniach tego rodzaju znacznie rzadziej występują emocje, nad którymi nie da się 
(rage) czy nie ma potrzeby (satisfaction) panować.

W kontekście naszych rozważań dotyczących ewolucji „naturalnej kategorii zna-
czeń” bądź powstawania „polisemicznego łańcucha”, kluczową rolę odgrywa kwestia 
genezy wskazanego sensu: dlaczego all over sygnalizuje „chaotyczne rozproszenie”, 
a nie „całkowite zakrycie” (zgodnie z interpretacją kompozycjonalną)? Queller uwa-
ża, że wyjaśnienia należy szukać w kontekście użycia zdań w rodzaju:

(14) She sprinkled the water over the plants.
(14a) Rozpyliła wodę na rośliny.

Zdanie to można odczytywać z dwóch perspektyw bez zakłócenia komunikacji. 
Jeśli skupimy się na landmarku (roślinach), over będzie rozumiane konwencjonalnie 
jako „pokrycie” powierzchni roślin przez wodę. Jeśli jednak skupimy się na trajek-
torze (wodzie), over może zostać zinterpretowane zgodnie ze schematem „chaotycz-
nego rozproszenia”, przejmując część znaczenia czasownika. Ta druga interpretacja 
ujawnia się w  takich zdaniach, jak (10), w  których nie występuje już odpowiedni 
czasownik.3

Ten dwuetapowy proces „reanalizy” struktury językowej i  jej „rozszerzonego” 
użycia jest dobrze znany z  przykładów ilustrujących zjawisko „gramatykalizacji”. 
Przyjrzyjmy się zdaniu w języku francuskim:

(15) Il vient de nager.
(15a) Przychodzi z pływania.
(15b) Właśnie pływał.

W zdaniu (15) czynność w czasie teraźniejszym (15a) może zostać zinterpretowana 
jako czynność w czasie przeszłym (15b) bez zakłócenia komunikacji. Nowe rozumie-
nie struktury językowej wychodzi na jaw w kontekstach, w których konwencjonalna 
interpretacja nie jest już możliwa:

(16) Il vient de mourir.
(16a) Właśnie umarł.

3 Queller przyznaje, że rola all pozostaje niejasna.
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Zdanie (16) zostało uznane za poprawne przez analogię do istniejących interpre-
tacji jak w  (15b), które pozostawały wcześniej „niewidoczne”, skoro nie zakłócały 
komunikacji.

Ponieważ wskazany mechanizm powstawania znaczeń jest już opisany w języko-
znawstwie diachronicznym, kwestia dotyczy raczej jego powszechności, a  tym sa-
mym natury komunikacji. Przyjrzymy się innemu przykładowi rozważanemu przez 
Quellera, który wcześniej analizował Langacker. Dotyczy on zmiany znaczenia śred-
nioangielskiego bedes: „modlitwy” -> „paciorki”. Langacker stara się pokazać, że to 
rozszerzenie można interpretować jako oparte na podobieństwie: w jedynej domenie, 
w której obydwa pojęcia występują obok siebie („odmawianie pacierza”), „ewokują 
[one] konceptualizację jednoznacznej korespondencji między modlitwami [odmawia-
nymi] w cyklu a koralikami w różańcu; jedyna różnica polega na wyborze innego 
profilu”. Ponieważ konceptualizacja ta pełni rolę „schematu pośredniczącego”, „roz-
szerzenie jest w  pełni porównywalne do tych, które są oparte na podobieństwie” 
(Langacker, 1987: 384).

Queller uważa natomiast, że źródłem innowacji jest nie tyle dostrzeżone podo-
bieństwo — wspólny schemat łączący obydwa sensy — ile raczej sytuacyjna moż-
liwość reinterpretacji znaczenia pierwotnego, bez zakłócenia komunikacji, tak jak 
w zdaniu:

(17) This one here is your first Holy Mary bead.
(17a) Ten tutaj to twoja pierwsza modlitwa „Zdrowaś Mario”.
(17b) Ten tutaj to twój pierwszy paciorek „Zdrowaś Mario”.4

Wskazując na koralik, nadawca ma na myśli modlitwę. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, aby odbiorca zinterpretował bedes jako koralik, skoro komunikacja po-
zostanie niezakłócona.

Powyższy opis będzie może bardziej uchwytny, jeśli odniesiemy go do hipotetycz-
nego polskiego zdania w analogicznej sytuacji: „Ten tutaj to twój pierwszy paciorek” 
(w znaczeniu: Pater noster — pacierz). Nawet gdyby „koralik” miał już taką czy inną 
nazwę, „paciorek” byłby atrakcyjną alternatywą jako określenie „funkcjonalne”: „coś 
do odmawiania pacierza”.

Zauważmy jednak, że wyjaśnienie wskazane przez Quellera obejmuje nie tylko 
metonimię, czyli „przeniesienie” nazwy w związku z  jej sytuacyjną adekwatnością 
(np. „szabla” na oznaczenie żołnierza operującego szablą). Wyjaśnienia rozszerzeń 
oparte na podobieństwie schematów (jak u  Lakoffa i  Langackera) bądź nawet na 
funkcjonalnej wyrazistości w  kontekście (metonimia) pomijają bardziej pierwotną 
i powszechną możliwość reinterpretacji struktury językowej: może ona zachodzić, 
o  ile jest to sensowne w kontekście i nie dochodzi przy tym do zakłócenia komu-
nikacji. Takie ujęcie stawia znacznie mniejsze wymagania językowemu „kodowi”: 
nie musimy oczekiwać, że odbiorca odczyta „zakodowany” przekaz; wystarczy, aby 
doszło do skutecznej koordynacji (por. Wittgenstein, 2000).

W środowisku kognitywistycznym krytykę tego rodzaju przedstawił najbardziej 
przekonująco Zlatev w  koncepcji „sytuacyjnego ucieleśnienia” [situational embo-
diment]. Pokazał, że zarówno polisemiczne, jak i monosemiczne modele znaczenia 

4 Jak widać, w języku polskim miała miejsce analogiczna zmiana: „pacierz” > „paciorek”.
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wyrazów opierają się na tych samych dwóch założeniach: (1) dana forma jest związa-
na z odrębnymi znaczeniami („atomizm”), (2) znaczenia wyrazów mają status obiek-
tów (mentalnych) („reifikacja”) (2003: 453). Jeśli odrzucimy te założenia, to pole-
mika między Lakoffem a Vandeloise’em na temat poszukiwania „ogólnych definicji” 
znaczeń (a szerzej: debata między podejściem prototypowym a strukturalistycznym 
w semantyce) przestaje mieć sens. Jak powiada Zlatev: kontekst tej debaty „jest zbyt 
wąski, by objąć prawdę odpowiedzi” (2003: 481). Odpowiedź polega na wskazaniu, 
że znaczenie wyrazów należy pojmować holistycznie, w sytuacji, jako „możliwości 
użycia” (use-potential), co — jak widzieliśmy — starał się zilustrować Queller.

Zapewne nie bez związku z tą krytyką rozwija się wśród językoznawców kognityw-
nych (i nie tylko) inne podejście do modelowania polisemii, oparte na danych korpu-
sowych. Zamiast postulować relacje między mniej lub bardziej arbitralnie zdefiniowa-
nymi „znaczeniami” słowa, bada się jego występowanie w różnych związkach frazeo-
logicznych i kontekstach. W modelach tego rodzaju „znaczenia” słów są „emergentne”: 
wyłaniają się jako taka czy inna dystrybucja „grup użyć” (usage clusters).

5. Uwaga końcowa

Powyższa prezentacja nie pokazuje, rzecz jasna, że językoznawstwo kognitywne 
zmienia się pod wpływem hermeneutyki. Inspiracje hermeneutyczne mają zapewne 
tylko znaczenie negatywne: ukazują ograniczenia przyjętego mentalistycznego para-
dygmatu (a w szerszym horyzoncie: językoznawstwa sans phrase). Dróg poszerzenia 
przyjętej optyki kognitywiści szukają na własną rękę — w  dialogu z  językoznaw-
stwem diachronicznym, funkcjonalnym czy pragmatyką.
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Trzy typy teorii znaczenia
Janusz Maciaszek
Uniwersytet Łódzki

1. Wstęp

Znaczenie wyrażenia językowego jest podstawowym, ale zarazem niezwykle tajem-
niczym pojęciem filozofii języka. Celem tego rozdziału jest przedstawienie niektó-
rych problemów, przed którymi stajemy, próbując wyjaśnić i uściślić to pojęcie, czyli 
próbując zbudować teorię znaczenia1. Próby rozwiązania tych problemów prowadzą, 
moim zdaniem, do wyróżniania trzech możliwych typów teorii.

Z  intuicyjnego punktu widzenia znać znaczenie wyrażenia, to nic innego jak je 
rozumieć. Jak się okaże, termin „rozumienie” nie musi być traktowany jako „chwy-
tanie” jakiegoś bytu, z którym utożsamiamy znaczenie2. Zrozumieć wyrażenie, jak 
podkreślał wielokrotnie Dummett, to nic innego niż „uchwycić” trzy aspekty zna-
czenia, które Frege nazwał sensem, mocą i tonem. Te trzy aspekty rozumienia moż-
na wyróżnić już na poziomie refleksji przedteoretycznej. Pierwszy z  nich dotyczy 
opisowej (treściowej) funkcji języka. Przez sens wyrażenia będziemy mogli wstępnie 
rozumieć to coś, dzięki czemu wyrażenie językowe posiada odniesienie. Drugi aspekt 
rozumienia wyrażenia dotyczy funkcji performatywnej, a trzeci funkcji emotywnej. 
Przez teorię znaczenia rozumie się tradycyjnie teorię sensu3.

Termin „teoria” bywa używany bardzo różnie, począwszy od ścisłego rozumienia 
tego terminu w matematyce i logice, aż po luźne rozumienie w naukach humanistycz-
nych. W sensie ścisłym teoria to zbiór twierdzeń (w języku sztucznym), domknięty 
ze względu na relację wynikania4 W sensie luźniejszym przez teorię rozumiemy zbiór 
zdań, które opisują jakiś „fragment rzeczywistości” i — co najważniejsze — opisują 

1 Tekst ten jest oparty na mojej monografii Znaczenie, prawda, przekonania, Maciaszek (2008), szcze-
gólnie na rozdziale IV. Przedstawione tu rozważania mieszczą się całkowicie w  tradycji logiczno-
filozoficznej z pominięciem tradycji filologicznej.

2 Popularne w filozofii języka określenie „chwytać znaczenie” wprowadził Frege. Sam Frege utożsamiał 
znaczenie z pewnym bytem abstrakcyjnym. Będzie o tym mowa w dalszej części rozdziału.

3 Tak też teoria znaczenia będzie zazwyczaj rozumiana w tym opracowaniu, przy czym znaczenie nie 
musi być identyfikowane ze specyficznym rozumieniem sensu u Fregego.

4 Oznacza to, że z twierdzeń teorii (w szczególności jej aksjomatów) wynikają inne twierdzenia tej teorii.
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pewne prawidłowości zachodzące w owej rzeczywistości. Mówiąc o teoriach znacze-
nia, mam na myśli to drugie, luźniejsze rozumienie terminu „teoria”.

Kiedy mówimy o teorii znaczenia, mamy na myśli określony język, np. język teorii 
naukowej lub język naturalny. Kazimierz Ajdukiewicz w Metodologicznych typach 
nauk wyróżnił trzy typy nauk, opierając się na charakterze ich przesłanek ostatecz-
nych (zob. Ajdukiewicz, 1960, 287–316). W  przypadku nauk apriorycznych, czyli 
matematycznych oraz logiki formalnej, przesłankami ostatecznymi są zdania pewne 
(aksjomaty) przyjęte a priori, tj. niezależnie od doświadczenia. W przypadku nauk 
empirycznych za przesłanki ostateczne dodatkowo przyjmuje się zdania a posteriori, 
tj. zdania oparte na doświadczeniu. W naukach humanistycznych, oprócz zdań przy-
jętych a priori i a posteriori, za przesłanki ostateczne uznaje się zdania będące rezul-
tatem rozumienia innych ludzi. Rozumienie innych ludzi jest możliwe dzięki różnym 
świadectwom. Należą do nich zachowania pojedynczych osób i całych grup, wytwo-
ry sztuki, przedmioty codziennego użytku, zwyczaje oraz towarzyszące im wypo-
wiedzi i napisy. Zrozumieć słowa drugiego człowieka, to przypisać jego działaniom 
językowym pewne intencje lub motywy, przypisać mu cele i wartości, zrozumieć, 
jak mówiący postrzega świat, czego pragnie i jaki jest jego emocjonalny stosunek do 
innych ludzi, rzeczy i zdarzeń. Teoria znaczenia dla języków humanistyki oraz języka 
naturalnego powinna uwzględniać bogactwo świadectw, na których opieramy się, 
przypisując znaczenia słowom innych ludzi.

Teoria znaczenia języków nauk apriorycznych i empirycznych powinna być zde-
cydowanie prostsza od teorii znaczenia języka naturalnego, gdyż należy w  niej 
uwzględnić znacznie uboższy zakres świadectw, np. wybór aksjomatów i reguł infe-
rencji oraz zdań opisujących dane obserwacji lub eksperymentu. Teoria znaczenia dla 
języka naturalnego powinna dać się zatem redukować do teorii znaczenia języków 
teorii naukowych. Historia refleksji filozoficznej nad znaczeniem wskazuje jednak, że 
próby budowania teorii znaczenia przebiegały w kierunku przeciwnym. Zazwyczaj 
budowano teorię dla wąskiego języka teorii naukowej, licząc jednocześnie na to, że 
będzie ona „pasowała” do języka naturalnego lub jego uściślonej wersji. Okazywało 
się jednak, że nadzieje te były płonne — żadna z klasycznych teorii nie nadawał się na 
teorię znaczenia języka naturalnego lub języka humanistyki.

Bardzo często w nazwie teorii zawarta jest informacja, o czym jest ta teoria i co 
stanowi jej przedmiot. Teorie znaczenia oparte na definicji wyraźnej terminu „zna-
czenie” gwarantowały istnienie znaczenia jako pewnego obiektu, gdyż utożsamiały 
je z pewnym wyobrażeniem (asocjacjonizm) lub zespołem cech (teoria konotacyjna)5. 
W przypadku teorii, które nie opierają się na definicjach wyraźnych, np. teoriach ma-
tematycznych, które podają sens pewnych terminów w kontekście aksjomatów, nie 
ma zazwyczaj zgody co do sposobu istnienia obiektów, które oznaczają owe terminy. 
Określenie „sposób istnienia” pochodzi od Romana Ingardena, który w O dziele li-
terackim (zob. Ingarden, 1931) opisał dokładnie charakterystykę ontologiczną spo-
sobu istnienia bohatera fikcyjnego jako bytu czysto intencjonalnego. Arytmetyka, 
rozumiana jako teoria liczb naturalnych, musi nam podać znaczenie terminu „liczba 
naturalna” i znaczenia poszczególnych liczebników. Jej celem nie jest podanie cha-
rakterystyki ontologicznej liczb jako bytów pewnego rodzaju. Budując teorię zna-

5 Asocjacjonizm oraz teorię konotacyjną omówię nieco dalej.
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czenia, należy mieć świadomość tego, czy czynione założenia natury ontologicznej 
i filozoficznej na temat znaczenia nie wpływają na kształt tej teorii6.

Poza założeniami ontologicznymi, na kształt teorii znaczenia wpływała zazwyczaj 
próba odpowiedzi na pytanie, czego oczekuje się od tej teorii. Zdaniem autora teoria 
znaczenia ma wyjaśniać zachowania językowe, w tym sensie, że powinna opisywać ich 
warunki, możliwości, nie zaś ich mechanizm. Powinna być zatem, o ile można użyć 
takiego zwrotu, „teorią filozoficzna”, nie zaś filologiczną czy psychologiczną.

W tym momencie stajemy przed kolejnym problemem. Jakie zachowania i zjawi-
ska językowe powinna móc wyjaśniać teoria znaczenia? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest wcale oczywista. Ogólnikowe określenie „zachowanie językowe” wymaga 
z pewnością uściślenia. Każda teoria, nawet w luźnym sensie, stanowi bowiem pew-
ną idealizację i nie opisuje rzeczywistości w całej jej złożoności, lecz wybiera inte-
resujące nas aspekty, pomijając inne. Teoria znaczenia nie może być zatem teorią 
wszelkich zjawisk i zachowań językowych. W kolejnych paragrafach przyjrzymy się 
różnym poglądom na temat tego, jakie zjawiska językowe powinna wyjaśniać teoria 
znaczenia. Ponieważ filozofia języka rozwinęła się na gruncie badań nad językami te-
orii naukowych, a dopiero wtórnie objęła swoim zainteresowaniem język naturalny, 
najwcześniejsze teorie znaczenia próbowały wyjaśnić przede wszystkim poznawczą 
funkcję języka.

Przyjrzymy się kolejno trzem typom teorii znaczenia — będą to kolejno teorie try-
wialne, oparte na definicji wyraźnej terminu „znaczenie”, u podstaw których leżą 
wyraźne założenia ontologiczne; teorie, w których nie operuje się definicją wyraźną 
terminu „znaczenie”, lecz termin ten występuje w uznawanych na gruncie tych teorii 
postulatach oraz teorie, które nie operują w ogóle terminem „znaczenie”. Pierwszy 
typ teorii będzie omawiany w paragrafie 2. Kolejny — w paragrafie poświęconym 
Fregemu. W ostatnich paragrafach tego rozdziału zostanie przedstawiony i przedy-
skutowany trzeci typ teorii.

2. Arystoteles i jego interpretatorzy

Wzorując się na Platonie, Arystoteles utożsamił znaczenie nazwy gatunkowej z formą 
(ideą) rzeczy. Zarówno poznanie naukowe, jak i potoczne możliwe było dzięki bezpo-
średniemu uchwyceniu formy przez umysł. Dzięki temu nazwa gatunkowa oznaczała 
gatunek (przedmiot idealny7) i mogła być orzekana o poszczególnych przedstawicie-
lach tego gatunku. Sformułowana w szczątkowej postaci teoria znaczenia Arystotelesa 
przypisywała zatem znaczeniom nazw charakter idealny, a zarazem pojęciowy.8 Połą-
czenie tych dwóch funkcji decydowało o tym, że znaczenie nie tylko umożliwiało po-

6 Nawet w przypadku teorii pozamatematycznych kształt teorii nie rozstrzyga sposobu istnienia przed-
miotów, o  których jest ta teoria. Za przykład może nam posłużyć teologia. Najbardziej zagorzały 
ateista, który twierdzi, że Boga nie ma, faktycznie głosi jedynie, że Bóg istnieje w inny sposób niż 
utrzymują to teiści. Dla ateisty Bóg istnieje bowiem jako fikcyjny bohater Biblii. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, aby ateista był kompetentnym teologiem.

7 Gatunku w sensie Arystotelesa nie można utożsamiać ze zbiorem indywiduów. Indywidua bowiem 
powstają i giną, gatunek zaś jest wieczny i niezmienny. W konsekwencji Arystoteles był zagorzałym 
wrogiem pojawiających się w starożytności naiwnych teorii ewolucji gatunków.

8 Próbę rekonstrukcji teorii znaczenia Arystotelesa przeprowadzam w Maciaszek, 2008, 72–86.
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znanie naukowe, ale było przedmiotem poznania naukowego, ponieważ nauka badała 
nie poszczególne rzeczy, lecz ich formy. Funkcja poznawcza znaczenia, a w konsekwen-
cji funkcja poznawcza języka naukowego u Arystotelesa, wyznaczyła kształt teorii zna-
czenia aż do końca XIX wieku. W średniowieczu prowadziło to do sporów interpre-
tacyjnych dotyczących między innymi natury powszechników, np. gatunków.9

Bezpośrednią konsekwencją podejścia Arystotelesa był pokutujący do czasów 
współczesnych podział wyrażeń na kategorematyczne, które posiadają znaczenia, 
i synkategorematyczne, które znaczeń nie posiadają. Samodzielną funkcję poznawczą 
pełnić mogły jedynie wyrażenia kategorematyczne, wyrażenia synkategorematyczne 
pełniły jedynie funkcję pomocniczą czy wręcz składniową. Wyrażenia synkatego-
rematyczne nie posiadają bowiem łatwego do uchwycenia odniesienia. Znaczenia 
miały bowiem stanowić łącznik między słowem a jego odniesieniem.10

Swoistą interpretacją teorii znaku Arystotelesa był tzw. konceptualizm, który 
w przypadku teorii znaczenia nosił nazwę asocjacjonizmu. Asocjacjoniści, szczegól-
nie J. Locke i D. Hume, utożsamili znaczenie nazwy z tzw. idea skojarzoną z ową na-
zwą (zob. Locke, 1955, 13–36). Idea była bytem mentalnym — pewnym wyabstraho-
wanym wyobrażeniem typowego przedstawiciela gatunku. Tak rozumiane znaczenia 
nazwy umożliwiało w wielu przypadkach rozpoznanie jej odniesienia.

Oczywiście nie wszystkie nazwy, z którymi skojarzone są wyobrażenia, tj. nazwy 
znaczące, mają odniesienia przedmiotowe. Umysł jest jednak w  stanie dokonywać 
operacji na ideach. W rezultacie powstają idee złożone, które są znaczeniami tzw. 
nazw pustych, np. „złota góra” (zob. Hume, 1977, 24–26). Myślenie to zatem opero-
wanie na ideach, czyli na znaczeniach słów. Dzięki słowom idee te można komuniko-
wać innym ludziom. Komunikacja językowa opiera się zatem na dwóch poznawczych 
funkcjach języka. Pierwsza z nich polega na wyznaczaniu odniesienia przedmioto-
wego nazw, druga na operacjach na ideach, czyli na znaczeniach wyrażeń. Pierwsza 
funkcja jest całkowicie bierna i receptywna, chociaż zapewnia odniesienie przedmio-
towe wyrażeń. Druga funkcja pozwala na świadome operowanie językiem — pozwa-
la na przykład wymyślać fikcję literacką — ale musi pozostawać w zgodzie z funkcją 
pierwszą. Nie można bowiem mieć idei (czyli wyobrażenia) kwadratowego koła lub 
trójkątnego czworoboku. Byłyby to wyrażenia pozbawione znaczeń, które nie pełnią 
w poznaniu jakiejkolwiek roli.

Za inną interpretację arystotelizmu można uznać teorię konotacyjną J. S. Milla 
(zob. Mill, 1962, 38–71). Celem tej teorii było przede wszystkim wyjaśnienie moż-
liwości budowania trafnej, empirycznej wiedzy o  świecie. Wiedza ta miała postać 
praw naukowych, formułowanych za pomocą zdań ogólnych, wyprowadzanych ze 
zdań opisujących dane doświadczenia, za pomocą indukcji. Pojedynczy obiekt, np. 
określony człowiek, może być arbitralnie nazwany za pomocą pewnej nazwy własnej. 
Upraszczając nieco sprawę, można powiedzieć, że jedynym powodem określania go 
daną nazwą jest czyjaś decyzja, aby dane indywiduum ową nazwą określić. Nazwy 
gatunkowe, chociaż ich kształt fizyczny jest z pewnością umowny, nie są stosowane 
arbitralnie i dlatego pojawiają się w prawach naukowych. Z tego też powodu poznaw-

9 Na zamęt w tej kwestii wpływało również to, że zazwyczaj nie odróżniano tzw. bytów idealnych od 
idei, czyli formy gatunkowej od gatunku.

10 Dzięki temu, że mamy w umyśle formę psa, czyli znaczenie słowa „pies”, możemy rozpoznawać (typo-
wych) przedstawicieli tego gatunku.
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cza funkcja języka sprowadza się u Milla do zapewnienia odniesienia przedmiotowe-
go nazwom ogólnym. Aby wyjaśnić tak rozumianą funkcję poznawczą, należy odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego dane słowo odnosi się do danej rzeczy, czyli denotuje 
ową rzecz. Odpowiedź Milla była następująca: słowo denotuje rzecz, gdyż konotuje 
istotne ze względu na owo denotowanie cechy owej rzeczy.

Wprowadzenie pojęcia konotacji nazwy, jako jej znaczenia, nie byłoby konieczne, 
gdyby nie to, że te same rzeczy mogą być oznaczone przez różne nazwy. Użycie tej, 
a nie innej nazwy do oznaczenia danej rzeczy, pełni zatem bardzo ważną funkcję 
w poznaniu ludzkim. Funkcję tę zapewnia znaczenie nazwy — pewien czynnik zwią-
zany z daną nazwą i sprawiający, że mimo, iż dwie nazwy mogą to samo oznaczać, 
pełnią zupełnie inną funkcję w naszym poznaniu.11

Omówione tu teorie znaczenia są przykładami trywialnych teorii pierwszego typu. 
Ich motywacja miała przede wszystkim charakter ontologiczny. Z punktu widzenia 
poznawczej funkcji języka, ich celem było formułowanie prostych praw ogólnych, 
w których występują nazwy gatunkowe. Dla Arystotelesa paradygmatyczna nauką była 
bowiem biologia. W konsekwencji podstawową wadą tych teorii było to, że były one 
ograniczone jedynie do tych nazw.12 Kolejna teoria znaczenia nie ograniczała się do 
nazw ogólnych, gdyż dla jej twórcy paradygmatyczną nauką była matematyka.

3. Teoria sensu Fregego i jej interpretacje

Frege, podobnie jak wszyscy filozofowie języka, którzy punktem wyjścia swoich te-
orii znaczenia uczynili rolę języka w poznaniu naukowym, rolę znaczenia upatrywał 
przede wszystkim w ustalaniu odniesienia wyrażeń. Frege, w odróżnieniu od Milla, 
nie ograniczał swojej teorii sensu do nazw gatunkowych. Poznawczą funkcję pełniły 
u niego również sensy nazw własnych, wyrażeń różnych kategorii syntaktycznych 
oraz sensy zdań. Teoria sensu Fregego była również pierwszą teorią nietrywialną, 
w której nie podaje się definicji wyraźnej terminu „znaczenie”.

Teoria sensu Fregego jest wyznaczona przez szereg postulatów na temat znaczenia, 
rozrzuconych w jego pismach semantycznych. Biorąc pod uwagę ogromną ilość roz-
bieżnych interpretacji pojęcia sensu, istnieją podstawy, aby sądzić, że postulaty te są 
nie do pogodzenia. W tym rozdziale skupić się na dwóch słynnych postulatach na te-
mat znaczenia. Pierwszy z nich pojawia się w kontekście analizy mowy zależnej w ar-
tykule Sens i znaczenie (zob. Frege, 1977, 60–88). Prowadzi on do konstatacji, że sens 
u Fregego jest szczególnym rodzajem odniesienia, poczynione zaś w artykule Myśl. 
Studium logiczne (zob. Frege, 1977, 101–129) uwagi skłaniają do interpretacji sensu 
jako bytu idealnego. W innych miejscach sens bywa jednak charakteryzowany meta-
forycznie jako droga prowadząca do odniesienia, a w przypadku zdania — droga do 
jego wartości logicznej. Odniesieniem zdania oznajmującego jest bowiem jego war-
tość logiczna — zdania oznajmujące są nazwami dwóch obiektów: Prawdy i Fałszu13. 

11 Na przykład nazwy „największe miasto w Polsce” i „stolica Polski”.
12 Doskonałą krytykę tych teorii przeprowadził Ajdukiewicz w O znaczeniu wyrażeń (zob. Ajdukiewicz, 

1960, 102–136).
13 Z kolei zdania o fikcji literackiej są, zdaniem Fregego, pozbawione wartości logicznych. Mają one 

jednak sensy.
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W tym miejscu dochodzimy zatem do kolejnego postulatu Fregego: sens wyrażenia 
decyduje o wartości poznawczej zdania, w którym to wyrażenie występuje. W od-
różnieniu A = A, zdanie identycznościowe postaci A = B, np. „Gwiazda poranna to 
Gwiazda wieczorna”, stwierdzające identyczność odniesień dwóch nazw jednostko-
wych (w szczególności nazw własnych) niesie z sobą bardzo ważną i niebanalną in-
formację. Ponieważ roli tej nie mogą pełnić odniesienia, bo są tym samym obiektem, 
ani same kształty fizyczne wyrażeń, nośnikiem wartości poznawczej jest sens.

Analiza mowy zależnej opiera się na zasadzie zwanej obecnie prawem zastępowa-
nia ekstensjonalnego, która — zdaniem Fregego — bezwzględnie w języku obowią-
zuje. Jeśli w wyrażeniu złożonym (np. zdaniu) zastąpimy jego część (np. zdanie pod-
rzędne) wyrażeniem o tym samym odniesieniu, to odniesienie całości (w przypadku 
zdania jest to jego wartość logiczna) nie ulega zmianie. Rzeczywistość bowiem nie 
zależy od tego, jak ją opisujemy. Załóżmy, że Małgosia nie wie, że jej narzeczony 
Jaś jest najgorszym studentem UŁ. Nazwy „Jaś” i „najgorszy student UŁ” oznaczają 
ten sam obiekt, lecz posiadają różne sensy. Jeżeli w zdaniu prawdziwym „Małgosia 
chodzi z Jasiem” zamienimy słowo „Jaś” na „najgorszy student UŁ”, to otrzymamy 
zdanie prawdziwe „Małgosia chodzi z najgorszym studentem UŁ”. Jeśli jednak do-
konamy tego samego manewru w  prawdziwym zdaniu „Małgosia wie, że Jaś jest 
jej narzeczonym”, to otrzymamy zdanie fałszywe „Małgosia wie, że najgorszy stu-
dent UŁ jest jej narzeczonym”. W pierwszym przypadku zasada Fregego obowiązuje, 
w drugim przypadku zdaje się załamywać. Aby wybrnąć z tej trudności i ocalić swoją 
zasadę, Frege twierdzi, że w pewnych kontekstach odniesieniami wyrażeń są ich sen-
sy — w takim przypadku drugi przykład nie przeczy zasadzie, gdyż nie mamy w nim 
do czynienia z zamiana wyrażeń o tym samym odniesieniu. Sensy są zatem specjalny-
mi odniesieniami, co przesądza o ich bytowym charakterze. Ponieważ nie są to byty 
fizyczne, należy przypisać im status bytów abstrakcyjnych, a nawet idealnych.

Gdyby sensy Fregego interpretować jako byty idealne, trudno utożsamić by je było 
ze znaczeniami językowymi, gdyż należałoby zaakceptować absurdalny wniosek, że 
znaczenia wszystkich możliwych słów bytują wiecznie i niezmiennie, bez względu na 
to, czy słowa, które im odpowiadają faktycznie są używane w jakimkolwiek języku14. 
Znaczenia słów języka mają niewątpliwie charakter intersubiektywny, lecz z pewnoś-
cią nie są wieczne i niezmienne. Przeciwnikiem utożsamiania sensów ze znaczeniami 
językowymi jest znany interpretator Fregego — T. Burge, który z kolei interpretuje je 
jako byty idealne (zob. Burge, 2005).

Jeżeli jednak, jak chce tego Dummett, sensy Fregego utożsamimy ze znaczenia-
mi językowymi, to pociąga to za sobą określone konsekwencje. Przede wszystkim 
znaczenia, których nie można utożsamić z bytami idealnymi, muszą być w pewien 
sposób związane z wiedzą i przekonaniami członków wspólnoty językowej. Pełnią 
one zatem funkcję poznawczą w sensie znacznie szerszym niż ustalanie odniesienia 
przedmiotowego. Dotyczy to również nazw własnych, których użycie nie da się zre-
dukować do wyznaczania odniesienia. Aby to pokazać, posłużmy się przykładem 
pochodzącym od Fregego (zob. Dummett, 1973, 97):

14 Tak się bowiem charakteryzuje zazwyczaj byt idealny. Uwaga ta dotyczy jednak języka naturalnego. 
W przypadku języka matematyki stwierdzenie to nie byłoby szokujące, przynajmniej dla niektórych 
matematyków.
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Frege wyobraża sobie podróżnika penetrującego nieznany region, który do-
strzegł na południowym zachodzie szczyt i nazwał go „Alfa”. Około dwudzie-
stu lat później inny podróżnik odkrywa wielki szczyt na północnym zacho-
dzie i nazywa go „Ateb”. Historie obu podróżników stają się znane i obie na-
zwy szczytów zaczynają być w powszechnym użyciu, ale po pewnym czasie re-
gion, w którym znajdują się „Alfa” i „Ateb” zostaje szczegółowo zbadany i opi-
sany i wówczas okazuje się, że był to jeden i ten sam szczyt widoczny z różnych 
miejsc. […] Oczywiście po dokonaniu tego odkrycia albo wyeliminuje się jed-
ną z dwóch nazw, albo obie będą używane jako synonimy. Ale zanim dokona-
no tego odkrycia, stanowi to przykład nazw własnych, używanych w różnych 
sensach.

Na czym miałoby jednak polegać poznawcza funkcja obu nazw własnych? Nie jest 
to z pewnością sposób ustalania odniesienia, gdyż nikt z użytkowników języka nie jest 
w stanie wejść z odniesieniami w bezpośredni kontakt zmysłowy. Poznawcza funkcja 
nazw własnych polegałoby na zajmowaniu miejsca w całym zespole przekonań na temat 
szczytów Alfa i Ateb. Byłyby to, jak się okazało, przekonania przynajmniej częściowo 
fałszywe. Jeżeli jednak utożsamimy funkcję poznawczą nazw z ich sensami, to sensów 
tych nie da się traktować jako niezależnych od sensów innych wyrażeń występujących 
w całym zespole przekonań. Skoro jednak znaczenia nie mają być bytami idealnymi, to 
czym faktycznie są? Dummett twierdzi, że Frege był bliski potraktowania sensu (zna-
czenia) wyrażenia jako sposobu jego użycia. „Użycie” jest terminem wieloznacznym. 
W podanym wyżej przykładzie, przez użycie nazwy własnej rozumie się jej występo-
wanie w zdaniach wyrażających pewien zespół przekonań.

W swojej teoria sensu Frege nie rozstrzygnął kwestii znaczenia, ale zainspirował 
badania tej problematyki we współczesnej filozofii języka.

4. Kontynuatorzy Fregego

Odrzucona przez Dummetta interpretacja sensów (znaczeń) jako bytów idealnych 
została zaadaptowana między innymi przez Alonzo Churcha. Celem teorii znacze-
nia było, według Churcha, stworzenie abstrakcyjnej teorii faktycznego użycia języka 
w komunikacji międzyludzkiej, abstrahując od przygodnych lub historycznych da-
nych na ten temat (zob. Church, 1951, 61). Teoria znaczenia miała być teorią norma-
tywną, codzienne zachowanie językowe miałoby zaś spełniać wyznaczone przez tę 
teorię normy w sposób przybliżony. Normatywność teorii znaczenia oznaczałaby, że 
teoria ta wyznacza pewien idealny wzorzec, który jest lepiej lub gorzej realizowany 
w praktyce językowej.

Na czym jednak polegałoby bycie owym wzorcem dla naszych praktyk języko-
wych? Mówienie, podobnie jak mierzenie ziemi, jest działaniem przeprowadzanym 
według ustalonych reguł. Te same reguły można realizować na wiele sposobów. Geo-
metria nie precyzuje bowiem dokładnie, w jaki sposób należy praktycznie dokony-
wać pomiarów i jakich przyrządów należy używać, lecz wskazuje jedynie wzorzec, 
zgodnie z którym pomiary te należy wykonywać. Twierdzenia geometrii stanowią 
zatem pewne podstawowe reguły, według których musi działać geodeta, aby jego 
czynność można było nazwać pomiarem ziemi. Geodeta nie musi jednak umieć wy-
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artykułować twierdzeń geometrii. Co więcej, z perspektywy historycznej, to właś-
nie twierdzenia geometrii zostały w pewien sposób wyabstrahowane z praktycznego 
działania polegającego na pomiarach ziemi.

Analogicznie do geometrii, teoria znaczenia stanowiłaby zatem wzorzec dla prak-
tycznego działania polegającego na używaniu języka. Reguły podawane przez teorię 
znaczenia są faktycznie realizowane w praktyce mówienia, gdyż emitowanie dźwię-
ków, które nie realizowałyby tych reguł, nie byłoby używaniem języka. Reguły teorii 
znaczenia nie są regułami a priori, lecz są wyabstrahowane z naszej praktyki języko-
wej. Oczywiście zarówno w przypadku działania geodety, jak i mówienia, dopusz-
czalne jest odstępstwo od idealnych reguł. Jednocześnie Church stawia przed teorią 
znaczenia wysokie wymagania. Powinna ona wyjaśniać wszystkie sposoby używania 
języka w komunikacji, w tym również trudne do analizy przypadki, jak zdania o wie-
rzeniach, zdania modalne i kontrfaktyczne okresy warunkowe.

Podane wymagania nie precyzują jeszcze, jaką postać powinna przybrać teoria 
znaczenia. Sam Church przedstawił teorię, która opierała się na regułach przypo-
rządkowujących odniesienia wszystkim wyrażeniom języka i regułach przyporządko-
wujących znaczenia rozumiane jako obiekty abstrakcyjne, które mogą być interpre-
towane jako byty idealne. Byłaby to zatem teoria drugiego typu, którą można trakto-
wać jako formalizację teorii Fregego. Teoria Churcha kontynuowana była w ramach 
teoriomodelowej semantyki języka naturalnego, w której rolę znaczenia pełniła tzw. 
intensja. W dalszej części paragrafu zajmiemy się jednak innymi koncepcjami znacze-
nia, które — pozostając pod wyraźnym wpływem Fregego15 — odegrały ważną rolę 
w dziejach refleksji nad tym pojęciem.

Weryfikacjonizm, który był doktryną wczesnego neopozytywizmu Koła wiedeń-
skiego, powstał pod wyraźnym wpływem Traktatu Ludwiga Wittgensteina (zob. 
Wittgenstein, 1921). W weryfikacjonizmie utożsamiono znaczenie poznawcze zdania 
z metodą jego weryfikacji16. Istnienie metody weryfikacji zapewnia bowiem bezpo-
średni i pewny związek między zdaniem a opisywanym fragmentem rzeczywistości. 
Podobnie jak Arystoteles, weryfikacjoniści stali na gruncie rozumienia prawdy jako 
ścisłej korespondencji, która zakładała izomorfizm języka i rzeczywistości. Istnienie 
tego izomorfizmu miało być zapewnione przez istnienie tzw. zdań bazowych (proto-
kolarnych), które miały być bezpośrednio uznawane wobec danych doświadczenia. 
Wszystkie inne zdania miały być weryfikowane pośrednio, na podstawie zdań bazo-
wych. Okazało się jednak, że — nawet w przypadku języka fizyki — redukcja zdań do 
zdań bazowych okazała się niemożliwa, co sprawiło, że weryfikacjonizm został przez 
neopozytywistów praktycznie zarzucony, najczęściej na rzecz behawioryzmu.

Behawioryzm opierał poznawczą funkcję języka na bezpośrednim kojarzeniu 
bodźców werbalnych (zastępczych) i bodźców bezpośrednich, odwołując się począt-
kowo do zasady uwarunkowania, później zaś do zasady wzmocnienia. Typowym 
przykładem dojrzałej behawiorystycznej teorii znaczenia, i to teorii po raz pierwszy 
stworzonej dla języka naturalnego, jest teoria znaczenia W. V. O. Quine’a przedsta-
wiona w Word and Object (zob. Quine, 1960). Teoria ta opiera się pojęciu przekładu, 

15 Brak tu miejsca na przeanalizowanie związków między tymi teoriami a teorią sensu Fregego. Czynię 
to w Maciaszek (2008).

16 Zasada weryfikacji prowadziła do stwierdzenia, że zdania, dla których nie istnieje metoda weryfikacji 
empirycznej są bezsensami pozbawionymi znaczenia. Nie trzeba nikogo przekonywać, że przeważają-
ca część naszych wypowiedzeń kwalifikowałoby się do owych bezsensów.
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a dokładniej podręcznika przekładu. W myśl tej teorii podać znaczenia wyrażeń ja-
kiegoś języka, to nic innego, jak przełożyć ten język na język już znany, za pomocą 
podręcznika podającego przekłady zdań z jednego języka na drugi. Byłby to zatem 
przykład teorii trzeciego typu, w której nie występuje explicite termin „znaczenie”.17 
Używa się go jedynie w metajęzyku tej teorii, np. w komentarzach na jej temat. Teoria 
Quine’a ma charakter teorii holistycznej, gdyż podręcznik przekładu podaje znacze-
nia poszczególnych wyrażeń jedynie w kontekście całego języka. Uwarunkowaniom 
i genezie holizmu znaczeniowego poświęcony zostanie następny paragraf.

5. W stronę holistycznych teorii znaczenia

Jednym z czynników, który przyczynił się do odrzucenia trywialnych teorii znacze-
nia oraz weryfikacjonizmu, był wzrost zainteresowania językiem naturalnym. Teorie 
te nie mogły być traktowane jako teorie znaczenia języka naturalnego, lecz co naj-
wyżej pewnej jego części, która po odpowiednim uściśleniu mogła pełnić funkcję 
języka teorii naukowej. Były one oparte na założeniu zachodzeniu ścisłej korespon-
dencji między językiem a rzeczywistością. Okazało się jednak, że zasada ścisłej ko-
respondencji została zakwestionowana nawet w przypadku języków teorii naukowej. 
Stało się to na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku za sprawą 
Quine’a oraz Hempla, którzy rozpropagowali tezę holizmu konfirmacyjnego. Teza ta, 
która powstała znacznie wcześniej na gruncie konwencjonalizmu i związana jest z fi-
lozofią nauki, wywarła znaczący wpływ na teorie znaczenia, gdyż przyczyniła się do 
odrzucenia znaczeń jako bytów, które zapewniają wzajemnie jednoznaczną zależność 
między zdaniami i „układami rzeczy”. Tę samą rzeczywistość można opisywać na 
wiele sposobów, przy czym każdy język opisu jest trafny, o ile jest zgodny z ogółem 
danych doświadczenia. Holizm konfirmacyjny postawił przed teorią znaczenia nowe 
zadanie, które musiały wyjaśnić wielość możliwych opisów świata.

Konwencjonalizm był nurtem w filozofii nauki, który powstał we Francji na prze-
łomie XIX i XX wieku. Twórcą konwencjonalizmu był Henri Poincaré. Tradycyj-
ny konwencjonalizm dotyczył przede wszystkim teorii naukowych, np. systemów 
aksjomatycznych. Wybór konkretnej aksjomatyki, np. geometrii euklidesowej lub 
geometrii nieuklidesowej czy logiki klasycznej lub logiki kwantowej, pozwala na 
sformułowanie różnych teorii fizycznych opisujących te same dane doświadczenia.18 
Według tradycyjnych konwencjonalistów w takich przypadkach uczeni dokonują wy-
boru teorii zgodnie z pewną konwencją. W wyborze konwencji kierują się pewnymi 
względami „pobocznymi”, np. prostotą, naukową użytecznością, intuicyjnością itp. 
Zdaniem konwencjonalistów żadna z  konkurencyjnych teorii fizycznych, o  ile jest 
zgodna z dostępnymi danymi doświadczenia, nie stanowi wierniejszej reprezentacji 
rzeczywistości. Każda teoria jest równie prawdziwa. Mamy zatem do czynienia ze 

17 Sprawę pozornie komplikuje fakt wprowadzenia przez Quine’a tzw. znaczeń bodźcowych. Znaczenia 
bodźcowe nie mogą jednak być utożsamiane ze znaczeniami językowymi w jakimkolwiek interesują-
cym nas sensie.

18 Okazuje się bowiem, że pewne teorie fizyki współczesnej formułowane są w znacznie prostszy sposób, 
gdy odrzuci się geometrię euklidesową na rzecz jakiejś geometrii nieeuklidesowej lub klasyczną logikę 
dwuwartościową na rzecz logiki kwantowej. Zasadniczo można obstawać przy geometrii Euklidesa 
lub logice klasycznej — wiąże się to jednak ze znaczną komplikacją teorii.
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zdecydowanym odejściem od rozumienia prawdy jako ścisłej korespondencji. Opi-
sy lub obrazy świata dostarczane przez konkurencyjne teorie nie są zatem wzajem-
nie jednoznacznymi odwzorowaniami rzeczywistości. Każdy opis uzupełniony jest 
konwencjami, pewnymi arbitralnie przyjętymi założeniami, które ów obraz świata 
współtworzą i dzięki którym nasz obraz świata jest w miarę prosty i spójny.

Umiarkowani konwencjonaliści uważali, że opis zjawisk za pomocą języka na-
turalnego nie zawiera elementów konwencji. Stanowisko umiarkowanego konwen-
cjonalizmu reprezentował również Pierre Duhem, który w doświadczeniu wyróżnił 
dwa składniki: obserwację i interpretację. Obserwacja polega na zmysłowym percy-
powaniu zjawisk i jest dostępna dla każdego. Drugi składnik, dostępny jedynie dla 
osób, które znają odpowiednie teorie, Duhem nazywa interpretacją. Interpretacja 
jest to opis danych doświadczenia, ale w  języku pewnej teorii. Konwencjonaliści 
umiarkowani uznawali, że owe opisy danych doświadczenia za pomocą terminów 
języka naturalnego, zwane niekiedy zdaniami sprawozdawczymi, są jednoznaczny-
mi opisami rzeczywistości. Z kolei tzw. zdania interpretacyjne pojawiają się dopie-
ro na poziomie języka teorii naukowej. Zdania sprawozdawcze miały bezpośrednio 
opisywać dane doświadczenia bez jakichkolwiek konwencji; zdania interpretacyjne 
opisywały rzeczywistość, lecz przez pryzmat konwencji przyjętych wraz z teoriami 
naukowymi.

Pozostając pod wpływek konwencjonalizmu, Ajdukiewicz zakwestionował roz-
różnienie między zdaniami sprawozdawczymi a  interpretacyjnymi. Jedyna różnica 
między tymi zdaniami polega na tym, że uznając zdania interpretacyjne, odwołujemy 
się do świadomie przyjętych konwencji; uznając zdania sprawozdawcze, odwołujemy 
się również do konwencji, lecz przyjętych nieświadomie. Konwencje te są w pewien 
sposób ugruntowane w języku naturalnym, w wyuczonych przez nas zwyczajach języ-
kowych. W artykule Język i znaczenie Ajdukiewicz utożsamił konwencje z tzw. dyrek-
tywami znaczeniowymi19 (zob. Ajdukiewicz, 1960, 145–174), które można w przy-
bliżeniu określić jako opisy dyspozycji do aktów uznawania zdań. Od przyjmowania 
konwencji językowych nie można się w  żaden sposób uwolnić. „Naukowy” obraz 
świata wybitnego fizyka i „naiwny” obraz świata zwykłego człowieka jest w równym 
stopniu kształtowany przez konwencje:

Jedyna różnica pomiędzy zdaniami sprawozdawczymi a interpretacyjnymi po-
lega więc na tym, że pierwsze są rozstrzygalne w językach, w których wyrośli-
śmy, stworzonych bez naszego świadomego udziału, gdy drugie mogą być roz-
strzygnięte dopiero w takich językach, przy których budowie braliśmy świado-
mie udział (Ajdukiewicz, 1960, 186).

Nie ma zatem neutralnych i  wolnych od konwencji opisów świata. Teoria zna-
czenia ma wyjaśnić poznawczą funkcję języka, rozumianą jednak nie jak dotych-
czas biernie, lecz czynnie. Współtworzenie obrazu świata przez język zakłada, że 
współtworzony przez język obraz świata stanowi pewną całość. Wyrazem poglądów 

19 Dyrektywy znaczeniowe, których nie będę tu bliżej charakteryzował, dzielą się na aksjomatyczne, 
dedukcyjne i empiryczne. Podział ten motywowany jest różną mocą uznawanych zdań. Zdania mogą 
być wypowiadane z mocą twierdzenia, mogą być wnioskowane z innych zdań lub stwierdzane wobec 
pewnych danych doświadczenia.
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konwencjonalistycznych jest teza holizmu konfirmacyjnego, która po raz pierwszy 
została sformułowana przez Duhema.20 Cytuję za Szlachcic (1991):

Reasumując, fizyk nie może nigdy poddać kontroli doświadczenia pojedynczej 
hipotezy, lecz tylko całą grupę hipotez. Kiedy doświadczenie nie zgadza się 
z jego przewidywaniami, wskazuje mu to, że przynajmniej jedna z hipotez two-
rzących tę grupę jest błędna i musi być zmieniona, lecz nie wskazuje mu tej, któ-
ra powinna być poprawiona. (…) Nauka fizyczna jest organizmem, w którym 
nie można uruchomić żadnej części nie poruszając innych, choćby najbardziej 
odległych od niej; poruszyć, jedne bardziej, drugie słabiej, ale wszystkie w ja-
kimś stopniu wprawić w ruch.

Teza głosi, że nie można potwierdzić lub sfalsyfikować empirycznie pojedynczego 
zdania teorii. Jest ona rezultatem przekonania, że każda hipoteza jest rezultatem 
pewnej interpretacji dostępnych danych doświadczenia, tworząc z pozostałymi zda-
niami teorii „organiczną całość”, która stanowi o obrazie świata dostarczonym przez 
daną teorię.

Nieco wcześniej była mowa o  tym, że teoria znaczenia powinna wyjaśniać to, 
że język, w tym przypadku język teorii naukowej, współtworzy pewien (językowy) 
obraz świata, który odpowiada dyspozycjom do werbalnego aktualizowania prze-
konań na temat świata, która przejawia się odpowiednim użyciem zdań w danym 
języku. W świetle tezy Duhema teoria znaczenia powinna wyjaśniać związki między 
zdaniami danej teorii. Związki te polegają na tym, że odrzucenie pewnego zdania 
danej teorii wobec nowych danych doświadczenia wymaga odrzucenia całej grupy 
uznawanych do tej pory zdań i uznania całej grupy zdań, które do tej pory nie były 
uznawane. Tak rozumiane związki między zdaniami teorii mogą być wyjaśnione 
przez odwołanie się do związków znaczeniowych między wyrażeniami wchodzącymi 
w skład języka teorii.

Niewątpliwym wkładem Ajdukiewicza do filozofii języka było przeniesienie po-
glądów konwencjonalistycznych na płaszczyznę językową i sformułowanie holistycz-
nej teorii znaczenia, która uwzględniała związki znaczeniowe między wyrażeniami 
w  języku teorii naukowej. Co więcej, teoria Ajdukiewicza, chociaż sformułowana 
dla języków teorii naukowych, rzuca wiele światła na problemy związane z użyciem 
języka naturalnego. Znaczenie wyrażenia można określić jako miejsce tego wyraże-
nia w (holistycznym) układzie przekonań21. Określenie to, chociaż wydaje się nieco 
abstrakcyjne, nie jest niezgodne z naszymi intuicjami. Aby znać jakikolwiek język, 
należy faktycznie żywić szereg przekonań i umieć je aktualizować za pomocą zdań 
tego języka. Jeśli ktoś nie uznaje zdania „To jest pies” w obecności typowego przed-
stawiciela tego gatunku lub nie uznaje zdania „Dwa i dwa to cztery”, to nie powiemy, 
że jest słaby z zoologii lub arytmetyki, lecz że nie zna języka polskiego.

Posługiwanie się językiem zakłada żywienie przekonań wyrażalnych w tym języ-
ku, czyli pewną wiedzę. Aktualizowanie owej wiedzy Ajdukiewicz określał jako uży-

20 Obecnie znana jako teza Duhema-Quine’a.
21 Ajdukiewicz był zwolennikiem tezy holizmu konfirmacyjnego, holizmu przekonaniowego oraz holi-

zmu znaczeniowego.
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cie języka. W tym sensie Ajdukiewicz antycypował poglądy Ludwiga Wittgensteina 
z Dociekań filozoficznych.

6. Znaczenie jako użycie u późnego Wittgensteina

Wittgenstein znany jest przede wszystkim jako autor niezwykle znanego frazesu, że 
znaczenie wyrażenia jest jego użyciem — pojawiło się ono w Dociekaniach filozoficz-
nych (zob. Wittgenstein, 1953) Nie należy jednak traktować poglądów Wittgensteina 
jako udanej próby stworzenia nowej teorii znaczenia — jak słusznie zauważył Bogu-
sław Wolniewicz we wstępie do Dociekań:

O tym, że dwa słowa znaczą to samo, ma decydować tożsamość ich użycia. Bar-
dzo dobrze, ale jak ją rozpoznać? Tę krytyczną kwestię zostawia się w Docieka-
niach w zupełnej nieokreśloności (zob. Wittgenstein, 2000 (1953), XXIV).

Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż jeżeli znaczenie terminu „użycie” potrak-
tujemy szeroko, jak faktycznie uczynił to Wittgenstein, uniemożliwi to zbudowanie 
jakiejkolwiek teorii znaczenia. Budując teorię znaczenia, musimy zatem sprecyzować, 
o  jakie rozumienie tego terminu nam chodzi. Podobnie jak wcześniej Frege, Witt-
genstein wskazuje na kierunek, w jakim należy się posuwać, pragnąc zbudować teo-
rię znaczenia. Dociekania stanowią raczej listę pytań i wątpliwości, niż rozwiązań. 
W porównaniu do Traktatu (zob. Wittgenstein, 1921), następuje całkowita zmiana 
sposobu widzenia roli języka. W Traktacie doskonały język miał idealnie odwzoro-
wywać strukturę logiczną świata. W Dociekaniach język naturalny służy do działa-
nia, jest używany w grach, które toczymy z otoczeniem i innymi ludźmi. W Traktacie 
Wittgenstein stał na gruncie teorii prawdy jako ścisłej korespondencji, która zakłada 
izomorficzność struktur rzeczywistości i struktur językowych. W Dociekaniach poję-
cie prawdy staje się pojęciem całkowicie pragmatycznym:

Czym jest zdanie, to w pewnym sensie określają reguły budowy zdań (np. języ-
ka polskiego), a w innym — użycie znaków w grze językowej. Składnikiem tej 
gry może być również użycie słów „prawda” i „fałsz” (zob. Wittgenstein, 2000 
(1953), 80).

Przytoczone tu stwierdzenie nie musi być interpretowane zbyt radykalnie. Da się 
ono pogodzić z rozumieniem prawdy jako korespondencji między językiem a rze-
czywistością — nie będzie to jednak ścisła korespondencja jak u Arystotelesa lub 
w Traktacie22.

Funkcji opisowej, która dominowała do tej pory w teoriach znaczenia, przeciw-
stawia Wittgenstein szeroko rozumianą funkcję „użyciową” — wyrażenia języka są 
używane w komunikacji językowej, która wykracza poza przekazywanie symbolicz-
nego obrazu rzeczywistości. Komunikując się za pomocą języka, osiągamy różne cele. 
W szczególności możemy opisać rzeczywistość, skłonić kogoś do działania, obiecać 

22 Dokładniejsze rozważania na temat prawdy jako korespondencji, która umożliwia wielość opisów tej 
samej rzeczywistości, przeprowadzam w Maciaszek (2008, 383–408).
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coś, zapytać o coś itp. O tym, w jaki sposób użyliśmy danego wyrażenia, decyduje 
kontekst użycia23. Każdy akt wypowiedzenia zdania ma miejsce w ramach większej 
całości, którą Wittgenstein nazywa metaforycznie grą językową.

Na naszą komunikację językową składają się zatem gry, które mniej lub więcej 
świadomie prowadzimy z  naszymi interlokutorami, czytelnikami lub sami z  sobą. 
Każda gra ma swoje reguły — rozkazy, twierdzenia lub odpowiedzi są odpowiednika-
mi ruchów w grze. Wyrażenie językowe nabiera znaczenia dopiero w kontekście całej 
gry — poglądy Wittgensteina mają zatem wyraźnie holistyczne zabarwienie. Dźwięk 
równokształtny z wypowiedzianym zdaniem sam w sobie zdaniem nie jest, o ile nie 
został on faktycznie użyty. Myśl tę Wittgenstein ujął w słynnej metaforze:

Sam przez się każdy znak zdaje się martwy. Co nadaje mu życie? — Żyje on 
w użyciu. Czy ma wówczas w sobie tchnienie życia? A może tym tchnieniem jest 
użycie? (zob. Wittgenstein, 2000 (1953), 182).

Użycie znaku, a właściwie użycie jego kształtu fizycznego w kontekście zwanym 
grą językową, „ożywia go”, tj. nadaje mu znaczenie.

Wittgenstein traktuje ruchy w grach językowych jako takie same czynności ludzkie, 
jak wszelkie działania pozajęzykowe, wszelkie czynności wykonuje się zaś za pomo-
cą narzędzi. Samo w sobie narzędzie jest jedynie martwym przedmiotem — o tym, 
że staje narzędziem decyduje to, w jaki sposób jest ono używane. Każdy przedmiot 
może być używany do wielu celów, pełniąc funkcje wielu narzędzi, chociaż jedna 
z nich jest zazwyczaj funkcją zasadniczą lub standardową. Podobnie jest z wyraże-
niami językowymi. Kształt fizyczny — dźwięk lub napis — staje się wyrażeniem języ-
ka w ramach prowadzonej gry językowej. Jak wiadomo, użycie wyrażeń może mieć 
charakter dosłowny i niedosłowny. Każdy z nas może bowiem wymyślać nowe, „nie-
dosłowne” posunięcia w grze językowej. Oficer, który mówi oficjalnie do żołnierza 
„Proszę biec do tamtego drzewa”, z całą pewnością nie prosi o nic, lecz w ironiczny 
sposób rozkazuje.

Prowadzi to do bardzo poważnego problemu, którego Wittgenstein w Docieka-
niach nie rozwiązuje, gdyż nie definiuje precyzyjnie pojęcia gry językowej. Wyra-
żenia są używane w grach językowych, których reguły często sami modyfikujemy, 
używając wyrażeń w sposób niedosłowny. Tworzymy zdania metaforyczne, aluzyjne 
i  ironiczne. Wtrącenie takiego zdania do gry językowej jest jakby dołączeniem do 
znanej gry, opartej na znanych regułach, nowego ruchu, ruchu, którego reguły tej gry 
nie przewidują. Problem niedosłowności stanowi spore wyzwanie dla teorii znacze-
nia opartej na użyciu. Jak bowiem przy tak szerokim rozumieniu terminu „użycie” 
odróżnić użycie dosłowne od niedosłownego? Teoria znaczenia powinna uporać się 
również z tym problemem.

Wittgenstein utożsamia znajomość języka z dyspozycją do prowadzenia mnogości 
gier językowych, od których reguł możemy odstępować, używając wyrażeń w sposób 
niestandardowy, czyli niedosłowny. Jakie sposoby użycia wyrażeń składają się zatem na 
ich znaczenia? Czy każde wyrażenie może mieć potencjalnie nieskończenie wiele zna-
czeń lub odcieni znaczeniowych, zrelatywizowanych do różnych gier językowych, które 
23 Dlatego też Wittgenstein traktowany jest jako prekursor pragmatyki rozumianej jako badanie uży-

cia wyrażeń w kontekście. Inne rozumienie pragmatyki — jako badanie konsekwencji użycia wyra-
żeń — pojawia się u Donalda Davidsona.
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możemy w języku prowadzić? Wittgenstein nie łączy jednak znaczeń z poszczególnymi 
grami językowymi, lecz z całym językiem (zob. Wittgenstein, 2000 (1953), 34).

Na początku rozdziału wspomniałem, że teoria znaczenia powinna wyjaśnić, na 
czym polega rozumienie wyrażeń, a dokładniej — podawać warunek możliwości ro-
zumienia języka. Sporą część Dociekań Wittgenstein poświęca pokazaniu, że pojęcie 
rozumienia jest w pewnym sensie nieuchwytne i nie możemy powiedzieć o rozumie-
niu wyrażeń niczego innego, jak to, że jest ono reprezentowane przez użycie. Rozu-
mienie jest jedynie aktem psychicznym, który aktualizuje dyspozycje językowe do 
użycia wyrażeń. O tym, że ktoś rozumie wyrażenia, tj. zna ich znaczenia, poznajemy 
to po jego zachowaniu językowym oraz po zachowaniu, które mu towarzyszy.

Refleksje nad znaczeniem późnego Wittgensteina trudno określić mianem teorii 
znaczenia. Byłaby to bardzo metaforycznie sformułowana teoria użycia. Na uwagę 
zasługuje jednak włączenie do zakresu problematyki znaczenia zdań performatyw-
nych, czyli wyjście poza utożsamianie znaczenia z sensem.

7. Kształt teorii znaczenia według Michaela Dummetta

Teorie znaczenia Quine’a, Ajdukiewicza oraz Wittgensteina nie operują explicite ter-
minem „znaczenie”. Termin ten jest używany jedynie w metajęzyku owych teorii. Są 
to faktycznie teorie przekładu, układów przekonań oraz użycia wyrażeń językowych. 
W tym paragrafie przedstawię dyskusję, jaką na temat teorii znaczenia przeprowadził 
Michael Dummett. Dyskusja ta ogniskuje się na pytaniu, czy teoria znaczenia musi 
w ogóle posługiwać się tym terminem.

Porównując problematykę znaczenia z epistemologią, czyli teorią wiedzy, Dum-
mett zwraca uwagę na to, że pomimo tego, że przednaukowe odpowiedniki podsta-
wowych pojęć epistemologii są niejasne, to nie ulega wątpliwości, jaką postać po-
winny przybrać zdania teorii, która owe pojęcia uściśla (zob. Dummett, 1993, 1). 
Zupełnie inaczej jest w  przypadku teorii znaczenia. To, że przednaukowe pojęcie 
znaczenia jest niejasne, nie wyróżnia jeszcze teorii znaczenia spośród innych teorii, 
gdyż teorie naukowe buduje się, aby uściślać pojęcia. W przypadku teorii znaczenia 
nie jest jednak jasne nawet to, czy należy analizować zdania, które bezpośrednio 
przypisują znaczenia wyrażeniom języka, np. „A  znaczy B” lub „A  znaczy, że B”. 
Być może, zastanawia się Dummett, nie można w ogólnym przypadku przypisywać 
znaczeń wyrażeniom, jak czynią to wymienione zdania, lecz być może powinniśmy 
zbadać, za pomocą jakich środków językowych lub pozajęzykowych można podawać 
znaczenia wyrażeń, nie przypisując im konkretnych bytów jako znaczeń. Teoria taka 
powinna zatem wyjaśnić w jakiś inny sposób, co to jest znaczenie i w pewien sposób 
podać znaczenia dla wszystkich słów i zdań języka. Ponieważ w każdym języku moż-
na formułować nieskończenie wiele zdań, teoria znaczenia powinna mieć charakter 
rekurencyjny, gdyż powinna uwzględniać zachodzenie w języku zasady składalności 
znaczeń, dzięki której znaczenia potencjalnie nieskończonej liczby wyrażeń złożo-
nych i zdań mogą być wyznaczone przez znaczenia skończonej liczby wyrazów i ope-
racji zdaniotwórczych.

Kolejny intuicyjny postulat Dummetta dotyczy pojęcia rozumienia, które trady-
cyjnie utożsamiane było z „chwytaniem” znaczenia. Według Dummetta „uchwycić 
znaczenie” wyrażenia to zrozumieć rolę wyrażenia w języku (zob. Dummett, 1993, 
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2). W stwierdzeniu tym wyraźnie pobrzmiewa postulat Wittgensteina z Dociekań, 
aby teoria znaczenia była teorią użycia języka.24

Z rekurencyjnością języka wiąże się wymóg wyuczalności. Teoria znaczenia po-
winna podawać zatem opis funkcjonowania języka wraz z opisem „[…] tego wszyst-
kiego, czego należy nauczyć się robić, aby nauczyć się języka” oraz „[…] móc wskazać 
na to, co należy wiedzieć, aby znać język” (zob. Dummett, 1993, 2). Uczenie się języ-
ka jest tożsame z nabywaniem dyspozycji do pewnych zachowań, znajomość języka 
jest zaś tożsama z  posiadaniem ogółu owych dyspozycji. Teorię znaczenia danego 
języka Dummett traktuje zatem jako opis wyuczonych dyspozycji do działań za po-
mocą zdań tego języka. Znajomość języka łączy zatem z pewną szeroko rozumianą 
wiedzą językową, z której powinna zdać sobie sprawę teoria znaczenia.25

Na rzecz powiązania wiedzy z rozumieniem języka można podać dwa argumenty. 
Pierwszy z nich dotyczy sposobu uczenia się języka — uczenie się języka, czyli proces 
dochodzenia do rozumienia wyrażeń danego języka, jest procesem, któremu nieod-
łącznie towarzyszy proces zdobywania wiedzy w szerokim sensie. Również proces zdo-
bywania wiedzy naukowej ma charakter zwerbalizowany i stanowi faktycznie proces 
uczenia się nowego języka. Nawet jeśli fizyczne kształty słów nie są nowe, to uczymy się 
używać owych słów w nowy sposób, tj. nadajemy im nowe znaczenia.

Warunkiem wyuczalności języka, którą postuluje Dummett, jest również możli-
wość zrozumienia wyrażeń prostych tego języka. Prowadzi to Dummetta do kolej-
nego wymogu: teoria znaczenia powinna obejmować wyjaśnienie wszystkich pojęć 
wyrażalnych w tym języku:

Jeżeli teoria znaczenia pewnego języka podaje wyjaśnienie funkcjonowania 
tego języka, to musi obejmować wyjaśnienie wszystkich możliwych pojęć wy-
rażanych w tym języku, przynajmniej zaś pojęć jednostkowych (zob. Dummett, 
1993, 4).

Pomijając niezwykle niejednoznaczny termin „pojęcie”, wymóg ten sprowadza się 
do tego, aby teoria znaczenia wyjaśniała, w jaki sposób możliwe jest rozumienie wy-
rażeń prostych (słów). Część wyrażeń prostych można wyjaśnić poprzez tzw. osten-
sję lub definicje odwołujące się do słów już znanych. Nie może to jednak dotyczyć 
wszystkich wyrażeń, gdyż ich znaczenie poznajemy w kontekście zdań.

W monografii na temat Fregego Dummett wyróżnił dwie drogi dochodzenia do 
znaczeń. Wspomniana już zasada składalności sensów, związana z wymogiem reku-
rencyjności teorii znaczenia, przynależy do tzw. porządku rozpoznawania sensów. 
W  porządku rozpoznawania sensów pierwszeństwo ma sens wyrazu. Użytkownik 
języka jest w stanie zrozumieć zdanie, tj. uchwycić sens zdania znanego mu języka, 
poprzez uprzednie rozpoznanie sensów występujących w nim słów (zob. Dummett, 
1973, 4). Od porządku rozpoznawania sensów Dummett odróżnił porządek wyjaś-
niania sensów. Aby wyjaśnić znaczenie wyrazu lub, innymi słowy, przypisać wyrazo-

24 Wpływ myśli Wittgensteina na Dummetta jest oczywisty. Przejawia się on również w „życiowej” in-
terpretacji teorii sensu Fregego w Dummett, 1973.

25 W tym miejscu warto przypomnieć, na co zwrócił uwagę w swojej teorii Ajdukiewicz, że warunkiem 
znajomości języka jest posiadanie pewnej wiedzy. W przypadku języka naturalnego jest to wiedza 
potoczna na temat otaczającej rzeczywistości. Bez tej wiedzy nie jest możliwe użycie języka w jakim-
kolwiek sensie terminu „użycie”.
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wi pewne znaczenie, należy odwołać się do „sposobu, w jaki może być on użyty do 
budowy zdań” (zob. Dummett, 1993, 4).

Wyjaśnienie przez teorię znaczenia, w  jaki sposób realizowany jest w  języku po-
rządek wyjaśniania, pozwala ją zakwalifikować do tzw. teorii pełnokrwistych. Teoria 
taka „[…] powinna służyć do wyjaśnienia nowych pojęć osobie, która ich jeszcze nie 
posiada” (zob. Dummett, 1993, 4). W odróżnieniu od teorii pełnokrwistej, tzw. teo-
ria umiarkowana spełnia słabszy warunek. Musi ona jedynie przypisać słowom języka 
pojęcia, które są już w ten czy inny sposób znane, np. w jego własnym idiolekcie.

Typowym przykładem umiarkowanej teorii znaczenia jest, zdaniem Dummetta, 
teoria znaczenia Quine’a, wyrażona w kategoriach podręcznika przekładu, gdyż ten 
podaje tłumaczenia zdań obcego języka na język ojczysty. Pozwala to przypisać sło-
wom obcego języka znane pojęcia, które potrafimy wyrazić za pomocą słów naszego 
języka. Teoria ta jednak nie pozwala wyjaśnić, na czym polega dochodzenie do pojęć 
wyrażanych we własnym języku, ani nie pozwala wyjaśnić pojęć języka obcego, które 
nie mają odpowiedników w języku nam znanym. Wprowadzone tu pojęcia stanowiły 
pretekst do znanej polemiki między Dummettem a Davidsonem.

9. Teoria interpretacji Donalda Davidsona

W pierwszym artykule poświęconym filozofii języka Davidson formułuje podstawo-
we kryterium, które powinna spełniać poprawna teoria języka naturalnego, czyli 
teoria, którą utożsamia z teorią znaczenia języka naturalnego (zob. Davidson, 1966). 
Taka teoria powinna przede wszystkim uwzględniać fakt wyuczalności języka. Da-
vidson nie wymaga, aby teoria znaczenia wyjaśniała „mechanizm” uczenia się języka, 
lecz uwzględniała warunki możliwości wyuczalności języka. Teoria znaczenia ma 
być zatem teorią logiczną, czy raczej filozoficzną. Znajomość języka jest to pewna 
dyspozycja, którą nabywamy w ograniczonym w czasie procesie uczenia się języka. 
Bez względu na to, jak przebiega ów proces, celem teorii znaczenia jest wyjaśnienie 
możliwości tego procesu.

Sama teoria znaczenia nie pozwoli nam stwierdzić, co mówiący faktycznie rozu-
mie przez określone zdanie swojego języka. Teoria ta powinna jednak pomóc nam 
w tym, jeśli przypiszemy mu stany psychiczne26:

Mając do dyspozycji odpowiednie świadectwa dotyczące stanów psychicznych, 
teoria pozwoli nam orzec, co mówiący rozumie przez dowolne zdanie. Dyspo-
nując adekwatną teorią widzimy, w jaki sposób działania i dyspozycje mówią-
cych, odciskają na zdaniach języka strukturę semantyczną (Davidson, 2001a 
(1966), 8).

Aby stosować teorię znaczenia, tj. przypisać w ten czy inny sposób znaczenia czy-
imś słowom, należy poza samą teorią dysponować odpowiednimi świadectwami, np. 
danymi doświadczenia (bodźcami) i zachowaniami innych ludzi, które, wraz z wy-
powiedzianymi przez nich słowami, pozwalają na przypisanie im postaw propozy-

26 Problematyce przypisywania postaw propozycjonalnych poświęcone są artykuły zebrane w Davidson, 
2001b.
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cjonalnych. Dlatego też teoria znaczenia stanowi część tzw. teorii interpretacji, którą 
można traktować jako niezwykle subtelną filozofię człowieka.

Wyjaśnianie faktu wyuczalności języka przez znane teorie znaczenia nie jest by-
najmniej oczywiste i  trywialne. Pokazał to Davidson, krytykując kilka wybranych 
teorii znaczenia, między innymi wspomnianą teorię Churcha (zob. Davidson, 2001a 
(1966), 9–15).27 Istota tej krytyki polega na pokazaniu, że żadna istota o skończo-
nych możliwościach nie jest w stanie w skończonym czasie nauczyć się systemów zna-
ków, opisywanych przez te teorie. Innymi słowy, krytykowane teorie nie są teoriami 
znaczenia żadnego języka, bo język musi być wyuczalny.28

Teoria języka wyuczalnego musi, zdaniem Davidsona, dokonać redukcji przedteo-
retycznego predykatu dyspozycyjnego „wyuczalny” do innego predykatu opisującego 
cechę składalności, zwanej również kompozycjonalnością. Adekwatna, czyli kompo-
zycjonalna teoria języka wyuczalnego musi bowiem podawać jego konstruktywny, 
czyli rekurencyjny opis:

Proponuję coś, co wydaje mi się w sposób oczywisty konieczną cechą wyuczalne-
go języka: musi być możliwe podanie konstruktywnego opisu znaczenia zdań tego 
języka. Opis ten nazywam teorią znaczenia (Davidson, 2001a (1966), 3)

Wymóg kompozycjonalności języka pojawił się, jak pamiętamy, już u  Fregego. 
Wiązał się z wprowadzeniem rozróżnienia na funktor i  jego argument. Kompozy-
cjonalność języka przejawiała się u  Fregego obowiązywaniem zasady składalności 
odniesień i zasady składalności sensów29. Davidson rozumie jednak kompozycjonal-
ność w inny sposób niż Frege. Przede wszystkim, jak pokaże to w artykule Prawda 
i znaczenie (zob. Davison, 1967) oraz w szeregu późniejszych artykułów, kompozy-
cjonalność w sensie Fregego ani nie zapewnia, ani nie wyjaśnia wyuczalności języka. 
Nie każda teoria rekurencyjna może być zatem teorią języka wyuczanego. Teoria 
taka, w odróżnieniu od teorii Fregego oraz teorii krytykowanych w Teoriach znacze-
nia, które są niewątpliwie rekurencyjne w sensie matematycznym, musi odwoływać 
do skończonej liczby wyrażeń semantycznie pierwotnych. Doprowadziło to David-
sona to stworzenia semantyki, która nie operuje pojęciem odniesienia, zbudowanej 
w oparciu o teorię prawdy Tarskiego30.

Teoria Tarskiego została stworzona dla języków formalnych. Język formalny jest 
opisywany za pomocą zazwyczaj bardzo prostych, rekurencyjnych reguł składni usta-
lonych arbitralnie przez twórcę tego języka oraz równie prostych reguł semantycz-
27 Davidson krytykuje kolejno różne wersje teorii znaczenia wyrażeń cudzysłowowych oraz znaczenia 

zdań w mowie zależnej, w szczególności zdań o wierzeniach. Problemy te rozwiązywał w późniejszych 
publikacjach, zebranych w Davidson, 2001a.

28 Wyjaśnienie wyuczalności prowadzi nas do nieco wcześniejszego wystąpienia Chomsky’ego. W słyn-
nej recenzji książki Skinnera Verbal behavior (Chomsky, 1959) zwrócił uwagę na to, że behawiory-
styczny opis posługiwania się językiem, który odwołuje się do pojęcia wzmocnienia, nie jest w stanie 
wyjaśnić produktywności języka.

29 Zachodzenie obu zasad w semantyce Fregego było możliwe dzięki wprowadzeniu rozróżnienia na tzw. 
wyrażenia nienasycone i nasycone. Odniesieniem wyrażenia nienasyconego była funkcja, nienasyco-
nego zaś jej argument.

30 Teoria lub definicja prawdy Tarskiego (zob. Tarski, 1933) stanowi przedmiot licznych kontrowersji. 
Sam Davidson posługiwał się określeniem „teoria w stylu definicji prawdy Tarskiego” i nadał tej teorii 
swoistą interpretację.



58 Janusz Maciaszek

nych. W przypadku języków naturalnych sytuacja jest zupełnie inna, postulat sformu-
łowania teorii znaczenia dla całego języka naturalnego jest, z czego sobie Davidson 
zdawał sprawę, nierealistyczny. Pomysł Davidsona polega w istocie na tym, aby nie 
budować teorii znaczenia przez „sklejanie” jej z różnych kawałków, lecz, aby stwo-
rzyć teoretyczne ramy — miała nimi być teoria prawdy — pozwalające na opis w ra-
mach tej samej teorii coraz to większych fragmentów języka naturalnego. Adekwatna 
teoria znaczenia powinna wzorować się na teorii prawdy Tarskiego, uwzględniając 
specyfikę języka naturalnego, np. jego okazjonalność. Jest to zapowiedź programu 
semantycznego, który realizował przez całe życie.31

Teoria prawdy, adaptowana przez Davidsona, faktycznie pełni tę samą rolę co 
podręcznik przekładu u  Quine’a. Pozwala ona bowiem przełożyć wypowiedzenia 
drugiego człowieka na idiolekt interpretatora. W przeciwieństwie do teorii podręcz-
nika przekładu charakteryzuje się ona rekurencyjnością. Aby przyjrzeć się chociaż 
pobieżnie temu, jak funkcjonuje teoria prawdy w stylu Tarskiego, jako teoria znacze-
nia w ramach teorii interpretacji, rozpatrzmy następujący przykład.

Wyobraźmy sobie, że nasz znajomy Jaś, znany z  notorycznego mylenia pojęć, 
wypowiada o  innym znajomym — Piotrze, o  którym wiemy, że jest z wykształce-
nia filologiem, zdanie: „Piotr jest filozofem”. Interpretacja tej wypowiedzi zależy 
od kontekstu wypowiedzenia, naszej wiedzy na temat Jasia, wiedzy na temat Piotra 
oraz przypuszczeń co do tego, co Jaś wie o Piotrze. Niebagatelną rolę pełnią również 
nasze dotychczasowe próby zinterpretowania różnych wypowiedzi Jasia. Możliwości 
zinterpretowania tej wypowiedzi jest teoretycznie nieskończenie wiele, w sposób na-
turalny nasuwają się trzy możliwości.

I. Uznajemy, że Jaś jest przekonany o Piotrze, że jest filologiem, lecz rozumie słowo 
„filozof”, tak jak my słowo „filolog”. Nasza szczątkowa teoria prawdy przybrałaby 
podaną niżej postać32:
1. Każdy nieskończony ciąg C przyporządkowuje stałej „Piotr” obiekt zwany w na-

szym idiolekcie Piotrem, czyli po prostu Piotra.
2. Zdanie „a  jest filozofem” jest spełnione przez ciąg C wtedy i  tylko wtedy, gdy 

obiekt przyporządkowany stałej a przez C jest filologiem.
3. Zdanie Z  idiolektu Jasia jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest spełnione 

przez wszystkie ciągi.
Zauważmy, że nasz własny idiolekt pełni tu rolę metajęzyka, w którym buduje się 

teorię prawdy dla idiolektu Jasia. Z podanych wyżej reguł semantycznych (1) i  (2) 
oraz definicji prawdy wynika tzw. T-zdanie:
4. Zdanie (Jasia) „Piotr jest filozofem” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Piotr 

jest filologiem.

31 Program semantyczny Davidsona daleki jest od zrealizowania. Na uwagę zasługuje jednak kilka roz-
wiązań szczegółowych, np. analiza parataktyczna zdań cudzysłowowych i  zdań performatywnych. 
Polega ona na potraktowaniu wypowiedzenia, np. rozkazu „Czołgaj się do najbliższego drzewa”, jako 
pary wypowiedzeń zdań: „Następne wypowiedzenie jest rozkazem” i  „Czołgasz się do najbliższe-
go drzewa”. Każde z tych wypowiedzeń ma własne warunki prawdziwości w ramach teorii prawdy. 
Analizie parataktycznej poświęcone jest kilka artykułów w Davidson, 2001a, problem ten omawiam 
w Maciaszek, 2008, 409–457. Zastosowaniom analizy parataktycznej poświęcona jest również ostat-
nia monografia poświęcona Davidsonowi (zob. Lepore, Ludwig, 2007).

32 Teorię prawdy budujemy dla całego idiolektu, w tym miejscu podaję jedynie interesujące nas bezpo-
średnio reguły.
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T-zdania, wynikające z teorii prawdy, pozwalają testować teorię prawdy, np. kon-
frontując przekonania przypisywane interpretowanemu z przekonaniami interpreta-
tora. Ponieważ teoria prawdy budowana jest dla całego idiolektu Jasia, wynika z niej 
nieskończenie wiele T-zdań. W szczególności, jeśli z innych, niepodanych tutaj reguł, 
które dotyczą zdań pojawiających się w dalszej części konwersacji, wynika podane 
niżej T-zdanie, to mamy do czynienia z kolejnym argumentem na rzecz utrzymania 
obecnej teorii prawdy.
5. Zdanie (Jasia) „Każdy filozof studiował teorię literatury” jest prawdziwe wtedy 

i tylko wtedy, gdy każdy filolog studiował teorię literatury.
Jeśli natomiast wynika z nich inne T-zdanie, to teorię prawdy należy zweryfikować.

6. Zdanie (Jasia) „Każdy filozof studiował teorię poznania” jest prawdziwe wtedy 
i tylko wtedy, gdy każdy filozof studiował teorię poznania.
W takim przypadku nowa teoria prawdy może przybrać postać podaną niżej.
II. Uznajemy, że Jaś jest przekonany o Piotrze (słusznie lub niesłusznie)33, że jest 

filozofem. W takim przypadku zmianie uległaby reguła (2):
7. Zdanie „a  jest filozofem” jest spełnione przez ciąg C wtedy i  tylko wtedy, gdy 

obiekt przyporządkowany stałej a przez C jest filozofem.
Z reguł semantycznych (1) i (7) oraz definicji prawdy (3) wynika:

8. Zdanie (Jasia) „Piotr jest filozofem” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Piotr 
jest filozofem.
Nie jest to oczywiście jedyna możliwość. Konstruując dalej teorię prawdy, może-

my bowiem przypisać Jasiowi przekonanie, że Piotr nigdy nie studiował filozofii, cho-
ciaż każdy filozof ją studiował. Aby uniknąć ewidentnej sprzeczności, otrzymujemy 
trzecią możliwość:

III. Uznajemy, że Jaś jest przekonany o Piotrze, że jest filologiem, ale konstruujemy 
teorię prawdy jak w punkcie (II), tj. uznajemy, że Jaś przypisuje słowu „filozof” takie 
samo znaczenie, jak my. W takim przypadku wkraczamy w obszar pragmatyki w sen-
sie Davidsona. Wypowiedzenie „Piotr jest filozofem” potraktujemy jako kłamstwo, 
żart lub ironię.

Interpretując słowa drugiego człowieka, przypisujemy mu przekonania i  jedno-
cześnie konstruujemy teorię prawdy jego idiolektu, która pełni funkcję teorii znacze-
nia w tym sensie, że podaje znaczenia użytych przez niego wyrażeń poprzez przekład 
na nasz własny idiolekt. Jest to zatem teoria trzeciego typu. Nie musi to być, jak 
w naszym prostym przykładzie, przekład słowo na słowo. Znaczenia wyrażeń podaje 
bowiem cała teoria prawdy, nie zaś pojedyncze T-zdania. Zauważmy ponadto, że 
procedura interpretowania jest niezdeterminowana, gdyż zawsze istnieje wiele moż-
liwości przypisania przekonań i  znaczeń. Potraktowanie teorii prawdy jako teorii 
znaczenia budowanej w  kontekście interpretacji słów drugiego człowieka stanowi 
jednocześnie propozycję uporania się z  problemem wypowiedzeń niedosłownych. 
Na gruncie tej teorii nie ma miejsca na znaczenia niedosłowne, np. metaforyczne. 
Jednocześnie, w odróżnieniu od Wittgensteina, teoria Davidsona pozwala wyraźnie 
odróżniać użycie dosłowne od niedosłownego34.

33 Teoria prawdy Tarskiego nie rozstrzyga, czy zdanie jest faktycznie prawdziwe, lecz podaje jego warun-
ki prawdziwości w metajęzyku.

34 Teoria metafory Davidsona (zob. Davidson, 1978) nosi nazwę niekognitywnej teorii metafory. Uogól-
nienie tej teorii na inne rodzaje wyrażeń niedosłownych przedstawiam w Maciaszek, 2008.
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Na zakończenie powróćmy do wprowadzonego przez Dummetta rozróżnienia na 
teorie umiarkowane i pełnokrwiste. W wielu artykułach Dummett — moim zdaniem 
bezpodstawnie35 — zarzuca teorii Davidsona, że nie jest w  stanie wyjaśnić pojęć 
interpretowanego języka, o ile nie posiadają bezpośrednich odpowiedników w jego 
własnym idiolekcie. Teoria Davidsona jest, zdaniem Dummetta, jedynie pewną wer-
sją teorii znaczenia opartej na przekładzie. Ponieważ teoria Quine’a jest teorią umiar-
kowaną, to jest nią również teoria Davidsona.

[…] umiarkowana teoria znaczenia nie daje nic więcej niż podręcznik przekła-
du, a wówczas nie wyjaśnia tego, co się wie znając język, albo musi być konstru-
owana holistycznie, w którym to przypadku jej pretensje do podania systema-
tycznego wyjaśnienia znajomości języka są pozorne, gdyż holistyczna wizja ję-
zyka wyklucza takie wyjaśnienie (zob. Dummett, 1993, 20).

Holistyczna teoria prawdy języka J nie pozwala na wyjaśnienie znajomości języka, 
gdyż zdaniem Dummetta nie podaje kryteriów przyporządkowania zdaniom języka J 
właściwych im znaczeń. W szczególności wynikające z niej T-zdania nie pozwalają na 
takie przyporządkowanie, gdyż są, zdaniem Dummetta, zdaniami trywialnymi. Jak 
twierdzi Dummett, na gruncie pełnokrwistej teorii znaczenia, można dokonać roz-
różnienia między brakiem zgody co do znaczenia zdania i brakiem zgody co do jego 
prawdziwości. Holistyczna teoria znaczenia Davidsona nie jest w stanie, jak twierdzi, 
takiego rozróżnienia dokonać, (zob. Dummett, 1993, 19). W  rezultacie Dummett 
twierdzi, że teoria holistyczna może być jedynie pseudoteorią znaczenia (zob. Dum-
mett, 1993, 21).

Zarzuty Dummetta skłoniły mnie do pewnej reinterpretacji teorii Davidsona. Pole-
ga ona na następującym spostrzeżeniu. W przypadku mojego własnego idiolektu teoria 
prawdy jest faktycznie trywialna — takie też są wynikające z niej T-zdania, np.:
9. (Moje zdanie) „Z” jest prawdziwe wtedy i tylko, gdy Z.

Zauważmy, że T-zdania wynikające z teorii prawdy budowanej dla idiolektu dru-
giego człowieka nie są już trywialne, nawet gdy Z1 i Z2 są równokształtne.
10. (Zdanie mojego rozmówcy) „Z1” jest prawdziwe wtedy i tylko, gdy Z2.

W przypadku mojego własnego idiolektu znaczenia wyrażeń konstytuowane są, 
podobnie jak w teorii Ajdukiewicza, przez układ przekonań, które jestem w stanie 
wyrazić w tym idiolekcie. Budując teorię prawdy idiolektu mojego rozmówcy oraz 
odtwarzając układ jego przekonań (wyrażony w moim własnym idiolekcie), budu-
ję faktycznie teorię pełnokrwistą, w której jestem w  stanie wyrazić pojęcia, które 
nie występują moim własnym idiolekcie i odróżnić przypisanie znaczeń od przypisa-
nia przekonań. Oczywiście na gruncie teorii holistycznej, która jest teorią trzeciego 
z wyróżnionych typów, nie jestem w stanie podawać znaczeń za pomocą zdań „Zna-
czeniem zdania „Z” jest to, i to” lub „Znaczeniem słowa „a” jest to i to”. Teoria taka 
nie zasługuje jednak z pewnością na miano „pseudoteorii”.

Przedstawione tu rozważania z pewnością nie wyczerpują tematu znaczenia i nie rosz-
czą sobie prawa kompletności. Poruszają one jedynie jeden z problemów związanych ze 
znaczeniem — kształt teorii znaczenia, ale jak twierdzi M. Dummett (1993: 1):

35 Należy podkreślić, że później Dummet wycofał się częściowo ze swoich zarzutów. W tym miejscu 
odpieram zarzuty Dummetta w inny sposób.
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Zgodnie z pewnym ogólnie znanym poglądem, najlepsza metoda wyrażania fi-
lozoficznych problemów związanych ze znaczeniem i  pojęciami pochodnymi 
polega na pytaniu o postać, którą powinna przybrać tzw. teoria znaczenia.
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Między inferencjonizmem 
i antyinferencjonizmem: spór o naturę 
kompetencji komunikacyjnej po odkryciu 
zjawiska niedookreślenia językowego1

Maciej Witek
Uniwersytet Szczeciński

1. Wstęp

Spór między inferencjonizmem oraz antyinferencjonizmem — dwoma konkurencyj-
nymi ujęciami natury kompetencji komunikacyjnej — toczy się w ramach paradyg-
matu postgriceowskiego w  wyniku sformułowania tezy o  niedookreśleniu języko-
wym. Teza ta głosi, że reguły semantyczne języka, którym posługuje się nadawca, nie 
określają w pełni znaczenia pierwotnego jego wypowiedzi, czyli tego, co nadawca 
mówi; zatem procesy interpretacyjne zmierzające do rozpoznania tego, co powie-
dziane — nazwijmy je procesami pierwotnymi — wykraczają poza ustalenie konwen-
cjonalnego znaczenia wypowiedzianego zdania i przyjęcie założenia o komunikacyj-
nym i dosłownym charakterze wchodzącej w grę wypowiedzi. Zwolennicy inferen-
cjonizmu dodają, że w trakcie pierwotnych procesów interpretacyjnych dochodzą do 
głosu umiejętności pragmatyczne zbliżone do tych, które umożliwiają rozpoznanie 
znaczenia wtórnego wypowiedzi, czyli tego, co nadawca implikuje konwersacyjnie. 
Innymi słowy, pierwotna kompetencja komunikacyjna, tak jak kompetencja wtórna, 
ma charakter inferencyjny. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się przedstawiciele an-
tyinferencjonizmu. Powołując się na tezę o niedookreśleniu językowym, przyznają co 
prawda, że odbiorca, ustalając pierwotne znaczenie komunikatu, korzysta nie tylko 
z informacji semantycznej dotyczącej konwencjonalnego znaczenia zastosowanej for-
my językowej, ale również z informacji pragmatycznej dotyczącej kontekstu wypo-
wiedzi. Dodają jednak, że pierwotne procesy interpretacyjne nie są inferencyjne; choć 
mają one naturę pragmatyczną, różnią się zasadniczo od procesów wtórnych.

1 Dziękuję Iwonie Witczak-Plisieckiej za uwagi do pierwszej wersji niniejszego tekstu.
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Paragraf drugi niniejszego rozdziału poświęcony jest omówieniu tezy o  niedo-
określeniu językowym ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji, do których 
prowadzi ona w  ramach griceowskiego myślenia o  komunikacji. Paragrafy trzeci 
i czarty zawierają, odpowiednio, prezentację dwóch stanowisk inferencjonistycznych 
oraz dwóch stanowisk antyinferencjonistycznych. Do grona tych pierwszych warto 
zaliczyć teorię relewancji oraz teorię rozbudowanego schematu aktów mowy. Przy-
kładami stanowisk antyinferencjonistycznych są teoria lokalnych procesów pragma-
tycznych oraz teoria zwrotnych warunków prawdziwości.

2. Niedookreślenie językowe a pragmatyka postgriceowska

2.1. Grice o pierwotnych i wtórnych procesach interpretacyjnych

W ujęciu komunikacji zaproponowanym przez Grice’a ważną rolę odgrywa założe-
nie, w myśl którego pierwotne i wtórne procesy interpretacyjne różnią się zasadni-
czo pod względem swojej natury. Głosi ono, że w  trakcie identyfikacji pierwotne-
go znaczenia danej wypowiedzi — czyli tego, co powiedziane — do głosu dochodzi 
przede wszystkim znajomość konwencji semantycznych zastosowanego języka oraz 
założenie, że interpretowana wypowiedź jest komunikacyjna i dosłowna. Powiemy 
więc, że znaczenie pierwotne wypowiedzi, utożsamiane przez Grice’a z  jej warun-
kami prawdziwości, jest znaczeniem konwencjonalnym. Tymczasem chcąc ustalić 
wtórne znaczenie komunikatu werbalnego — czyli to, co nadawca implikuje kon-
wersacyjnie — odbiorca przeprowadza rozumowanie abdukcyjne2, w którym wyko-
rzystuje nie tylko informację o tym, co nadawca powiedział, ale również założenie 
o  przestrzeganiu przez nadawcę ogólnych zasad współpracy komunikacyjnej oraz 
przesłanki dotyczące istotnych aspektów kontekstu wypowiedzi. Dlatego powiemy, 
że ustalone w ten sposób znaczenie jest nie tyle konwencjonalne, ile wywnioskowane. 
Krótko mówiąc, według Grice’a pierwotne i wtórne procesy interpretacyjne wyma-
gają zastosowania, odpowiednio, dwóch różnych zdolności poznawczych: umiejętno-
ści stosowania reguł semantycznych, które przyporządkowują wyrażeniom danego 
języka ich konwencjonalne znaczenia, oraz umiejętności przeprowadzania złożonych 
wnioskowań abdukcyjnych zmierzających do ustalenia tego, co nadawca komunikuje 
w sposób niekonwencjonalny.

Aby zilustrować griceowski opis interpretacji komunikatów werbalnych, rozważ-
my następującą wymianę zdań:

(1)  A: Idziemy na spacer?
B: Muszę przygotować jutrzejszy wykład.

Słysząc odpowiedź rozmówcy B, rozmówczyni A ma prawo pomyśleć, że B komu-
nikuje dwie treści: (i) B musi przygotować jutrzejszy wykład oraz (ii) B nie pójdzie 

2 Rozumowanie abdukcyjne to rozumowanie niededukcyjne, którego celem jest znalezienie hipotezy 
wyjaśniającej pewne zjawisko lub grupę zjawisk. W tym sensie abdukcyjne jest rozumowanie, którego 
wynikiem jest hipoteza dotyczące wtórnego znaczenia wypowiedzi nadawcy: hipoteza ta wyjaśnia, 
dlaczego nadawca, mówiąc w danym kontekście to, co mówi, nie łamie zasady współpracy komunika-
cyjnej; zob. Urbański, 2005.
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z A na spacer.3 Treść (i) jest blisko związana z semantycznie ustalonym znaczeniem 
zdania wypowiedzianego przez B i jako taka stanowi konwencjonalne znaczenie jego 
wypowiedzi. Warto dodać, że treść ta wyznacza warunki wypowiedzi rozmówcy B; 
rzecz w tym, że bez popadania w sprzeczność B nie może dodać „Ale nie muszę przy-
gotować jutrzejszego wykładu”. Tymczasem treść (ii) stanowi pośrednią odpowiedź 
na pytanie postawione przez A. Aby ją ustalić, A przeprowadza następujące rozumo-
wanie: mówiąc, że musi przygotować jutrzejszy wykład, B pozornie naruszył jedną 
z zasad współpracy komunikacyjnej, to jest zasadę lub maksymę relewancji, w myśl 
której należy mówić na temat; nie ma jednak podstaw, by przypuszczać, że wypo-
wiedź B jest niekooperatywna. Można zatem uznać, że nierelewantność wypowiedzi 
B jest pozorna; biorąc pod uwagę tę okoliczność — z której wzajemnej znajomości 
zdajemy sobie sprawę — że przygotowanie wykładu jest czasochłonnym zadaniem 
wykluczającym wszelkie inne formy aktywności, można przyjąć, iż B komunikuje 
niekonwencjonalnie — czyli implikuje konwersacyjnie — treść (ii). Założenie to wy-
jaśnia, dlaczego mówiąc to, co mówi, B wbrew pozorom nie łamie zasady współpracy 
komunikacyjnej.4 Warto dodać, że jeśli jedno z  założeń przyjętych w  powyższym 
rozumowaniu okazuje się fałszywe, hipoteza dotyczące znaczenia wtórnego może zo-
stać uchylona. Dlatego bez popadania w sprzeczność B może dodać „Chętnie jednak 
znajdę czas na wspólny spacer”, tym samym odwołując implikaturę konwersacyjną 
swojej pierwotnej wypowiedzi.

2.2. Natura i formy niedookreślenia językowego

Okazuje się jednak, że zaproponowane przez Grice’a ujęcie rozumienia komunikatów 
werbalnych wymaga poważnej rewizji. Rzecz w tym, że pierwotne znaczenie więk-
szości, a może nawet wszystkich wypowiedzi komunikacyjnych wykracza poza kon-
wencjonalne znaczenie wypowiedzianych form językowych. Innymi słowy, warunki 
prawdziwości komunikatów werbalnych — czyli to, co ich nadawca mówi w odróż-
nieniu od tego, co konwersacyjnie implikuje — jest językowo niedookreślone. Nie 
można więc utrzymać założenia, w myśl którego w  trakcie pierwotnych procesów 
interpretacyjnych dochodzi do głosu jedynie kompetencja semantyczna — rozumia-
na jako znajomość konwencji znaczeniowych stosowanego języka — oraz założenia 
o komunikacyjnym i dosłownym charakterze wypowiedzi.5

3 W zgodzie z przyjętą w językoznawstwie kognitywnym konwencją, słowa zapisane kapitalikami ozna-
czają pojęcia, które słowa te wyrażają w swoim normalnym użyciu. Na przykład słowo „kot” wyra-
ża pojęcie kot. Pojęcia tworzą sądy, czyli treści podlegające ocenie w kategoriach prawdy i  fałszu. 
Powiemy na przykład, że zdanie „kot śpi” wyraża sąd kot śpi; tę ostatnią treść nazwiemy korelatem 
poznawczym zdania „kot śpi”.

4 Ogólna struktura tego typu rozumowania została przedstawiona przez Grice’a w pracy Logika a kon-
wersacja, zob. Grice, 1980, 104.

5 Terminy „niedookreślenie językowe” (linguistic underdeterminacy) oraz „niedookreślenie semantycz-
ne” (semantic underdeterminacy) pojawiają się w pracach takich teoretyków, jak Kent Bach (1994; 
1999; 2001; 2004), Robyn Carston (1999; 2002; 2004) oraz François Recanati (2002; 2004). Samo 
zjawisko, o którym za pomocą tych terminów się mówi, zostało rozpoznane znacznie wcześniej, zob. 
prace Bacha, 1987 oraz Sperbera i Wilson, 1986.
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Zjawisko niedookreślenia językowego przyjmuje rozmaite formy, z których naj-
ważniejsze warto niżej przedstawić. Zacznijmy od rozważania wypowiedzi zdania, 
które zawiera termin okazjonalny oraz wyrażenie wieloznaczne:

(2) On jest pilotem.

Przyjmijmy, że zdanie to wypowiada Anna w trakcie rozmowy, której uczestnicy 
zastanawiają się, kto mógłby poprowadzić wycieczkę zagranicznych turystów. Jeśli 
Anna dodatkowo wskazuje dłonią Jana, to powiemy, że komunikuje ona treść jan 
jest pilotem1, gdzie pojęcie pilot1 jest jednym z konkurencyjnych korelatów wielo-
znacznego wyrażenia „pilot”, a pojęcie jan jest wynikiem interpretacji okazjonalnego 
terminu „on”. Zauważmy więc, że dwa składniki pierwotnego znaczenia rozważa-
nej wypowiedzi zdania (2) zależą od specyfiki jej kontekstu. Rzecz w  tym, że są 
one wynikiem procedur lub rozważań pragmatycznych polegających na ustaleniu, 
odpowiednio, właściwego rozumienia wyrażeń wieloznacznych oraz interpretacji 
terminów okazjonalnych. Nie jest zatem tak, że pierwotne procesy interpretacyjne 
wszystkich wypowiedzi sprowadzają się do zastosowania reguł semantycznych wcho-
dzącego w grę języka oraz założenia o komunikacyjnym i dosłownym charakterze 
interpretowanego aktu mowy.

W pracy Logika a konwersacja Grice (1980, 94–5) zauważa, że w wielu wypo-
wiedziach stosuje się terminy okazjonalne oraz wyrażenia wieloznaczne, których 
interpretacja wymaga zdolności wykraczających poza znajomość konwencji seman-
tycznych wchodzącego w grę języka. Nie pisze tam jednak, czy interpretacja ta ma tę 
samą naturę, co procesy zmierzające do ustalenia wtórnego znaczenia wypowiedzi. 
Wypada przyjąć, że pozostawienie tej kwestii bez rozstrzygnięcia prowadzi do po-
ważnej luki w oryginalnym modelu Grice’a.

Okazuje się jednak, że nie tylko wypowiedzi zawierające wyrażenia wieloznaczne 
oraz terminy okazjonalne ilustrują zjawisko niedookreślenia językowego. Przyjmuje 
ono również formy, których Grice nie uwzględnia w swoich pracach. Rozważmy na 
przykład wypowiedź następującego zdania:

(3) Maciej nie jest przygotowany.

Jego semantycznie ustalonym korelatem jest treść maciej nie jest przygotowany. Za-
uważmy, że treść ta nie jest sądem, który podlegałby ocenie w kategoriach prawdy i fał-
szu: nie wiadomo przecież, do czego Maciej nie przygotował się. Przyjmijmy jednak, 
że zdanie to pada jako komentarz wykładu Macieja. Powiemy wtedy, że pierwotnym 
znaczeniem takiej wypowiedzi — które należy utożsamić z jej warunkami prawdziwo-
ści — jest sąd maciej nie jest przygotowany do wykłAdu, gdzie słowa zapisane pochyłą 
czcionką oznaczają pojęcia ustalone w  wyniku pewnych procedur pragmatycznych, 
których naturę należy jeszcze ustalić. Na razie wystarczy podkreślić, że sąd maciej nie 
jest przygotowany do wykłAdu jest blisko związany z konwencjonalnym znaczeniem 
zastosowanego zdania. Ze względu na tę okoliczność nie można utożsamić go z treścią, 
którą nadawca rozważanej wypowiedzi implikuje konwersacyjnie. Jeśli zdanie (3) po-
jawia się w odpowiedzi na pytanie „Jak oceniasz ten wykład?”, to implikaturą konwer-
sacyjną rozważanej wypowiedzi — ustaloną na drodze odpowiedniego wnioskowania 
abdukcyjnego — jest raczej treść wykład macieja jest chaotyczny.
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Rozważmy też następującą wymianę zdań:

(4)  A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
B: Nie byłem w Łodzi.

Przyjmijmy, że rozmówcy A i B wiedzą, że seminaria Piotra odbywają się w Łodzi. 
Co więcej, zdają sobie sprawę z  tego, że tę wiedzę podzielają. Dlatego rozmówca 
B może posłużyć się zdaniem „nie byłem w Łodzi” do zakomunikowania treści nie 
wiem, jak było na ostatnim seminarium piotra. Jak łatwo zauważyć, treść ta stano-
wi wtórne znaczenie wypowiedzi rozmówcy B, które A łatwo rozpoznaje na drodze 
odpowiedniego rozumowania abdukcyjnego. Trudniej rozstrzygnąć, co stanowi zna-
czenie pierwotne wypowiedzi rozmówcy B. Nie jest nim raczej semantycznie usta-
lone znaczenie zdania „nie byłem w Łodzi”, czyli sąd nie byłem w łodzi lub B nie 
był w łodzi.6 Warunki prawdziwości tego ostatniego można bowiem sparafrazować 
za pomocą formuły „dla każdej chwili t poprzedzającej moment sformułowania tej 
wypowiedzi, nie jest tak, że B jest w Łodzi w chwili t”; tymczasem B regularnie by-
wał na wcześniejszych seminariach Piotra, o czym A doskonale wie (a B wie, że A to 
wie). Wydaje się więc, że pierwotnym znaczeniem rozważanej wypowiedzi rozmówcy 
B jest treść B nie był w łodzi w ostAtnim miesiącu, gdzie fraza wyróżniona pochyłą 
czcionką oznacza pojęcia ustalone na drodze procedur pragmatycznych. Dodajmy, że 
treść ta jest na tyle blisko związana z konwencjonalnym znaczeniem wypowiedziane-
go zdania, że nie można jej utożsamić z tym, co B implikuje konwersacyjnie; stanowi 
raczej to, co B mówi.

Zjawisko niedookreślenia językowego przyjmuje wiele form, których jednoznacz-
na klasyfikacja nie jest rzeczą łatwą i bezdyskusyjną.7 W niniejszych rozważaniach 
poprzestańmy więc na prostej typologii, w której bierze się pod uwagę przede wszyst-
kim przyczyny lub powody, ze względu na które o znaczeniu pierwotnym danej wy-
powiedzi mówi się, że jest ono niedookreślone językowo. Biorąc pod uwagę omówio-
ne wyżej przykłady, możemy wyróżnić:
1) niedookreślenie językowe z powodów leksykalnych,
2) niedookreślenie językowe z powodów semantycznych,
3) niedookreślenie językowe z powodów pragmatycznych.

Z niedookreśleniem typu 1. mamy do czynienia w wypadku wypowiedzi zdania 
(2). Powodem niedookreślenia, o którym mowa, jest fakt, że zdanie wypowiedziane 
przez Annę zawiera wyrażenie wieloznaczne oraz termin okazjonalny. Zatem aby 
wykryć niedookreślenie typu 1., wystarczy zwrócić uwagę na to, jaki materiał leksy-
kalny występuje w wypowiedzianym zdaniu. Tymczasem przyczyna niedookreślenia 
omawianej wyżej wypowiedzi zdania (3) jest inna. Zauważmy mianowicie, że kon-
wencjonalnie ustalone znaczenie tego zdania posiada pewien defekt semantyczny: 
treść maciej nie jest przygotowany nie podlega ocenie w kategoriach prawdy i fałszu. 

6 Przyjmijmy, za Davidem Kaplanem (zob. Almog, Perry, Wettstein, 1989), że językowo ustalonym zna-
czeniem zaimka „ja” jest reguła, która w tak zwanym wąskim kontekście, na który składają się nadawca, 
odbiorca, czas i miejsca kontekstu, automatycznie — czyli bez rozważań dotyczących intencji komuni-
kacyjnych nadawcy — wyznacza odpowiednie indywiduum jako przedmiot odniesienia. O rozróżnieniu 
na wąski i szeroki kontekst wypowiedzi pisze Kent Bach (1999, 71–73 oraz 2004, 34).

7 Klasyfikacje form, jakie przyjmuje zjawisko niedookreślenia językowego, zawierają np. prace Carston, 
2002, 28 oraz Witka, 2009.
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Okazuje się więc, że niedookreślenie typu 2. — bo o nim mowa — jest wykrywalne 
na drodze czysto semantycznych analiz wypowiedzianego zdania. Inaczej rzecz ma 
się w wypadku niedookreślenia, które pojawia się w omawianej wyżej wypowiedzi 
rozmówcy B z dialogu (4). Konwencjonalnie ustalonym znaczeniem zdania „Nie by-
łem w Łodzi” jest sąd, którego warunki prawdziwości można podać. Biorąc jednak 
pod uwagę przekonania składające się na kontekst dialogu (4), powiemy, że sąd ten 
nie stanowi pierwotnego znaczenia wypowiedzi rozmówcy B. Zatem niedookreśle-
nie, o  którym mowa, jest wykrywalne na płaszczyźnie rozważań pragmatycznych 
i jako takie podpada pod wyróżnioną wyżej kategorię 3.8

2.3. Reakcje na odkrycie zjawiska niedookreślenia językowego

Odkrycie zjawiska niedookreślenia językowego stwarza złożoną sytuację problemo-
wą, z którą muszą uporać się teoretycy w ten czy inny sposób nawiązujący do pism 
Grice’a. W sytuacji tej na plan pierwszy wysuwają się dwa pytania. Pierwsze z nich 
dotyczy teoretycznej użyteczności kategorii konwencjonalnego znaczenia form języ-
kowych i uruchamia dyskusję między literalizmem a kontekstualizmem.9 Zwolennicy 
tego pierwszego stanowiska twierdzą, że mimo zjawiska niedookreślenia językowe-
go można i należy posługiwać się kategorią znaczenia konwencjonalnego. Kategoria 
ta — zauważają literaliści — pozwala wyróżnić w  strukturze pierwotnego procesu 
interpretacyjnego pewien eksplanacyjnie istotny poziom znaczenia, to jest poziom, 
do którego należy odwołać się w celu wyjaśnienia takich zjawisk, jak produktywność 
i  systematyczność (zob. García-Carpintero, 2006, 38–39). Stanowiska literalistycz-
nego bronią Manuel García-Carpintero (2001; 2004; 2006) oraz Kent Bach (1994; 
2001; 2004). Tymczasem przedstawiciele kontekstualizmu wyprowadzają dość rady-
kalne wnioski z tezy o niedookreśleniu językowym. Twierdzą mianowicie, że czynni-
ki pragmatyczne dochodzą do głosu na każdym dającym się wyróżnić etapie pierwot-
nych procesów interpretacyjnych, a  zatem kategoria znaczenia semantycznego nie 
odgrywa istotnej roli w opisie struktury kompetencji komunikacyjnej. Z poglądem 
takim można spotkać się w pismach Françoisa Recanatiego (2004) oraz — w nieco 
słabszej formie — w rozprawach Dana Sperbera i Deirdre Wilson (1986; 2002) oraz 
Robyn Carston (1999; 2002).10

Drugie pytanie, które pojawia się w wyniku odkrycia zjawiska niedookreślenia 
językowego, dotyczy natury pragmatycznych procesów interpretacyjnych, które do-
chodzą do głosu w  trakcie ustalania pierwotnego znaczenia wypowiedzi. Według 
inferencjonistów mają one zasadniczo tę samą naturę co wtórne procesy interpreta-

8 Podkreślmy raz jeszcze, że zakładana tu klasyfikacja nie jest ani pełna, ani bezdyskusyjna. Nie jest pełna, 
gdyż nie uwzględnia form niedookreślenia związanych z użyciem fraz niezdaniowych (zob. Carston, 2002, 
152–157), wyrażeń nieostrych, kwantyfikatorów czy spójników międzyzdaniowych; nie jest bezdyskusyjna, 
gdyż można utrzymywać, że wieloznaczność oraz okazjonalność wyrażeń są własnościami semantycznymi, 
a więc wypowiedź zdania (2) ilustruje raczej niedookreślenie typu 2. Poprzestańmy jednak na przedstawionej 
klasyfikacji, gdyż oferuje ona wstępny i prosty wgląd w złożoną naturę opisywanego zjawiska.

9 Literalizm i kontekstualizm pojawiają się w sporze o relację między semantyką a pragmatyką; zob. 
Jaszczołt, 2006.

10 Próbę systematycznego opisu struktury dyskusji między literalizmem a kontekstualizmem zawierają prace 
Witka, 2006 oraz Witka, 2009, a także rozdział drugi niepublikowanej rozprawy habilitacyjnej Witka.



69Między inferencjonizmem i antyinferencjonizmem: spór o naturę kompetencji komunikacyjnej…

cyjne. Tymczasem zwolennicy antyinferencjonizmu uważają, że pragmatyczne pier-
wotne procesy interpretacyjne różnią się pod względem natury od tych, które odpo-
wiadają za ustalenie treści implikowanych konwersacyjnie.

W niniejszym rozdziale zajmujemy się drugim z przedstawionych wyżej pytań. Za-
nim jednak przejdziemy do prezentacji wybranych stanowisk inferencjonistycznych 
i antyinferencjonistycznych, warto sformułować jeszcze dwie uwagi.

Po pierwsze, podział na koncepcje literalistyczne i kontekstualistyczne przecina 
się z podziałem na stanowiska inferencjonistyczne i antyinferencjonistyczne. Istnieją 
mianowicie literalistyczne i kontekstualistyczne odmiany inferencjonizmu oraz lite-
ralistyczne i kontekstualistyczne warianty antyinferencjonizmu.

Po drugie — na co niezależnie od siebie zwracają uwagę François Recanati 
(2002, 116, 119) oraz Ruth G. Millikan (2004, 117) — termin „wnioskowanie” 
nie jest jednoznaczny, przez co wiele sporów toczących się w  ramach dyskusji 
między inferencjonizmem oraz antyinferencjonizmem może mieć charakter czy-
sto werbalny. Na przykład Jerry Fodor (1983) nazywa wnioskowaniem każdy zło-
żony proces obliczeniowy; twierdzi też, że naturę obliczeniową ma każdy proces 
przyczynowy zachodzący między reprezentacjami ze względu na ich własności 
syntaktyczne (Fodor, 2000, 4). Przyjmując tak szeroko rozumiane pojęcie wnio-
skowania, należałoby stwierdzić, że stanowisko inferencjonizmu jest banalnie 
prawdziwe, gdyż nawet procesy interpretacji semantycznej mają naturę złożo-
nych przekształceń o charakterze obliczeniowym. Wydaje się więc, że aby ukazać 
rzeczywisty przedmiot debaty między inferencjonizmem oraz antyinferencjoni-
zmem, lepiej unikać terminu „wnioskowanie”. Przyjmijmy, że debata ta dotyczy 
następującej kwestii: czy pierwotne procesy interpretacyjne, które mają charak-
ter pragmatyczny, różnią się pod względem swojej natury od procesów wtór-
nych? Inferencjoniści, w przeciwieństwie do zwolenników antyinferencjonizmu, 
odpowiadają na to pytanie negatywnie. Możemy też powiedzieć, że inferencjo-
niści — podobnie jak Grice — przedstawiają kompetencję komunikacyjną jako 
układ poznawczy, który potrafi posługiwać się jedynie regułami semantycznymi 
języka oraz pragmatycznymi strategiami inferencyjnymi. Tymczasem antyinfe-
rencjonizm oferuje bardziej złożony obraz kompetencji komunikacyjnej; opisuje 
ją jako układ poznawczy, który prócz umiejętności gramatycznych oraz inferen-
cyjnych wyposażony jest również w inne zdolności.

3. Inferencjonizm

3.1. Inferencjonizm kontekstualistyczny: teoria relewancji

Autorami teorii relewancji są Dan Sperber i Deirdre Wilson (1986; 2002). Zapropo-
nowane przez nich ujęcie twórczo rozwija Robyn Carston (1999; 2002; 2004), która 
w swoich pracach przedstawia inferencjonistyczne ujęcie pierwotnych procesów in-
terpretacyjnych. Zanim je zreferujemy, przypomnijmy krótko podstawowe tezy teorii 
relewancji.11 W klasycznej pracy Relevance: Communication and Cognition, Sperber 

11 Warto polecić sporządzony przez Carston (2002, 376–381) krótki glosariusz kluczowych terminów 
teorii relewancji. Zob. również prace Mioduszewskiej, 2006 oraz Szwabe, 2008.
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i Wilson formułują zasadę relewancji dla procesów poznawczych, w myśl której wszel-
kie formy ludzkiej aktywności poznawczej mają na celu maksymalizację relewancji12. 
Relewancję definiują przy tym jako ilościową własność bodźca przetwarzanego przez 
system poznawczy, która jest wprost proporcjonalna do wielkości korzyści poznaw-
czych, które są rezultatem przetworzenia tego bodźca, oraz odwrotnie proporcjonal-
na do wielkości nakładów uwagi, energii, czasu itp., które wiążą się z jego przetwo-
rzeniem. Wśród bodźców odbieranych przez umysł ludzki na wyróżnienie zasługują 
tak zwane bodźce ostensywne, czyli te zachowania, którym towarzyszą intencje ko-
munikacyjne. (Bodźce ostensywne to inaczej akty komunikacyjne, w tym akty języ-
kowe.) Sperber i Wilson formułują też szczególną zasadę relewancji dla komunikacji. 
Głosi ona, że każdy bodziec ostensywny — a więc również i ten, który wykonano za 
pomocą środków językowych — komunikuje założenie o swojej własnej optymalnej 
relewancji.13

Nawiązując do prac Grice’a, Sperber i Wilson (2002, 7) opisują rozumienie bodź-
ców ostensywnych jako proces inferencyjny nastawiony na rozpoznanie intencji ko-
munikacyjnych nadawcy. Dodają, że w procesie tym dochodzą do głosu przesłan-
ki, które mają postać złożonych metareprezentacji (zob. Sperber, 2002b). Przesłan-
ki tego typu przedstawiają nadawcę jako osobę posiadającą określone nastawienia 
sądzeniowe — przekonania, intencje, pragnienia, przypuszczenia itp. — przy czym 
stany te często odnoszą się w swojej treści do innych nastawień sądzeniowych na-
dawcy lub odbiorcy. Specyficzną cechą komunikacji werbalnej — twierdzą Sperber 
i Wilson — jest to, że charakterystyczne dla niej bodźce ostensywne niosą z sobą ję-
zykowo zakodowaną informację, która stanowi istotną wskazówkę wykorzystywaną 
w inferencyjnym procesie rozpoznawania intencji komunikacyjnej nadawcy. Innymi 
słowy, jedną z przesłanek wykorzystywanych w  takim wnioskowaniu pragmatycz-
nym jest metareprezentacja postaci „nadawca X wypowiedział takie a takie słowa, 
wyposażone w takie a  takie znaczenie językowe”. Słowa wypowiedziane przez na-
dawcę są przedmiotem interpretacji semantycznej — przeprowadzanej przez moduł 
percepcji językowej — polegającej na przyporządkowaniu fonetycznej reprezentacji 
wypowiedzi uporządkowanego ciągu pojęć zwanego formą logiczną. Odkodowana 
w ten sposób forma logiczna jest daną wejściową inferencyjnego modułu interpretacji 
pragmatycznej, który rozpoznaje pierwotne i wtórne znaczenie komunikatu. Według 
teorii relewancji, w trakcie rozumienia werbalnych bodźców ostensywnych dochodzą 
do głosu tylko dwa rodzaje procesów: dekodowanie i wnioskowanie. Należy dodać, 
że ten pierwszy pełni jedynie funkcję pomocniczą. U podstaw wszelkiej komunika-
cji — werbalnej i niewerbalnej — leżą bowiem zdolności inferencyjne i metapsycho-
logiczne (zob. Sperber, Wilson, 2002). Innymi słowy, teoria relewancji przypisuje 
niewielką rolę eksplanacyjną pojęciu konwencjonalnego znaczenia formy językowej. 
Z tego powodu zasługuje na miano kontekstualistycznej.

W module interpretacji pragmatycznej zachodzi złożony proces inferencyjny wza-
jemnego dopasowania (mutual adjustment, zob. Carston, 2004). Proces ten jest od-
powiedzialny za równoległe ustalenie hipotez interpretacyjnych dotyczących znacze-
nia pierwotnego wypowiedzi, czyli eksplikatury, oraz jej znaczeń wtórnych, czyli im-
plikatur. Eksplikatura wypowiedzi stanowi jej warunki prawdziwości. Inferencyjny 

12 Zob. Sperber, Wilson, 1986, 152 oraz 2002, 14; por. Szwabe, 2008, 46–48.
13 Zob. Sperber, Wilson, 1986, 158 oraz 2002, 17–18; por. Szwabe, 2008, 49.
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proces poszukiwania hipotezy o eksplikaturze oraz hipotezy o implikaturach danej 
wypowiedz składa się z serii kroków inferencyjnych, które prowadzą, na przemian, 
od pierwszej hipotezy do drugiej i od drugiej do pierwszej. Ustaje on, kiedy wchodzą-
ce w grę hipotezy tworzą spójną całość spełniającą konkretne oczekiwania relewancji 
interpretatora.

Przyjmując punkt widzenia teorii relewancji, rozważmy raz jeszcze następującą 
wymianę zdań:

(4) A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
 B: Nie byłem w Łodzi.

Rozmówca A  chce wiedzieć, jak wypadło ostatnie seminarium Piotra. Pragnienie 
to wyznacza konkretne oczekiwanie relewancji, które kieruje jego interpretacją wy-
powiedzi rozmówcy B. W wyniku odkodowania tej ostatniej otrzymujemy uporząd-
kowany ciąg pojęć B nie był w łodzi. Załóżmy, że do kontekstu poznawczego dia-
logu (4) — czyli zbioru przekonań, które rozmówcy podzielają, i  o których wiedzą, 
że je podzielają — należą następujące treści: seminaria Piotra odbywają się w Łodzi, 
ostatnie seminarium odbyło się w zeszłym miesiącu, w ubiegłych latach B był stałym 
uczestnikiem seminariów Piotra. Przyjmijmy też, że pierwsza hipoteza, którą formułuje 
A, dotyczy implikatury wypowiedzi rozmówcy B. Głosi ona — nazwijmy ją hipote-
zą1 — że znaczeniem wtórnym tej wypowiedzi jest treść B nie wie, jak wypadło ostat-
nie seminarium piotra. W zgodzie z ustaleniami teorii relewancji nazwijmy tę treść 
implikowanym konwersacyjnie wnioskiem. Zauważmy też, że hipoteza1 spełnia kon-
kretne oczekiwanie relewancji rozmówcy A. Chcąc ją uzasadnić, A przeprowadza tak 
zwane wnioskowanie wsteczne, formułując jednocześnie dwie kolejne hipotezy inter-
pretacyjne: hipotezę2 oraz hipotezę3. Pierwsza z nich dotyczy eksplikatury wypowiedzi 
rozmówcy B; głosi mianowicie, że pragmatycznie ustalonymi warunkami prawdziwo-
ści rozważanego aktu ostensywnego jest treść B nie był w łodzi w minionym miesiącu, 
gdzie fraza wyróżniona pochyłą czcionką oznacza pojęcie dodane do odkodowanej 
formy logicznej. Hipoteza3 dotyczy tak zwanej implikowanej konwersacyjnie przesłan-
ki; głosi mianowicie, że B komunikuje również treść jeśli B nie był w łodzi w minionym 
miesiącu, to (najprawdopodobniej) B nie wie, jak wypadło ostatnie seminarium piotra. 
Zauważmy, że hipoteza2 oraz hipoteza3 uzasadniają sformułowaną wstępnie hipote-
zę1 — czyli hipotezę o implikowanym wniosku — która to spełnia konkretne oczeki-
wania relewancji rozmówcy A. Dodajmy, że wszystkie trzy hipotezy, które składają się 
na pełną interpretację wypowiedzi rozmówcy B, pojawiają się w wyniku inferencyjne-
go procesy wzajemnego dopasowania.

Warto powiedzieć nieco więcej o  tym, jak dochodzi do sformułowania i  uza-
sadnienia hipotezy2. Według Sperbera i Wilson (2002, 18–20) ustalenia dotyczące 
eksplikatury interpretowanego aktu ostensywnego pojawiają się w wyniku rozwa-
żenia — w  porządku ustalonym według malejącego stopnia psychologicznie rozu-
mianej dostępności — alternatywnych wariantów interpretacyjnych. Przyjmijmy, że 
w kontekście dialogu (4) na plan pierwszy wysuwają się następujące opcje, z których 
każda kolejna charakteryzuje się mniejszą dostępnością:

(5) (a) B nie był w łodzi w minionym tygodniu,
 (b) B nie był w łodzi w minionym miesiącu,
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 (c) B nie był w łodzi w minionym roku,
 (d) B nigdy nie był w łodzi,

gdzie frazy wyróżnione pochyłą czcionką oznaczają pragmatycznie ustalone poję-
cia. Należy przypuszczać, że interpretator A zatrzyma się przy wariancie (5b). Rzecz 
w tym, że w świetle informacji składających się na poznawczy kontekst dialogu (4), 
seminarium Piotra odbyło się w zeszłym miesiącu w Łodzi. Zatem to wariant (5b) po-
zwala na uzasadnienie hipotezy1, która spełnia konkretne oczekiwania relewancji 
interpretatora A. Dlatego rozpatrywanie kolejnych opcji interpretacyjnych nie byłoby 
umotywowane.

Ostatnie z powyższych spostrzeżeń pozwala na sformułowanie ogólniejsze zasady 
rządzącej procesami interpretacyjnymi. Głosi ona, że szukając odpowiedniej hipo-
tezy interpretacyjnej, należy „iść po najmniejszej linii oporu” (follow a path of least 
effort, zob. Sperber, Wilson, 2002). Innymi słowy, należy rozważać alternatywne 
opcje interpretacyjne w porządku ustalonym według malejącego stopnia ich dostęp-
ności i poprzestać na pierwszej opcji, która spełnia wchodzące w grę oczekiwania 
relewancji. Zalecenie to nazwijmy zasadą najmniejszej linii oporu. Warto zauważyć, 
że jest ono oczywistą konsekwencją zasady relewancji dla procesów poznawczych, 
w myśl której celem aktywności poznawczej jest zdobycie jak największych korzyści 
poznawczych jak najmniejszym kosztem.

Zasada najmniejszej linii oporu dochodzi również do głosu w  trakcie ustalenia 
niedookreślonego językowo znaczenia pierwotnego wypowiedzi zdania:

(3) Maciej nie jest przygotowany.

Przyjmijmy, że zdanie (3) pada jako komentarz do wykładu prowadzonego przez 
Macieja. W  wyniku interpretacji semantycznej zdania (3) otrzymujemy formę lo-
giczną maciej nie jest przygotowany, która ze względu na swoją semantyczną nie-
kompletność — nie może podlegać ocenie w kategoriach prawdy i fałszu — wymaga 
uzupełnienia o pragmatycznie ustalone pojęcie. Można przyjąć, że odbiorca rozwa-
żanej wypowiedzi, znając nieco Macieja, ma do dyspozycji następujące opcje inter-
pretacyjne, które rozważa według kolejności ustalonej według malejącego stopnia 
dostępności:

(6) (a) maciej nie jest przygotowany do wykłAdu,
 (b) maciej nie jest przygotowany do prAcy dydAktycznej,
 (c) maciej nie jest przygotowany do nApisAniA rozprAwy hABilitAcyjnej,
 (d)  maciej nie jest przygotowany do oBjęciA funkcji zAstępcy dyrekto-

rA instytutu.

Przypomnijmy, że frazy wyróżnione pochyłą czcionką oznaczają ustalone prag-
matycznie pojęcia uzupełniające odkodowaną formę logiczną. Najprawdopodob-
niej odbiorca wypowiedzi zdania (3) poprzestanie na rozważeniu wariantu (6a), 
gdyż spełnia on jego oczekiwania relewancji. Uzasadnia on też hipotezę o kon-
wersacyjnie implikowanym wniosku, w myśl której autor omawianej wypowie-
dzi komunikuje — na poziomie znaczenia wtórnego — treść wykład macieja jest 
chaotyczny.
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Podobnie należałoby przedstawić proces poznawczy, który umożliwia ustalenie 
znaczenia pierwotnego wypowiedzi zdania:

(2) On jest pilotem.

które pada w trakcie rozmowy o tym, kto mógłby poprowadzić wycieczkę zagranicz-
nych turystów. Odbiorcy tej wypowiedzi rozważyliby — w kolejności wyznaczonej 
według malejącego stopnia dostępności — alternatywne hipotezy interpretacyjne 
dotyczące rozumienia terminu okazjonalnego „on” oraz właściwego sensu wielo-
znacznego wyrażenia „pilot”. Poprzestaliby na tej opcji interpretacyjnej (np. jan jest 
pilotem-wycieczek-zagranicznych), która jako pierwsza spełnia ich oczekiwania rele-
wancji i uzasadnia ustalenia dotyczące konwersacyjnie implikowanego wniosku (np. 
treści jan może poprowadzić wycieczkę turystów zagranicznych).

Krótko mówiąc, według teorii relewancji jeden i ten sam system czy też mecha-
nizm inferencyjny ustala zarówno pierwotne, jak i wtórne znaczenie wypowiedzi. 
Innymi słowy, pierwotne procesy interpretacyjne nie różnią się pod względem swojej 
natury od procesów wtórnych. Teoria relewancji oferuje więc inferencjonistyczne 
ujęcie kompetencji komunikacyjnej. Podkreślmy też, że w myśl przedstawionego wy-
żej modelu te same procedury interpretacyjne dochodzą do głosu w  trakcie inter-
pretacji wszystkich wypowiedzi, których znaczenie pierwotne jest niedookreślone 
językowo, niezależnie od tego, czy wchodzące w grę niedookreślenie ma przyczyny 
leksykalne (typ 1.), semantyczne (typ 2.) czy pragmatyczne (typ 3.)

3.2. Inferencjonizm literalistyczny: teoria rozbudowanego schematu aktów mowy

Autorami schematu aktów mowy są Kent Bach i Robert M. Harnish, którzy w pra-
cy Linguistic Communication and Speech Acts (1979) zaproponowali rozwinięcie 
Grice’a modelu komunikacji. Oryginalny schemat aktów mowy nie uwzględnia jed-
nak w sposób wyraźny zjawiska niedookreślenia językowego, o którym Bach pisze 
explicite dopiero w pracy Conversational Impliciture (1994). Wydaje się jednak, że 
przedstawiona tam teoria implicitury konwersacyjnej stanowi naturalne i niewielkie 
rozwinięcie oryginalnego schematu aktów mowy. Celem niniejszego paragrafu jest 
uzasadnienie tej opinii. Przedstawmy więc krótko schemat aktów mowy z 1979 roku, 
a następnie rozważmy możliwość uwzględnienia w nim procedur pragmatycznych, 
które zdaniem Bacha są odpowiedzialne za ustalenie językowo niedookreślonego 
znaczenia pierwotnego wypowiedzi.14

Bach i Harnish (1979) przejmują od Grice’a ideę, w myśl której rozumienie aktu 
komunikacyjnego jest inferencyjnym procesem poznawczym zorientowanym na roz-
poznanie towarzyszącej mu intencji komunikacyjnej. Dodają, że w procesie tym do-
chodzą do głosu takie czynniki jak (a) ogólne i powszechnie przyjmowane założenia 
pragmatyczne dotyczące sytuacji komunikacyjnej jako takiej, (b) informacja dotyczą-
ca konwencjonalnego znaczenia wypowiedzianej formy językowej, (c) specyficzne in-

14 Konstrukcję rozbudowanego schematu aktów mowy zawiera paragraf 2.3.3.1. pracy Witka, 0000. 
Oryginalny schemat aktów mowy pozwala na systematyczne ujęcie wielu filozoficznie interesujących 
zjawisk językowych, np. referencyjnego użycia deskrypcji określonych czy obowiązywania tak zwa-
nych homofonicznych podstawień Tarskiego konwencji T (zob. Witek, 2005).
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formacje dotyczące kontekstu interpretowanej wypowiedzi oraz (d) podzielane przez 
nadawcę i odbiorcę strategie inferencyjne. Czynniki te stanowią elementy schematu 
aktów mowy, który oferuje ogólny wzór wyjaśnień udanych aktów komunikacyj-
nych; pozwala mianowicie na rekonstrukcję rozumowania, za pomocą którego słu-
chający rozpoznaje intencję komunikacyjną mówiącego.

Zacznijmy od charakterystyki składnika (a) schematu czynności mowy, czyli zbio-
ru założeń pragmatycznych, które dochodzą do głosu podczas interpretacji oraz pla-
nowania wypowiedzi. Są to założenia, gdyż obowiązują domyślnie w każdej sytuacji 
mowy dopóty, dopóki nie pojawią się wystarczające powody, aby je zawiesić. W tym 
sensie założeniami są sformułowane przez Grice’a  zasady lub maksymy konwersa-
cyjne: relewancji, ilości, jakości i sposobu.15 Dochodzą one do głosu w sytuacjach, 
w których komunikacja zachodzi na poziomie implikatur konwersacyjnych. Tymcza-
sem ze względu na uniwersalny zakres ich zastosowania, w schemacie aktów mowy 
na plan pierwszy wysuwają się następujące założenia:

ZJ założenie językowe: nadawca i odbiorca znają język, w którym sfor-
mułowano daną wypowiedź,

ZD założenie o dosłowności: daną wypowiedź należy traktować jako do-
słowną,

ZK założenie o komunikacji: nadawca formułuje daną wypowiedź z roz-
poznawalną intencją komunikacyjną.

Przejdźmy do charakterystyki elementów (b) i  (c). Odbiorca, który interpretu-
je daną wypowiedź — a  to samo można powiedzieć o  nadawcy, który ją planu-
je — uwzględnia nie tylko wymienione wyżej zasady pragmatyczne, ale również 
informacje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wykorzystuje ustalenia interpretacji 
semantycznej dotyczące konwencjonalnego znaczenia wypowiedzianych słów. Po 
drugie, odwołuje się do zbioru wzajemnych przekonań nadawcy i odbiorcy doty-
czących kontekstu wypowiedzi. Posługując się techniczną frazą „wzajemne prze-
konania dotyczące kontekstu” — w skrócie „WPK” — Bach i Harnish nie mają na 
myśli wszystkich przekonań, które posiada zarówno nadawca, jak i odbiorca, ale 
tylko te z nich, co do których nadawca i odbiorca są przekonani, że jej podzielają. 
Zauważmy też, że wymienione wyżej założenia ZJ, ZD oraz ZK są również pewny-
mi wzajemnymi przekonaniami. Nie dotyczą one jednak specyficznego kontekstu 
konkretnej interakcji werbalnej, lecz dochodzą do głosu w trakcie planowania oraz 
interpretacji każdej wypowiedzi.

Aby scharakteryzować składnik (d) — czyli podzielane przez nadawcę i odbiorcę 
strategie inferencyjne — rozważmy niżej pewną uproszczoną wersję schematu aktów 
mowy. Zwróćmy uwagę na funkcję, jaką w poszczególnych wierszach — z których 
każdy, prócz pierwszego, jest wnioskiem wyprowadzonym z poprzednich — odgry-
wają (a) założenia ZJ, ZD oraz ZK, jak również informacje (b) semantyczne (repre-
zentacja znaczenia wypowiedzianego zdania) oraz (c) pragmatyczne (WPK). Mowa 
niżej o sytuacji, w której mówiący A wypowiada, w obecności słuchającego B, pewne 
wyrażenia e.

15 Zob. Grice, 1980; Bach, Harnish (1979, 62–63) nazywają opisane przez Grice’a maksymy „założenia-
mi konwersacyjnymi”.
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       Podstawa:
L1 A wypowiada e.    B słyszy, jak A wypowiada e
L2 A znaczy… za pomocą e.  L1, ZJ, WPK
L3 A mówi, że *(… p … ).  L2, ZJ, WPK
L4  A, jeśli mówi dosłownie, F*-uje, że p. L3, ZK, WPK
L5 A mógłby F*-ować, że p.  L4, WPK
L6 A F*-uje, że p.   L5, ZD

Przedstawiony schemat wnioskowania dotyczy sytuacji, w której mówiący A wy-
konuje dosłowny i  bezpośredni akt illokucyjny typu F*, który to typ jest zgodny 
z  typem mówienia oznaczonym za pomocą symbolu „*”, czyli z  typem czynności 
lokucyjnej.

Wiersz L1 opisuje czynność wypowiadania wyrażenia e. Stanowi on punkt wyjścia 
wnioskowania, którego celem jest rozpoznanie intencji komunikacyjnej mówiącego.

Wiersz L2 opisuje akt znaczenia. Innymi słowy, zdaje on sprawę z tego, że A nie 
tylko wypowiada wyrażenie e, ale wypowiada je jako wyposażone w pewne okre-
ślone znaczenie językowe, czyli znaczenie, które e posiada we wchodzącym w grę 
języku. Aby je ustalić — i  tym samym uzupełnić wykropkowaną lukę w  wierszu 
L2 — należy dopuścić do głosu założenie ZJ. Jeśli któryś ze składników wyrażenia e 
jest wieloznaczny, to należy rozstrzygnąć — odwołując się do WPK — która z języ-
kowo ustalonych jego interpretacji jest właściwa i jako taka może wejść do pełnego 
opisu czynności znaczenia.

Wiersz L3 opisuje czynność mówienia, czyli akt lokucyjny. Aby określić jego treść, 
należy ustalić interpretację wyrażeń odnoszących się, czyli nazw własnych, deskryp-
cji, wyrażeń okazjonalnych itp. Warto jednak zauważyć, że ważnym elementem opisu 
aktu lokucyjnego jest charakterystyka typu mówienia oznaczonego symbolem „*”. 
W grę wchodzą tu typy ustalone przez zastosowany tryb gramatycznym: orzekający 
(mówienie-że), rozkazujący (mówienie-aby) oraz pytający (lokucyjne pytanie).

Zauważmy, że ZK dochodzi do głosu dopiero wtedy, gdy formułuje się wiersz 
L4. Wiersz ten opisuje w sposób warunkowy czynność illokucyjną, którą wykonuje 
mówiący. Jednak implicite zakłada się, że A wykonuje już pewien akt illokucyjny, 
a więc nie tylko coś mówi, ale mówiąc, również coś robi. Aby wyeksplikować tę treść, 
rozwińmy wiersz L4 do następującej postaci:

L4’ A wykonuje pewną czynność illokucyjną,
 i jeśli mówi dosłownie, F*-uje, że p.  L3, ZK, WPK

Innymi słowy, na mocy ZK odbiorca B przyjmuje, że A wypowiada e z  pewną 
rozpoznawalną intencją komunikacyjną. Jeśli dodatkowo nic nie wskazuje na to, że 
trzeba zawiesić ZD, możemy przejść do wiersza L5, w którym opisujemy literalną 
czynność mowy typu F*, który to typ jest zgodny z typem mówienia * określonym 
w wierszu L3.

Wraz z dojściem do głosu założenia ZK schemat aktów mowy przewiduje cztery 
rodzaje czynności illokucyjnych, które można przypisać nadawcy A: (i) czynności 
bezpośrednie i dosłowne, (ii) czynności pośrednie oparte na czynnościach dosłow-
nych, (iii) czynności bezpośrednie, choć niedosłowne oraz (iv) czynności pośrednie 
oparte na czynnościach niedosłownych. Identyfikacja aktu każdego z wymienionych 
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rodzajów polega na rozpoznaniu intencji komunikacyjnej, która towarzyszy wypo-
wiedzeniu e. Jednak w każdym z wyróżnionych przypadków do takiego rozpoznania 
dochodzi w wyniku wnioskowania o innej strukturze, w którym dochodzą do głosu 
inne założenia dotyczące kontekstu i  znajdują zastosowanie inne strategie inferen-
cyjne.16 Można więc powiedzieć, że jedną z zalet eksplanacyjnych schematu aktów 
mowy jest to, iż umożliwia on precyzyjne sformułowanie podziału na czynności typu 
(i), (ii), (iii) oraz (iv). Jak się niebawem okaże, klasyfikacja ta pozwala na uwzględ-
nienie większości form, które przyjmuje zjawisko niedookreślenia językowego.

Skonstruujmy rozbudowaną wersję schematu aktów mowy, w której uwzględnia 
się opisane w pracy Conversational Impliciture (Bach, 1994) cztery procedury inter-
pretacyjne, niezbędne do ustalenia językowo niedookreślonego znaczenia pierwotne-
go wypowiedzi:

(pr1) ustalenie odniesienia wyrażenia okazjonalnego,
(pr2) ustalenie właściwej interpretacji wyrażenia wieloznacznego,
(pr3) uzupełnienie,
(pr4) rozbudowa.

Wbrew pozorom, w grę wchodzi tylko jedna istotna rewizja oryginalnego ujęcia 
z 1979 roku. Rzecz w tym, że autorzy Linguistic Communication and Speech Acts 
uwzględniają w proponowanym przez siebie schemacie takie procedury, jak ustalenie 
odniesienia wyrażenia okazjonalnego oraz interpretacja terminów wieloznacznych. 
Poza tym opisują kroki inferencyjne prowadzące do rozpoznania treści i mocy illo-
kucyjnej bezpośrednich, choć niedosłownych aktów mowy. Tymczasem okazuje się, 
że wiele rozważanych w literaturze przypadków niedookreślenia językowego można 
właśnie opisać jako wypowiedzi niedosłowne. Rozpatrzmy więc uwzględniane przez 
Bacha formy niedookreślenia językowego.

Zacznijmy od rozważenia wypowiedzi zdania:

(2) On jest pilotem.

Według Bacha, językowo ustalonym znaczeniem zdania (2) jest treść:

(7) [pewna osoba płci męskiej] jest pilotem1 pilotem2 pilotem3.

której składnik [Pewna osoba płci męskiej] określa, że w dosłownej wypowiedzi 
zdania (2) chodzi o odniesienie się do pewnej osoby płci męskiej, a składniki pilotem1, 
pilotem2 oraz pilotem3 są konkurencyjnymi korelatami poznawczymi, które termino-
wi „pilot” przypisują reguły interpretacyjne kompetencji semantycznej (przyjmijmy, że 
w grę wchodzą takie sensy jako pilot wycieczki, pilot rajdowy oraz pilot lotnictwa). 
Zatem interpretacja wypowiedzi zdania (2) wymaga zastosowania takich procedur, jak 
(pr1) ustalenie przedmiotu wyrażenia okazjonalnego — a tym samym ustalenie pojęcia 
indywidualnego, które ten przedmiot reprezentuje — oraz (pr2) interpretacja terminu 
wieloznacznego. W myśl ustaleń Linguistic Communication and Speech Acts, obydwie 

16 Różnice, o których mowa, w sposób syntetyczny przedstawia Bach w pracy Thought and Reference 
(1987, 54–55).
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procedury polegają na identyfikacji odpowiedniego aspektu intencji komunikacyjnej 
mówiącego (zob. Bach, Harnish, 1979, 133–134), a więc ustalone przez nich rezultaty 
nie wchodzą w skład czysto semantycznej treści (7).

Punktem wyjścia procesów typu (pr1) jest treść zawierająca składnik postaci „[pew-
ne f]”, który stanowi językowo ustalone znaczenie wyrażeń okazjonalnych. W swo-
ich późniejszych pracach Bach nazywa tego typu treści otwartymi sądami (zob. Bach, 
2001, 33), które są konwencjonalnymi korelatami poznawczymi zdań zawierających 
wyrażenia okazjonalne. Wynikiem operacji typu (pr1) jest zaś sąd, który nie jest ot-
warty, czyli nie zawiera składników postaci „[pewne f]”. Tymczasem operacje typu 
(pr2) dochodzą do głosu w sytuacjach, w których językowo ustalony korelat wypo-
wiedzianego zdania zawiera pewne nadmiarowe pojęcia. Bach nazywa tego typu zja-
wisko semantycznym naddookreśleniem (zob. Bach, 1994, 125). Wynikiem operacji, 
o której mowa, jest sąd, w skład którego nie wchodzą już pojęcia nadmiarowe.

Procedury (pr1) oraz (pr2) mają charakter inferencyjny w tym sensie, że pierwszy 
z nich dochodzi do głosu w trakcie przejścia od wiersza L2 do wiersza L3, a drugi 
podczas przejścia od wiersza L1 do wiersza L2 schematu aktów mowy:

      Podstawa:
L1 A wypowiada e.   B słyszy, jak A wypowiada e
L2 A znaczy… za pomocą e. L1, ZJ, WPK
L3 A mówi, że *(… p …).  L2, ZJ, WPK

W wierszu L2 w wykropkowanym miejscu powinien pojawić się opis sądu lub ot-
wartego sądu, w którym nie występują pojęcia nadmiarowe. Tymczasem za zmienną 
„p” w wierszu L3 należy podstawić zdanie wyrażające sąd, który nie zawiera skład-
ników postaci „[pewne f]”. Zauważmy też, że kategoria mówienia, która występuje 
w  sformułowaniu wiersza L3, nie jest czysto semantyczna: treść określona w  tym 
wierszu zawiera składniki wyznaczone przez intencję komunikacyjną mówiącego. 
Aby w powyższym schemacie uwzględnić czysto semantyczny poziom tego, co po-
wiedziane, należy dodać do niego wiersz:

L1’ A znaczy JZ za pomocą e. L1, ZJ, WPK

gdzie „JZ” jest językowo ustalonym znaczeniem wyrażenia e, które to znaczenie 
może być treścią otwartą oraz może zawierać pojęcia nadmiarowe, jak to jest w wy-
padku treści (7).

Rozważmy wypowiedź zdania:

(3) Maciej nie jest przygotowany.

Przyjmijmy, że jego językowo ustalonym znaczeniem jest treść maciej nie jest przy-
gotowany, która nie zawiera ani elementów nadmiarowych, ani składników postaci 
„[pewne f]”. Problem tylko w tym — zauważył Bach (1994, 127) — że znaczenie to 
jest rodnikiem sądu, to znaczy nie podlega ocenie w  kategoriach prawdy i  fałszu. 
Powiemy więc, że rozważana treść maciej nie jest przygotowany wymaga (pr3) uzu-
pełnienia o  pewne niewysłowione składniki pojęciowe, na przykład do wykładu. 
Operacja (pr3) — którą Bach (1994, 125) nazywa właśnie uzupełnieniem — jest se-
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mantycznie obligatoryjna. Jej wynikiem jest sąd zupełny. Aby uwzględnić procedurę 
uzupełniania w schemacie aktów mowy, możemy dodać do niego wiersz:

L3’ A mówi, że *(… pz …). L3, ZJ, WPK

gdzie za zmienną „pz” należy podstawić zdanie wyrażające sąd zupełny, wynikający 
z uzupełnienia treści scharakteryzowanej w wierszu L3 o pewne językowo niewy-
słowione składniki; chodzi o to, by otrzymana w ten sposób treść podlegała ocenie 
w kategoriach prawdy i fałszu. Jeśli treść scharakteryzowana w wierszu L3 jest zupeł-
nym sądem, przejście do wiersza L3’ jest automatyczne.17

Rozważmy raz jeszcze dialog:

(4) A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
 B: Nie byłem w Łodzi.

Zauważmy, że językowo ustalonym znaczeniem zdania wypowiedzianego przez 
B jest treść B nie był w łodzi, której warunki prawdziwości można przedstawić za 
pomocą formuły „dla każdej chwili t poprzedzającej moment sformułowania tej wy-
powiedzi nie jest tak, że B jest w Łodzi w chwili t”. Ze względu na przekonania, które 
A i B wzajemnie podzielają, nie można jednak przyjąć, że wyróżniony wyżej zupełny 
sąd jest tym, który B komunikuje; rzecz w tym, że uczestnicy dialogu (4) zdają sobie 
sprawę z tego — i są przekonani, że tę wiedzę podzielają — że w minionych latach 
B uczestniczył w łódzkich seminariach Piotra, a tegoroczne seminarium odbyło się 
w zeszłym miesiącu. Dlatego treść B nie był w łodzi należy dodatkowo rozbudować 
do postaci komunikowanego sądu b nie był w łodzi w minionym miesiącu. Proces ten 
Bach (1994, 133) nazywa rozbudową.

Aby uwzględnić procedurę (pr4) rozbudowy, nie trzeba dodawać do oryginalne-
go schematu aktów mowy nowych wierszy. Według Bacha procedura ta dochodzi 
do głosu w wypadku interpretacji wypowiedzi zdaniowo niedosłownych (zob. Bach, 
1987b, 71 oraz Bach, 1994, 135). Zauważmy mianowicie, że wszystkie słowa skła-
dające się na wypowiedź rozmówcy B z dialogu (4) są zastosowane w ich językowym 
znaczeniu; nie można jednak przyjąć — ze względu na pewne oczywiste składniki 
kontekstu poznawczego — że B komunikuje treść stanowiącą wynik językowej inter-
pretacji słów „nie byłem w Łodzi”. Zatem rozważana wypowiedź jest niedosłowna 
zdaniowo. Powiemy więc, że komunikowane treści wynikające z rozbudowy są treś-
ciami bezpośrednich, choć niedosłownych czynności illokucyjnych, które uwzględ-
nia się w oryginalnym schemacie aktów mowy.18

W artykule Conversational Impliciture Bach stawia następującą tezę: procesy (pr3) 
uzupełniania oraz (pr4) rozbudowy prowadzą do ustalenia tak zwanej implicitury. 

17 Istnieją zdania, których konwencjonalnie określone znaczenie jest otwartym rodnikiem sądu, np. „on 
jest nieprzygotowany”. Spostrzeżenie to należałoby uwzględnić w omówieniu przejścia inferencyjne-
go od wiersza L1’ do wiersza L3.

18 Istnieją wypowiedzi, których interpretacja wymaga zastosowania zarówno uzupełnienia, jak i rozbu-
dowy. Na przykład językowo ustalonym korelatem zdania „wszyscy przyjdą” jest rodnik sądu wszy-
scy przyjdą, który należy uzupełnić o pewien składnik niewysłowiony, np. na przyjęcie Jana. Treść 
wszyscy przyjdą nA przyjęcie jAnA wymaga jednak rozbudowy o składnik, który ograniczałby zakres 
kwantyfikatora wszyscy, np. o ciąg pojęć z naszego zakładu.
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Implicitura to pragmatycznie ustalone warunki prawdziwości wypowiedzi, czyli 
treść stanowiąca jej znaczenie pierwotne; tymczasem znaczeniem wtórnym wypo-
wiedzi komunikacyjnej — a  więc griceowsko rozumianą implikaturą konwersacyj-
ną — jest, według Bacha, treść pośredniego aktu illokucyjnego, który w tej wypo-
wiedzi się spełnia. Procedury (pr3) oraz (pr4) różnią się od siebie tym, że pierwsza 
z nich jest językowo obligatoryjna, a druga językowo opcjonalna. Pod tym względem 
uzupełnianie bardziej przypomina procesy typu (pr1) oraz (pr2), niż (pr4). O  jego 
podobieństwie do rozbudowy świadczy jednak to, że uzupełnianie polega na doda-
niu do wyjściowej treści składników niewysłowionych. Wszystkie rozważane wyżej 
procesy — od (pr1) do (pr4) — mają naturę inferencyjną w tym sensie, że polegają na 
przejściu do kolejnego wiersza rozbudowanego schematu aktów mowy, który można 
przedstawić w następujący sposób:

 Podstawa:
L1 A wypowiada e.  B słyszy, jak A wypowiada e
L1’ A znaczy JZ za pomocą e. L1, ZJ, WPK
L2 A znaczy… za pomocą e. L1’, ZJ, WPK
L3 A mówi, że *(… p …).  L2, ZJ, WPK
L3’ A mówi, że *(… pz …). L3, ZJ, WPK
L4  A, jeśli mówi dosłownie, F*-uje, że z-p. L3’, ZK, WPK

Jeśli wypowiedź jest dosłowna, to:

L5 A mógłby F*-ować, że z-p. L4, WPK
L6 A F*-uje, że z-p. L5, ZD

Jeśli wypowiedź nie jest dosłowna, to:

L5’ A nie mógłby
 (ze względu na okoliczności) F*-ować, że z-p. L4, WPK
L6’ We wchodzących w grę okolicznościach
 istnieje rozpoznawalny związek między
 mówieniem, że z-p i F-owaniem, że P,
 tak, że A mógłby F-ować, że P.  L3’, L5’, CP
L7 A F-uje, że P. L6’, WPK.

Wiersze od L5’ do L7 pochodzą z oryginalnego schematu aktów mowy. Jedyną 
innowację stanowią wiersze L1’ oraz L3’, dzięki którym możemy uwzględnić, odpo-
wiednio, czysto semantyczną treść tego, co powiedziane oraz procedurę (pr3) uzu-
pełniania. Zauważmy, że procedury (pr1) oraz (pr2) dochodzą do głosu w wypadku 
interpretacji wypowiedzi, których znaczenia pierwotne są niedookreślone z powo-
dów leksykalnych (typ 1 niedookreślenia); tymczasem procedury (pr3) oraz (pr4) 
pojawiają się w wypadku interpretacji wypowiedzi, których znaczenia pierwotne są 
niedookreślone, odpowiednio, z  powodów semantycznych (typ 2 niedookreślenia) 
oraz pragmatycznych (typ 3 niedookreślenia).

Ujęcie kompetencji komunikacyjnej, które oferuje rozbudowany schemat aktów 
mowy, jest inferencjonistyczne. Rzecz w tym, że procesy poznawcze odpowiedzialne 
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za ustalenie implicitury — czyli znaczenia pierwotnego wypowiedzi — mają tę samą 
naturę, co wtórne procesy pragmatyczne, których zadaniem jest rozpoznanie zna-
czenia wtórnego wypowiedzi, czyli treści pośredniego aktu mowy. We wszystkich 
procesach, o których mowa, dochodzą do głosu te same założenia dotyczące sytuacji 
komunikacyjnych oraz pokrewne strategie inferencyjne. W podobny sposób korzysta 
się w nich z  informacji składających się na kontekst poznawczy wypowiedzi, czyli 
zbiór wzajemnie podzielanych przekonań. Warto też dodać — choć dokładne uza-
sadnienie tej opinii wykracza poza ramy niniejszej pracy — że omawiane ujęcie jest 
literalistyczne, gdyż przypisuje znaczną funkcję eksplanacyjną kategorii znaczenia 
konwencjonalnego, o której mowa w wierszu L1’ (zob. Bach, 2001).19

4. Antyinferencjonizm

4.1.  Antyinferencjonizm kontekstualistyczny: teoria 
dwóch systemów pragmatycznych

Autorem teorii dwóch systemów pragmatycznych jest François Recanati. Oferowane 
przez niego ujęcie zbliżone jest do teorii relewancji w tym sensie, że stanowi wyraź-
ny przykład kontekstualizmu. W pracy Literal Meaning Recanati rozważa poważnie 
akceptację stanowiska eliminacjonizmu znaczeniowego; głosi ono, że wyrażenia ję-
zyka nie mają stabilnych, niezależnych od kontekstu znaczeń pojęciowych, a jedynie 
otwarte na pragmatyczną modyfikację potencjały semantyczne (zob. Recanati, 2004, 
146–153).20 Stanowisko Recanatiego odbiega jednak od tego, które oferują Sperber, 
Wilson i  Carston pod jednym ważnym względem. W  myśl teorii relewancji, pier-
wotne i wtórne procesy pragmatyczne zachodzą równolegle i są wynikiem działania 
jednego systemu interpretacji pragmatycznej, gdy tymczasem według Recanatiego 
procesy te zachodzą w  dwóch odrębnych systemach. Co więcej, system odpowie-
dzialny za ustalenie pierwotnego znaczenia wypowiedzi nie jest inferencyjny.

Według Recanatiego pierwotne procesy pragmatyczne są: (a) asocjacyjne, (b) lo-
kalne oraz (c) formacyjne i podświadome; tymczasem procesy wtórne są: (a) inferen-
cyjne, (b) globalne oraz (c) uzasadniające i świadome. Rozważmy każdą z wymienio-
nych własności.

Ad (a) Aby wyjaśnić, na czym polega asocjacyjny charakter pierwotnych procesów 
pragmatycznych, rozważmy wypowiedź zdania:

(8) Miasto śpi.

Według intuicyjnego osądu kompetentnych uczestników komunikacji, pierwot-
nym znaczeniem wypowiedzi zdania (8) jest treść wszyscy mieszkańcy miasta śpią. 
W procesie interpretacyjnym, który prowadzi do uformowania się tej treści, istot-
ną rolę odgrywa schemat <człowiek, spanie> — albo <człowiek lub zwierzę, spa-

19 Literalistyczny charakter koncepcji proponowanej przez Bacha nie jest jednak tak oczywisty; zob. 
paragraf 2.3.3.1. pracy Witka, 0000.

20 Omówienie radykalnego kontekstualizmu, który kryje się za tezą eliminacjonizmu znaczeniowego, 
zawiera paragraf 2.3.2.2. pracy Witka, 0000.
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nie> — który reprezentuje pozytywny związek skojarzeniowy między pojęciami 
człowiek i  spać (zob. Recanati, 2004, 36). Schemat ten uaktywnia się w  wyniku 
percepcji leksemu „śpi” i  sprawia, że skojarzony z pojęciem śpi korelat poznawczy 
człowiek staje się w wysokim stopniu dostępny. Korelat ten bierze następnie udział 
w konstrukcji pojęcia mieszkaniec miasta, które zajmuje miejsce mniej dostępnego 
pojęcia miasto. (Mniejsza dostępność tego ostatniego jest konsekwencją faktu, że 
nie wchodzi ono w żadne pozytywne związki skojarzeniowe z pojęciem śpi; można 
nawet mówić o pewnym negatywnym związku skojarzeniowym, skoro miasta nie są 
przedmiotami, które mogą spać.)21

Tymczasem o procesie pragmatycznym powiemy, że jest inferencyjny, gdyż spełnia 
on warunek dostępności:

wnioskowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy (i) jeden sąd (wniosek) jest ugrunto-
wany w innym sądzie (przesłance) oraz (ii) podmiot sądzący ma dostęp do oby-
dwu sądów (to jest może sobie je uświadomić) oraz do faktu, że pierwszy z nich 
jest ugruntowany w drugim i przez niego uzasadniony (Recanati, 2004, 42).

Zdaniem Recanatiego wtórne procesy pragmatyczne spełniają ten warunek, pod-
czas gdy procesy pierwotne nie. Dlatego o procesach wtórnych powiemy, że są in-
ferencyjne. Autor Literal Meaning powołuje się przy tym na wymóg, który Grice 
formułuje w Logice a konwersacji: każda implikowana konwersacyjnie treść musi być 
wyprowadzalna na drodze odpowiedniego rozumowania pragmatycznego (zob. Gri-
ce, 1980, 103). Mówiąc o tego typu wyprowadzalności — zastrzega Recanati — Gri-
ce ma na myśli określoną zdolność poznawczą nie tyle wyedukowanego językoznaw-
cy, ile zwykłego odbiorcy wchodzącej w grę implikatury.

Ad (b) Proces pragmatyczny nazwiemy lokalnym, jeśli „zachodzi raczej na po-
ziomie składników [sądów], niż na poziomie zupełnych reprezentacji podlegających 
ocenie w kategoriach prawdy i fałszu” (Recanati, 2002, 122). Innymi słowy, danymi 
wejściowymi i wyjściowymi lokalnych operacji pragmatycznych są pojęcia. Tymcza-
sem proces nazwiemy globalnym, jeśli sprowadza się do operacji wykonywanych na 
treściach propozycjonalnych. Na przykład asocjacyjny proces prowadzący do kon-
strukcji pojęcia mieszkaniec miasta — które wchodzi w skład warunków prawdziwo-
ści wypowiedzi zdania (8) — jest lokalny. Z kolei w trakcie procesów prowadzących 
do identyfikacji implikatur konwersacyjnych dochodzi do przedstawiania sądów, 
a nie samych tylko pojęć.

Ad (c) O wtórnym procesie pragmatycznym powiemy, że jest świadomy, gdyż in-
terpretator potrafi — jeśli tylko zajdzie taka potrzeba — wskazać (i) daną wejściową 
tego procesu, (ii) jego wynik oraz (iii) fakt, że drugie jest konsekwencją pierwszego; 
innymi słowy, interpretator potrafi uzasadnić swoją hipotezę o znaczeniu wtórnym. 
Tymczasem w wypadku pierwotnych procesów pragmatycznych tylko ich wynik jest 
dostępny w świadomości interpretatora. Dlatego Recanati uważa, że są to procesy 
formacyjne, a nie uzasadniające. Wskazuje przy tym na interesującą analogię między 
pierwotnymi operacjami pragmatycznymi oraz procesami percepcyjnymi: pierwsze 
z  nich prowadzą do uformowania się przekonania opartego na komunikacji, gdy 

21 Biorąc pod uwagę tezę eliminacjonizmu znaczeniowego, należałoby mówić o skojarzeniowych związ-
kach zachodzących między potencjałami semantycznymi, a nie pojęciami.
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tymczasem wynikiem drugich jest przekonanie percepcyjne (zob. Recanati, 2002, 
123–125). Dodajmy, że w normalnych warunkach konwersacyjnych oraz w normal-
nych warunkach postrzeżeniowych przekonania te są zazwyczaj prawdziwe; innymi 
słowy, komunikacja i percepcja są dwoma wiarygodnymi źródłami wiedzy. Przekona-
nia uformowane w wyniku pierwotnych procesów pragmatycznych — podobnie jak 
przekonania percepcyjne — odgrywają rolę świadectw, za pomocą których uzasad-
nia się inne sądy. Rozważmy, za Recanatim (2002, 118), pewien przykład pochodzą-
cy od Sperbera: słysząc charakterystyczny dźwięk dzwonka, Jan pomyślał, że ktoś 
stoi pod drzwiami mieszkania. Według Sperbera, sąd Jana ktoś stoi pod drzwiami 
jest wynikiem wnioskowania, którego punktem wyjścia jest przekonanie percepcyjne 
dzwonek u drzwi dzwoni. Wnioskowanie to — dodaje autor teorii relewancji — jest 
jednak nieświadome i spontaniczne. Sperber przyznaje, że Jan jest w stanie ex post 
uzasadnić swoje przekonanie ktoś stoi pod drzwiami odwołując się do świadectwa 
percepcyjnego, czyli przedstawiając sąd dzwonek u drzwi dzwoni. Zapytany „Skąd 
wiesz, że ktoś stoi pod drzwiami?”, Jan odpowiedziałby „Ponieważ dzwonek u drzwi 
dzwoni”. Zdaniem Recanatiego, możliwość sformułowania takiego uzasadnienia 
świadczy o świadomym charakterze wnioskowania, o którym mowa. Spontaniczny 
proces poznawczy, który prowadzi od percepcyjnego przekonania dzwonek u drzwi 
dzwoni do sądu ktoś stoi pod drzwiami, spełnia mianowicie warunek dostępności: 
Jan zdaje sobie sprawę z  treści dwóch wymienionych stanów poznawczych oraz 
z tego, że drugi jest konsekwencją pierwszego. Podobnie jest w wypadku korelatów 
poznawczych stanowiących znaczenie pierwotne oraz znaczenie wtórne wypowiedzi. 
Rozważmy następującą wymianę zdań:

(4) A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
 B: Nie byłem w Łodzi.

Rozmówca A  ma prawo przyjąć, że B komunikuje treść B nie wie, jak było na 
ostatnim seminarium piotra. Stanowi ona znaczenie wtórne wypowiedzi rozmówcy 
B i jako taka — stwierdziłby Recanati — jest wynikiem inferencyjnego procesu inter-
pretacyjnego. Recz w tym, że zapytany o to, skąd to wie, A odpowiedziałby zapewne 
„ponieważ B powiedział, że nie był w Łodzi w minionym miesiącu” lub „ponieważ B 
powiedział, że nie był ostatnio w Łodzi”. Innymi słowy, A uzasadniłby swoją hipotezę 
o znaczeniu wtórnym, odwołując się do innego przekonania, mianowicie do odpo-
wiedniego przekonania sformułowanego w wyniku pierwotnych procesów interpre-
tacyjnych. Tego ostatniego przekonania nie da się uzasadnić w podobny sposób; nie 
jest więc ono wynikiem procesu inferencyjnego.

Rozważmy bliżej naturę lokalnych procesów interpretacyjnych. W  ich gronie 
należy wyróżnić procedury, które Recanati nazywa nasyceniem (saturation), oraz 
procesy wolnego wzbogacenia (free enrichment). Pierwsze z nich polegają na usta-
leniu interpretacji takich wyrażeń, jak terminy okazjonalne oraz słowa wieloznacz-
ne; przypadki nasycenia pojawiają się więc w wypadku rozumienia wypowiedzi, 
których znaczenia pierwotne są niedookreślone z przyczyn leksykalnych (typ 1 nie-
dookreślenia). Wolnym wzbogaceniem nazwiemy zaś taki proces interpretacyjny, 
który nie jest motywowany względami leksykalnymi. Jest tak na przykład w wy-
padku procesów odpowiedzialnych za rozumienie wypowiedzi, których znaczenia 
pierwotne są niedookreślone z  powodów pragmatycznych (typ 3) oraz — co jest 
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przedmiotem pewnej kontrowersji (zob. Recanati, 2004, 99–100) — z  powodów 
semantycznych (typ 2)

Według Recanatiego procesy wolnego wzbogacenia można przedstawić na dwa 
sposoby: jako przypadki, w których do odkodowanego ciągu pojęć dodaje się nowe 
pojęcie, zwane składnikiem niewysłowionym, albo jako przypadki, w których kon-
wencjonalne znaczenie wypowiedzianych wyrażeń podlega specyfikacji lub modyfi-
kacji (zob. Recanati, 2004, 24–25). Wydaje się, że ten drugi wariant lepiej odpowiada 
intuicjom, które stoją za sformułowaną w Literal Meaning tezą eliminacjonizmu zna-
czeniowego, według której konwencje językowe przypisują słowom nie tyle stabilne 
znaczenia pojęciowe, ile otwarte na kontekstową modyfikację potencjały semantycz-
ne. Przyjmijmy więc, że każdy przypadek wolnego wzbogacania polega na specyfika-
cji potencjałów semantycznych wypowiedzianych przez nadawcę słów.22 Wytworem 
tego typu specyfikacji są tymczasowe pojęcia ad hoc, dostosowane do konkretnej 
sytuacji komunikacyjnej.

Recanati rozważa trzy formy specyfikacji: wzmocnienie, osłabienie i transfer me-
tonimiczny.

Ze wzmocnieniem mamy do czynienie w wypadku interpretacji polecenia sformu-
łowanego za pomocą zdania:

(9) Połóż książkę na stole.

Zdanie (9) zawiera dwie nazwy ogólne — „książka” i „stół” — których potencjał 
semantyczny wymaga doprecyzowania. Doprecyzowanie to polega na wzmocnieniu 
konwencjonalnie ustalonych warunków stosowalności nazw, o których mowa. Jego 
wynikiem jest treść połóż książkę* na stole*, gdzie słowa wyróżnione gwiazdką 
oznaczają tymczasowe pojęcia dostosowane do specyficznego kontekstu rozważanej 
wypowiedzi.

Aby scharakteryzować procedurę osłabienia, rozważmy wypowiedź zdania:

(10) Stek jest surowy.

które klient restauracji kieruje do kelnera. Uczestnicy omawianej sytuacji komuni-
kacyjnej zdają sobie sprawę z tego, że stek, o którym mowa, ściśle rzecz biorąc nie jest 
surowy. Treścią, którą klient przekazuje — a którą kelner trafnie odczytuje — jest 
sąd stek* jest surowy*. Pojęcie stek* jest wynikiem wzmocnienia konwencjonalnie 
ustalonych warunków stosowalności nazwy ogólnej „stek”. Tymczasem pojęcie suro-
wy* pojawia się w wyniku osłabienia konwencjonalnie ustalonych warunków stoso-
wania predykatu „surowy”: stek, o którym mowa, nie jest wystarczająco podobny do 
steków, które w stereotypowych sytuacjach nazywa się surowymi.

Rozważmy wreszcie sytuację, w  której jeden z  kelnerów restauracji mówi do 
drugiego:

(11) Stek nie daje napiwków.

22 Przyjęcie takiej wykładni poglądów Recanatiego prowadzi jednak do pewnych problemów interpreta-
cyjnych, o których traktuje paragraf 2.3.2.2.4. pracy Witka, 0000.
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mając przy tym na myśli zwyczaje nie tyle potrawy, ile jej aktualnego konsumenta. 
Komunikuje zatem treść konsument-steku* nie daje napiwków, gdzie pojęcie konsu-
ment-steku* jest wytworem lokalnego procesu przesunięcia metonimicznego.

Przyjmując zaprezentowany wyżej punkt widzenia, rozważmy raz jeszcze wypo-
wiedzi następujących zdań:

(2) On jest pilotem.
(3) Maciej nie jest przygotowany.
(4) A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
 B: Nie byłem w Łodzi.

Jak pamiętamy, znaczenie pierwotne wypowiedzi zdania (2) jest niedookreślone 
z powodów leksykalnych. Dlatego powiemy, że lokalny proces pragmatyczny, któ-
ry prowadzi do jej pierwotnej interpretacji, polega na nasyceniu. W  jego wyniku 
otrzymujemy, na przykład, treść jan jest pilotem*. W  trakcie ustalania znaczeń 
pierwotnych wypowiedzi zdań (3) i  (4B) do głosu dochodzą już procesy wolnego 
wzbogacenia, które w obydwu przypadkach polegają na wzmocnieniu. Znaczeniem 
pierwotnym komunikatu sformułowanego za pomocą zdania (3) jest treść maciej nie 
jest przygotowany*, gdzie tymczasowe pojęcie przygotowany* można sparafrazować 
jako przygotowany-do-wykładu. Warunki prawdziwości wypowiedzi rozmówcy B 
z dialogu (4) przedstawić należy jako sąd B nie-był* w łodzi, gdzie złożony składnik 
wyróżniony gwiazdką można sparafrazować jako nie-był-w-minionym-miesiącu.

Procesy wolnego wzbogacenia mają niewątpliwie charakter złożonych operacji 
obliczeniowych, w których uwzględnia się m.in. informacje dotyczące kontekstu wy-
powiedzi. W tym sensie można powiedzieć — przyznaje Recanati (2002) — że są one 
inferencyjne w szerokim sensie tego słowa. W przeciwieństwie do wtórnych proce-
sów interpretacyjnych nie spełniają jednak warunku dostępności i w tym wyspecja-
lizowanym, wąskim sensie, nie są inferencyjne. Innymi słowy, Recanati przyjmuje, 
że procedury pragmatyczne odpowiedzialne za ustalenie znaczenia pierwotnego wy-
powiedzi mają zasadniczo inną naturę od tych, których zadaniem jest rozpoznanie 
znaczenia wtórnego. Dlatego o przedstawionym wyżej ujęciu można powiedzieć, że 
jest antyinferencjonistyczne.

4.2. Antyinferencjonizm literalistyczny: teoria zwrotnych warunków prawdziwości

Pisząc o teorii zwrotnych warunków prawdziwości, mamy na myśli układ tez, któ-
re pojawiają się w pismach takich filozofów, jak Manuel García-Carpintero (1998; 
2000; 2001), John Perry (2001; 2006) i  Kepa Korta (zob. Korta, Perry, 2006).23 
W układzie tym na pierwszy plan wysuwa się pewna idea zaproponowana niegdyś 
przez Hansa Reichenbacha (1947). Głosi ona, że konwencjonalnym znaczeniem kon-
kretnego okazu wyrażenia okazjonalnego jest pewna okazowo-zwrotna deskrypcja 
identyfikująca. Rozważmy, na przykład, wypowiedź zdania (2):

23 Rekonstrukcję teorii zwrotnych warunków prawdziwości zawiera praca Niedookreślenie językowe 
z punktu widzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości (Witek, 2009).
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(2) On jest pilotem.

Znając konwencje znaczeniowe języka polskiego oraz biorąc pod uwagę jedynie tę 
pragmatyczną okoliczność, że rozważana wypowiedź istnieje jako zdarzenie komu-
nikacyjne — twierdzą zwolennicy relacjonowanego tu ujęcia — odbiorca wypowie-
dzi zdania (2) może przedstawić sobie reprezentację, której warunki prawdziwości 
przedstawia następująca formuła:

(12) Osobnik płci męskiej, który jest najbardziej istotny w chwili,
 w której wypowiada się on,
 jest pilotem.

Termin „on” jest nazwą jednostkową konkretnego okazu zaimka „on”, który 
wytwarza autor wypowiedzi zdania (2). Z kolei fraza „osobnik płci męskiej, który 
jest najbardziej istotny w chwili, w której wypowiada się on” jest konwencjonalnie 
ustaloną, okazowo-zwrotną deskrypcją identyfikującą przedmiot odniesienia okazu 
on zaimka „on” (zob. García-Carpintero, 1998); powiemy, że przysługuje ona kon-
wencjonalnie okazowi on ze względu na jego typ. Treść (12) stanowi zaś okazowo-
zwrotne warunki prawdziwości wypowiedzi zdania (2).

W przytoczonej wyżej deskrypcji identyfikującej pojawia się kategoria istotności 
lub wyraźności (ang. salience), którą warto wyjaśnić. Zazwyczaj o przedmiocie mówi 
się, że jest istotny dla danego podmiotu poznającego, jeśli podmiot ten skupia na 
nim swoją poznawczą lub percepcyjną uwagę. Tymczasem na gruncie referowanej 
tu koncepcji odchodzi się od takiego czysto psychologicznego rozumienia kategorii 
istotności. Twierdzi się mianowicie, że istotność jest pewną obiektywną własnością 
przedmiotu należącego do otoczenia podmiotu poznającego, do której odwołując 
się, możemy wyjaśnić, dlaczego podmiot skupia na nim swoją uwagę. Na przykład 
Perry pisze:

Przedmioty, które odgrywają poznawczą [lub pragmatyczną] rolę w naszym ży-
ciu — lub mogłyby ją łatwo pełnić, gdyby nasza uwaga została odpowiednio 
skierowana — są istotne (Perry, 2006, 324).

Zatem istotność lub wyrazistość danego przedmiotu z punktu widzenia podmiotu 
poznającego należy zdefiniować, odwołując się do ról, jakie przedmiot ten może ode-
grać w aktywności poznawczej i działalności praktycznej podmiotu. Przedmiot istotny 
w tym rozumieniu to (i) przedmiot, o którym lub za pomocą którego podmiot może 
lub mógłby czegoś się dowiedzieć, zaspokajając tym samym swoje potrzeby poznawcze, 
lub (ii) przedmiot, z którym lub za pomocą którego podmiot mógłby coś zrobić, za-
spokajając tym samym swoje potrzeby praktyczne. Powiemy więc, że istotność danego 
przedmiotu z punktu widzenia podmiotu poznawczego zależy od dwóch obiektyw-
nych czynników: własności wchodzącego w grę przedmiotu oraz potrzeb poznawczych 
i praktycznych rozważanego podmiotu. Dodajmy, że jedną z własności pewnego przed-
miotu może być to, że inna osoba ten przedmiot wskazuje lub wyróżnia.

Na gruncie teorii zwrotnych warunków prawdziwości odróżnia się też korelat 
poznawczy wypowiedzi od jej korelatu semantycznego. Korelatem poznawczym 
aktu językowego jest reprezentacja mentalna, którą interpretator przedstawia sobie 
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w wyniku rozumienia tego aktu. Przyjmijmy, że reprezentacja ta oznacza stan rze-
czy, którego zachodzenie jest koniecznym i wystarczającym warunkiem prawdzi-
wości interpretowanej wypowiedzi. Oznaczony w ten sposób stan rzeczy — rzeczy-
wisty lub możliwy — nazwiemy korelatem semantycznym wypowiedzi; powiemy 
też, że wypowiedzi prawdziwe posiadają rzeczywiste, a nie tylko możliwe korelaty 
semantyczne.

Rozróżnienie na dwa rodzaje korelatów występuje w  pismach zwolenników te-
orii zwrotnych warunków prawdziwości. García-Carpintero twierdzi na przykład, 
że korelatem semantycznym wypowiedzi zawierającej wyrażenia okazjonalne — lub 
krócej, wypowiedzi okazjonalnej — jest sąd w  sensie Russella, czyli uporządkowa-
ny kompleks złożony z  indywiduów i  własności, a  jej korelatem poznawczym jest 
myśl w sensie Fregego (zob. García-Carpintero, 2000, 128–129). Tymczasem Perry 
w pracy Reference and Reflexivity (2001) wyróżnia dwa rodzaje treści, które można 
przypisać wypowiedziom okazjonalnym: treść referencyjną oraz treść zwrotną. Treść 
referencyjna to korelat semantyczny wypowiedzi, a treść zwrotna jest jej korelatem 
poznawczym lub, dokładniej, stanowi warunki prawdziwości reprezentacji pełniącej 
funkcję jej korelatu poznawczego. Pierwszą z wymienionych treści Perry nazywa tym, 
co powiedziane, a drugą opisem tego, co powiedziane. Zarówno García-Carpintero, 
jak i Perry twierdzą, że treść korelatu poznawczego wypowiedzi okazjonalnej można 
wyznaczyć, odwołując się wyłącznie do (a) konwencji znaczeniowych zastosowanego 
języka i (b) jednego tylko faktu pragmatycznego, że interpretowana wypowiedź za-
istniała jako zdarzenie komunikacyjne.

Perry i Korta stosują ideę zwrotnych warunków prawdziwości do objaśnienia włas-
ności wyłącznie tych wypowiedzi, które zawierają tradycyjnie rozumiane wyrażenia 
okazjonalne, takie jak zaimki osobowe czy zaimki wskazujące. Tymczasem García-
Carpintero zakłada, że z punktu widzenia semantyki większość wyrażeń, którymi 
się posługujemy, funkcjonuje tak, jak tradycyjnie rozumiane wyrażenia okazjonalne. 
Przyjmijmy, że założenie to jest trafne, i zastosujmy je do analizy wypowiedzi, któ-
rych znaczenie pierwotne jest językowo niedookreślone.

Zanim przejdziemy do zapowiedzianej wyżej analizy, zwróćmy jeszcze uwagę na 
dwie interesujące okoliczności.

Po pierwsze, na gruncie referowanych w poprzednich paragrafach stanowisk obo-
wiązuje założenie, w myśl którego znaczeniem pierwotnym wypowiedzi jest jej ko-
relat poznawczy lub treść takiego korelatu. Pisząc o semantycznym niedookreśleniu, 
zwolennicy teorii relewancji: Bach oraz Recanati mają na myśli własność pewnej 
treści konceptualnej — eksplikatury, implicitury lub tego, co powiedziane — która 
stanowi wynik pierwotnego procesu interpretacyjnego. Tymczasem z  punktu wi-
dzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości, znaczeniem pierwotnym wypo-
wiedzi — tym, co powiedziane — jest jej korelat semantyczny. Jego niedookreślenie 
językowe polega na tym, że nie wszystkie jego składniki można zidentyfikować wy-
łącznie dzięki znajomości konwencji semantycznych wchodzącego w grę języka. Kon-
wencje te wystarczają jednak do tego, by skonstruować treść korelatu poznawczego 
wypowiedzi.

Po drugie, zwolennicy teorii relewancji przyjmują, że znaczenie pierwotne wypo-
wiedzi ustala się równolegle ze znaczeniem wtórnym; innymi słowy, hipoteza doty-
cząca eksplikatury danego aktu pojawia się w wyniku poszukiwania uzasadnienia 
hipotezy o jego implikaturze konwersacyjnej. Z kolei Bach i Recanati zgodnie twier-
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dzą, że hipoteza o znaczeniu pierwotnym aktu — odpowiednio, impliciturze lub tym, 
co powiedziane — stanowi daną wejściową inferencyjnych procesów interpretacyj-
nych, których celem jest ustalenie znaczenia wtórnego. Tymczasem zwolennicy teorii 
zwrotnych warunków prawdziwości wykazują, że identyfikacja znaczenia pierwot-
nego wypowiedzi — czyli stanu rzeczy stanowiącego jej korelat semantyczny — nie 
jest konieczna do tego, by ustalić jej implikaturę konwersacyjną (zob. Korta, Perry, 
2006); w takich wypadkach wystarczy, by interpretator przedstawił sobie jedynie re-
prezentację mentalną, której treść stanowią okazowo-zwrotne warunki prawdziwo-
ści wypowiedzi. Reprezentacja ta stanowi bowiem daną wejściową dwóch niezależnie 
działających systemów interpretacji pragmatycznej. Zadaniem pierwszego z nich jest 
identyfikacja lub rozpoznanie stanu rzeczy stanowiącego znaczenie pierwotne wypo-
wiedzi (czyli jej korelat semantyczny); celem drugiego systemu jest ustalenie hipotezy 
o implikaturze konwersacyjnej wypowiedzi. Drugi system przeprowadza operacje in-
ferencyjne. Tymczasem w pierwszym systemie do głosu dochodzi inna pragmatyczna 
umiejętność, dzięki której odbiorca potrafi zidentyfikować istotne aspekty swojego 
otoczenia.

Rozważmy raz jeszcze następującą wymianę zdań:

(4) A: Jak tam było na ostatnim seminarium Piotra?
 B: Nie byłem w Łodzi.

W wyniku semantycznej interpretacji wypowiedzi rozmówcy B — czyli interpre-
tacji, w której wykorzystuje się (i) konwencje znaczeniowe języka polskiego oraz (ii) 
tę obserwację pragmatyczną, że interpretowana wypowiedź istnieje jako zdarzenie 
komunikacyjne — rozmówca A  przedstawia sobie reprezentację mentalną, której 
treść określa następująca formuła okazowo-zwrotna:

(13) B nie był w Łodzi w czasie najbardziej istotnym w chwili,
 w której wytwarza się nie był.

Rzecz w tym — jak twierdzi na przykład García-Carpintero (1998) — że czasow-
niki w czasie przeszłym oraz przyszłym zachowują się tak samo, jak tradycyjnie rozu-
miane wyrażenia okazjonalne; innymi słowy, każdemu okazowi czasownika w czasie 
przeszłym lub przyszłym można przypisać okazowo-zwrotną deskrypcję identyfikującą 
przedział czasu, w którym rozważana czynność pojawiła się lub pojawi się. W każdym 
razie, formuła (13) określa okazowo-zwrotne warunki prawdziwości wypowiedzi roz-
mówcy B. Stanowią one daną wtórnych, inferencyjnych procesów pragmatycznych, 
których zadaniem jest ustalenie hipotezy o  implikaturze wypowiedzi rozmówcy B. 
Rzecz w  tym, że aby dojść do wniosku, iż B komunikuje — na poziomie znaczenia 
wtórnego — treść B nie wie, jak było na ostatnim seminarium piotra, A nie musi usta-
lić, jaki dokładnie przedział czasowy spełnia deskrypcję „czas najbardziej istotnym 
w chwili, w której wytwarza się nie był”. Innymi słowy, A może rozpoznać znaczenie 
wtórne wypowiedzi rozmówcy B bez ustalania jej znaczenia pierwotnego.

Rozważmy dla porównania wypowiedź kierownika zakładu skierowaną do asy-
stentów:

(14) Kowalska pojedzie do Łodzi.
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Znając konwencje semantyczne języka polskiego, asystenci przedstawią sobie zapew-
ne reprezentację, której treść stanowi następująca formuła okazowo-zwrotna:

(15) Kowalska pojedzie do Łodzi w czasie najbardziej istotnym w chwili, 
 w której wytwarza się pojedzie.

Załóżmy, że wypowiedź zdania (14) pada w trakcie rozmowy o przyszłotygodnio-
wym seminarium, które ma odbyć się w Łodzi. Dlatego asystenci nie mają większych 
problemów ze zidentyfikowaniem odniesienia okazowo-zwrotnej deskrypcji „czas 
najbardziej istotny w chwili, w której wytwarza się pojedzie”. Tym samym rozpo-
znają stan rzeczy stanowiący korelat semantyczny wypowiedzi kierownika zakładu. 
Zauważmy jednak, że proces pragmatyczny, który tę identyfikację umożliwia, nie ma 
natury inferencyjnej w tym sensie, w jakim inferencyjne są wtórne procesy pragma-
tyczne. Do głosu dochodzi w nim inna umiejętność pragmatyczna, która umożliwia 
rozpoznanie tych aspektów otoczenia, które ze względu na obecną sytuację proble-
mową — praktyczną i poznawczą — są istotne.

Rozważmy wreszcie wypowiedź następującego zdania:

(3) Maciej nie jest przygotowany.

która pada w trakcie wykładu Macieja. Znając konwencje semantyczne języka pol-
skiego, odbiorca tej wypowiedzi przedstawia sobie reprezentację, której treść określa 
następująca formuła okazowo-zwrotna:

(16) Maciej nie jest przygotowany do czynności najbardziej istotnej  
 w chwili, w której wytwarza się przygotowany.

Rzecz w tym, że predykat „przygotowany” jest wyrażeniem okazjonalnym. Choć 
z punktu widzenia gramatyki nie wymaga on dopełnienia, to dopełnienie takie jest 
konieczne ze względu na obowiązujące konwencje semantyczne języka polskiego. 
Biorąc pod uwagę fakt, że wypowiedź zdania (3) pada jako komentarz do wykładu 
Macieja, jej odbiorcy nie mają większych problemów z ustaleniem odniesienia de-
skrypcji „czynność najbardziej istotna w chwili, w której wytwarza się przygotowa-
ny”, a tym samym z rozpoznaniem stanu rzeczy stanowiącego znaczenie pierwotnego 
rozważanego aktu mowy.

Podsumujmy przedstawione wyżej omówienie teorii zwrotnych warunków praw-
dziwości. Zauważmy po pierwsze, że z punktu widzenia rozważanego ujęcia, zapro-
ponowana w paragrafie 2.2. trychotomiczna klasyfikacja form niedookreślenia języ-
kowego jest nietrafna. Okazuje się mianowicie, że znaczenie pierwotne wszystkich 
omawianych wyżej wypowiedzi — rozumiane jako ich korelat semantyczny, a nie po-
znawczy — jest niedookreślone z jednego tylko powodu: są to wypowiedzi okazjonal-
ne. Po drugie, teoria zwrotnych warunków prawdziwości oferuje antyinferencjoni-
styczne ujęcie kompetencji komunikacyjnej. Wyróżnia bowiem dwa niezależne syste-
my interpretacji pragmatycznej — jeden odpowiedzialny za identyfikację znaczenia 
pierwotnego wypowiedzi, a drugi za ustalenie jej znaczenia wtórnego — w których 
do głosu dochodzą odmienne umiejętności poznawcze. Po trzecie, jest to ujęcie lite-
ralistyczne, gdyż przypisuje ważną funkcję eksplanacyjną kategorii konwencjonalne-
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go znaczenia wypowiedzianego zdania. Dodajmy jednak, że znaczeniem tym nie jest 
uporządkowany ciąg stabilnych, niezależnych od kontekstu pojęć, ale reprezentacja 
mentalna, której treść określa odpowiednia formuła okazowo-zwrotna. W tym sen-
sie literalizm właściwy omawianemu tu ujęciu uwzględnia część intuicji przemawia-
jących za kontekstualistyczną tezą eliminacjonizmu znaczeniowego.

5. Podsumowanie

Przedstawione wyżej cztery postgriceowskie ujęcia natury kompetencji komunikacyj-
nej pojawiają się jako odpowiedź na odkrycie zjawiska niedookreślenia językowego. 
Odkrycie to, przypomnijmy, stawia pod poważnym znakiem zapytania przypisywaną 
Grice’owi tezę, w  myśl której znajomość konwencji semantycznych danego języka 
wystarcza do tego, by wyznaczyć pierwotne znaczenie komunikatu werbalnego; oka-
zuje się więc, że procesy pragmatyczne mają wpływ na ustalenia dotyczące znaczenia 
pierwotnego. Pojawia się w związku z tym następujący dylemat: czy procesy te mają 
ten sam charakter, co inferencyjne procesy wtórne, czy też może mają inną naturę? 
Zwolennicy inferencjonizmu opowiadają się za pierwszą opcją, a przedstawiciele an-
tyinferencjonizmu za drugą.

Wydaje się, że przedstawiciele inferencjonizmu muszą uporać się z  zarzutem, 
w  myśl którego oferują oni nadmiernie ujednolicone ujęcie wszystkich procesów 
pragmatycznych, przypisując im tę samą naturę. Tymczasem zwolennicy antyinfe-
rencjonizmu winni są nam systematyczne wyjaśnienie nieinferencyjnych procesów 
pragmatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak wykorzystuje się w nich 
informację pragmatyczną. Brak takiego ujęcia stanowi na przykład poważną lukę 
interesującej skądinąd teorii zwrotnych warunków prawdziwości.
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Semantyka ram: rozwój koncepcji  
i kierunki zastosowań
Izabela Szymańska
Uniwersytet Warszawskie

1. Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju koncepcji semantyki ram (frame se-
mantics), zapoczątkowanej przez Charlesa Fillmore’a  w  latach siedemdziesiątych 
XX wieku, oraz niektórych przykładów jej zastosowania. Semantyka ram jest często 
wzmiankowana i kojarzona z nazwiskiem Fillmore’a, nie zawsze jednak zwraca się 
uwagę, że Fillmore przeformułowywał pojęcie ramy i nie zawsze wskazuje się jasno, 
o którym rozumieniu tego terminu jest mowa. Spojrzenie na ewolucję pojęcia ramy 
w  pracach Fillmore’a  i  opartych na nich zastosowaniach każe się zastanowić nad 
możliwościami reprezentacji znaczenia i nad związkiem takiej reprezentacji z celami, 
do jakich się jej używa.

Koncepcja semantyki ram1 wywodziła się częściowo z prac Fillmore’a nad Case 
Grammar, z  których najbardziej znany jest artykuł Case for Case z  1968  roku. 
W  pracy tej Fillmore wprowadza ‘ramę czasownikową’ (case frame), pomyślaną 
jako opis ról semantycznych (deep cases ‘głębokie przypadki semantyczne’) związa-
nych ze schematami zdaniowymi i określających, jakie czasowniki mogą się w tych 
schematach pojawić. Aby prześledzić zmiany w rozumieniu pojęcia ramy w pracach 
Fillmore’a i uporządkować terminologię, nazwijmy tę koncepcję ramą- 0 .2

Ramy- 0  miały charakteryzować systematyczne relacje między uczestnikami wy-
darzenia (takimi, jak np. Agens, Obiekt, Instrument, Cel), perspektywą jego prezen-

1 Termin „semantyka ram” będzie tu używany jako odpowiednik terminu frame semantics, przyjętego 
jako ogólne określenie koncepcji Fillmore’a, warto jednak pamiętać, że sam autor w różnych pracach 
używał różnej terminologii, co zostanie pokazane poniżej (por. też Tokarski, 2006, 37; Kieraś, 2008, 
157–158). W pracach polskich spotyka się też terminy „semantyka ram interpretacyjnych” (Waszako-
wa, 1998; Tokarski, 2006; Kieraś, 2008) lub „semantyka ramowa” (Kalisz, 2001, 144–153).

2 Przyporządkowanie kolejnym wersjom ram w koncepcji Fillmore’a indeksów jest wyłącznie zabiegiem 
porządkującym dokonanym przez autorkę na potrzeby niniejszego artykułu.
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tacji i możliwymi językowymi sposobami jego zakodowania (Fillmore, 1968, 21–32; 
1987, 30). Ramy- 0  reprezentowały językoznawcze użycie pojęcia ‘ramy’ w znaczeniu 
opisu kombinatorycznych własności predykatów (Fillmore, 2006, 615), jednak wy-
odrębnienie klas czasowników charakteryzowanych przez takie same ramy prowa-
dziło do uznania ram za reprezentacje pewnych typów ‘scen’ czy ‘sytuacji’ motywu-
jących własności semantyczne czasowników (Fillmore, 1987, 30; 2006, 616).

Fillmore (2006, 614–616) wskazuje, że semantyka ram łączy językoznawczą tra-
dycję rozumienia ‘ramy’, reprezentowaną przez Case Grammar, z szerszym rozumie-
niem tego terminu zaczerpniętym z badań kognitywistycznych, m. in. z prac Marvina 
Minsky’ego nad reprezentacją wiedzy.3 ‘Rama’ w owym szerszym rozumieniu kogni-
tywnym to sposób organizacji wiedzy pozwalającej człowiekowi interpretować nowe 
doświadczenia. Wydaje się, że w swoim rozwoju i różnych zastosowaniach semantyka 
ram pokazuje na zmianę jedną lub drugą stronę owej językowo-konceptualnej mo-
nety. Stąd w semantyce ram występują dwa pola (Fillmore, 2006, 620), tzn. badania 
nad semantyką leksykalną, szczególnie predykatów, i nad mechanizmem interpretacji 
wyrażeń w tekście.

2. Semantyka rozumienia

Z perspektywy interpretacyjnej semantyka ram stawia pytanie o relacje między teks-
tem a sposobem jego rozumienia przez odbiorcę w kontekście (Fillmore, 1985a, 231), 
w szczególności o to, jaka struktura wiedzy systematyzująca doświadczenie pozwala 
interpretować struktury językowe. Semantyka ram jest więc ‘semantyką rozumienia’ 
(U-semantics, semantics of understanding), którą Fillmore (1985a, 222) odróżnia od 
semantyki warunków prawdziwości (T-semantics, semantics of truth).

Semantyka rozumienia została zaproponowana jako alternatywa wobec teorii zna-
czenia opartych na formułowaniu warunków, które muszą być spełnione, aby wy-
rażenie było użyte prawidłowo lub było prawdziwe (checklist theories of meaning; 
Fillmore, 1975; Petruck, 1996, 3). Jednym z argumentów za podejściem alternatyw-
nym są nieostre granice kategorii językowych; przytacza się tu m.in. znane przykła-
dy takich słów, jak kawaler, wdowa, sierota czy śniadanie (Fillmore, 1977a, 67–70; 
1977b/2003, 212–213; Petruck, 1996, 2; Tokarski, 2006, 41). Fillmore przyjmuje, że 
znaczenie powinno się opisywać jako odzwierciedlenie doświadczenia kategoryzo-
wanego przez prototypy (odwołuje się tu do teorii Eleanor Rosch; Fillmore, 1977a, 
55–57; 1987, 33). Użycie wyrażenia językowego w nowej sytuacji opisuje jako wynik 
porównania obecnego doświadczenia z wcześniejszymi doświadczeniami i decyzji, 
czy są one na tyle do siebie podobne, aby wyrażać je tymi samymi środkami języko-
wymi. Wizja znaczenia i interpretacji tekstu oparta jest na złożonym systemie sche-

3 Minsky zaproponował ‘ramę’ jako sposób opisu interpretacji scen w  percepcji wizualnej. Rama 
Minsky’ego jest modelem dynamicznego konstruowania scen przez serię operacji interpretujących 
i integrujących. W model taki wbudowana jest też wiedza o tym, jak obiekt może się zmieniać w cza-
sie lub ze względu na zmianę perspektywy obserwatora (Gawron, 2008, 17–18). Istotnym aspektem 
modelu Minsky’ego, z którego czerpie analogie opis znaczenia, jest założenie, że obraz konstruowany 
przez umysł jest znacznie bogatszy niż sygnały wizualne, np. obiekty są traktowane jako całość kon-
ceptualna, mimo że niektóre ich aspekty nie są widoczne, a relacje w istocie niewidoczne mogą zostać 
wywnioskowane i wpasowane w ramę wizualną (Stockwell, 2006, 9).
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matów (sieci pojęć) organizujących aspekty ludzkiego doświadczenia i wchodzących 
z sobą w interakcje, których elementy mogą być także częściami innych schematów 
(Fillmore, 1975, 123). Jest to więc próba ustrukturyzowania bogactwa informacji, 
które aktywuje użycie poszczególnych wyrażeń językowych, bez redukowania zna-
czenia do zamkniętego zbioru własności (Gawron, 2008, 1–4).

3. Ramy i sceny

W początkowej koncepcji Fillmore’a (1975; 1977a) narzędziami opisu tak pojętego 
procesu interpretacji są ramy i  sceny. Użycie tych dwu pojęć wydaje się odzwier-
ciedlać konceptualno-językowy dualizm zainteresowań semantyki rozumienia. ‘Sce-
na’ jest strukturą konceptualną/kognitywną, natomiast ‘rama’ strukturą językową. 
Fillmore (1975, 124; 1977a, 63; 1977b/2003, 210) definiuje ‘scenę’ bardzo szeroko, 
jako typowy scenariusz wyznaczany przez daną kulturę, spójny fragment ludzkich 
wierzeń, czynności, doświadczeń czy wyobrażeń, z których wiele jest nieanalizowal-
nych i musi być poznawane przez doświadczenie jako całości. Natomiast ‘rama’ to sy-
stem wyborów językowych, np. zespoły jednostek leksykalnych czy wybór kategorii 
gramatycznej, które można powiązać z prototypowym przykładem sceny (Fillmore, 
1975, 124; 1977a, 63). Nazwijmy ramę tak zdefiniowaną ramą- 1 .

Proces zrozumienia i komunikacji polega na aktywacji ram- 1  i scen, oraz zastoso-
waniu do niech operacji mentalnych, np. wypełniania pustych miejsc w schematach. 
Zakłada się, że ramy-1  aktywują sceny i vice versa. Ramy- 1  łączą się w pamięci z in-
nymi ramami- 1  przez wspólny materiał językowy; sceny łączą się ze scenami przez 
podobieństwo uczestniczących w nich obiektów i relacji albo kontekstu. Ramy- 1  ak-
tywują sceny istotne dla danego kontekstu; sceny mogą być częściowo zindywiduali-
zowane, w zależności od wiedzy poszczególnych uczestników komunikacji (Fillmore, 
1977a, 61; 1977b/2003, 212).4

W  tak rozumianym procesie interpretacji tekstu aktywowanych jest oczywiście 
bardzo wiele scen, które się wzajemnie motywują, rozwijają i dodają szczegóły, co 
prowadzi do konstruowania scen większych i do stworzenia spójnej interpretacji teks-
tu (Fillmore, 1977a, 64–66). Proces ten jest nieco bardziej szczegółowo zilustrowany 
w artykule Fillmore’a (1977b), z którego pochodzi poniższy przykład:

(1)  Harry paid this month’s alimony with money borrowed from his step-
daughter (Fillmore, 1977b/2003, 241) 
Harry zapłacił w tym miesiącu alimenty pieniędzmi pożyczonymi od 
swojej pasierbicy.

W interpretacji tego zdania słowo „alimenty” aktywuje sekwencję małżeństwo–
–rozwód, opartą na naszej wiedzy o  działaniu prawa w  danej kulturze (Fillmore, 
1977b/2003, 239; zauważmy, że w różnych kulturach szczegóły takiej sceny mogą 
być różne). Fraza „w tym miesiącu” dodaje do sceny istotny szczegół, implikując, że 

4 Fillmore (1977a, 66) motywuje rozróżnienie ram-1 i scen tym, że często elementy scen, nawet dobrze 
znanych i zrozumiałych nie mają dostępnych realizacji językowych w ramie-1 lub brak jest takich re-
alizacji w systemie wiedzy poszczególnych użytkowników języka. Gdy takie wyrażenie się pojawi lub 
zostanie przyswojone przez użytkownika, zmienia się tylko rama-1, a nie scena.
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Harry został zobowiązany do płacenia ze wskazaną częstotliwością. Słowo „poży-
czony” oznacza, że nastąpiła umowa: Harry otrzymał pieniądze i zobowiązał się je 
później zwrócić. Słowo „pasierbica” zakłada skomplikowaną relację czy zespół scen: 
Harry jest ponownie żonaty, a jego obecna żona była wcześniej zamężna i ma z tego 
małżeństwa córkę. Zauważmy przy okazji, że ta ostatnia interpretacja, podana przez 
Fillmore’a  (1977b/2003, 241), opiera się na prototypie; słowa „pasierbica” użyje-
my prawdopodobnie także w mniej prototypowych sytuacjach, np. gdy nie chodzi 
o żonę, lecz o obecną partnerkę Harry’ego, lub gdy żona/partnerka nie była wcześ-
niej zamężna. „Pożyczone” implikuje, że Harry zawarł pewien rodzaj umowy, która 
będzie miała skutki w przyszłości. Elementy sceny muszą zostać dopasowane, aby 
odtworzyć relacje czasowe itd.

Dla porównania rozpatrzmy inny przykład:

(2)  We never open our presents until the morning. (Fillmore, 1985a, 232) 
Nigdy nie otwieramy prezentów wcześniej niż rankiem./Zawsze ot-
wieramy prezenty dopiero rano.

W tym wypadku dla interpretacji zdania angielskiego zostanie prawdopodobnie 
aktywowana scena Bożego Narodzenia, ponieważ opisana sytuacja odpowiada wie-
dzy odbiorcy o typowych zwyczajach związanych z tym świętem, choć żadne z uży-
tych tu wyrażeń nie jest charakterystyczne wyłącznie dla tej sceny (Gawron, 2008, 4). 
Przywołanie tego akurat kontekstu opiera się, co ważne, na wspólnym dla nadawcy 
i odbiorcy doświadczeniu kulturowym (Fillmore, 1985a, 232; zob. definicję ‘sceny’ 
powyżej). Widać to wyraźnie, gdy uświadomimy sobie, że polski odbiorca, interpre-
tując polskie tłumaczenie tego zdania prawdopodobnie bez dodatkowych wyjaśnień 
nie odwoła się do natychmiast do Bożego Narodzenia, ponieważ otwieranie prezen-
tów gwiazdkowych nie kojarzy mu się z porankiem, a z wieczorem wigilijnym.

Taka wizja rozumienia wyjaśnia więc, w jaki sposób interpretacja wykracza „da-
leko poza to co dosłownie powiedziane jest w tekście” (Gawron, 2008, 4) — dzieje 
się to zarówno dzięki aktywacji wiedzy przez poszczególne elementy językowe, jak 
w przykładzie (1), jak i przez dostrzeżenie relacji miedzy faktami, które ustanawia 
tekst, i porównanie ich z prototypem, jak w przykładzie (2).

4. Encyklopedyczna wizja znaczenia

Odtwarzane w ten sposób schematy opierają się na tzw. wiedzy pozajęzykowej, wie-
dzy o sposobie funkcjonowanie świata znajomego użytkownikowi danego języka. Na 
przykład odtworzenie sekwencji czasowej w przykładzie (1) opiera się na założeniu, 
że w danej kulturze obowiązuje małżeństwo monogamiczne, a  interpretacja (2) na 
znajomości obyczajów utrwalonych w danej kulturze. Wskazuje to na istotną cechę 
fillmore’owskiej semantyki rozumienia, jaką jest encyklopedyczna wizja znaczenia5. 
Fillmore (1985a, 233, 252) nie wyznacza granicy między kompetencją ‘językową’ 
a wiedzą ‘pozajęzykową’, uznając, że ta ostatnia w sposób naturalny uczestniczy w in-
5 Cechę tę semantyka ram dzieli z innymi podejściami do języka, sytuującymi się w szerokiej orientacji 

kognitywnej, np. z gramatyką kognitywną Langackera (por. np. Langacker, 2008, 39; Kalisz, 2001, 
44–48; Kardela, 2006, 199–201).



95Semantyka ram: rozwój koncepcji i kierunki zastosowań

terpretacji i że pewne jej elementy są skonwencjonalizowane w kategoriach języko-
wych, a przedmiotem zainteresowania semantyki czyni proces interpretacji rozumia-
ny całościowo.

Interakcja scen aktywowanych przez wyrażenia językowe (ramy- 1 ) ma więc opisać 
skomplikowany proces konstruowania modelu fragmentu świata w umyśle użytkow-
nika języka, który ma miejsce w  czasie interpretacji tekstu (Fillmore, 1977a, 61). 
W procesie tym istotną rolę odgrywa wiedza pozajęzykowa, często warunkowana 
kulturowo. Sceny, rozumiane jako skonwencjonalizowane schematy, tworzą pewne 
przewidywania i pomagają użytkownikowi strukturyzować napływające informacje 
(Fillmore, 1977a, 61; Zawisławska, 1998, 36). Konstruowane sceny mogą jednak 
różnić się do pewnego stopnia, w zależności od indywidualnych doświadczeń i stanu 
wiedzy użytkowników języka oraz od kontekstu, stąd ten sam tekst może być zinter-
pretowany różnie przez różne osoby (Fillmore, 1977a, 61; 1977b/2003, 212, 242). 
Fillmore uznaje, że opisu semantycznego nie można oddzielić od badania użycia ję-
zyka w kontekście (1977a, 72) i podkreśla, że w koncepcji semantyki rozumienia in-
terpretacja zdań polega na łączeniu konwencjonalnego znaczenia bezkontekstowego 
z kontekstem językowym i pozajęzykowym (1985a, 233). Obrazowo rzecz ujmując, 
udana interpretacja polega więc na tym, że użytkownik języka ma do dyspozycji, 
w  postaci kompetencji językowej, odpowiedź na pytanie „po co w  języku istnieje 
kategoria reprezentowana przez dane wyrażenie?” i potrafi odpowiedzieć na pyta-
nie „dlaczego mówiący wybrał tę formę w tym kontekście?” (Fillmore, 1985a, 234). 
Fillmore włącza więc do semantyki rozumienia aspekty tradycyjnie uważane za do-
menę pragmatyki, nie zakładając ścisłego podziału.

Warto podkreślić, że interpretacja tekstu w koncepcji Fillmore’a, choć wyjaśnia, 
jak rozumienie wykracza poza to, co zostało explicite powiedziane (por. przykłady (1) 
i (2)), oparta jest na aktywacji przez konkretny materiał językowy. W przykładzie (1) 
widać „otwieranie” skomplikowanych scen przez pojedyncze słowa; rolę taką pełnią 
jednak oczywiście także inne wybory językowe, np. użycie czasów gramatycznych 
czy przedimków oraz całe kombinacje „wywołujące” znane odbiorcy stereotypy, jak 
w przykładzie (2). Fillmore podkreśla (np. 1986, 56–58), że znaczenia są aktywowa-
ne przez rzeczywiście użyte w tekście formy, a interpretacja nie polega na tym, że 
„interpretujący wydobywają z tekstu to, co do niego wkładają”6 (1986, 50), którą to 
metodę ironicznie przypisuje niektórym badaczom literatury. Istotna jest tu ciągła 
interakcja struktur językowych i konceptualnych (Fillmore, 2006, 613–614).

5. Rama jako struktura konceptualna

W pracach z lat osiemdziesiątych XX wieku Fillmore odchodzi od pojęcia ‘sceny’7 
i definiuje ramę jako system pojęć powiązanych w taki sposób, że zrozumienie jed-
nego z niech wymaga zrozumienia całego systemu, a wprowadzenie jednego takie-

6 Wszystkie cytaty podane są w moim tłumaczeniu.
7 Być może jedną z  przyczyn była wielofunkcyjność tego pojęcia. Fillmore (1977b/2003, 250–251) 

wspomina, że scena otrzymała „zbyt wiele zadań”, skoro miała się odnosić m.in. zarówno do sytuacji 
rzeczywistych, jak i wyabstrahowanych z nich schematów tworzących wiedzę użytkownika języka, 
oraz do poszczególnych stadiów procesu interpretacji.
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go pojęcia do tekstu powoduje, że wszystkie inne stają się automatycznie dostępne 
(Fillmore, 1982, 111). Nazwijmy tę wersję ramą- 2 .

Rama- 2  jest strukturą konceptualną, której elementy są indeksowane przez słowa 
i używane w procesie interpretacji (Petruck, 1996, 1). Można więc uznać, że rama- 2 
przejęła funkcje sceny (Fillmore, 1985a, 223). Relacja między wyrażeniami języko-
wymi a strukturami konceptualnymi w procesie interpretacji jest jednak rozumiana 
tak samo: wyrażenia językowe użyte w tekście ewokują (ang. evoke) konwencjonalnie 
związane z nimi ramy- 2 , natomiast interpretujący przywołuje (ang. invoke) ramy- 2 , 
próbując dopasować zawartość tekstu do znanych mu niezależnie wzorów (Fillmore, 
1985a, 232; 1986, 53).8

Nowa definicja ramy kładzie nacisk na to, że znaczenie słów rozpatruje się w re-
lacji do sieci pojęć i że jest ono motywowane przez większe struktury konceptualne 
(Fillmore, 1985a, 223; Petruck, 1996, 1, 3). Często cytowanym przykładem ramy- 2 
(w  pracach z  lat siedemdziesiątych XX wieku opisywanym jako przykład ‘sceny’) 
jest ‘transakcja handlowa’ (Fillmore, 1977a, 58–59; 1977b/2003, 228; 1987, 32; 
Fillmore, Atkins, 1992, 78–79; Petruck, 1996, 1; Tokarski, 2006, 42), z którą zwią-
zane są m. in. czasowniki kupować, sprzedawać, płacić, wydawać, kosztować. Użycie 
jednego z czasowników „wydobywa” pewien aspekt ramy i przedstawia wydarzenie 
z pewnej perspektywy, koncentrując się na niektórych spośród potencjalnych uczest-
ników ‘transakcji’. Opisanie tego fragmentu wiedzy jako ramy- 2  oznacza, że zrozu-
mienie każdego z czasowników wymaga rozumienia całości mechanizmu ‘transakcji’ 
i w związku z tym nie można rozumieć jednego, nie rozumiejąc wszystkich. Wiedza 
strukturyzowana przez ramę- 2  stanowi motywację dla kategorii konceptualnych re-
prezentowanych przez słowa.

Innym znanym przykładem jest rama ‘kalendarzowa’ (Fillmore,  Atkins, 1992, 
77–78; Tokarski, 2006, 40). Interpretacja grupy wyrażeń związanych z  tą ramą- 2 
(nazwy dni tygodnia, week, weekend, weekday, fortnight etc) wymaga — według 
Fillmore’a (1985a, 223–224) — wiedzy o:

(3) (a) naturalnym cyklu czasowym związanym z następowaniem po sobie 
dnia i nocy,

 (b) konwencjonalnym cyklu siedmiodniowym,
 (c) konwencjonalnym ustaleniu, kiedy jeden cykl się kończy a następny 

zaczyna,
 (d) utrwalonym w danej kulturze zwyczaju przeznaczania pewnej czę-

ści cyklu na pracę a pewnej na odpoczynek.

Przykład ten dobrze ilustruje encyklopedyczność semantyki ram i rolę konwencji 
kulturowych. W  związku z  ramą kalendarzową Tokarski (2006, 40) zwraca uwa-
gę na ciekawe polskie użycia słowa weekend, np. długi weekend czy siedmiodniowy 
weekend, w których weekend nie znaczy ‘sobota i niedziela’, lecz ‘seria dni wolnych 
od pracy’. Można wytłumaczyć takie użycia wysunięciem na pierwszy plan pewne-
go aspektu wiedzy odzwierciedlonej w organizacji ramy, w tym wypadku opozycji 

8 ‘Rama-2’ i ‘scena’ rozumiane jako całości pojęciowe są bliskie strukturom postulowanym w innych 
teoriach orientacji kognitywnej, takim jak ‘skrypt’, ‘domena’, ‘scenariusz’, ‘schemat pojęciowy’ czy 
‘gestalt’ (Fillmore, 1977b/2003, 250–251; 1985a, 223; 1986, 49 ftn 1; Lakoff, 1987, 68; Burkhanov, 
1999, 179; Hejwowski, 2004, 52; Stockwell, 2006; Gawron, 2008, 4).
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‘praca–dni wolne’. Jest to dobra ilustracja wspomnianego już powiązania kategorii 
językowych z potrzebami komunikacyjnymi wspólnoty językowej (Fillmore, 1985a, 
233–234). Długi weekend to przykład na to, że możliwości polskiej ramy zostały 
wykorzystane, gdy pojawiła się potrzeba nazwania wyrazistego w  naszej kulturze 
zjawiska. Takie przypadki potwierdzają też, że często nowe pojęcia są niejako wbu-
dowywane w istniejące już ramy (Gawron, 2008, 6).

Zarysowana tu wizja semantyki rozumienia jest bardzo obszerna i „mocna”, i stąd 
w pewnych aspektach wydaje się mało sprecyzowana. Widać to wyraźnie w podsu-
mowaniu dokonanym przez samego Fillmore’a (1987, 34):

W modelu opisu, który wyłania się z powyższych rozważań, słowa i inne formy 
i kategorie językowe indeksują kategorie semantyczne czy kognitywne, które 
z kolei są częścią jakiegoś rodzaju większych struktur konceptualnych; wszyst-
ko to jest interpretowalne dzięki jakiejś wiedzy o rodzaju sytuacji czy konteks-
tów, na potrzeby których wspólnota [językowa] wytworzyła takie kategorie 
i udostępniła je swoim uczestnikom i o tle w postaci doświadczeń i obyczajów, 
które wytwarzają takie konteksty; kategorie te, konteksty i samo tło rozumiane 
są w kategoriach prototypów.

Wydaje się, że w  pracach z  lat siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych XX wieku 
na pierwszy plan wysuwa się zainteresowanie kognitywnym rozumieniem ramy-2 
(wcześniej sceny) jako struktury wiedzy, próba określenia jej natury i jej wkładu w ro-
zumienie tekstu. Fillmore wspomina na przykład, że „bardzo często rama czy tło, 
w odniesieniu do którego definiuje się słowo, rozumiane jest jako spora porcja ota-
czającej nas kultury” (1987, 33). Zasadne jest pytanie, czy tak obszerna wiedza bio-
rąca udział w interpretacji wyrażeń językowych, szczególnie wiedza pozajęzykowa, 
czy kulturowa ma być reprezentowana w opisie językoznawczym. Fillmore (1985a, 
233) ustosunkowuje się to tego problemu następująco: konieczne jest uwzględnie-
nie udziału takiej wiedzy w opisie udziału poszczególnych leksemów i struktur gra-
matycznych w konstruowaniu interpretacji tekstu. Nie znaczy to, że semantyka ma 
opisywać całość takiej wiedzy, powinna jednak np. opisywać jej rolę w  tworzeniu 
się kategorii znaczeniowych. Tak więc semantyka rozumienia zakłada, iż wiedza po-
zajęzykowa jest obecna implicite w skonwencjonalizowanych w danym języku kate-
goriach (co widać w koncepcji aktywizacji czy ewokowania wiedzy przez wyrażenia 
językowe), natomiast stopień szczegółowości jej reprezentowania nie jest ustalony. 
W istocie wydaje się on zależeć od bardziej szczegółowych celów, do których używa 
się takiej reprezentacji.

6. Leksykalno-semantyczny aspekt ram

Wczesną próbę9 uchwycenia „porcji” wiedzy tworzącej scenę znajdujemy w opisie 
‘transakcji handlowej’ u  Fillmore’a  (1977b/2003, 229–232). W  scenie ‘transakcji’ 

9 U Fillmore’a (1977a i 1985a) znajdujemy jedynie ogólną dyskusję mechanizmów interpretacji, bez prób 
reprezentacji. Schematy w (4)–(6) zostały nieco zaadaptowane w stosunku do Fillmore’a 1977b/2003 
ze względów graficznych.
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biorą udział cztery elementy: Buyer/Kupujący (A), Goods/Towar (B), Money/Pienią-
dze (C) i Seller/Sprzedający (D).

(4) Commercial event/Transakcja handlowa
A (buyer)       B (goods)

C (money)      D (seller)

Scena przedstawiona jest jako seria ‘slajdów’ reprezentujących rozwój wydarzeń 
w czasie:

 (5)

own

A C

own
D B

give

A C D

give

D B A

“X”

own

A B

own

D C

“Y”
agree

A, B “X”> “Y”

W pewnym momencie Kupujący A  jest właścicielem pieniędzy C, a Sprzedający 
D jest właścicielem towaru B, co symbolizują dwa pierwsze kwadraty. Drugi ‘slajd’ 
oznacza, że A i B porozumiewają się, że wymiana tych obiektów między nimi, ozna-
czona “X”, doprowadzi do przeniesienia własności, który to stan końcowy symboli-
zuje “Y”. Tego rodzaju reprezentacja przedstawia ogólny schemat sytuacji, ujęty od 
strony konceptualizacji i doświadczeń użytkownika języka.

Natomiast gdy dochodzi do opisu poszczególnych czasowników jako elemen-
tów aktywizujących scenę, reprezentacja „przestawia” się na bardziej szczegółowy 
problem realizacji uczestników sceny w strukturze składniowej.10 Schematy w (6) 
mają pokazać, jak poszczególne czasowniki (buy/kupić, sell/sprzedać, pay/(za)pła-
cić, spend/wydać, charge/policzyć, cost/kosztować) realizują składniowo poszcze-
gólnych uczestników, narzucając określoną perspektywę prezentacji sceny (pozo-
stawiono angielskie przykłady, ponieważ chodzi tu o sposób realizacji składniowej 
w konkretnym języku):

10 Zagadnienia te, szczególnie interakcja czasowników ze strukturami składniowymi, stoją w  cen-
trum zainteresowania modelu siostrzanego wobec semantyki ram, mianowicie gramatyki konstruk-
cji — Construction Grammar, również wywodzącego się z prac Fillmore’a  i nawiązującego w pew-
nych aspektach do semantyki ram (np. Fillmore, 1985b; 1988; Kay, Fillmore, 1999; Goldberg, 1995; 
2003; 2006; Fried, Östman, 2004; omówienie w Szymańska, Śpiewak, 2006).
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(6)
buy sell

A 1 B 2 A to B 2
C for D from C for D 1

pay spend
A 1 B for A 1 B on
C 2 D to C 2 [D]

pay charge
A 1 B for A 2 B for
C D 2 C D

cost
A 3 B 1
C [D]

Cyfry 1, 2 i 3 odnoszą się do funkcji gramatycznych (podmiotu, dopełnienia bliż-
szego i dalszego). Pogrubieniem oznaczone są elementy sceny, które dany czasownik 
wysuwa na pierwszy plan (foregrounds, puts into perspective), co w praktyce ozna-
cza, iż w zdaniu czynnym z danym czasownikiem są one zrealizowane jako podmiot 
i dopełnienie. Nawiasy kwadratowe oznaczają elementy sceny, które nie mogą być 
wyrażone w zdaniu prostym z opisywanym czasownikiem.

Dla porównania, w późniejszym artykule (Fillmore, Atkins, 1992, 79) znajdujemy 
te informacje podane bardziej opisowo (dla strony czynnej, elementy składniowo 
opcjonalne w nawiasach, nawiasy kwadratowe — elementy, które mogą być opusz-
czone, gdy są kontekstowo ‘znane’, NULL — element nie występuje w  zdaniach 
z  tym czasownikiem, Subj — podmiot, D-Obj — dopełnienie bliższe, I-Obj — do-
pełnienie dalsze). Widać jednak, że chodzi o uchwycenie tego samego problemu, tzn. 
jak elementy konceptualizacji są systematycznie zakodowane w języku, czyli o ujęcie 
z punktu widzenia semantyki leksykalnej.11

(7)
Buyer Seller Goods Money

BUY Subj (from) D-Obj (for)

SELL (to) Subj D-Obj (for)

CHARGE (I-Obj) Subj (for) D-Obj

SPEND Subj NULL for/on D-Obj

PAY Subj [I-Obj] [for] D-Obj

PAY Subj (to) For D-Obj

COST (I-Obj) NULL Subj D-Obj

11 Zauważmy, że w (6) i (7) czasownik pay pojawia się dwukrotnie, ze względu na możliwość użycia go 
w zdaniach typu: They paid him 20$ (for…) i They paid 20$ to him (for…). W gramatyce konstrukcji 
problem ten można uchwycić przez interakcję jednego czasownika z dwiema różnymi konstrukcjami 
składniowymi.
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Wydaje się, że semantyczno-leksykalne ujęcie ramy wysuwa się na pierwszy plan 
odkąd koncepcję tę zaczęto stosować do badań leksykograficznych w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku (np. Fillmore,  Atkins, 1992; Atkins, 1995; Petruck, 1995). 
W często cytowanym artykule z 1992  roku Fillmore i Atkins przedstawili bardzo 
subtelną analizę ramy konceptualnej ‘ryzyka’, w powiązaniu z realizacją językową jej 
elementów na przykładzie czasownika i rzeczownika risk (ryzykować/ryzyko), opartą 
na użyciach tych słów zaświadczonych w korpusie. Wspomnijmy tylko, że rama ‘ry-
zyka’ jest bardziej skomplikowana od ‘transakcji handlowej’ i obejmuje następujące 
elementy: Harm (Szkoda), Victim (Ofiara), Valued Object (Cenny Obiekt), Risky Si-
tuation (Ryzykowna Sytuacja), Deed (leading to a risky situation) (Czyn (prowadzący 
do ryzykownej sytuacji)), Actor (Działający), Intended Gain (Zamierzona Korzyść), 
Purpose (Cel), Beneficiary (Odnoszący Korzyść) i Motivation (Motywacja). W związ-
ku z tym liczba możliwych kombinacji realizacji językowych owych elementów jest 
dość duża. Aby uświadomić sobie złożoność takiego opisu, przytoczmy tylko kilka 
przykładów (Fillmore, Atkins, 1992, 88, 89, 94):

(8)  Why did he risk [his life] [for a man he did not know]? 
Dlaczego zaryzykował życie dla człowieka, którego nie znał? 
(Cenny Obiekt jako dopełnienie bliższe, Odnoszący Korzyść jako fraza 
przyimkowa) 
She had risked [so much] [for the sake of vanity]. 
Zaryzykowała tak wiele dla próżności. 
(Cenny Obiekt jako dopełnienie bliższe, Motywacja jako fraza przyimkowa) 
 
We are prepared to risk [a substantial increase in unemployment] [in order 
to bring inflation to an end]. 
Jesteśmy gotowi zaryzykować duży wzrost bezrobocia, żeby stłumić inflację. 
(Szkoda jako dopełnienie bliższe, Cel jako zdanie bezokolicznikowe)

Artykuł o ramie ‘ryzyka’ przedstawił zarys metody tworzenia słownika opartego 
na ramach, potencjalnie dającego kompletny opis złożonych relacji między sensami 
jednostek leksykalnych przez rozróżnienie ewokowanych przez nie ram, obsługiwa-
nego przez systemy komputerowe bez technicznych ograniczeń tradycyjnych słowni-
ków. Ten kierunek wykorzystania semantyki ram zaowocował powstaniem Frame-
Netu, projektu z zakresu leksykografii komputerowej, realizowanego w Berkeley od 
późnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

7. FrameNet jako sformalizowane zastosowanie semantyki ram

Celem FrameNetu (m.in. Atkins, Fillmore,  Johnson, 2003; Fillmore, Johnson, Pe-
truck, 2003; Fillmore, Petruck, Ruppenhofer,  Wright, 2003; Ruppenhoffer et al., 
2006) jest ekstrakcja z elektronicznych korpusów tekstów informacji o własnościach 
semantycznych i składniowych słów w powiązaniu z elementami ram semantycznych, 
które słowa te indeksują. FrameNet czerpie z semantyki ram założenia, że znaczenia 
słów tworzą sieci, że słowa użyte w określonym kontekście ewokują ramy i że różne 
znaczenia słowa odpowiadają różnym ramom, w  których może ono uczestniczyć. 
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Głównym przedmiotem zainteresowania FrameNetu jest semantyczna motywacja 
własności kombinatorycznych słów. Reprezentacja framnetowa opisuje semantyczno
-składniową walencję jednostki leksykalnej przez wyszczególnienie elementów ramy 
(ról uczestników) ewokowanej przez słowo, typów fraz realizujących role i ich funkcji 
gramatycznych (Fillmore, Johnson, Petruck, 2003, 237–238). FrameNet opisuje też 
relacje między ramami, ujęte w hierarchie dziedziczenia.

Dane framenetowe oprócz celów leksykograficznych mogą być wykorzystywane 
do badań nad polisemią (Boas, 2001), kolokacjami, relacjami struktury semantycznej 
i składniowej, przetwarzaniem języka naturalnego (NLP — Natural Language Proces-
sing), inferencjami, a w dalszej perspektywie być może do tłumaczenia maszynowego 
(Fillmore, Johnson, Petruck, 2003, 249). Istnieje kilka projektów zastosowania me-
todologii FrameNetu do innych języków poza angielskim; próby dla języka polskiego 
podjęto w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego 
(projekt „Ramki”; zob. też Kieraś, 2008).

Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły techniczne FrameNetu (zob. np. Ruppen-
hoffer et al., 2006), w  świetle powyższych rozważań interesujące jest jednak, jak 
wygląda rama w reprezentacji w dużym stopniu sformalizowanej. Rama na potrzeby 
FrameNetu to „schematyczna prezentacja typu sytuacji, która leży u podstaw znacze-
nia słowa (lub grupy słów), z wyodrębnieniem ról uczestników lub aspektów sytuacji, 
które nazywamy elementami ramy” (Fillmore, Petruck, Ruppenhofer, Wright, 2003, 
305). Uściślony wariant framenetowy moglibyśmy nazwać ramą- 3 . Rama- 3  nawią-
zuje w pewnym stopniu do ramy- 0 , choć jest bardziej szczegółowa i inaczej ujmuje 
kwestię ról semantycznych.

Dla przykładu opis ramy- 3  Attaching (Przyłączanie) wygląda następująco (pod-
kreślone są elementy ramy):

(8)  An Agent attaches an Item to a Goal, generally by manipulating 
a Connector, such that the Item is fixed to the Goal. Alternative-
ly, a Agent uses a Connector to attach two Items to each other, whe-
re each serves as a Goal for the other. In either case, the Connec-
tor, if present, remains to bind the Item or Items. This asymmetric 
or symmetric relationship profiles the parts and has them remain as 
parts, without creating a new entity. (Fillmore, Petruck, Ruppenho-
fer, Wright, 2003, 307)12

Dalej następują przykłady składniowej realizacji poszczególnych elementów ramy 
(tu Agent/Agens, Item/Obiekt, Goal/Cel, Connector/Łącznik) w zdaniach z czasow-
nikami związanymi z  tą ramą (np. tie ‘związać’) oraz ograniczeń semantycznych 
związanych z poszczególnymi elementami ramy (np. ożywiony/nieożywiony). War-
to zwrócić uwagę, że używane we FrameNecie nazwy ról uczestników sytuacji są 
szczegółowe i  związane z  rodzajem sytuacji, a  nie pochodzą ze z  góry ustalonego 
małego zbioru (np. ról semantycznych typu Agent/Agens, Patient/Pacjent, Instru-

12 „Agens przyłącza Obiekt do Celu, na ogół przy użyciu Łącznika, tak że Obiekt zostaje przymocowany 
do Celu. Agens może też użyć Łącznika, aby połączyć ze sobą dwa Obiekty, które wtedy są Celami dla 
siebie nawzajem. W każdym przypadku Łącznik, jeśli jest obecny, trwale wiąże Obiekt lub Obiekty. 
Ta symetryczna lub asymetryczna relacja profiluje części i pozostawia je jako części, nie tworząc nowej 
rzeczy.”
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ment/Instrument, Recipient/Otrzymujący), choć mogą się z  tym zbiorem zazębiać 
(Fillmore, 2006, 616). Przykład ten dobrze pokazuje też, że w opisie framenetowym 
celem jest rozłożenie sytuacji na elementy, które będą się systematycznie pojawiać 
w zdaniach, a więc najistotniejsze są tu semantyczne korelaty składniowej walencji. 
Dlatego najważniejszym aspektem jest opis predykatów, w szczególności czasowni-
ków. FrameNet obejmuje też jednostki leksykalne innych kategorii, jednak opis np. 
wielu rzeczowników ma na celu przed wszystkim uchwycenie, z jakimi predykatami 
najczęściej się one łączą i  jak funkcjonują jako elementy ram ewokowanych przez 
predykaty (Ruppenhoffer et al., 2006, 6), a co za tym idzie, w jakie struktury mogą 
wchodzić. Petruck (1996, 5) wskazuje, że rzeczowniki znacznie trudniej ująć w opisie 
ramowym niż czasowniki.

Dla przykładu spójrzmy na opis ramy kalendarzowej z FrameNetu, która zawiera wy-
łącznie rzeczowniki (ok. 60 jednostek leksykalnych; podkreślone są elementy ramy):

(10)  Words in this frame name the different parts of the calendric cycle, both 
man-made and natural. Frame elements include Whole for the whole of 
which the target is a part, Relative Time (RelT) for locating the time with 
respect to an identifiable reference point, and Name for the name of the 
day (month, etc.) of a specially named unit. 
Words in this frame figure into a variety of temporal schemas, realized 
as constructions. There are families of constructions in which these wor-
ds occur, including ones in which weekday names combine with day part 
names using particular prepositions (e.g. on Wednesday morning, cf. on 
Wednesday, but in the morning) and ones in which calendric terms fill 
the slots in multi-word expressions such as N-after-N (e.g. day after day), 
N-by-N (e.g. week by week), N-to-N (e.g. month to month), etc. […] Note, 
also, the connection between this frame and Iteration, specifically that 
many iterative adjectives and adverbs are based on calendric terms (e.g. 
daily, weekly, monthly, etc.)13

(http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_wrapper&Itemi
d=118&frame=Calendric_unit&)

Zauważmy, że większa część tego opisu (po pierwszym akapicie) poświęcona jest 
składniowym możliwościom kombinatorycznym rzeczowników określających jed-
nostki kalendarzowe, które nie są predykatami.14 Widać tu bardzo wyraźnie sku-

13 „Słowa z tej ramy nazywają części cyklu kalendarzowego, zarówno wyznaczone przez człowieka, jak 
i naturalne. Elementy ramy to Całość, oznaczająca całość, której dana jednostka jest częścią, Czas 
Względny, który umieszcza element w relacji do oznaczonego punktu odniesienia, i Nazwa, oznacza-
jąca nazwę dnia (miesiąca itd.) w przypadku jednostek specjalnie nazwanych. Słowa tej ramy pojawiają 
się w wielu schematach czasowych, realizowanych jako konstrukcje. Istnieją grupy konstrukcji, w któ-
rych te słowa się pojawiają, m.in. takie, w których nazwy dni tygodnia łączą się z nazwami części dnia 
za pomocą określonych przyimków (np. on Wednesday morning, on Wednesday, ale in the morning) 
i takie, w których terminy kalendarzowe wypełniają schematy wielowyrazowe, takie jak N-after-N 
(np. day after day), N-by-N (np. week by week), N-to-N (np. month to month) itd. […] Należy zauwa-
żyć powiązanie tej ramy z ramą ‘Powtarzanie’, ze względu na to, że wiele przymiotników i przysłów-
ków iteratywnych wywodzi się od terminów kalendarzowych (np. daily, weekly, monthly itd.)”.

14 Ponieważ w tym przypadku relacja między jednostką leksykalną należącą do ramy a elementami ramy 
nie jest tak oczywista, jak w przypadku czasowników, poniżej podane są przykłady realizacji elemen-
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pienie opisu framenetowego na konkretnych sposobach realizacji elementów ramy 
w danym języku, które są oczywiście kluczowe z punktu widzenia celów leksykogra-
ficznych (Fillmore, Petruck, Ruppenhofer, Wright, 2003, 305). Również z punktu wi-
dzenia metody, najbardziej systematyczną możliwością jest „wejście” do ramy przez 
pojedyncze słowa i  uchwycenie właściwości semantycznych znajdujących odzwier-
ciedlenie w składni. Wydaje się więc, że we FrameNecie na pierwszy plan wysuwa się 
semantyczno-leksykalne, walencyjne rozumienie ramy i perspektywa produkcji, a nie 
interpretacji wyrażeń językowych. Co ciekawe, Fillmore i Baker (2001) wskazują, że 
dane walencyjne z FrameNetu są przydatne do analizy interpretacji tekstu w ogra-
niczonym zakresie i  raczej pośrednio, co również sygnalizuje pewne przesunięcie 
zainteresowań FrameNetu w stosunku do semantyki rozumienia.

Powracając do zagadnienia ramy jako struktury wiedzy motywującej wyrażenia 
językowe, moglibyśmy porównać pierwszy akapit z (10) z nieformalnym oczywiście 
i intuicyjnym opisem przytoczonym w (3). Zauważmy, że w opisie framenetowym nie 
ma mowy o opozycji między pracą a czasem wolnym od pracy, czyli jeśli nawet jest 
ona istotna dla zrozumienia niektórych słów z tej ramy (np. weekend i weekday), to 
jest całkowicie implicytna. Znaczenie słowa weekend, aby powrócić do poprzednio 
wspomnianego przykładu, zdefiniowane jest jako ‘sobota i niedziela’ (Saturday and 
Sunday), co nie wyjaśnia dlaczego ta akurat cześć cyklu ma swoją osobną nazwę. 
Wskazuje to, że zakres owej „wiedzy o  świecie” leżącej u podstaw znaczenia słów 
i koniecznej do ich opisu trudno ustalić, jeśli nie odzwierciedla się ona w ich możli-
wościach kombinatorycznych.

Powraca więc pytanie o  kryteria pozwalające uznać, że dana „porcja” wiedzy 
zorganizowana jest w  ramę, czyli o  sposób wyznaczania granic ramy. W  pracach 
Fillmore’a z  lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zagadnienie to nie 
pojawiało się; w artykule z 1996 roku Petruck (1996, 6) uznała je za jedno z zagad-
nień semantyki ram, oczekujących na dopracowanie. Jak można się spodziewać, spo-
sób wyznaczania granic ram wypracowano w metodologii FrameNetu, przechodząc 
od konfrontowania intuicji badaczy z danymi z korpusu do kryteriów bardziej uści-
ślonych (Fillmore, Petruck, Ruppenhoffer, Wright, 2003, 299–307; Ruppenhoffer et 
al., 2006, 11–18), opartych, zgodnie z ogólną tendencją we FrameNecie, na własnoś-
ciach słów. Dla przykładu, przyjmuje się, że jednostki leksykalne grupowane w jedną 
ramę- 3  powinny reprezentować taką samą liczbę i typ elementów ramy, typ aspekto-
wy opisywanego wydarzenia i perspektywę prezentacji (profilowanie elementów jako 
funkcji gramatycznych). Ten ostatni czynnik powoduje np., że ‘transakcja handlowa’ 
jest opisana we FrameNecie przez kilka ‘pod-ram’ związanych z poszczególnymi cza-
sownikami (które, jak już było wspomniane, prezentują wydarzenie z perspektywy 
różnych uczestników) i  połączonych przez uogólniony ‘scenariusz’ (Ruppenhoffer 
et al., 2006, 16). Takie rozróżnienie w istocie przypomina sposób opisu pokazany 
w przykładach (5)–(6), powraca tu więc bardziej ogólna, nieustrukturyzowana języ-
kowo konceptualizacja, podobna do ‘sceny/ramy- 2 ’ (zob. też Fried, 2005, 283–289). 
Fillmore (2006, 616) wspomina, że we FrameNecie można w  praktyce odróżnić 

tów ramy kalendarzowej nazwanych Relative Time, Whole i Name (kursywą wyróżniono jednostki 
leksykalne należące do ramy kalendarzowej): Jo’s mother will visit [RelT this coming] Tuesday. Jo 
fled in the early morning [Whole of Sunday December 15]. [Name Labor] Day is just around the corner. 
(http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=118&frame=Calendr
ic_unit&).
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„małe” ramy związane z poszczególnymi predykatami, i „duże” ramy odnoszące się 
do skonwencjonalizowanych sytuacji (np. ‘urodziny’ czy ‘proces kryminalny’), być 
może więc opis w ramach FrameNetu będzie rozwijał się w kierunku wielopoziomo-
wych sieci struktur różnego rodzaju. Wydaje się więc, że wspomniany na początku 
dualizm towarzyszy semantyce ram także i w jej najnowszym wydaniu, sformalizo-
wanym na potrzeby leksykografii komputerowej.

8. Inne kierunki zastosowań semantyki ram

FrameNet jest sformalizowanym zastosowaniem niektórych założeń semantyki ram 
do celów leksykograficznych. Fillmore (2006, 620) wskazuje jednak wyraźnie, że se-
mantyka ram ma dwa nurty — bardziej formalny, związany ze żmudnym analizowa-
niem korpusu i opisywaniem jednostek leksykalnych we FrameNecie i bardziej inter-
pretacyjny, skierowany na badanie efektów wywoływanych przez użycie poszczegól-
nych wyrażeń w tekstach. Można sądzić, że jest to także odbicie dualizmu w rozu-
mieniu ramy, ponieważ dla tego drugiego kierunku zastosowania bardziej przydatna 
wydaje się niesformalizowana i potencjalnie bardzo pojemna rama- 2  (czy też scena) 
z koncepcji semantyki rozumienia, obejmująca aspekty pragmatyczne, kontekstowe 
i kulturowe.

Pojęcie ramy- 2  bywa ciekawie wykorzystywana w szeroko pojętej lingwistyce teks-
tu do opisu mechanizmów interpretacji i udziału w nim wiedzy pozajęzykowej. Aby 
przywołać polskie przykłady, Waszakowa (1998) analizuje za pomocą ram- 2  neolo-
gizmy z tekstów prasowych, a więc wyrażenia powstałe na potrzeby opisu bieżącej 
sytuacji, których interpretacja wymaga znajomości szerokiego kontekstu oraz rozszy-
frowania konotacji.15 Zrozumienie wyrażenia turystyka aborcyjna, które już zado-
mowiło się w polszczyźnie, wymaga np. wiedzy o różnym statusie prawnym aborcji 
w różnych krajach, odczytania wartościujących konotacji słowa aborcja w polskim 
kontekście i zastosowania tylko pewnego aspektu pojęcia turystyka. Jeśli więc, zgod-
nie z analizą Waszakowej (1998, 27), interpretacja odwołuje się tu do dwu ram, ramy 
te muszą dawać dostęp do znacznie obszerniejszej wiedzy niż wiedza abstrahowana 
z walencji, jak we FrameNecie, a w szczególności muszą obejmować konotacje.

Podobny przykład znajdujemy u  Zawisławskiej (1998), która stosuje ramy- 2 
w analizie wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Ogród miłości. Metafora organizująca 
ten utwór polega na opisaniu miłości przez pojęcia dotyczące ogrodu, a więc na akty-
wacji dwóch ram16. Interesujące jest to, że w tekście17 nie pada słowo miłość, kochać, 
ani żaden ich derywat, a ramę miłości ma tu aktywizować wzmianka o Kupidynie18 
i jego atrybutach: łuku i strzałach. Chodzi tu więc znów o ramę odwołującą się do 

15 Przez konotacje rozumie się tu dodatkowe, niedefinicyjne treści, np. wartościowanie, kojarzone z wy-
razem przez użytkowników danego języka.

16 Fillmore (1977a, 70–71; opis ten pochodzi z fazy ram-1 i scen) opisuje metaforę jako użycie ramy-1 
(czyli wyrażenia językowego) konwencjonalnie związanego z pewną sceną w kontekście innej sceny. 
Jest to w zasadzie wizja metafory analogiczna do przedstawianej przez gramatykę kognitywną.

17 Poza tytułem, który pochodzi od wydawcy, nie od autora wiersza (Zawisławska, 1998, 37).
18 Lehrer (1992, 125–127), odwołując się podejścia ramowego, sugeruje, że znaczenie i  użycie nazw 

własnych opiera się na ich własnościach pragmatycznych, wywoływanych przez nie konotacjach i ak-
tywowanej przez nie wiedzy pozajęzykowej. Wydaje się, że niektóre nazwy własne muszą aktywować 
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wiedzy kulturowej, symboliki i konotacji. Analizy tego rodzaju, intuicyjnie bardzo 
atrakcyjne, każą jednak zastanowić się, na jakiej podstawie postuluje się ramy uży-
wane dla wyjaśnienia zjawisk w konkretnym tekście. Z pewnością nie są one oparte 
na kryteriach podobnych do tych używanych we FrameNecie, raczej na intuicyjnych 
asocjacjach słów (zob. listy leksemów kojarzących się z miłością i z ogrodem, Zawi-
sławska, 1998, 40)19, a uściślenie ich zakresu wydaje się bardzo trudne, szczególnie, 
że mają to być w założeniu struktury dynamiczne, do pewnego stopnia przekształcane 
w procesie interpretacji, a także częściowo zindywidualizowane20, o czym była mowa 
w podrozdziale 4. Ta ostatnia kwestia jest intuicyjnie bardzo wyrazista, gdy rozpa-
truje się proces interpretacji. Można założyć np., że niektórzy użytkownicy języka nie 
mają Kupidyna i jego atrybutów „podłączonych” do ‘ramy miłości’, i dlatego, czytając 
analizowany wiersz, nie wytworzą struktury metaforycznej i zinterpretują go inaczej 
lub nie zinterpretują w ogóle. Wskazuje to na kolejną różnicę w ‘interpretacyjnym’ 
i ‘leksykalno-semantycznym’ rozumieniu ramy: uściślone ramy typu framenetowego 
nie pozostawiają marginesu indywidualnego, i z natury swej opisują zjawiska syste-
mowe w języku.

W nurcie interpretacyjnym mieszczą się też zastosowania semantyki ram w ana-
lizie i krytyce tłumaczenia (nie mówimy tu o tłumaczeniu maszynowym), wykorzy-
stujące potencjalnie dużą ‘pojemność’ ram- 2 ,/scen. W tym wypadku bardzo istotny 
jest aspekt uwarunkowania kulturowego i różnic kulturowych (Fillmore, 1977a, 64; 
1985a, 232). Potencjał semantyki ram w  tej dziedzinie sygnalizują przykłady typu 
(2). Ramy- 1  i sceny, jako aktywujące się nawzajem struktury językowe i kognitywne, 
które nie wyznaczają granicy między wiedzą językową a kulturową ani semantyczną 
i pragmatyczną, są bardzo atrakcyjnym narzędziem do przedstawienia procesu tłu-
maczenia jako złożonego aktu interpretacji i komunikacji w kontekście, pozwalają 
bowiem integrować różne aspekty tak rozumianego tłumaczenia w ramach całościo-
wego systemu wiedzy. Można np. wyjaśniać nietrafność użycia pewnych wyrażeń 
przez tłumacza lub analizować motywy pewnych decyzji, odwołując się do różnic 
kulturowych w organizacji scen/ram- 2  (Rojo López, 2002; zob. też interesujący przy-
kład ramy ‘palenia’ w różnych językach w Burkhanov, 1999). Oczywiście problem 
wyznaczenia ram pojawia się i tu, gdy próbuje się szczegółowej analizy tekstu tłuma-
czonego21. W przypadku zastosowań w przekładoznawstwie najistotniejszy wydaje 
się jednak właśnie ogólny potencjał semantyki rozumienia, szczególnie to, że pozwa-
la ona językowi „sięgać” w domenę doświadczeń kulturowych i wiedzy implicytnej 
(Neubert,  Shreve, 1992, 65). Wydaje się, że ramy- 1  i  sceny lub ramy- 2  potencjal-

skomplikowane systemy wiedzy i „spore porcje kultury” potrzebne do ich interpretacji, zróżnicowane 
u różnych użytkowników tego samego języka, nieistotne z punktu widzenia ram-3.

19 Sugeruje to fakt, że we FrameNecie rzeczownik garden (‘ogród’) należy do ramy Lokalizacje-według-
funkcji (Locale-by-use, http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_wrapper&Itemid= 
118&frame=Locale_by_use&) a czasownik love (‘kochać’) do ramy Doznający-podmiot (Experien-
cer-subj, http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=118&frame=E
xperiencer_subj&), a  żadne z  tych słów nie ma „swojej”, bardziej wyspecjalizowanej ramy. Jest to 
kolejna wskazówka, że rama-3 we FrameNecie rozumiana jest nieco inaczej niż rama-2 w semantyce 
rozumienia, na której opierają się wspomniane analizy.

20 Założenie, że ramy mogą być przekształcane w procesie interpretacji i że są częściowo zindywiduali-
zowane przyjmuje też Lambrecht (1984, 782–792), analizując akceptowalność częściowo produktyw-
nych idiomów.

21 Zauważa to Rojo López (2002, 346–347) w odniesieniu do własnej analizy.
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nie opisują wiedzę potrzebną do interpretacji tekstu w kontekście w sposób bardzo 
zbieżny z potrzebami teorii i krytyki tłumaczenia, szczególnie modeli funkcjonalnych 
(Snell-Hornby, 2005; 2006, 107–108), komunikacyjnych (Hejwowski, 2004, 49–59) 
czy tekstowych (Neubert,  Shreve, 1992, 60–68). Snell-Hornby (2005, 194–195; 
2006, 110–111) uznaje ramy- 1  i sceny za jedną z najbardziej inspirujących koncepcji 
językoznawczych, które znalazły zastosowanie w translatoryce. Nieprzypadkowe jest 
to, że na ogół analizy przekładowe odwołują się do ram- 1  i scen lub ram- 2 , nie do 
ramy- 3  ukierunkowanej na walencję, które przeważa we FrameNecie; jest to kolejne 
potwierdzenie dualizmu w rozumieniu ramy.

9. Zakończenie

Powyższa próba prześledzenia rozwoju semantyki ram pokazuje jej wielki potencjał 
opisowy i złożoność zamierzonego opisu, niezależnie od tego, czy głównym przed-
miotem zainteresowania czyni się mechanizm interpretacji tekstu, czy semantykę lek-
sykalną (Gawron, 2008, 8). Różnice, które można zauważyć w poszczególnych ‘fa-
zach’ czy nurtach semantyki ram wynikają z różnicy perspektywy i celów: nurt lek-
sykalno-semantyczny, reprezentowany współcześnie przez FrameNet, wiąże się bar-
dziej z perspektywą kodowania i z badaniem semantycznej motywacji składniowego 
zachowania słów, natomiast nurt interpretacyjny, dominujący w koncepcji semantyki 
rozumienia, koncentruje się na perspektywie dekodowania i na strukturze wiedzy 
aktywowanej przez język w konkretnej sytuacji jego użycia. Zmienna koncepcja ramy 
dobrze więc ilustruje zależność między funkcjonowaniem pojęcia językoznawczego 
i projektowaniem zakresu reprezentacji semantycznej a celami opisowymi, do jakich 
się je wykorzystuje.
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Pod pojęciem etymologii, czyli pochodzenia wyrazu, rozumie się albo historyczną 
ciągłość między jego końcową dla nas postacią a jej najbliższym zaświadczonym hi-
storycznym poprzednikiem, albo relację między końcową postacią wyrazu a jej pre-
historyczną zrekonstruowaną formą lub kolejnymi formami z następujących po sobie 
faz rozwoju języka. W  każdym wypadku poprzednik badanego wyrazu może być 
określony nazwą etymonu.

Każde wskazanie etymonu jest hipotezą — jak wszystko w naukach empirycznych. 
Niekiedy hipotezę można uznać za graniczącą z pewnością, zwłaszcza gdy przejście 
od etymonu do wyrazu badanego odbywa się na naszych oczach; niekiedy stopień 
prawdopodobieństwa sformułowanej hipotezy jest bardzo niski.

Przypadek relacji między końcową postacią a  najbliższym poprzednikiem ma 
zastosowanie głównie przy zapożyczeniach. Na przykład etymonem polskiego rze-
czownika lampa jest albo francuskie lampe, albo niemieckie Lampe, albo oba naraz. 
Dotyczy to również kalk semantycznych, np. wyraz dowolny w znaczeniu ‘jakikol-
wiek’ jest prawdopodobnie naśladowaniem łacińskiego zwrotu ad libitum. Czasami 
historycznie zaświadczona forma podawana jest też przy wyrazach niezapożyczo-
nych, ale zmienionych w  wyniku ewolucji fonetycznej lub znaczeniowej, np. pol-
skie być od byti, biegun w znaczeniu ‘punkt na globusie’ albo ‘płoza’ od osobowego 
biegun znaczącego niegdyś ‘zbieg, dezerter’. Podawanie historycznego etymonu jest 
zwykłą praktyką w etymologii języków wywodzących się od dobrze znanego prajęzy-
ka, np. w słownikach języków romańskich, również nieetymologicznych, podawany 
jest zwykle łaciński odpowiednik, niezależnie od tego, czy wyraz jest odziedziczony, 
czy zapożyczony z łaciny.

Przypadek odwoływania się do etymonu zrekonstruowanego ma zastosowanie 
zwłaszcza w językach, których przodek nie jest historycznie zaświadczony, a także 
w  badaniach sięgających głęboko w  przeszłość. Na przykład najdalszym podawa-
nym etymonem polskiego być jest indoeuropejski pierwiastek *bhū/bheu. W wielu 
słownikach etymologicznych pochodzenie wyrazu podaje się w obu opisanych zna-
czeniach.

W słownikach etymologicznych podaje się też z reguły określenia dotyczące stop-
nia prawdopodobieństwa hipotez. Przykładowo mogą występować przysłówki chyba 
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lub zapewne, w odniesieniu do hipotez, które autor uważa za bardziej prawdopodobne 
od innych, oraz może — gdy dana hipoteza jest traktowana jako nie całkiem niepraw-
dopodobna. Niektórzy autorzy używają jeszcze przysłówka oczywiście, gdy uważają 
hipotezę za jedyną możliwą do przyjęcia. Inne używane określenia to wyraz etymolo-
gicznie jednoznaczny — w odniesieniu do którego da się udowodnić wyższość jednej 
z hipotez etymologicznych nad pozostałymi oraz wyraz etymologicznie wieloznaczny, 
jeżeli wyższości żadnej z istniejących hipotez nie da się udowodnić.

W  ocenie etymologicznych hipotez przyjęte są pewne metodologiczne zasady, 
z których najważniejsze omówimy poniżej.

Pierwszą z nich jest zasada transcendencji historycznej. Zakłada ona, że przyjęcie 
hipotezy o  powstaniu wyrazu przez derywację implikuje konieczność wyjaśnienia 
wcześniejszego pojawienia się wyrazu, od którego badany wyraz został derywowany. 
A zatem założenie, że wyraz banał jest derywacją wsteczną od banalny narzuca ko-
nieczność uznania, że wyraz banalny pojawił się wcześniej jako pożyczka (najpraw-
dopodobniej od francuskiego banal).

Kolejna zasada, kompletności hipotezy, zakłada potrzebę wyjaśnienia wszystkich 
szczegółowych faktów językowych, a zwłaszcza wszystkie nieoczywiste różnice mię-
dzy rozpatrywanym wyrazem a  jego domniemanym etymonem. Dla przykładu hi-
poteza, że rumuński wyraz canísă ‘zakład hodowli psów’ pochodzi bezpośrednio od 
łacińskiego canis ‘pies’ nie wyjaśnia zmiany znaczenia, przeniesienia akcentu, zmiany 
rodzaju i przybrania końcówki. Natomiast hipoteza, że canisă pochodzi od nazwy 
konkretnej francuskiej firmy hodowlanej o nazwie Canis (choć o  jej rzeczywistym 
istnieniu nic nie wiadomo) da się rozłożyć na szereg spójnych hipotez częściowych, 
wyjaśniających wszystkie wymienione zmiany. Owe hipotezy częściowe byłyby na-
stępujące:

 —Twórcy francuskiej firmy zapożyczyli łaciński wyraz canis, który w naturalny spo-
sób wymawiali z akcentem na ostatniej sylabie.
 —Zmienili znaczenie wyrazu z appellativum ‘pies’ na nazwę własną.
 —Nazwa musiała przybrać rodzaj żeński zgodnie z zasadami francuskiej gramatyki 
(imiona własne firm i instytucji są w tym języku zawsze femininami).
 —Rumuni zapożyczyli nazwę firmy i nadali jej rozszerzone znaczenie każdego zakła-
du tego rodzaju.
 —Dodali końcówkę żeńską -ă, według analogii do innych rumuńskich femininów.
Zasada wyjaśnienia i lokalizacji procesu przyjmuje, że każda hipoteza, czy to częś-

ciowa, czy kompletna, zakładająca istnienie jakiegoś procesu, powinna być — w mia-
rę możności — wyjaśniona przez podanie okoliczności jego wystąpienia, lokalizacji, 
nacisków systemowych, uwarunkowań psychologicznych, socjologicznych i  innych 
pozajęzykowych. Polacy zapożyczyli wyraz bryza z francuskiego (może też niemie-
ckiego, co nie zmienia istoty procesu) brise i wyraz krawat z francuskiego cravatte. 
W obu wypadkach doszło do istotnych procesów transformacyjnych, każdorazowo 
innych. W pierwszym przypadku dodanie końcówki -a daje się wytłumaczyć faktem 
adaptacji wyrazu o rodzaju żeńskim do polskiej morfologii, w drugim — zmiana ro-
dzaju z żeńskiego na męski — jego dopasowaniem do spółgłoskowego zakończenia. 
Tak różne potraktowanie wyrazów analogicznych pod względem zakończenia i ro-
dzaju gramatycznego można interpretować w ten sposób, że bryzę zaadaptowały do 
polszczyzny osoby znające francuski i zdające sobie sprawę z jego żeńskiego rodzaju, 
a krawat przeciwnie — ludzie nieznający tego języka, a więc wyobrażający sobie ro-
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dzaj rzeczownika krawat na podstawie jego spółgłoskowego zakończenia i znaczenia 
nieosobowego. Oczywiście proces adaptacji musiał być poprzedzony użyciem tego 
wyrazu przez osoby znające francuski, jednak to nie one zaadaptowały go do języka 
polskiego.

Lepsze wyjaśnienie istoty procesu może stanowić o wyższości wywodu danej hipo-
tezy etymologicznej nad inną. Dwie konkurencyjne hipotezy o pochodzeniu wyrazu 
fuzja wymieniają francuskie etymony fusil ‘strzelba’ i fusée ‘rusznica’. Obie wyjaśnia-
ją pojawienie się zakończenia -a interpretacją francuskich zakończeń -i oraz -e jako 
końcówek polskich przypadków zależnych. Jedynie natomiast hipoteza wywodząca 
fuzję od fusil wyjaśnia pojawienie się joty, które w drugiej hipotezie pozostaje zagad-
ką. Oczywiście brak wyjaśnienia nie przesądza o tym, że hipoteza jest bezwartościo-
wa. Istnieją poważni etymolodzy, którzy stanowczo upierają się przy pochodzeniu 
fuzji od fusée.

Stosowane są też wywody na bazie słowotwórczej i formotwórczej (odwołujące się 
do procesów dekompozycji i analogii). Wiele postaci wyrazowych niezrozumiałych 
na pierwszy rzut oka można próbować wyjaśnić procesami słowotwórczymi, dekom-
pozycjami i analogiami. Polski wyraz kajet od francuskiego cahier ma zakończenie t 
prawdopodobnie w wyniku kontaminacji pierwotnego kaje z karnet.

Procesy etymologiczne stanowiące wyjaśnienie ewolucji dają się sklasyfikować. 
Wyróżniamy w nich takie kategorie, jak: naturalizacja, czyli adaptacja zapożyczo-
nego wyrazu do systemu języka. Jest to najprostszy z istniejących procesów. A zatem 
kształt polskiego wyrazu biuro pochodzącego z francuskiego bureau, który został na-
turalizowany przez przesunięcie akcentu, zmianę rodzaju i zamianę [ü] na [ju] łatwo 
jest wytłumaczyć wymaganiami polszczyzny, w której wyrazy są normalnie akcento-
wane na przedostatniej sylabie, rzeczowniki na -o są rodzaju nijakiego i nie istnieje 
fonem /ü/.

Inny naturalny proces to społeczne unormowanie, które wyjaśnia uznanie okre-
ślonego wariantu za gorszy i w konsekwencji jego eliminację, np. w  języku polskim 
z konkurujących w swoim czasie form jenerał i generał zwyciężyła ta druga, gdyż formy 
bardziej zbliżone fonetycznie do łacińskich cieszyły się większym prestiżem. To samo 
stało się (znacznie wcześniej) z równoległymi formami japoszczoł i apostoł.

Zmiany znaczenia wyrazów mogą być powodowane ograniczeniem kontaktów 
międzyśrodowiskowych prowadzących do zwyczajnych nieporozumień. W  wielu 
językach występuje wyraz (oczywiście w  różnych wersjach fonetycznych) aperitif, 
oznaczający pierwotnie napój alkoholowy podawany na początku przyjęcia na po-
budzenie apetytu — przede wszystkim gorzki likier ziołowy. W większości języków, 
które przejęły ten wyraz zaczął on oznaczać albo jakikolwiek słaby napój alkoholowy 
(np. w polskim), albo napój alkoholowy lub podawaną wraz z nim przekąskę (np. 
w hiszpańskim), wreszcie wyłącznie przekąskę (np. w rumuńskim). Procesy te dają 
się wytłumaczyć sytuacją przekazywania wyrazu nowemu środowisku społecznemu. 
Przede wszystkim poznawało ono jego znaczenie w drodze poglądowej, a nie w dro-
dze definicji. Po drugie przekazanie wyrazu musiało odbywać się w sytuacji, w której 
napój aperitif konsumowano jednocześnie z przekąską. Po trzecie wreszcie, dla śro-
dowiska przejmującego — w przeciwieństwie do przekazującego — właśnie przekąs-
ka stanowiła widocznie najistotniejszy element sytuacji.

Hipotetyczne procesy ewolucyjne są klasyfikowane również z perspektywy charakte-
ru przesłanki. Dzielą się one na: naturalne adaptacje do systemu języka zapożyczającego, 
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czyli procesy automatyczne; procesy systemowe, w których zachodzi konieczność wybo-
ru, czyli podjęcia mniej lub bardziej świadomej decyzji o sposobie zaadaptowania pożycz-
ki. Najczęściej można w nich dopatrzyć się zjawiska przesłanki polegającej na istnieniu 
wyrazów pozwalających na ustanowienie proporcji językowej. W polskim istnieje szereg 
przymiotników zakończonych na -czny lub -cki, zapożyczonych z języków zachodnioeu-
ropejskich, w których mają odpowiedniki: niemiecki na -isch, łaciński na -icus, francuski 
na -ique, np. poetycki, hanzeatycki, nordycki, dramatyczny, tragiczny, logiczny. Wybór 
końcówki -czny lub -cki, a nie dajmy na to -owy, -ski uzasadnia występowanie wyra-
zów już istniejących, tworzących proporcję etymologiczną oraz pewne podobieństwo 
formalne końcówek, które musiało być decydujące przy pierwszej pożyczce inicjującej 
serię (może publiczny od publicus i poetycki od poeticus). A zatem utworzenie nowe-
go wyrazu hanzeatycki motywowane było istnieniem wyrazów typu dorycki, semicki, 
a wyrazu semantyczny istnieniem wyrazów typu logiczny, filozoficzny. Wybór tej, a nie 
innej końcówki był jednocześnie spowodowany proporcją paronimiczną, a więc wyrazy 
oznaczające pochodzenie etniczne czy geograficzne łączyły się raczej ze -cki, a odnoszące 
się do działów wiedzy raczej ze -czny. Innego rodzaju typ proporcji paronimicznej przed-
stawia utworzenie wyrazu samolot według modelu samochód.

Istnieją przypadki powstania neologizmów w  wyniku procesów opartych na 
proporcji, ale nie automatycznych ani systemowych, ale sztucznych, wymagających 
specjalistycznej wiedzy językowej i  refleksji osoby tworzącej neologizm. Hiszpań-
ski przymiotnik bonaerense ‘pochodzący z Buenos Aires’ powstał przez zastosowa-
nie proporcji członów nazwy do ich łacińskich odpowiedników: bueno — bonus, 
aire — aer i dodaniu sufiksu -ense. Bardzo dobrym przykładem procesu sztucznego są 
kalki semantyczne, motywowane istnieniem proporcji homonimicznej, więc np. zbu-
dowanie niemieckiego Fernsehen według proporcji tele = fern, visio = sehen.

Procesy międzyjęzykowe również mogą tłumaczyć szereg zjawisk etymologicz-
nych. Najprostszym przypadkiem procesu międzyjęzykowego jest zwykłe zapożycze-
nie wyrazu. Może on funkcjonować albo w postaci cytatu — bez adaptacji, jak wyraz 
attaché, podlegać automatycznej adaptacji, jak wyraz biuro, adaptacji systemowej, 
jak wyraz komiczny, wreszcie adaptacji sztucznej, jak w wyrazie amalgamat z fran-
cuskiego amalgame, przez analogię do aromat. Zdarzają się też rzadsze znacznie za-
pożyczenia morfemów słowotwórczych, a nawet — wyjątkowo — form fleksyjnych. 
W  języku polskim ciekawym przypadkiem jest zapożyczenie łacińskiego wołacza 
w imieniu Jezus Chrystus, który ma postać Jezu Chryste.

Hipotezy częściowe mają różną wartość. Chociaż teoretycznie dopuszczalne są 
wszelkie ich rodzaje, to jednak w praktyce pewne typy hipotez zmniejszają siłę prze-
konującą hipotezy historyczno-leksykalnej, w  skład której wchodzą, a  zatem mają 
charakter ryzykownych. Z kolei hipotezy, które nie zmniejszają siły przekonującej 
całego wywodu, mają charakter bezpiecznych. Przykładowo: rumuński wyraz colet 
‘paczka pocztowa’ wywodzić można z francuskiego colis ‘t.s.’, przy założeniu konta-
minacji z rumuńskim pachet ‘paczka’, albo z włoskiego colletto lub nowogreckiego 
koleto ‘t.s.’ Pierwszą z tych hipotez należy uznać za ryzykowną, a drugą za bezpiecz-
ną, gdyż odwołuje się ona do procesu adaptacji automatycznej. Oprócz tego istnieją 
hipotezy bezproblemowe, które nie dość, że odwołują się do procesów automatycz-
nych, to jeszcze nie mają konkurencji w postaci innych teorii. Taką bezproblemową 
hipotezą jest wywodzenie wyrazu maltretować z  francuskiego maltraiter. Nie jest 
natomiast bezproblemowe wywodzenie wyrazu lampa, który może pochodzić albo 
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z niemieckiego Lampe, albo z francuskiego lampe. Wprawdzie obie hipotezy są bez-
pieczne, gdyż nie zawierają żadnych nieregularności w procesie adaptacji wyrazu do 
polszczyzny, jednak nie dają żadnej przesłanki do uznania którejś z nich za bardziej 
prawdopodobną. Jedynie sformułowanie „wyraz lampa został zapożyczony albo 
z francuskiego, albo z niemieckiego”, jest całkowicie bezproblemowe.

Hipotezy, które nie są bezproblemowe, a  więc wszystkie ryzykowne i  niektóre 
bezpieczne, określa się jako problematyczne. Problematyczność hipotezy może mieć 
charakter metodologiczny, kiedy odwołuje się do procesu, który nie daje się w sposób 
oczywisty wyjaśnić, jak pochodzenie giełda od gilda (może przejście i w e według 
dawnej oboczności kobeła/kobyła?), czy pochodzenie rzeczownika hantle, który wy-
wodzi się od hang-halter, albo charakter historyczny, jak w wypadku wyrazu giermek, 
który z braku lepszej teorii wywodzi się z węgierskiego gyermek ‘dziecko’, z dziwacz-
ną zmianą semantyczną. Przykładem hipotez problematycznych zarówno metodo-
logicznie, jak historycznie, jest próba znalezienia etymologii wyrazu herb. Istnieją 
w tej kwestii dwie teorie: etymonem słowa utworzonego w staroczeskim jest średnio
-górno-niemiecki wyraz erbe ‘spadkobierca’, skontaminowany z łacińskim heres ‘t.s.’, 
albo też jest to przekształcenie czeskiego hrb ‘garb’.

Hipoteza problematyczna zyskuje na wiarygodności, gdy jest podbudowana ja-
kimś wyjaśnieniem, który tłumaczy wystąpienie nieregularnego procesu. Pochodze-
nie wyrazu burta od niemieckiego bord, z niezrozumiałym przejściem o w u, daje się 
wyjaśnić wystąpieniem podobnego przejścia w kilku innych wyrazach, jak burdel < 
bordel, burak < borak. Takie podbudowanie za pomocą paralel szczególnie uwiary-
godnia wywód. W  przypadku braku seryjnych paralel można poszukać preceden-
su, czyli wystąpienia podobnej zmiany przynajmniej w jeszcze jednym wyrazie. Na 
przykład rumuński wyraz pasarelă ‘trap okrętowy’ daje się wywieść z francuskiego 
passerelle, włoskiego passerella lub hiszpańskiego pasarela. Hipoteza hiszpańska jest 
skrajnie ryzykowna historycznie, natomiast wywód z francuskiego i włoskiego ryzy-
kowne metodologicznie, gdyż nie tłumaczą przejścia e w a. Dają się jednak podbudo-
wać precedensem w postaci zaświadczonych zmian samogłoskowych typu A-U-Ú > 
A-A-Ú, np. w wyrazie conţopist < conţipist.

Istnieją wreszcie hipotezy problematyczne dokumentacyjnie, które zakładają ist-
nienie ewolucji od znaczenia nie zaświadczonego w żadnym źródle. Wywodzenie ru-
muńskiego wyrazu meditaţie ‘korepetycja’ od łacińskiego meditatio ‘uczenie się’ za-
kłada istnienie w jakiejś fazie rozwoju języka rumuńskiego wyrazu meditaţie w pier-
wotnym znaczeniu etymologicznym, co nie jest nigdzie zaświadczone. Hipoteza ta 
ma jednak wyższość nad hipotezami konkurencyjnymi, przyjmującymi zapożyczenie 
wyrazu z któregoś z języków zachodnioeuropejskich, albowiem ma on w nich znacze-
nie ‘medytacja’, z której bardzo trudno przejść do ‘korepetycji’.

Najwyższą wartość dowodową mają oczywiście hipotezy bezproblemowe, niżej 
w hierarchii plasują się hipotezy bezpieczne, a jeszcze niżej ryzykowne. Spośród ry-
zykownych najwyższą wartość mają podbudowane, dalej idą ryzykowne historycznie, 
a najniżej sytuują się ryzykowne metodologicznie. Całkowicie pozbawione wartości 
naukowej mają, niekiedy formułowane i często funkcjonujące w społecznej świado-
mości, hipotezy fantastyczne, jak wywodzenie nazwy Warszawa od rzekomych imion 
Wars i Sawa, czy nazwy Kraków od imienia króla Kraka.

Wiarygodność całej hipotezy jest sumą wartości jej hipotez częściowych. Zatem 
o wzajemnym stosunku dwóch konkurujących z sobą hipotez historyczno-leksykal-
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nych decydują zawarte w nich hipotezy częściowe ryzykowne. Polski wyraz egzamin 
może być wywodzony z łacińskiego examen i francuskiego examen. Przewaga pierw-
szej z nich polega na tym, że przy wywodzie z łaciny daje się wytłumaczyć zastąpienie 
e przez i, które występuje w łacinie w przypadkach zależnych examinis, examina itd. 
Adaptowanie wyrazów łacińskich do polszczyzny na bazie tematu przypadków zależ-
nych ma przy tym zaświadczoną tradycję (np. pacjent od paciens, Jowisz od Iupiter, 
Iovis, Wenera od Venus, Veneris itp.). Natomiast przy założeniu pożyczki z francu-
skiego nie można wskazać procesu, który by przekształcał francuskie zakończenie -en 
w -in. Wyraz docent z kolei można wywodzić z łacińskiego docens, docentis ‘uczący’ 
i niemieckiego dozent ‘wykładowca uniwersytecki z doktoratem, bez tytułu profe-
sora’. Oczywiście bardziej wiarygodna jest druga hipoteza, która nie zakłada żadnej 
skomplikowanej ewolucji semantycznej. Z dwóch hipotez dotyczących pochodzenia 
rumuńskiego wyrazu afet ‘laweta’, lepsza jest hipoteza zakładająca, że etymonem jest 
francuski wyraz affût, niż hipoteza wywodząca formę z rosyjskiego lafet. Pierwsza 
z nich zakłada jedynie ryzykowne dokumentacyjnie istnienie niezachowanej formy 
*afit, która następnie została przekształcona w afet na zasadzie atrakcji leksykalnej 
do licznych wyrazów o tym zakończeniu; druga natomiast zakłada zupełnie niewy-
tłumaczalny i nigdzie niezaświadczony proces elizji początkowego l.

W  wypadku istnienia dwóch konkurencyjnych hipotez jednakowo ryzykownych 
merytorycznie można odwołać się do dodatkowych hipotez częściowych historycz-
nych. Rumuński wyraz platan ‘szalka wagi’ może pochodzić z francuskiego plateau lub 
hiszpańskiego platillo. Obie zakładają niezrozumiały proces przekształcenia końcowe-
go -eau lub -illo w -an, jednak hipoteza zakładająca pożyczkę z francuskiego jest lepsza, 
gdyż nie jest ryzykowna historycznie, jako że język ten jest źródłem licznych zapoży-
czeń do rumuńskiego, podczas gdy hiszpański jako taki nie jest zaświadczony.

Zdarza się, że dwie konkurencyjne hipotezy są zrównoważone bez reszty. Tak jest 
w wypadku polskiego wyrazu językoznawstwo, które może być dosłowną kalką ję-
zykową albo rosyjskiego jazykoznanije, albo niemieckiego Sprachwissenschaft. Obie 
hipotezy są jednakowo bezpieczne zarówno merytorycznie, jak i historyczne, gdyż 
w wieku XIX, kiedy wyraz wszedł do polszczyzny, zarówno niemiecki, jak i rosyj-
ski były obfitym źródłem zapożyczeń. Przykładem hipotez ryzykownych jednakowo 
zrównoważonych jest próba odnalezienia źródła rumuńskiego wyrazu fante ‘goguś, 
dandys’, dla którego istnieją dwa możliwe wywody: z niemieckiego Fant ‘t.s.’, albo 
z włoskiego fante ‘walet w kartach’. Obie zawierają jedną hipotezę częściową ryzy-
kowną. W wywodzie z niemieckiego jest nią hipoteza zaniku formy singularis fant 
i dorobienie nowej postaci liczby pojedynczej fante do zachowanego pluralu fanţi, na 
zasadzie normalnej proporcji. W wywodzie z włoskiego pojawia się ryzykowna hi-
storycznie zmiana znaczenia. W sytuacjach takich jak wyżej opisane, wobec jednako-
wej wartości wszystkich hipotez częściowych, czy to bezpiecznych, czy ryzykownych, 
omawiane wyrazy należy uznać za etymologicznie wieloznaczne.

Etymologia jest nietypową nauką, gdyż pewna część formułowanych w niej twier-
dzeń jest wysoce niepewna i często zupełnie inna u różnych badaczy. Zdarzają się 
przypadki wyrazów wywodzonych w sposób odmienny u autorów każdego z opub-
likowanych słowników etymologicznych. Na przykład wyraz ‘chleb’ Brückner i Bo-
ryś wywodzą z pragermańskiego *hlaiba-, podczas gdy Bańkowski stwierdza, że jest 
„niemożliwa do przyjęcia hipoteza o zapożyczeniu z germańskiego do prasłowiań-
skiego”. Jego zdaniem ‘chleb’ może mieć związek z sanskryckim rdzeniem kliba-, kla-
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ibya-. Wyraz ‘chlew’ według Bańkowskiego i Borsia są pożyczką germańską z prager-
mańskiego *hlaiwa, podczas gdy Brückner wywodzi go z prasłowa o tym samym pniu 
co w wyrazach klatka, łacińskim clino, greckim klisiā. Z kolei ‘jeż’ według Brücknera 
pochodzi od pierwistka *egh- ‘kłuć’, u Borysia od *eģhi- ‘żmija’, z wyjaśnieniem, że 
„pierwotne znaczenie zapewne ‘związany ze żmiją, pożerający żmije’, nawiązuje do 
pożytecznego dla ludzi pożerania przez jeże niebezpiecznych gadów”; u Bańkowskie-
go ‘jeż’ również ma pochodzić od *eģh-i-s ‘żmija’, jednak „…chyba dlatego, że jego 
długie kolce przypominają małe wężyki, nie zaś dlatego, że chętnie żywi się wężami 
i jaszczurkami, umiejętnie na nie polując nocą (o czym raczej nie wiedziano w od-
powiednio dawnych czasach)”. Wyraz ‘foch’ Brückner tłumaczy jako zgrubienie od 
fortel, Bańkowsi jako derywat wsteczny od foszki, które wywodzi z  rumuńskiego 
foş-ni, a Boryś nie uwzględnia tego wyrazu w ogóle.

Jednocześnie etymologia jest to nauka, która powoli ulega atrofii z powodu wy-
czerpania materiału, przynajmniej w  odniesieniu do dobrze opisanych języków. 
Oczywiście jest jeszcze sporo wyrazów o etymologii niejasnej, w których jest pewna 
szansa znalezienie bardziej niż dotąd przekonujących eksplikacji, jednak ogrom ba-
dań i wysiłek do tego potrzebny jest niewspółmierny do efektu, którym może być je-
dynie drobny artykuł przyczynkarski. Może to skutecznie zniechęcać przyszłych ba-
daczy do poważnego zajęcia się badaniami etymologicznymi. Jest chyba też zupełnie 
nieprawdopodobne, aby kiedykolwiek zostały odkryte w większej liczbie nieznane 
dotąd teksty, które mogłyby rzucić światło na nierozstrzygnięte problemy pochodze-
nia wyrazów. Języki oczywiście nieuchronnie ewoluują, pojawiają się w nich nowe 
słowa, a dotychczas używane zmieniają znaczenie, niemniej odbywa się to na naszych 
oczach, jest na bieżąco rejestrowane i opisywane, co wymaga innych metodologii niż 
tradycyjna etymologia.
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Empiryczne i ilościowe metody badań  
wobec naukowego statusu  
współczesnego językoznawstwa
Adam Pawłowski
Uniwersytet Wrocławski

1. Trudności w określeniu zakresu nauki o języku1

Dyskusję na temat metodologii językoznawstwa należy rozpocząć od próby określe-
nia statusu i miejsca tej dyscypliny wśród innych nauk. Naukowość lingwistyki jest 
bowiem kwestią sporną i od lat pozostaje przedmiotem dyskusji, które jak dotąd nie 
znalazły ostatecznego rozstrzygnięcia. Wynika to z kilku przesłanek, które poniżej 
wymienię.

1. Językoznawstwo jest jedyną dyscypliną naukową, w  której  p r z e d m i o t 
b a d a ń  i   n a r z ę d z i e  o p i s u  s ą  t o ż s a m e . Jednak języki naturalne, użyte 
w funkcji narzędziowej, są wieloznaczne, redundantne, a ich struktura jest niespójna. 
Nie pozwala to na konstruowanie dyskursu naukowego, który w swojej formie i tre-
ści byłby jednoznaczny, spójny, niesprzeczny i możliwie prosty. W praktyce dyskur-
su językoznawczego oba poziomy — narzędziowy i przedmiotowy — przenikają się 
bowiem wzajemnie, oddalając językoznawstwo od standardów wyznaczonych przez 

1 Polskojęzyczna literatura przedmiotu poświęcona problemom metodologii badań lingwistycznych nie 
przedstawia się zbyt okazale. Na najwyższym poziomie ogólności znajdują się prace naukoznawcze, 
które problemom epistemologii i  metodologii badań poświęcają wiele miejsca, jednak poziom ich 
ogólności bardzo utrudnia praktyczne zastosowania (Pieter, 1967; Pawłowski, 1977 i 1978; Kamiń-
ski, 1998; Krajewski, 1998; Hajduk, 2001). Bardziej przydatne w badaniach lingwistycznych mogą 
okazać się prace z zakresu metodologii nauk społecznych, ponieważ zawierają one opisy technik an-
kietowych, statystyki i pewnych szczegółowych aspektów badań, na przykład metody reprezentacyj-
nej (Steczkowski, 1995; Gruszczyński, 2001; Nowak, 2007). Kwestiom metodologii badań języko-
znawczych poświęcono kilka zbiorów artykułów (Stalmaszczyk, 2006, 2008; Pogonowski, Zgółka, 
1996), pewną liczbę prac z zakresu lingwistyki kwantytatywnej i korpusowej (Sambor, 1972; Ham-
merl, Sambor, 1990; Pawłowski, 2001; Lewandowska-Tomaszczyk, 2005), prace z  zakresu analizy 
zawartości tekstów (Pamuła, 1996; Pisarek, 1983) oraz wiele tekstów dotyczących szczegółowych 
zastosowań (por. Czekanowski, 1913; Kopczyńska, Pszczołowska, 1959; Bajor, 1970; Cockiewicz, 
Śliwiński, 1982; Bartmiński, 1988; Dębowski, 2001).
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języki opisu stosowane w naukach formalnych i przyrodniczych, które można trakto-
wać jako wzorzec poprawności metodologicznej w tym względzie2.

2. Konsekwencją psychologistycznego podejścia do języka jest t o ż s a m o ś ć 
p o d m i o t u  i   p r z e d m i o t u  p o z n a n i a . Człowiek — homo sapiens i homo 
loquens w  jednej osobie — staje się więc jednocześnie poznającym i poznawanym. 
Skutkiem tego jest między innymi krytyka metod dedukcyjnych, określanych jako 
tzw. l i n g w i s t y k a  f o t e l o w a (Svartvik, 1992), przerost ambicji radykalnego 
empiryzmu, który z lingwistyki korpusowej, kontynuującej najlepsze tradycje badań 
materiałowych, uczynił oręż walki z generatywizmem oraz sporny status metody in-
trospekcyjnej3.

3. Kolejną ważną przesłanką w debacie metodologicznej jest fakt, iż język jest zja-
wiskiem leżącym na pograniczu kultury i natury, a co za tym idzie, językoznawstwo 
jest jedyną ukształtowaną dziedziną wiedzy, która niejako z definicji usytuowana jest 
na pograniczu humanistyki i nauk przyrodniczych — także w zakresie metodologii 
(por. Kamiński, 1998, 293–300).

4. Język jako przedmiot bezpośredniej obserwacji dostępny jest naukowcom przez 
tysiące różnych, ewoluujących w czasie i często w praktyce niedostępnych manifesta-
cji, określanych jako etnolekty. Tylko niektóre z nich posiadają pismo, wiele nigdy nie 
zostało opisanych, a fakt uznania konkretnego etnolektu za język opiera się raczej na 
przesłankach politycznych, a nie lingwistycznych.

5. Ostatnia trudność w określeniu statusu językoznawstwa dotyczy natury samego 
przedmiotu badawczego. Język jest bytem tak złożonym, że każda próba jego jed-
noznacznego, systematycznego i uporządkowanego opisu zawsze prowadzi do wy-
eksponowania pewnych jego aspektów, a zarazem pominięcia innych. Można więc 
powiedzieć, że  r e d u k c j o n i z m  p o z n a w c z y  jest wpisany w naukowe badanie 
języka, o  ile tylko jest ono zgodne z  jakąś teorią. Próba c a ł o ś c i o w e g o  opisu 
języka musi z kolei prowadzić do głębokiego eklektyzmu metodologicznego i w mo-
jej opinii graniczy z utopią. Opisana tu złożoność przedmiotu badań widoczna jest 
w definiowaniu i opisywaniu języka z różnych punktów widzenia, a zarazem w ra-
mach różnych orientacji badawczych.4 Za najbardziej wyraziste uznać można nastę-
pujące podejścia5:

2 Ograniczenie to można przezwyciężyć, stosując za Alfredem Tarskim rozróżnienie języka przedmio-
towego i metajęzyka, czyli języka narzędziowego wyższego poziomu. Jednak w  literaturze lingwi-
stycznej, gdzie sztuczne notacje nigdy się nie przyjęły, granica między językiem użytym narzędziowo 
i przedmiotowo jest przeważnie zatarta.

3 Doświadczenie pokazuje, iż rasowy badacz prędzej pożyczy koledze po fachu swoją szczoteczkę do 
zębów niż przestanie ufać swojej intuicji.

4 Można dodać, że wieloaspektowy charakter języka prowadzi do sytuacji, w której różnobrzmiące sądy 
na temat języka mogą być jednocześnie prawdziwe i prowadzić do zaskakujących implikacji. Impli-
kacją jednoczesnej prawdziwości sądów: „Każdy język jest systemem”, „Każdy język jest wytworem 
myśli”, „Każdy język jest zbiorem zdań”, „Każdy język jest rozwijającym się organizmem”, „Każdy 
język jest zbiorem reguł generujących zdania” mogą być sądy „Zbiór zdań jest zbiorem reguł te zdania 
generujących”, „Zbiór reguł generujących zdania jest rozwijającym się organizmem” itd.

5  Omówione tu podejścia badawcze reprezentowane są przez obszerną literaturę przedmiotu, której nie 
cytuję, odsyłając zainteresowanych do powszechnie dostępnych baz bibliograficznych (wyjątkiem jest 
lingwistyka kwantytatywna i statystyczna, a to z uwagi na temat przewodni artykułu). O heterono-
micznym podejściu w polskim językoznawstwie pisali między innymi Antoni Furdal (1990) i Zdzisław 
Wąsik (1996).
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Psychologistyczne (psycholingwistyczne)
Język traktowany jest jako względnie autonomiczny byt psychiczny, stanowiący na-
rzędzie myślenia, komunikacji i ekspresji uczuć. Preferowanymi metodami są intro-
spekcja, badania ankietowe i/lub eksperymentalne. Aspekty pragmatyczne i społecz-
ne, a także funkcje komunikacyjno-perswazyjne tekstów, traktowane są jako drugo-
rzędne. Język jest ujmowany w perspektywie indywidualnej, a nie społecznej (przed-
miotem opisu są idiolekty, a nie odmiany wspólne i/lub język standardowy).

Neurofizjologiczne
W tym wypadku język jest traktowany jako byt psychiczny nierozerwalnie powiązany ze 
swoim fizjologicznym nośnikiem, czyli mózgiem, wobec którego pełni funkcję swoistego 
biologicznego oprogramowania. Jego badanie wymaga stosowania metod eksperymen-
talnych, opartych na technikach bezinwazyjnego obrazowania stanów mózgu za pomocą 
rezonansu magnetycznego lub pozytonowej tomografii emisyjnej (tzw. PET).

Socjologiczne
Przyjmuje się, że język, zarówno w ujęciu systemowym, jak i pragmatycznym, jest 
silnie powiązany z  podstawowymi zmiennymi socjologicznymi, takimi jak wiek, 
płeć, wykształcenie, status społeczny, pochodzenie jego użytkowników. Zakłada 
się, że między charakterystykami socjologicznymi i  językowymi zachodzą w prak-
tyce komunikacyjnej złożone związki, których podstawą jest ich wzajemny izomor-
fizm (oznacza to, że rozczłonkowanie socjologiczne zostaje powielone w formie roz-
członkowania językowego). Podstawową metodą badawczą jest ankieta wzbogacona 
o techniki statystyczne.

Antropologiczne
W tej perspektywie język traktowany jest jako wytwór, spoiwo i centralny składnik 
kultury. Przedmiotem badań jest językowy obraz świata (JOS), stanowiący skarbni-
cę potocznej wiedzy i doświadczenia każdej wspólnoty ludzkiej. Do podstawowych 
technik badawczych należą analiza zawartości tekstów konkretnej kultury oraz meto-
dy ankietowe, służące między innymi do tworzenia profili leksykalnych, określanych 
również jako dyferencjał semantyczny (Osgood et al., 1957; Osgood, 1964; Snider, 
Osgood, 1969). Dyskusyjną kwestią jest zachowanie neutralności badacza w stosunku 
do opisywanych treści. Według koncepcji kojarzonych z behawioryzmem tylko badacz, 
który zachowuje dystans do opisywanego języka i kultury, jest w stanie stworzyć ich 
poznawczo wartościowy opis.6 Z kolei podejście przedstawicieli lubelskiej szkoły an-
tropologicznej zakłada, iż zanurzenie badacza w opisywanej kulturze nie jest żadną 
przeszkodą w procesie tworzenia wiedzy obiektywnej na temat tego, co w swojej gene-
zie i funkcjonowaniu jest subiektywizmem (na przykład stereotypy językowe jako prefe-
rowany przedmiot refleksji nad językowym obrazem świata) (Bartmiński, 2004).

Semiotyczne
Podstawowym założeniem podejścia semiotycznego do języka jest teza o jego prymar-
nie znakowym charakterze. Język w tym ujęciu jest najbardziej wszechstronnym i uni-
6 Przykładem takiego „spojrzenia z zewnątrz” są prace antropolingwistyczne badaczy języków etnicz-

nych (między innymi pierwszych strukturalistów amerykańskich — Edwarda Sapira i Franza Boasa), 
a także funkcjonalisty Bronisława Malinowskiego (Szymura, 1985).
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wersalnym system znakowym, podlegającym jednak regułom obowiązującym w innych 
systemach znakowych i częściowo z nimi kompatybilnym (Wąsik, 1987). W podejściu 
semiotycznym dominuje więc aspekt semantyczno-strukturalny przekazu, natomiast 
kwestie specyficznie językowe, a więc fonetyka, morfologia i składnia, mają drugorzęd-
ne znaczenie. Metody semiotyki mają charakter interdyscyplinarny.

Komunikacyjne
Podejście komunikacyjne opiera się na założeniu, iż podstawową funkcją języka jest 
komunikacja, tak interpersonalna, jak i masowa. Procesy kulturotwórcze i wytwory 
kultury są w takim ujęciu wtórne w stosunku do komunikacji. Podejście to jest jed-
nak pod wieloma względami niespójne z uwagi na istotne różnice między zakresem, 
funkcją i ujęciami teoretycznymi komunikacji interpersonalnej oraz masowej. Meto-
dy badań komunikacjonistycznych nie różnią się co do założeń od tych, które stosuje 
się w socjolingwistyce i psycholingwistyce. Warto jednak podkreślić, że szczególnie 
przydatne w badaniu komunikacji masowej jest podejście korpusowe i ilościowe, po-
nieważ jego przedmiotem są obszerne zbiory tekstów, określane jako dyskursy (na 
przykład dyskursy polityczne i społeczne). Zbiory takie, liczące setki tysięcy lub mi-
liony słów tekstowych, są zbyt obszerne, aby pracować z nimi metodami tradycyjny-
mi. W badaniach komunikacjonistycznych możliwe jest jednak również korzystanie 
z dorobku filologii, na przykład z metod eksplikacji, filiacji bądź egzegezy tekstów, 
stosowanej tradycyjnie w analizie utworów literackich.

Dydaktyczne
W tym ujęciu język jest przedmiotem nauczania w instytucjonalnych systemach edukacji. 
Aspekt ten ma szczególne znaczenie w Europie, gdzie nauka języków obcych jest zjawi-
skiem powszechnym, a  języki narodowe są wyznacznikami tożsamości wspólnotowej. 
Z metodologicznego punktu widzenia przydatne są tu metody korpusowe (analizy błę-
dów oraz dostarczanie reprezentatywnych próbek „prawdziwego” języka) oraz psycho-
lingwistyczne (uwarunkowania indywidualnego procesu przyswajania języka).

Filozoficzne
Język pojawia się jako przedmiot refleksji filozoficznej w  ontologii, epistemologii, 
aksjologii i estetyce. Z punktu widzenia ontologii język jest bytem, którego złożona, 
abstrakcyjno-konkretna natura stanowi przedmiot opisu. W epistemologii język jest 
traktowany jako jedno z narzędzi poznania. W kontekście aksjologii język, a dokład-
niej językowy obraz świata, jest punktem odniesienia dla procesów wartościowania. 
Z punktu widzenia estetyki język tekstu artystycznego, podobnie jak dzieło sztuki, 
podlega analizie jako źródło doznań estetycznych.

Retoryczno-perswazyjne
W tym ujęciu język może być definiowany jako narzędzie kształtowania postaw, po-
glądów i działań innych ludzi. Podejście to przyjmowane jest powszechnie w studiach 
komunikacjonistycznych z obszaru politologii (perswazyjne ukształtowanie tekstów 
i/lub dyskursów politycznych), ekonomii (teoria i praktyka reklamy) oraz praso- i me-
dioznawstwa. Metodologia badań odwołuje się do licznych teorii retoryki i reklamy, 
jednak z uwagi na gwałtowny przyrost liczby tekstów i masowy charakter komuni-
kacji elektronicznej, wymaga stosowania narzędzi korpusowych i ilościowych.
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Matematyczno-statystyczne i inżynieryjne
W tym ujęciu język występuje w dwojakiej roli. Jest przedmiotem opisu dokonywane-
go za pomocą narzędzi matematycznych (liczbowe charakterystyki jednostek języko-
wych, tekstów, odmian, stylów itd. oraz funkcyjne reprezentacje wzajemnych relacji 
tych elementów). Bazą teoretyczną takiego podejścia jest lingwistyka kwantytatywna 
(Sambor, 1972; Muller, 1973; 1977; Butler, 1985; Woods et al., 1986; Zgółkowa, 
1987; Hammerl, Sambor, 1990; Altmann, 1995). Język jest jednak również obiektem 
modelowania, które służyć ma pełnemu odtworzeniu mechanizmów kompetencji 
językowej (w rozumieniu generatywistycznym) za pomocą programów komputero-
wych (Manning, Schütze, 2000). Na obecnym etapie badań takiej symulacji poddają 
się tylko niektóre fragmenty kompetencji. Możliwe jest na przykład tworzenie auto-
matycznych zbiorów słów kojarzonych z sobą pod jakimś względem (ontologie, sło-
wosieci — Piasecki et al., 2009), rozpoznawanie struktury morfosyntaktycznej zdań 
(Hajnicz, Kupść, 2001), rozpoznawanie i  transkrypcja ciągu mowy. W  tym ujęciu 
język naturalny traktowany jest też jako rzeczywisty odpowiednik bądź prototyp 
języków formalnych. Aspekty pragmatyczne, komunikacyjne i społeczne odgrywają 
w algorytmach modelowania kompetencji ciągle jeszcze niewielką rolę. Przy analizie 
danych korpusowych i automatycznym przetwarzaniu zdań wykorzystuje się inten-
sywnie metody matematyczne (między innymi statystyka z rachunkiem prawdopodo-
bieństwa, algebra, analiza matematyczna, teoria automatów, teoria informacji). Po-
dejście to jako jedyne praktycznie odeszło już od ręcznej obróbki tekstu. Z wyjątkiem 
interpretacji wyników wszystkie czynności wykonywane są przez komputer.

Do powyższej listy trudności dołączyć można kontrast między poznaniem po-
tocznym i  naukowym. To pierwsze ma charakter utylitarystyczny, wartościujący, 
jest niespójne, nacechowane subiektywizmem, ale może spełniać funkcje regulatora 
procesów adaptacyjnych człowieka. Poznanie naukowe ma cel teoretyczny, służy bu-
dowaniu praw i  teorii dotyczących pewnej dziedziny wiedzy. Ma być uniwersalne, 
a więc niezależne od kontekstu czasoprzestrzennego i społecznego. Powinno także 
przekładać się na praktyczne zastosowania. Opozycja powyższa jest silnie powiązana 
z poziomem wiedzy o  języku w konkretnym społeczeństwie, co wynika z  tego, iż 
wszyscy ludzie potrafią posługiwać się mową, a  w  krajach o  minimalnym choćby 
stopniu skolaryzacji posiadają też wiadomości z zakresu gramatyki. Przejawem kon-
fliktu wiedzy potocznej i naukowej jest istnienie długiej listy fałszywych — w sensie 
naukowym — przekonań na temat języka, mówiących na przykład o  istnieniu ję-
zyków łatwych i trudnych, ładnych i brzydkich, genetycznie czystych i mieszanych 
(a więc zdegenerowanych) itd.

Jak z powyższego widać, naukowe podejścia do języka różnią się od siebie w istot-
ny sposób, chociaż każde z nich jest w ramach swojej teorii uzasadnione. Każde opie-
ra się na nieco innej definicji języka, dopuszcza także korzystanie z różnych metod 
badawczych.

2. Eklektyzm metodologiczny czy podejście fasetowe?

Jedną z wpływowych, co nie znaczy, że słusznych opinii na temat niejednoznaczne-
go statusu nauk społecznych, a więc pośrednio także językoznawstwa, wyraził fizyk 
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i  filozof nauki Thomas S. Kuhn. Zauważył on, iż „Pozostaje sprawą otwartą, czy 
którakolwiek z dyscyplin nauk społecznych w ogóle osiągnęła już jakiś paradygmat. 
Historia ukazuje, że droga do osiągnięcia takiej jednomyślności w badaniach jest nie-
zwykle uciążliwa” (Kuhn, 1968, 31). W dalszej części swojego wywodu Kuhn mówi 
o  przypadkowym gromadzeniu faktów przez uczonych stadium przedparadygma-
tycznego, którzy nie kierują się przy tym żadną teorią. Poglądy Kuhna były w latach 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku tematem wielu dyskusji w  polskiej 
lingwistyce. Tu chciałbym przytoczyć opinię Z. Wąsika dotyczącą tej kwestii:

To nam z  kolei wskazuje, że przedtem musiał istnieć również pewien okres 
przedparadygmatyczny. Okres ten charakteryzuje się według Kuhna przede 
wszystkim brakiem wspólnej ramy łączącej uczonych. Uczeni tracą czas i ener-
gię na bezowocne dyskusje na temat podstaw dyscypliny i na przypadkowe gro-
madzenie danych. (Wąsik, 1987, 28)

Z perspektywy kilkudziesięciu lat należy stwierdzić, że naukoznawcze rozważa-
nia Kuhna straciły atrakcyjność, ukazując przy okazji swoją merytoryczną miałkość. 
Najsłabszym ogniwem jego koncepcji jest pojęcie paradygmatu, które swój sukces 
zawdzięcza tak ogólnikowej definicji, że każdy może podstawić pod nią nieco inne 
treści, nadając przy okazji nie zawsze jasnym wypowiedziom walor naukowości: 
„[…] powszechnie (jak poznajemy, że coś jest powszechne? — A. P.) uznawane (przez 
kogo? — A. P.) osiągnięcia naukowe (jak odróżnić wytwory nauki, które są osiąg-
nięciami od tych, które nimi nie są? — A. P.), które w pewnym czasie (a nie miej-
scu? — A. P.) dostarczają społeczności uczonych modelowych problemów i rozwią-
zań (kto decyduje i na jakiej podstawie, że problem jest lub nie ‘modelowy’? — A. 
P.).” (Kuhn, 1968, 12). Ponadto pojęcie paradygmatu niesłusznie stygmatyzuje każdą 
dyscyplinę nauki jako słabo rozwiniętą (przed pojawieniem się pierwszego paradyg-
matu) lub dojrzałą (po jego stworzeniu). Z założeń teorii Kuhna wynika też, iż tzw. 
okres przedparadygmatyczny jest nienaukowy, a każdy kolejny paradygmat obala po-
przedni jako mniej efektywny pod względem poznawczym. Tak jest, jego zdaniem, 
w  naukach przyrodniczych.7 Nauki społeczne (a  więc lingwistyka), o  ile miałyby 
znaleźć się w tym dostojnym gronie, powinny więc podążyć tą samą drogą.

Problem polega jednak na tym, że w rozumowanie Kuhna wpisana jest głęboko 
oświeceniowa idea postępu, uzasadniona przez niego prymatem historii i wzboga-
cona elementami biologizmu (sekwencja cyklu nauki, na którą składają się powsta-
nie, rozwój i upadek paradygmatu). Pierwsze zdanie Struktury rewolucji naukowych 
brzmi następująco: „Wiedza historyczna, jeśli nie traktować jej wyłącznie jako skład-

7 Dyskusja nad słabościami koncepcji Kuhna wymagałaby osobnej rozprawy, wychodzącej zupełnie 
poza obszar lingwistyki. W tym miejscu, bez specjalnego przygotowania, można jednak wytknąć au-
torowi fałszywe założenie, że nauka ujęta całościowo zajmuje się niezmiennie tymi samymi proble-
mami, ulepszając jedynie swoje „paradygmaty”, które obala od czasu do czasu w drodze rewolucji. 
Prawda to tylko częściowa, ponieważ odkrywane lub definiowane są nowe obiekty badań, których 
istnienia nie przeczuwano, pojawiają się więc zupełnie nowe pytania badawcze, do których stare teo-
rie nie mają zastosowania. Mówiąc natomiast o naukach społecznych, wypada przyznać, że Kuhn jako 
fizyk nie rozumie ich specyfiki. Można to spuentować stwierdzeniem, iż adekwatny do treści tytuł jego 
pracy brzmiałby Struktura rewolucji naukowych w fizyce i w przyrodoznawstwie. Można też zacytować 
fragment przedmowy do Struktury rewolucji naukowych, w którym autor przyznaje wprost, iż historii 
nauki nigdy nie studiował systematycznie (Kuhn, 1968, 11).
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nicy chronologicznie uporządkowanych anegdot, zmienić może w zasadniczy sposób 
obraz nauki, jaki mamy w naszej myśli” (Kuhn, 1968, 15).8 Pomijając milczeniem try-
wialne podejście do historiografii (historia jako zbiór anegdot), należy zauważyć, że 
w lingwistyce, a więc jednej z nauk społecznych, nie może być mowy o tak rozumia-
nym postępie. Język jest bowiem tworem skomplikowanym, ujmowanym w różnych 
perspektywach, których przegląd, zapewne niekompletny, podałem we wcześniejszej 
części artykułu. Wszystkie perspektywy są poznawczo wartościowe, a  wynikające 
z nich uogólnienia nie zaprzeczają sobie nawzajem, lecz uzupełniają się. Przejście od 
orientacji komunikacjonistycznej do neurolingwistycznej (lub na odwrót), od lingwi-
styki historyczno-porównawczej do generatywizmu (lub na odwrót) nie może być 
w żadnym sensie rozpatrywane w kategoriach postępu, przewrotu lub regresu.

Podejście takie określać można jako synkretyczne, ale znacznie lepiej jest mówić 
o   f a s e t o w y m ujęciu języka. Nazwa  f a s e t a  została zaczerpnięta z terminologii 
jubilerskiej. Oznacza jedno płaskie cięcie bryły kryształu (klasyczny szlif brylanto-
wy składa się z 72 faset). Brylant widziany z różnych perspektyw inaczej załamuje 
promienie świetlne, przez co zmienia swój wygląd, nie tracąc jednak zwartości jako 
jednorodny przedmiot. Analogia jest więc czytelna: język, niezależnie od swojej nie-
oszacowanej wartości dla kultury, postrzegany z różnych punktów widzenia ujawnia 
coraz to nowe fragmenty swojej struktury z ich wzajemnym uwikłaniem, nie tracąc 
jednak spójności i tożsamości9.

Czy koncepcja paradygmatu jest więc potrzebna? Lingwiście nie wypada oczy-
wiście zabierać głosu w  imieniu wszystkich nauk, jednak na podstawie pobieżnej 
analizy użyć tego terminu w literaturze  l i n g w i s t y c z n e j  i w praktyce komuni-
kacyjnej można stwierdzić, że kryje się pod nim pojęcie bliższe i intuicyjnie jaśniej-
sze, a mianowicie  t e o r i a 1 0 . Teoriami realizowanymi przez różne nurty i szko-
ły badawcze były lub są językoznawstwo historyczno-porównawcze, strukturalizm, 
generatywizm i nauki kognitywne. Mimo wewnętrznych podziałów i niespójności 
każda z  nich zawierała jakieś arbitralne jądro pojęciowe i  aparat metodologiczny, 
każda miała swoich oddanych zwolenników, każda wreszcie świadoma była swo-
ich możliwości i ograniczeń. Mówienie w tym kontekście o zmianie paradygmatu, 
polegającej na obaleniu teorii wcześniejszej, tak jak ma to miejsce w naukach przy-
rodniczych, prowadzi do nieporozumień. Nieporozumieniem jest bowiem twierdze-
nie, iż lingwistyka historyczno-porównawcza została „obalona”, ponieważ język jest 
strukturą, w której istnieje prymat całości nad elementami składowymi, a następnie 
strukturalizm został „obalony” przez generatywizm, ponieważ język jest wrodzonym 
mechanizmem generowania i rozpoznawania zdań gramatycznych. Okres przedpara-
dygmatyczny jest więc po prostu okresem przednaukowym albo przedteoretycznym, 
a przedmiot badania, czyli język, opisywany być może wieloma teoriami jednocześnie 
w sposób różny, ale niesprzeczny. O konkurencyjności teorii w sensie darwinistyczno

8 W wersji oryginalnej praca rozpoczyna się rzeczownikiem „History… ”, co zapewne jest świadomym 
zabiegiem autora, promującego myślenie kategoriami naukowych praw rozwoju historycznego o cha-
rakterze teleologicznym.

9 Można dodać, że z tych samych względów w nauce o informacji stosuje się pojęcie klasyfikacji faseto-
wej (polichierarchicznej).

10 Określenia pokrewne, takie jak klimat badawczy lub moda intelektualna, należą do sfery języka potocz-
nego, a nie naukowego.
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-ewolucyjnym można mówić jedynie w obrębie jednego podejścia badawczego (por. 
Magee, 1998, 61–71; Chmielewski, 2003, 171–178).

W tym miejscu warto odwołać się do słów filozofa, który wydaje się pokazywać 
problem rozdrobnienia metod nauki w innym świetle. W pracy Wszechświat otwarty 
Karla R. Poppera (1996, 68–70) czytamy:

Nasze teorie naukowe pojmuję jako ludzkie twory — sieci, które wymyślamy 
po to, aby pochwycić w nie świat. […] Nigdy jednak nie będą one instrumenta-
mi spełniającymi bez zarzutu swój cel. Są racjonalnymi sieciami, które zrobili-
śmy sami i których nie należy mylić z zupełną reprezentacją realnego świata we 
wszystkich jego aspektach; nie wolno nam tak sądzić nawet wtedy, gdy teorie te 
są bardzo udane, ani nawet wtedy, gdy wydają się stanowić znakomite przybli-
żenie do rzeczywistości. […] Metoda nauki polega na naszych próbach opisa-
nia świata za pomocą prostych teorii: teorie złożone mogą okazać się niespraw-
dzalne, nawet jeżeli są prawdziwe. Nauka to sztuka systematycznych uprosz-
czeń — sztuka określania tego, co możemy z korzyścią dla siebie pominąć.

Popper zdaje się więc usprawiedliwiać ten pozornie chaotyczny sposób traktowania 
języka przez naukę. Potwierdza też prawdę znaną nauce, mówiąc nam, że u p r o s z -
c z e n i e  j e s t  c e n ą  u o g ó l n i e n i a . Określenia w rodzaju „pełnego opisu” czy 
„ostatecznego wyjaśnienia” należy więc włożyć między bajki albo potraktować jako 
formę autoreklamy konkretnego naukowca, szkoły lub ośrodka. Korzystając z poppe-
riańskich metafor, należałoby powiedzieć, że żadna „racjonalna sieć” nie zdoła nigdy 
uchwycić wszystkich aspektów języka, a jedynie ich fragmenty — funkcje, struktury, 
podsystemy, mechanizmy generowania i/lub przyswajania, sposoby oddziaływania 
itd. Dlatego właśnie, mimo pozornej niespójności, podejście fasetowe i wynikający 
z niego synkretyzm metodologiczny okazały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci po-
znawczo najefektywniejsze.

Podsumowując te uwagi, można więc przyjąć, że językoznawstwo ma charakter 
naukowy, ale stopień rygoryzmu i precyzji jego twierdzeń oraz spójność jego teorii 
nie są tak wysokie, jak w dyscyplinach przyrodoznawczych. Nie wynika to jednak 
z rozdrobnienia i niedojrzałości naukowej środowiska lingwistycznego, ale ze złożo-
ności przedmiotu badań i  jego głębokiego uwikłania w  tkankę społeczną, historię 
naturalną, anatomię człowieka, cybernetykę i rozliczne dziedziny aplikacyjne. Natu-
ralnym tego efektem jest opisana wyżej wielość podejść do materii językowej, okre-
ślana jako podejście fasetowe, oraz konieczność zapożyczania od innych dyscyplin 
rozwiązań metodologicznych.

3. Metodologia — jej znaczenie i wybrane pojęcia

Uzasadnieniem celowości refleksji nad metodologią językoznawstwa i  jej związkami 
z  empirycznymi metodami przyrodoznawstwa jest podzielane przez większość na-
ukowców przekonanie, iż dobra metoda badawcza stanowi niezbędny warunek sku-
tecznego poznawczo postępowania, gwarantujący wiarygodność uzyskanego wyniku. 
Poniżej przedstawię kilka istotnych dla metodologii rozróżnień pojęciowych i termi-
nologicznych, wskażę także na znaczenie i potrzebę ilościowych badań języka.
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Na wstępie należy rozróżnić między dwoma bliskimi, ale jednak różnymi poję-
ciami, a więc  t e o r i ą  i   m e t o d ą . Przez metodę badań należy rozumieć zbiór 
założeń teoretycznych oraz ciąg praktycznych procedur (lub ich opisów) prowadzą-
cych do sformułowania sądów o języku. Teoria lingwistyczna jest natomiast spójnym 
i  niesprzecznym zbiorem weryfikowalnych sądów na temat języka. Teoria  m o ż e 
prowadzić do stworzenia własnych, specyficznych procedur badawczych (na przy-
kład strukturalistyczna metoda komutacyjna, służąca do segmentacji ciągu mowy 
oraz identyfikacji jednostek), jednak brak jest koniecznego związku między teorią 
a  stosowanymi metodami. Oznacza to na przykład, że mimo silnie antyempirycy-
stycznej postawy Noama Chomsky’ego, korpusy teksów, które jego zdaniem nie mia-
ły użyteczności poznawczej, można z powodzeniem wykorzystywać do weryfikacji 
lub trenowania modeli komputerowych, służących do automatycznej analizy tekstu, 
stworzonych w oparciu o teorię inspirowaną generatywizmem. Jak płynne jest po-
wyższe rozróżnienie świadczyć może porównanie tytułów i  zawartości prac Jacka 
Fisiaka (Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych — Fisiak 1985) oraz Brigitte 
Bartschat (Methoden der Spraschwissenschaft — Bartschat, 1996). Chociaż obie za-
wierają uporządkowane chronologicznie teoretyczne opisy praktycznie tych samych 
szkół lingwistycznych XIX i XX wieku, niemiecka autorka użyła terminu „metoda”, 
a nie „teoria”.

Kolejna opozycja, tym razem pozorna, dotyczy autonomii metodologicznej języ-
koznawstwa. Gdy mowa o źródłach metod badawczych lingwistyki, można miano-
wicie wskazać dwa podejścia: zdaniem jednych metodologia powinna być tworzona 
specjalnie dla jej potrzeb, zdaniem drugich może, a nawet powinna być zapożyczana 
od innych nauk, w szczególności społecznych i przyrodniczych. Zjawisko to określam 
jako dualizm metodologiczny. Karol Janicki pisze na ten temat, co następuje:

One of the perennial methodological problems concerns the dichotomy of view 
on the uniformity of research methods for all empirical sciences. Roughly, the 
dichotomy involves two conflicting claims. One is that all empirical sciences 
should employ the same research methods, and what is significant, the methods 
should be those of the natural sciences. The other claim is that the social scien-
ces, as opposed to the natural sciences, should seek their own methodological 
principles, as dictated primarily by their research object. The latter claim evol-
ves from the fact that at least some natural science methods have been found by 
many researches to be inapplicable to the study of man. It follows that a student 
of man must develop his own working procedures in addition to, and partly in 
place of, those employed by the natural scientist. (Janicki, 1982)

Trudno powiedzieć, dlaczego „ludzka natura” przedmiotu badań miałaby wymu-
szać tworzenie nowych metod w językoznawstwie, skoro nie czynią tego inne nauki. 
Na przykład medycyna czerpie obficie z biologii, a socjologia stosuje od lat metody 
statystyczne. Istotniejszą kwestią jest jednak pozorny, jak wyżej wspomniano, cha-
rakter powyższej opozycji. Każde badanie, nie tylko lingwistyczne, wymaga przecież 
pewnej ramy teoretycznej, która determinuje to, co w danym wypadku uważa się za 
istotne, a więc podlegające obserwacji i analizie. Rama teoretyczna pozwala wska-
zać jednostki relewantne lub ich najważniejsze cechy, określa sposób ich delimita-
cji. Przyjmując na przykład, iż konieczna jest segmentacja ciągu mowy na jednostki 
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odpowiadające leksemom, należy odwołać się do podstaw leksykologii, zastosować 
definicję leksemu, a także wskazać na te jego cechy, które powinny podlegać kwan-
tyfikacji lub parametryzacji.11 Jednak po zgromadzeniu danych i nadaniu im postaci 
liczbowej, możliwości teorii lingwistycznej wyczerpują się. Konieczne jest wtedy od-
wołanie się do ogólnie stosowanych metod statystyki, pozwalających między innymi 
na określenie parametrów pozycyjnych zbioru danych (średnia i rozrzut cechy), ko-
relacji lub innych związków elementów (matryca podobieństwa jednostek leksykal-
nych, łączliwość jednostek, mapa podobieństwa tekstów), a jeżeli uwzględniana była 
zmienna czasu, także charakterystyk dynamicznych opisujących oscylacje wartości 
parametrów w czasie (na podstawie tekstów generuje się tzw. szeregi leksykalne). Po-
wrót do pojęć stosowanej teorii lingwistycznej powinien nastąpić dopiero na etapie 
interpretacji, kiedy przetworzone dane liczbowe zostają przełożone na treść hipotez 
ujętych w system zdań.

W praktyce na metodę badawczą w pełnej postaci składają się więc dwie składowe: 
specyficzna dla danej dyscypliny lub teorii (może to być metoda filologiczna, metoda 
rekonstrukcji wewnętrznej, metoda strukturalistyczna w fonologii itd.) oraz ogólna, 
oparta na rachunku prawdopodobieństwa, statystyce matematycznej i różnych me-
todach numerycznych. O niespójności metodologicznej można mówić dopiero wów-
czas, gdy dochodzi do wymieszania teorii od siebie odległych, posługujących się nie-
kompatybilnym słownictwem i aparatem pojęciowym (przykładem takiego działania 
może być wyjaśnianie kategoriami fizyki teoretycznej struktury dzieła literackiego). 
W tym miejscu można także odwołać się do bliskich ludzkiej wrażliwości katego-
rii estetyki, określając czyste metodologicznie rodzaje uzasadnień jako „eleganckie”, 
przeciwstawiając je podejściom eklektycznym.

Kolejną istotną dla metodologii lingwistyki parą pojęć jest klasyczna opozycja 
i n d u k c j o n i z m u  i   d e d u k c j o n i z m u . Ten pierwszy kojarzyć należy z  po-
dejściem empirycznym i korpusowym, które ma charakter aposterioryczny. Oznacza 
to w praktyce, że formułowanie wniosków przez lingwistę musi zostać poprzedzone 
zgromadzeniem danych, ich przetworzeniem i  analizą. Przy podejściu dedukcjoni-
stycznym hipotezy formułowane są apriorycznie, ale w oparciu o racjonalne przesłan-
ki. Doświadczenie, czyli praca na korpusie, może być tylko ich weryfikacją.12

Przedstawione tu strategie mają charakter modelowy i w czystej postaci nie mogą 
być użyte w  badaniach lingwistycznych. Podejście indukcjonistyczne zakłada bo-
wiem możliwość rejestracji faktów stricte doświadczalnych, odartych z jakiejkolwiek 
otoczki teoretycznej. Jednak wbrew poglądom Koła wiedeńskiego nauka takich fak-
tów nie zna, ponieważ obserwacja oparta na biernej percepcji w postępowaniu na-
ukowym nie istnieje. Natomiast rejestracja (pamięciowa, techniczna) jakiejkolwiek 
obserwacji zakłada jej teoretyczną racjonalizację. Racjonalizacja procesu poznawcze-
go występuje zarówno przed obserwacją (zebraniem danych, odwołaniem się do kor-
pusu lub ankiety), ma wtedy charakter aprioryczny, jak i po niej, kiedy ma charakter 

11 Przez kwantyfikację należy rozumieć systematyczne i racjonalne zastępowanie cech elementów języka 
liczbami. Parametryzacja oznacza natomiast tworzenie liczbowych reprezentacji bardziej złożonych 
pojęć. Można więc kwantyfikować długość każdej jednostki językowej z  osobna, parametryzować 
można natomiast zbiór jednostek (korpus, tekst), wykorzystując do tego celu wcześniejszą kwantyfi-
kację (Pawłowski, 1977, 72–107).

12 Definicje użytych w powyższym akapicie pojęć, historię ich rozwoju oraz krytyczną dyskusję na ich 
temat znaleźć można między innymi w pracy Filozofia a nauka (Cackowski, 1987).
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aposterioryczny. Odnosząc się do racjonalizacji apriorycznej, można zauważyć, że 
korzystanie z korpusu tekstów musi założyć istnienie przedmiotu obserwacji, a więc 
j a k i c h ś  j e d n o s t e k  j ę z y k o w y c h  — zdań, leksemów, frazeologizmów, gło-
sek, fonemów, klas gramatycznych itd. — zdefiniowanych przed badaniem, a nie po 
nim. Można nieco przewrotnie dodać, że nawet korpusy określane przez ich twórców 
jako reprezentatywne dla całości języka, zawierające ustalone procentowo kompo-
nenty stylistyczne, są realizacją wcześniejszych teoretycznych założeń co do samego 
pojęcia reprezentatywności.13 Racjonalizacja aposterioryczna jest natomiast etapem 
oczywistym, polega na przetworzeniu danych obserwacyjnych, włączając w to dane 
pochodzące z introspekcji samego badacza, i dokonuje się zawsze w oparciu o okre-
śloną teorię, czyli jej pojęcia i prawa.

Stosowalność metody czysto dedukcyjnej w lingwistyce wydaje się także bardzo 
ograniczona z uwagi na ogromną presję wszechobecnych danych eksperymentalnych. 
Dedukcja jako metoda postępowania nauk formalnych (matematyki, logiki) może 
się sprawdzić jedynie w teorii języków sztucznych i/lub konstruowanych, niewyma-
gającej empirycznych weryfikacji. Są to jednak peryferie lingwistyki, a nie główny 
nurt jej zainteresowań. Jeżeli teoria mówi coś o rzeczywistym przedmiocie badań, 
a w lingwistyce tak się właśnie dzieje, konfrontacja jej sądów z rzeczywistością jest 
nieunikniona, nawet wówczas, gdy autorami owych sądów są największe autorytety 
nauki instytucjonalnej.

Kompromisowym rozwiązaniem sporu między podejściami indukcyjnym i  de-
dukcyjnym jest  f a l s y f i k a c j o n i z m . Za Karlem Popperem można przyjąć, że 
w naukach przyrodniczych, ale także w lingwistyce, weryfikacja nie jest dowodem 
prawdziwości hipotezy, co więcej dowodu takiego dostarczyć się nie da. Można je-
dynie wykazać, że na danym etapie rozwoju teorii pewna hipoteza jest najlepszą 
z możliwych, a więc spośród wielu teorii konkurujących ma relatywnie największą 
moc eksplanacyjną. Nawet bowiem jeżeli hipotezę zweryfikuje się pozytywnie n razy, 
zawsze mogą pojawić się nowe dane lub techniki, dzięki którym weryfikacja n + 1 
da wynik negatywny. Natomiast obalenie hipotezy jest podstawą jej definitywnego 
odrzucenia (por. Magee, 1998, 19–37; Chmielewski, 2003, 62–65; Amsterdamski, 
1987, 591).

Problemem metodologii językoznawstwa, pojawiającym się także podczas for-
mułowania hipotez, jest fakt, iż język jest tworem dynamicznym, zmieniającym się 
w czasie i przestrzeni, co praktycznie wyklucza formułowanie sądów deterministycz-
nych (por. Sambor, 1972, 13–14). Takim sądem byłoby na przykład stwierdzenie 
średnia długość wyrazu w  polszczyźnie, wyrażona w  morfemach, jest dokładnie 
taka, a nie inna, a to dlatego, że nie jest jasne, jak definiuje się polszczyznę, nie wia-
domo też, jak rozumie się pojęcie wyrazu.14 O dokładnych wartościach parametrów 
można mówić jedynie przy indukcji zupełnej, jednak wtedy zakres wnioskowania jest 
z góry ograniczony.

Powszechnie akceptowanym wyjściem z  tej sytuacji jest rezygnacja z determini-
stycznej wizji języka, polegająca na zastąpieniu kategorycznych sądów ogólnych są-

13 Mieści się w nim między innymi wiedza o wewnętrznym stylistycznym rozczłonkowaniu języka oraz 
pojęcie stabilności cech próby ze względu na jej długość.

14 Pojęcia „polszczyzny w ogóle” albo „polszczyzny ogólnej” są konstrukcjami teoretycznymi, które nie 
wytrzymują weryfikacji empirycznej.
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dami statystycznymi o zasięgu ograniczonym w czasie i przestrzeni. Sądy takie mają 
następującą postać: z  prawdopodobieństwem nie mniejszym niż p oczekiwać moż-
na, iż dana relacja zachodzić będzie w określonym czasie na typologicznie podobnym 
materiale, przy czym wartość p powinna być dostatecznie wysoka (Sambor, 1972, 
12–18; Hammerl, Sambor, 1990, 185–194). Próg tolerancji uznany w naukach spo-
łecznych i w  lingwistyce za wiarygodny wynosi 95 procent. Uznanie, iż jedynymi 
możliwymi twierdzeniami lingwistyki są sądy statystyczne o zasięgu ograniczonym 
w czasie i przestrzeni nie jest jednak dowodem postawy minimalistycznej badaczy ję-
zyka i słabości całej dyscypliny. Świadczy jedynie o tym, że natura przedmiotu badań, 
ujmowanego w całym swoim bogactwie i złożoności, wyklucza inne podejścia.

Skoro przedmiot badań musi pozostać niedookreślony, źródeł wiarygodności 
teoriotwórczego dyskursu językoznawczego powinno się szukać w metodologii ba-
dań ilościowych, wymuszającej rygor procedur badawczych przez pełne korzystanie 
z  narzędzi statystyki i  rachunku prawdopodobieństwa oraz metod numerycznych. 
Podejście takie, o ile stosowane jest w sposób konsekwentny, pozwala na naturalne 
przechodzenie od obserwacji jednostkowych do uogólnień, a następnie ujmowanie 
tychże w formę praw naukowych (por. Hammerl, Sambor, 1990; Köhler et al., 2005; 
Kułacka, 2008).

Argumenty przemawiające za stosowalnością w nauce o języku metod ilościowych 
są następujące:

 — język jest prymarnie systemem znaków, a sekundarnie elementów innego typu15, 
posiadającym na wszystkich poziomach analizy d y s k r e t n ą  r e p r e z e n t a c j ę 
dyskursywnego kontinuum (Pawłowski, 1977, 76–83),
 —możliwe jest przeprowadzenie poznawczo uzasadnionej segmentacji i kwantyfika-
cji danych językowych na poziomie tekstu i systemu,
 — kwantyfikacji podlega każda cecha języka, także jego warstwa semantyczna (por. 
Osgood et al., 1957),
 —możliwe i sensowne jest przetwarzanie numeryczne danych liczbowych reprezen-
tujących teksty i/lub system, prowadzące do budowania modeli matematycznych 
(funkcyjnych, probabilistycznych),
 —możliwa jest językoznawcza interpretacja wyników liczbowych i/lub modeli mate-
matycznych, które uzyskano, przekształcając za pomocą narzędzi numerycznych 
pierwotne dane obserwacyjne,
 —w  swoim normalnym funkcjonowaniu system językowy podlega działaniu m e -
c h a n i z m u  s a m o r e g u l a c j i , który powoduje, iż utrzymywana jest rów-
nowaga między nakładem energii wkładanej w  proces komunikowania a  jego 
efektywnością (zasada ta tłumaczy działanie statystycznych praw języka — por. 
Köhler et al., 2005; Kułacka, 2008),
 —mechanizm samoregulacji języka jest pochodną mechanizmu ekonomii wysiłku, 
występującego także w systemach biologicznych i społecznych,
 — skutkiem działania procesu samoregulacji jest kształtowanie formy języka na 
wszystkich poziomach analizy, obserwowane zarówno w synchronii, jak i w dia-
chronii (na przykład skracanie często używanych form językowych, określane jako 
nieregularny rozwój spowodowany frekwencją, por. Mańczak, 1988).

15 Chodzi o elementy składowe znaków (na przykład morfemy) oraz konstrukcje wieloznakowe (na przy-
kład zdania lub frazy).
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Konkluzję powyższych rozważań można ująć w stwierdzeniu, iż za niezbędne kry-
terium naukowości językoznawstwa należy uznać — oprócz spójnej, niesprzecznej 
i efektywnej poznawczo teorii języka — stosowanie metodologii opartej na ilościo-
wych, weryfikowalnych i  powtarzalnych procedurach badawczych. Mimo pewnej 
dozy redukcjonizmu poznawczego (w badaniach lingwistycznych nie sposób bowiem 
uwzględnić wszystkich zmiennych), ilościowe podejście wprowadza naukowy rygor, 
podnosi moc eksplanacyjną hipotez, stwarza też możliwość odkrywania praw ogól-
nych o charakterze interdyscyplinarnym, co sprawia, iż przynajmniej w pewnych ob-
szarach lingwistyka odchodzi od idiografii, przesuwając się w kierunku nauk nomo-
tetycznych (por. Cackowski, 1987; Krajewski, 1998).
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Modelowanie matematyczne 
w językoznawstwie. Na przykładzie 
statystycznych praw językowych
Agnieszka Kułacka
King’s College London

1. Wstęp

Modelowanie matematyczne jest techniką stosowaną w wielu dziedzinach nauki, prze-
de wszystkim w naukach ścisłych, gdzie języka matematyki używa się do opisania prob-
lemu i rozwiązania go na poziomie abstrakcyjnym. Uzyskane wyniki interpretuje się 
później w dziedzinie wyjściowej. Istotnym elementem budowania modelu jest uwzględ-
nienie w nim tylko istotnych elementów i pominięcie tych, które nie odgrywają w opi-
sywanym procesie zasadniczej roli. W  innych przypadkach celowo pomija się część 
zmiennych, by sprawdzić, jaki mają wpływ na przebieg obserwowanego zjawiska.

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się zastosowaniu modelowania matematycz-
nego w  językoznawstwie na przykładzie statystycznych praw językowych. Należy 
zaznaczyć, że nie jest to jedyny obszar w lingwistyce, gdzie wykorzystywane jest mo-
delowanie matematyczne. Stosuje się je również przy badaniu znaczenia w semantyce 
i pragmatyce formalnej czy też w analizie mowy w fonetyce i fonologii oraz innych 
dziedzinach językoznawczych.

Nasze rozważania rozpoczniemy od omówienia metody konstruowania prawa 
nauki, w którym stosuje się modelowanie matematyczne. Wprowadzimy Czytelnika 
w obszar badań synergetyki oraz pokażemy, że język jest systemem otwartym, co 
upoważnia nas do jego modelowania w paradygmacie językoznawstwa synergetycz-
nego. W  części szóstej przyjrzymy się prawu Menzeratha-Altmanna jako studium 
przypadku zastosowania modelowania matematycznego.

2. Metoda konstruowania prawa nauki

Podstawową metodą badawczą uprawianą przez przedstawicieli szkoły językoznaw-
stwa kwantytatywnego jest metoda hipotetyczno-dedukcyjna. Omówię ją na podsta-
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wie prac Nauka w oczach filozofa J. Kemeny’ego (Kemeny, 1967) oraz Pojęcie nauki 
i klasyfikacja nauk S. Kamińskiego (Kamiński, 1970). Metoda ta ma formę algoryt-
mu składającego sie z kilku etapów. Szczegółowy opis każdego z etapów poprzedzę 
grafem (rys. 1) ilustrującym przebieg powstawania prawa naukowego za pomocą me-
tody naukowej.

Konstrukcję prawa rozpoczyna się od sformułowania problemu, któremu podpo-
rządkowane jest gromadzenie faktów weryfikujących postawioną hipotezę. Efektem 
tego badania jest dostrzeżenie prawidłowości (1), które, jeśli ona istnieje, zamyka 
etap pierwszy. Problem stawia sie jako pytanie, które jest sformułowane:

serio (ani retorycznie, ani dydaktycznie), poprawnie (jest sensowne, jedno-
znaczne i  precyzyjne), trafnie (ani nie implikuje fałszywych założeń, ani nie 
prowadzi do fałszu), zasadnie (gdy na gruncie dotychczasowej wiedzy wziętej 
obiektywnie zachodzi wątpliwość, a przy tym pytanie to ma co najmniej dwie 
możliwe odpowiedzi) i rozstrzygalne (istnieje efektywny sposób okazania, że 
w zbiorze możliwych odpowiedzi właściwych na dane pytanie jest co najmniej 
jedna prawdziwa). (Kamiński, 1970: 166)

Dostrzeżenie prawidłowości jest pierwszą fazą rozwiązywania postawionego 
problemu, prowadzącą do sformułowania prawa nauki.

Następnie drogą indukcji powstaje pierwsza wersja prawa — prawo idealizacyjne 
(2). Indukcja jest rozumowaniem polegającym na wyprowadzaniu wniosków ogól-
nych z obserwacji jednostkowych. W prawie idealizacyjnym fakty pełnią rolę dru-
gorzędną, służą tylko do potwierdzenia konieczności zajmowania się zaobserwowa-
ną zależnością między zjawiskami. Zależność ta jest ujęta w formie hipotezy, której 
prawdziwość musi zostać zweryfikowana. W wyżej wspomnianej hipotezie wykorzy-
stuje się zmienne {x1 , x2 , …, xn} definiowalne w danej dziedzinie D, które wchodzą 
z sobą w pewną relację F, opisaną wzorem:

(1) ("x1 , x2 , …, xn  ∈ D) (C1 , C2 , …, Cw  → F (x1 , x2 , …, xn ) = constans),

gdzie C1 , C2 , …, Cw  to pewne warunki początkowe lub graniczne. Należy zauważyć, 
że dokonuje się uproszczeń, pomijając nieistotne na tym etapie warunki i okoliczno-
ści zachodzenia prawa, pozostawiając jedynie grupę C1 , C2 , …, Cw .

W etapie trzecim (3) dokonuje się wstępnej oceny prawa oraz jego interpretacji 
w  wyjściowej dziedzinie. Następnie dedukcyjnie wyprowadza się z  prawa konse-
kwencje empiryczne (4). Wnioskowanie dedukcyjne jest wnioskowaniem niezawod-
nym, w którym z prawdziwych przesłanek (tutaj są to założenia o charakterze hipo-
tetycznym) zawsze wynika prawdziwy wniosek.

Kolejnym etapem badań jest poddanie hipotezy testom. Projektuje się ekspery-
menty, których wynik wskaże na przyjęcie lub odrzucenie prawa idealizacyjnego (5a). 
Dokonuje się też faktualizacji prawa (5b), polegającej na uwzględnieniu zaobserwo-
wanych faktów i  aktualizacji relacji F, jeśli empiria nie potwierdza dedukcyjnego 
rozumowania. 

Etap piąty zamknięty jest pętlą algorytmu, czyli powtarza się kolejno jego pod-
etapy, (5a)–(5b)–(5c), aż do uzyskania zadowalających wyników. Po dokonaniu do-
statecznej liczby testów prawo faktualne (5c) przyjmuje się i dołącza do istniejącego 
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„gmachu” wiedzy, zachowując zasadę koherencji, tj. niesprzeczności z dotychczaso-
wą wiedzą (6).

Postawienie problemu

Gromadzenie faktów

(1) Dostrzeżenie prawidłowości

Indukcja

Warunki prawa

(2) prawo idealizacyjne

(3) Ocena prawa i interpretacja

(4) Dedukcja

(5a) Eksperyment

(5b) Faktualizacja prawa

(5c) prawo faktualne

(6) PRAWO NAUKI

(7) modelowanie matematyczne

Rysunek 1. Konstrukcja prawa nauki

Fakultatywnym etapem siódmym może być modelowanie matematyczne (7) 
w sensie węższym1, które składa się z kolejnych podetapów (rys. 2).

Prawo nauki zostaje przełożone na język matematyki, czyli relację F zapisuje się 
za pomocą odpowiednich wzorów (7a). Przeprowadza się badania empiryczne (7b) 
i  wyniki porównuje (7d) z  danymi teoretycznymi uzyskanymi z  obliczeń dokona-
nych dzięki zastosowanym wzorom matematycznym (7c). Jeśli wyniki empiryczne 
znacznie różnią się od danych teoretycznych, wzór poprawia się (7e) i powtarza się 
podetapy (7b)–(7c)–(7d)–(7e), aż do uzyskania zadowalających rezultatów. Ostatnim 
podetapem jest sporządzenie raportu z badań i zaproponowanie wzoru opisującego 
prawo nauki (7f).

1 Cały proces konstrukcji prawa nauki można również nazwać modelowaniem matematycznym (w sen-
sie szerszym).
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(7a) Wzór wyjściowy

(7b) Badanie empiryczne

(7c) Dane teoretyczne

(7d) Porównanie empirii i teorii

(7e) Udoskonalenie wzoru

(7f) wzór opisujacy prawo nauki

Rysunek 2. Modelowanie matematyczne

Opisana w tym rozdziale metoda jest pozytywną weryfikacją prawa, zwaną też jego 
konfirmacją. Inną procedurą stosowaną w nauce jest falsyfikacja teorii nauk, czyli wy-
kazanie fałszywości hipotez. Celem tej procedury jest odrzucenie danej teorii nauk. 
Falsyfikowanie hipotez pretendujących do pozycji prawa nie jest odpowiednią metodą 
badania, ponieważ na etapie (1) nastąpiło już dostrzeżenie prawidłowości, którą się póź-
niej konfirmuje, poprawia lub odrzuca, jeśli dalsze badania jej nie potwierdzają.

3. Synergetyka

W roku 1983 Hermann Haken zapoczątkował badania w nowej dziedzinie nauki, 
którą nazwał synergetyką od greckich słów sin „wspólny” i ergos „działanie”. Na-
ukowcy uprawiający synergetykę, zajmują się odpowiedzią na pytanie, czy istnie-
ją ogólne prawa lub zasady rządzące procesami w  systemach samoorganizujących 
się — takich, jakimi są systemy otwarte. Celem synergetyki jest znalezienie i  opis 
tych praw, zakładając, że istnieją one niezależnie od rodzaju systemu: od społeczno-
ści ludzkich po podgrzane ciecze.

Badania synergetyczne, według Hakena (1998), należy rozpocząć od odpowied-
niego opisu stanu systemu. Opis ten zależy od poziomu, jaki chcemy badać: czy in-
teresuje badacza poziom indywidualnych elementów systemu i ich interakcji, czy też 
grup elementów i procesów zachodzących między nimi. Jako przykład Haken podaje 
ruch przechodniów. Można śledzić wędrówkę każdego z nich z osobna na pewnym 
odcinku chodnika. Można badać średnią liczbę przechodniów i  ich prędkość cho-
dzenia na pewnej przestrzeni chodnika. Można też obserwować wzory zachowań 
przechodniów, np. czy ruch jest jednostronny, dwustronny, czy też chaotyczny (por. 
Haken, 1998: 59–60).

Synergetyka zajmuje się również badaniem sytuacji, kiedy zachowanie się systemu 
zmienia się jakościowo przy zmianie parametrów kontrolnych. Parametry kontrolne 
są to wielkości zewnętrzne wpływające na działanie systemu, ale na pewien określony 
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czas dla tego systemu stałe. W przykładzie z przechodniami parametrem kontrolnym 
może być szerokość wejścia do stacji metra lub liczba przechodniów wchodzących 
i wychodzących. Na skutek zmiany parametru kontrolnego system zmienia strukturę 
dzięki możliwości samoorganizacji (por. Haken, 1998: 60).

W  wielu wypadkach zachowanie systemu może być reprezentowane przez kilka 
wielkości kolektywnych, nazywanych parametrami porządku. Wystarczy obserwo-
wać ich zachowanie zamiast zachowania wszystkich elementów systemu; zjawisko to 
nosi nazwę kompresji informacji. Parametry porządku nie tylko reprezentują, ale rów-
nież determinują zachowanie się elementów systemu (por. Haken, 1998: 60). Przykła-
dem parametrów porządku mogą być pracownicy metra. W czasie godzin szczytu na 
stacjach metra w Londynie pojawiają się na peronach dodatkowi pracownicy, którzy 
przez megafon instruują pasażerów, by zanim wsiądą, pozwolili wysiąść, by zajmowali 
całą możliwą przestrzeń w pociągach itd. Obecność tych pracowników jest z kolei 
generowana przez liczbę pasażerów. Mówimy tu więc o przyczynowości cyrkularnej, 
która w ogólnej teorii systemów nazywa się informacją zwrotną (por. Haken, 1998: 
60–61). Warto zauważyć, że parametry porządku wykazują znacznie mniejszą podat-
ność na zmiany niż każdy pojedynczy podsystem (Fleischer, 2002: 139).

4. Język jako system otwarty

Czy język jest systemem? Język jest uporządkowanym wewnętrznie układem znaków 
posiadających określoną strukturę i wchodzących z  sobą w reakcje. Ponadto język 
wchodzi w  reakcje ze swoim środowiskiem, którym może być myśl ludzka. Nowe 
znaki są dodawane przez użytkowników, a inne wychodzą z użycia. Język jest więc 
nie tylko systemem, ale jest systemem otwartym, wymieniającym energię ze swoim 
środowiskiem.

Wymiana energii, materii lub informacji systemu językowego ze swoim środowi-
skiem, czyli użytkownikami języka, podobnie jak inne systemy otwarte, charakte-
ryzuje sie negatywną entropią, informacją zwrotną, homeostazą, różnicowaniem, 
ekwifinalnością. Przyjrzymy się każdej z tych cech z osobna.

Negatywna entropia powoduje, że zachowany jest porządek w  systemie. Ostat-
nie badania nad językiem (por. Köhler, 1993, Köhler, 2005) wykazały, że język jest 
również systemem samoregulującym i posiadającym parametry porządku. Są nimi: 
(1) minimalizacja wysiłku produkcji informacji, (2) minimalizacja wysiłku pamięci, 
(3) minimalizacja wysiłku dekodowania informacji. Efektem działania dwóch pierw-
szych parametrów byłoby maksymalne podobieństwo pomiędzy znakami języka. 
Wpływają więc one na ograniczenie inwentarza znaków. Istnienie trzeciego parame-
tru powoduje poszerzenie zasobu znaków.

System językowy nieustannie monitoruje komunikację, by zabezpieczyć osiągnie-
cie jej celu przez użytkowników. Wysyłany komunikat językowy trafia do recepto-
rów (narządy słuchu bądź/i wzroku), które przesyłają informację do mózgu. Mózg 
interpretuje informację i wysyła odpowiedź do efektorów (narządy mowy bądź/i ru-
chu). Stanowi to część informacji zwrotnej na temat tego, czy cel komunikacji został 
osiągnięty. W  tym kontekście doskonale widać, na czym polega wymiana materii 
systemu językowego ze środowiskiem, czyli jego użytkownikami. Język dostarcza 
materiału do wyrażenia myśli, natomiast użytkownicy potrafią wpływać na ten ma-
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teriał, powodując jego zmiany, które — jeśli są zaakceptowane poprzez użycie przez 
większość — stają się zmianami trwałymi.

Inną cechą charakterystyczną wymiany materii języka z użytkownikami jest ho-
meostaza, czyli zdolność do utrzymania stanu równowagi dynamicznej języka, w któ-
rym zachodzą procesy zmian. Jakiejkolwiek natury są zmiany językowe, czy dotyczą 
gramatyki, czy słownictwa, system zachowuje równowagę i jest w stanie sprostać tym 
samym zadaniom komunikacyjnym.

Różnicowanie elementów języka czy jego podsystemów oznacza, że wyspecjali-
zowane jednostki pełnią określone funkcje w procesach zachodzących w systemie. 
Poziom fonetyczny języka odpowiada między innymi za zmiany fonetyczne. Na 
poziomie morfologicznym mamy do czynienia z odmianą części mowy, derywacją 
nowych słów z już istniejących w języku. Procesy, jakie zachodzą na poziomie leksy-
kalnym, to tworzenie nowych słów i zapożyczenia słownikowe z innych języków. Za 
zapożyczenia struktur gramatycznych odpowiada poziom składniowy. Na poziomie 
semantycznym odbywa się tworzenie pojęć i nowatorskie wykorzystanie istniejących 
słów. Poziom pragmatyczny to przede wszystkim dodatkowe asocjacje użytkowni-
ków, powstałe dzięki wykorzystywanym jednostkom języka. Są to oczywiście tylko 
wybrane procesy zachodzące na każdym z tych poziomów.

Ostatnią z  wymienionych wyżej cech charakterystycznych systemu językowego 
jest jego ekwifinalność, czyli zasada mówiąca, że do tego samego stanu końcowego 
system może dojść z różnych stanów początkowych. Istnienie ekwifinalności wyjaś-
nia, dlaczego nie znaleziono dotychczas odpowiedzi na pytanie, jak powstał język. 
Wszystkie teorie dotyczące początków języka mają taką samą moc eksplanacyjną jego 
stanu obecnego.

5. Statystyczne prawa językowe

Dzięki izomorfizmowi nauk oraz założeniu, że język jest systemem otwartym, bada-
nia w paradygmacie synergetycznym można przenieść na grunt badań nad językiem. 
Korzystając z tego faktu, Reinhard Köhler (1993, 2005) zaprezentował metodę mo-
delowania języka w tym paradygmacie. Składa się ona z sześciu etapów. W pierw-
szym formułuje się aksjomaty: język jest systemem samoorganizującym się i samo-
regulującym. Inne aksjomaty to parametry porządku, na przykład: minimalizacja 
wysiłku produkcji informacji, minimalizacja wysiłku pamięci, minimalizacja wysiłku 
dekodowania informacji. Drugi etap to decyzja, które z poziomów czy elementów 
systemu należy opisać na potrzeby bieżących badań. W kolejnym etapie badacz sta-
wia hipotezy dotyczące: wpływu jednych elementów lub poziomów systemu na inne, 
tego, jakie są tego konsekwencje, efekty i  interrelacje między nimi. Etap czwarty 
i piąty to poszukiwanie i dobór odpowiednich funkcji matematycznych, by oddać 
te relacje między elementami lub poziomami systemu. W ostatnim etapie funkcje te 
poddawane są rygorystycznym testom empirycznym.

Jak można zauważyć, porównując etapy trzeci do szósty metody opisanej przez 
Köhlera z metodą konstruowania prawa nauki, są one analogiczne. Opisana przeze 
mnie w części drugiej metoda konstruowania prawa nauki jest może bardziej szcze-
gółowa i kompletna. Nie jest to zaskakujące, ponieważ założony izomorfizm między 
naukami odpowiada też za stosowanie tych samych technik. Ważny jest tutaj fakt, że 
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uzasadnia to poszukiwanie praw językowych oraz metodę ich konstruowania. Ak-
sjomat mówiący, że język jest przede wszystkim systemem, daje możliwość korzysta-
nia z matematycznej definicji systemów. Równanie różniczkowe dotyczące wpływu 
jednych elementów systemu na inne wykorzystują między innymi wzory opisujące 
prawo Menzeratha-Altmanna.

6. Prawo Menzeratha-Altmanna. Studium przypadku

Prawo Menzeratha-Altmanna (dalej: prawo MA) zostało po raz pierwszy dostrzeżone 
przez francuskiego językoznawcę A. Grégoire’a  pod koniec XIX wieku. Jednakże 
inni językoznawcy nie znali tej prawidłowości dopóki nie została ona opisana i sfor-
mułowana dla fonologii przez Paula Menzeratha w 1928 roku. Menzerath zauważył 
dwie zależności: (a) „im krótsza jest głoska, tym dłuższa jest związana z nią całość 
[czyli jednostka, w jakiej występuje]” (Menzerath, 1928: 104) oraz (b) „że trzysylabo-
we słowo z ośmioma głoskami trwa relatywnie dłużej niż trzysylabowe słowo z dzie-
więcioma lub więcej głoskami [czyli im więcej głosek w wyrazie, tym są one krótsze]” 
(Menzerath, 1928: 104). Następnie odkrył on, że im dłuższe jest słowo, tym krótsze 
są jego sylaby (Altmann, 1980). Wreszcie w roku 1954 uogólnił to statystyczne prawo 
fonologiczne na cały system językowy. Wzajemną relację między składnikiem a ca-
łością, wyrażoną prawem Menzeratha-Altmanna, można ująć w następujący sposób 
(Menzerath, 1954, cyt. za Hammerl, Sambor, 1993: 23):

(2) im dłuższa konstrukcja językowa, tym krótsze są jej składniki.

Prawem MA zajmowano się na wielu poziomach języka: na poziomie fonologicz-
nym, gdzie prawo to odkryto, poprzez poziom morfologiczny, składnię, semantykę 
oraz na poziomie dyskursu. W poniższych częściach prześledzimy modelowanie ma-
tematyczne w  sensie szerszym, zastosowane przy konstrukcji prawa nauki. Prawo 
MA badałam na poziomie składni, czyli potwierdziłam, że statystycznie im dłuższe 
jest zdanie złożone, tym krótsze są jego zdania podrzędne.

6.1. Metoda badań nad prawem MA

Po dostrzeżeniu prawidłowości, które zakończyło etap pierwszy badań nad prawem MA, 
opracowano metodę badań, udoskonaloną przeze mnie i szczegółowo opisaną w Kuła-
cka (2008) i Kułacka (2009c). Polega ona na wykorzystaniu współczynnika korelacji 
rangowej Spearmana w  celu potwierdzenia zaobserwowanej prawidłowości. Współ-
czynnik ten stosuje się w badaniach nad korelacją hierarchii ujętej rangami. Mamy tu 
do czynienia z hierarchią długości zdań złożonych i hierarchią zdań podrzędnych.

Same badanie nad prawem MA przeprowadzane było dwuetapowo. Pierwszy etap 
stanowiły badania wstępne, po wykonaniu których postawiłam hipotezy dotyczą-
ce warunków zachodzenia prawa oraz współczynników występujących we wzorze 
opisującym prawo. Badania właściwe (drugi etap) potwierdziły pięć z postawionych 
hipotez i odrzuciły szóstą. Ten etap indukcyjny poprzedził następny, w którym do-
strzegłam początkowe oraz graniczne warunki prawa C1 , C2 , …, Cw , by prawo za-
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chodziło. Należy wspomnieć, że po ograniczeniu zakresu zachodzenia prawa przez 
wspomniane wyżej warunki, prawo zachodziło na badanych tekstach.

6.2. Warunki prawa

Warunkiem początkowym zachodzenia prawa jest badanie zamkniętych odcinków 
tekstów. Mam tu na myśli rozdziały książek w przypadku badań nad tekstami pisa-
nymi. Wykazałam, że jeśli analizuje się przypadkowy zbiór zdań, prawo MA nie za-
chodzi. Innym warunkiem początkowym, który ogranicza zakres zachodzenia praw 
statystycznych jest wielkość próby. Prawo nie zachodzi dla stosunkowo krótkiego 
odcinka tekstu. Odkryłam dla prawa MA, że długość minimalnego odcinka tekstu, 
na którym prawo działa w  składni, zależy także od struktury składniowej tekstu, 
a nie tylko od liczby przebadanych zdań. Jeśli mamy tekst charakteryzujący się dużą 
liczbą zdań pojedynczych rozwiniętych oraz zdań wielokrotnie złożonych, to prawo 
zachodzi na krótszym odcinku tekstu niż w przypadku tekstu o uboższej strukturze 
składniowej. Moje badania przeprowadzałam porównawczo na tekstach literackich 
i  naukowych. Pozwoliło mi to na dostrzeżenie kolejnego warunku początkowego: 
długość minimalnego odcinka tekstu, dla którego prawo zachodzi dla tekstów na-
ukowych jest mniejsza niż dla tekstów literackich.

W czasie moich badań właściwych odkryłam również jeden warunek graniczny zacho-
dzenia prawa MA. Może ono nie zachodzić dla tekstów, których długość zdań jest mniej-
sza od pewnej wartości. Wartość ta jest różna dla języka angielskiego i polskiego.

Warunki prawa MA, szczegółowo opisane w Kułacka (2009a), pozwoliły na zapropo-
nowanie prawa idealizacyjnego, w formie powyższego wzoru (1). Kolejnym etapem mo-
delowania matematycznego jest interpretacja prawa w dziedzinie wyjściowej, czyli języ-
koznawstwie. Zostanie ona przeprowadzona przy wsparciu o psycholingwistykę.

6.3. Interpretacja prawa

Interpretację prawa MA omówię pokrótce na poziomie składni. Załóżmy, że mamy 
od czynienia ze zdaniem złożonym. Elementy informacji, jakie składają się na całość 
sensu wyrażonego przez zdanie, to liczba wyrazów, złożoność sposobu ich wypowia-
dania, złożoność morfologiczna i  semantyczna wyrazów, złożoność połączeń syn-
taktycznych między nimi oraz złożoność połączeń syntaktycznych między zdaniami 
składowymi. Dla każdego z wymienionych tu elementów informacji zarezerwowany 
jest pewien poziom aktywacji. Liczba wszystkich aktywacji przebiegających jedno-
cześnie nie może przekroczyć maksymalnego zakresu, czyli pojemności pamięci ope-
racyjnej. Jeśli więc dla aktywacji złożoności połączeń syntaktycznych między zdania-
mi składowymi zarezerwowana jest większa cześć pamięci operacyjnej, mniejsza jej 
cześć może być przeznaczona na pozostałe elementy informacji, w tym na złożoność 
połączeń syntaktycznych między wyrazami oraz liczbę wyrazów wykorzystanych 
w zdaniach składowych. Z tym ostatnim elementem związane są: złożoność sposobu 
wypowiadania wyrazów oraz ich złożoność morfologiczna i semantyczna. Wyjaśnia 
to konieczność zachodzenia prawa Menzeratha-Altmanna dla składni: im bardziej 
złożone zdanie, tym mniej złożone są zdania składowe (Kułacka, 2009b).
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Wiemy teraz, dlaczego prawo nie zachodziło, gdy pomijało się warunek graniczny. 
Jeśli długość zdań złożonych nie przekracza pewnej wartości, czyli są one na tyle 
krótkie, że nie obciążają pamięci krótkoterminowej, to prawo może nie zachodzić. 
Warunek ten jest konieczny. Cały zespół dotychczas odkrytych warunków okazuje 
się wystarczający, by dedukcyjnie wyprowadzić konsekwencje empiryczne, czyli hie-
rarchię zdań składowych odpowiadającą hierarchii zdań złożonych, ujętą w formie 
prawa MA. Potwierdziły je dalsze eksperymenty wchodzące w skład badań właści-
wych. Prawidłowość okrytą pod koniec XIX wieku można włączyć w system praw 
nauki.

6.4. Wzory opisujące prawo

Jak wspomniałam w części drugiej, fakultatywnym etapem siódmym jest modelo-
wanie matematyczne w sensie węższym, czyli znalezienie modelu matematycznego 
opisującego prawo. Gabriel Altmann (1980) wyprowadził z  postawionych założeń 
dotyczących relacji między zmianą długości składnika a jego długością, a także mię-
dzy wartością tej relacji a długością konstrukcji językowej, równanie różniczkowe. 
Równanie to rozwiązał metodami rachunku różniczkowo-całkowego i uzyskał model 
opisujący prawo. Jest to model właściwy dla jednostek ciągłych. Dla danych dyskret-
nych uzyskano alternatywny model, rozwiązując początkowe równanie za pomocą 
równań rekurencyjnych (Kułacka, Mačutek, 2007).

W mojej analizie badań właściwych porównałam dane empiryczne i teoretyczne. 
Były one w zadowalający sposób do siebie zbliżone. We wzorze dla danych dyskret-
nych, właściwym dla badań przy jednostkach będących liczbą wyrazów i liczbą zdań 
składowych, pojawiają się współczynniki y(1), czyli długość zdania pojedynczego, 
oraz b, który odpowiada za zmiany struktury składniowej tekstu wraz z wydłuża-
niem badanego odcinka tekstu. Im jest on mniejszy (należy zauważyć, że przyjmuje 
on wartości ujemne), tym zmiany te są większe. W czasie badań właściwych potwier-
dziłam dwie hipotezy dotyczące wartości tych współczynników. Wartość współczyn-
nika y(1) dla tekstu literackiego jest mniejsza od 10, a dla tekstów naukowych więk-
sza od 10. Wartość współczynnika b dla tekstów literackich jest większa od –0,11, 
a dla tekstów naukowych mniejsza od –0,11. Wartość współczynnika y(1) jest więk-
sza w języku angielskim (językach izolujących?) niż w języku polskim (językach flek-
syjnych?), natomiast wartość współczynnika b jest, w granicach błędu statystycznego, 
stała dla danego tekstu i niezależna od języka2.

7. Wnioski końcowe

Na przykładzie prawa MA prześledziliśmy proces konstrukcji prawa nauki w języko-
znawstwie, które nazwać można modelowaniem matematycznym w sensie szerszym. 
W literaturze naukowej dotyczącej prawa MA istnieją przykłady jego zastosowania 
w innych dziedzinach nauki: w genetyce, prymatologii, muzykologii i innych. Można 
więc pokusić się o stwierdzenie, że prawo MA jest jednym z ogólnych praw rządzą-

2 Zob. szczegóły w Kułacka, 2009a.
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cych procesami w  systemach samoorganizujących się (por. część trzecia). Procesy 
opisane w części szóstej dotyczą tworzenia zdań złożonych w  systemie otwartym, 
jakim jest język. Prawo MA jest zapewne jednym z najlepiej zbadanych statystycznych 
praw językowych. Istnieje bogata literatura na jego temat. Miejmy nadzieję, że inne 
statystyczne prawa językowe doczekają się podobnego zainteresowania i okaże się, 
że one również wykraczają swoim zasięgiem poza dziedzinę językoznawstwa.
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Automatyczne wydobywanie  
wiedzy o semantyce języka naturalnego 
z korpusów tekstu1

Maciej Piasecki
Politechnika Wrocławska

1. Geneza automatyzacji

W tytule pracy zawarte jest twierdzenie odwołujące się do założenia, że automatycz-
ne wydobywanie wiedzy o semantyce języka naturalnego jest możliwe i przydatne. 
Pytanie, czy jest tak w rzeczywistości? Znaczenie wyrażeń językowych lub, co gorsza, 
wypowiedzi jest zjawiskiem złożonym i mocno powiązanym z szeroko rozumianym 
kontekstem ich wystąpienia. W przypadku wypowiedzi językowej zapisanej w posta-
ci fragmentu tekstu w korpusie2, dostępna wiedza o jej kontekście użycia jest bardzo 
uboga, np. często znamy autora, ale sytuacja, adresat, czas, miejsce itd. są zwykle 
nieokreślone lub określone bardzo nieprecyzyjnie. Rodzą się pytania, jak bardzo 
ogranicza to możliwość poznania znaczenia wyrażeń językowych poprzez analizę 
zawężoną do zapisów wypowiedzi językowych zawartych w korpusach tekstu, oraz 
w  jakich zastosowaniach i obszarach tak pozyskana wiedza o znaczeniu może być 
pomocna?

Mając na uwadze powyższe uzasadnione wątpliwości, rozpocznijmy od krótkiej 
analizy, dlaczego warto podejmować wysiłki nad opracowywaniem metod automa-
tycznego wydobywania wiedzy o znaczeniu z korpusów tekstu. Przez automatyczne 
wydobywanie wiedzy rozumieć będziemy proces pozyskiwania wiedzy, realizowany 
przez program komputerowy, którego działanie nie wymaga ingerencji człowieka.

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w  latach 2005–2012 przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego jako projekty badawcze nr 3 T11C 018 29 oraz N N516 068637. Chciałbym 
bardzo podziękować za cenne uwagi do wcześniejszych wersji niniejszej pracy: dr Elżbiecie Hajnicz, dr 
Agnieszce Piaseckiej, dr Ewie Rudnickiej, prof. dr hab. Piotrowi Stalmaszczykowi oraz dr Robertowi 
Trypuzowi.

2 W niniejszej pracy będziemy używać pojęcia korpus w szerokim znaczeniu, jako obszerny zbiór teks-
tów reprezentujących przykłady użycia języka naturalnego (por. McEnery, 2003; Lewandowska-To-
maszczyk, 2005).
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Jedynym źródłem danych, jakie dostarczamy do programu, są korpusy tekstu, co 
oznacza, że program z założenia nie wykorzystuje gotowych już źródeł wiedzy opi-
sujących semantykę języka naturalnego, takich jak np. leksykony semantyczne czy 
też sformalizowane opisy znaczenia konstrukcji językowych. W przypadku progra-
mu, który by korzystał z istniejącego już źródła wiedzy semantycznej, a tak będzie 
w  przypadku systemu rozszerzającego istniejący tezaurus omawianego w  sekcji 7, 
oczekujemy, że program na podstawie korpusów tekstu rozszerzy początkowy zasób 
wiedzy, np. o opis znaczenia słów, które nie występowały w tezaurusie dostarczonym 
do programu na starcie. Rezultatem procesu wydobywania powinna być wiedza opi-
sująca wybrane aspekty semantyki wyrażeń językowych, wyabstrahowana z dostęp-
nych danych (np. z wystąpień wyrażeń językowych w korpusie) i zapisana w formie 
określonej przez przyjęty model opisu (inaczej formalizm opisu).

Już na tym etapie wyłaniają się dwie istotne przyczyny, dla których scharakteryzo-
wany powyżej proces automatycznego wydobywania wiedzy semantycznej może być 
przydatny. Pierwsza ma charakter zewnętrzny w stosunku do lingwistyki, a zarazem 
utylitarny. W różnych zastosowaniach technologii przetwarzania języka naturalne-
go, np. w ramach systemów inteligentnego wyszukiwania i wydobywania informacji, 
bardzo pomocne są wielkie słowniki opisujące znaczenia poszczególnych słów. Po-
żądane jest, aby stosowany w przetwarzaniu tekstu słownik zapewniał jak najwięk-
sze pokrycie słownictwa występującego w danej dziedzinie, najlepiej bliskie 100%, 
w tym opis słownictwa specjalistycznego, oraz by był na bieżąco aktualizowany wraz 
ze zmianami w  stosowanej terminologii. Budowa, a następnie nieustanna aktuali-
zacja takiego słownika byłaby bardzo pracochłonna. Metody automatyczne, gdy są 
zastosowane w oparciu o duże korpusy tekstu, które relatywnie łatwo można zebrać 
w dobie elektronicznych mediów, mogą wspomóc budowanie słowników tego typu 
lub nawet mogą być zastosowane do automatycznego generowania pewnego rodzaju 
słownika bezpośrednio z danych korpusowych.

Druga istotna przyczyna przemawiająca za rozwijaniem metod automatycznych to 
potencjalna szansa uzyskania innej perspektywy w spojrzeniu na semantykę języka 
naturalnego. Metody automatyczne mogą dać obraz semantycznych zjawisk języko-
wych w skali masowej. Obraz taki jest uzyskiwany w sposób obiektywny (w zakresie 
sposobu wytworzenia) z dużego zbioru danych i zależny wyłącznie od tego dostarczo-
nego zbioru danych, czyli korpusu. Uzyskany model (sformalizowany opis znaczenia) 
może pokazać zależności semantyczne pomiędzy wyrażeniami językowymi — rodzaj 
struktury semantycznej, która jest często widoczna dopiero po przyjęciu globalnej 
i ilościowej skali analizy. Stąd też metody automatyczne są potencjalnie użytecznym 
narzędziem w badaniach lingwistycznych.

2. Formalizacja opisu znaczeń leksykalnych

Każdy program komputerowy czy system informatyczny, niezależnie od zastosowa-
nego sposobu jego konstrukcji (np. języka programowania), jest rodzajem automatu 
opierającego swoje działanie o skończony zbiór prostych operacji, które może wyko-
nać, i stanów, w których może się znaleźć. Automat taki realizowany jest fizycznie 
poprzez stany wewnętrzne układów elektronicznych komputera. Oznacza to, że cały 
proces automatycznego wydobywania wiedzy semantycznej musi być opisany w spo-
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sób sformalizowany, tak aby możliwe było jego przełożenie na działania w obrębie 
programu, czyli precyzyjnie określone zmiany stanów automatu. Program kompute-
rowy definiowany jest poprzez podanie:

 — precyzyjnej, formalnej definicji danych wejściowych,
 — precyzyjnej, formalnej definicji rezultatu działania (wyjścia) — zarówno formatu, 
jak i warunków, jakie ma spełniać
 — oraz, ostatecznie, poprzez napisanie kodu programu określającego sposób prze-
prowadzenia operacji generujących rezultat zgodnie ze zdefiniowanymi warunka-
mi na podstawie danych wejściowych.
W konstrukcji metody automatycznego wydobywania wiedzy semantycznej mu-

simy zawsze założyć pewien sformalizowany sposób opisu tej wiedzy, tzn. musimy 
precyzyjnie określić metajęzyk, którym będziemy się posługiwać. Do opisu wiedzy 
semantycznej jako metajęzyka możemy użyć dowolnego języka, nawet języka natu-
ralnego, jednak musimy w sformalizowany sposób określić, jak będziemy się nim po-
sługiwać, np. jak będziemy konstruować wyrażenia opisujące znaczenia. Co więcej, 
musimy później precyzyjnie opisać3, jak wyrażenia opisujące znaczenia będą budo-
wane na podstawie danych wejściowych pozyskanych z korpusu.

Sformalizowany opis znaczenia wypowiedzi językowej opiera się w  większości 
przypadków na schemacie translacji wyrażeń językowych do wyrażenia zapisanego 
w wybranym formalnym języku reprezentacji znaczenia (zob. np. Piasecki, 2004). 
Procedura translacji może uwzględniać również kontekst użycia wyrażenia językowe-
go w ramach danej wypowiedzi, czyli opisywać, w szerszy lub węższy sposób, różne 
aspekty znaczenia, wkraczając nawet w obszary pragmatyki. Zarówno język repre-
zentacji znaczenia, jak i sposób translacji są ustalane arbitralnie w ramach przyjętej 
teorii semantycznej. Najczęściej język reprezentacji znaczenia jest rodzajem języka lo-
gicznego, a reprezentację semantyczną zdania lub tekstu stanowią formuły logiczne. 
Automatyczne wydobywanie wiedzy semantycznej w odniesieniu do poziomu tekstu 
czy zdania oznaczałoby automatyczną konstrukcję metody translacji wyłącznie na 
podstawie danych zebranych z korpusu. Nie są szerzej znane próby rozwiązania tak 
postawionego problemu na skalę praktyczną, tj. dla znaczącego podzbioru języka na-
turalnego. Stosowane metody automatycznego wydobywania opisów semantycznych 
wyrażeń językowych o wewnętrznej strukturze składniowej, tzn. wyrażeń zbudowa-
nych z więcej niż jednej jednostki leksykalnej, ograniczają się jedynie do:

 — przyjęcia założenia schematu predykatowo-argumentowej budowy wyrażenia4,
 — scharakteryzowania ograniczeń dotyczących własności syntaktycznych i kategorii 
semantycznych (stosowana jest różnorodna terminologia, por. sekcja 8) wyrażeń 
językowych wypełniających poszczególne pozycje argumentowe określonych wy-
rażeń predykatywnych (np. czasowników) — w przypadku kategorii semantycz-
nych, raczej należy mówić o preferowanych kategoriach niż ściśle ograniczonych 
zbiorach dla poszczególnych pozycji.

3 Wymagany stopień precyzji w posługiwaniu się metajęzykiem bardzo utrudnia zastosowanie języka na-
turalnego w tej roli, np. konieczne byłoby precyzyjne opisanie znaczeń słów i reguł ich łączenia, czyli 
de facto wykonania tego samego, do czego chcemy wykorzystać język naturalny. Spowodowane jest to 
koniecznością manipulowania wyrażeniami metajęzyka poprzez program — rodzaj automatu.

4 Wyrażenie o  budowie predykatowo-argumentowej jest konstruowane wokół głównego elemen-
tu — elementu predykatywnego (np. czasownika), który otwiera określoną liczbę pozycji argumento-
wych (np. wypełnianych przez rzeczowniki lub frazy przyimkowe).
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Do powyższego zagadnienia wrócimy w  sekcji 8. Tam też pokrótce omówione 
zostaną stosowane metody. W  dalszej części pracy skoncentrujemy jednak uwagę 
przede wszystkim na metodach automatycznego wydobywania opisów znaczenia 
wyrażeń językowych, które są zawarte w  słownikach, tj. jedno- i wielosłowowych 
jednostek leksykalnych.

Z uwagi na różnorodność stosowanej terminologii przyjmijmy na potrzeby niniej-
szej pracy następujące definicje:

 — lematem nazywać będziemy morfologiczną formę wyrazową wybraną jako repre-
zentant całej grupy form wyrazowych tej samej klasy gramatycznej, w rozumieniu 
Przepiórkowskiego (2004), opisywanych przez wspólny zbiór kategorii gramatycz-
nych i różniących się jedynie co do wartości przyjmowanych dla poszczególnych 
kategorii, np. program jako reprezentant grupy: programu, programie, progra-
mach… lub maszyna parowa (wielowyrazowy lemat) jako reprezentant grupy: 
maszyny parowej, maszynie parowej, maszyn parowych…; zakładamy, że wybór 
określonej formy wyrazowej jako podstawowej jest arbitralny i uwarunkowany je-
dynie pewną tradycją, np. dla rzeczownika lematem będzie forma liczby pojedyn-
czej w mianowniku, a dla przymiotnika forma liczby pojedynczej w mianowniku 
i rodzaju męskoosobowym;
 — jednostką leksykalną będzie para: lemat i jedno ze znaczeń reprezentowanych po-
przez wystąpienia danego lematu w wyrażeniach językowych5 (por. Derwojedowa 
i  in., 2008; Piasecki i  in., 2009c), np. lemat kolejka i  jego znaczenie oznaczane 
w Słowosieci 1.0 (Derwojedowa i in., 2009) poprzez symbol kolejka 3 — rodzaj 
kolei, środka transportu.
W ramach formalnego języka reprezentacji semantycznej jednostkom leksykalnym 

odpowiadają zwykle predykaty logiczne. Znaczenie predykatu jest ustalane poprzez 
jego interpretację w postaci określonej relacji, w ramach przyjętego modelu formal-
nego, np.:

 — dla jednostki leksykalnej 〈kolejka, kolejka  3〉 odpowiadający jej predykat jed-
noargumentowy (załóżmy, że nazwany kolejka_3) otrzyma interpretację w postaci 
podzbioru obiektów określonego typu wydzielonego spośród wszystkich obiektów 
modelu, np. kolejka_3(oi ) ma wartość prawdy, jeżeli obiekt oi  należy do podzbioru 
obiektów przypisanego do kolejka_3 jako jego interpretacja;
 — dla jednostki leksykalnej 〈dotykać, dotykać 2〉 uzyskamy predykat dwuargumen-
towy dotykać_2, interpretowany jako zbiór par obiektów wyznaczający określoną 
relację — relacja ta reprezentuje określone znaczenie dotykać (w tym przypadku 
składa się z par obiektów wchodzących w fizyczny kontakt), np. dotykać_2(oi , oj ) 
ma wartość prawdy, jeżeli para obiektów 〈oi , oj〉 należy do zbioru par przypisanych 
do dotykać_2 jako jego interpretacja.
Zgodnie z ideą opisu znaczenia poprzez translację (por. Piasecki, 2004), interpre-

tacja predykatu, czyli przypisane do predykatu zbiory obiektów lub par lub trójek itd. 
(w zależności od liczby argumentów predykatu), stanowi jednocześnie formalny opis 
znaczenia jednostki leksykalnej.

Dla definicji interpretacji języka logicznego jest obojętne, jakie konkretne zbiory 
obiektów, par, trójek itd. przypiszemy do poszczególnych symboli predykatywnych. 
5 Dla uproszczenia zakładamy, że poszczególne formy wyrazowe należące do zbioru reprezentowanego 

przez lemat nie różnią się pod względem znaczenia. Mówiąc o wystąpieniu lematu w tekście, mamy 
na myśli wystąpienie jednej z form wyrazowych ze zbioru reprezentowanego przez lemat.
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Jednak w perspektywie użycia tego modelu interpretacji do reprezentacji znaczeń 
leksykalnych konkretna struktura modelu, rozumiana jako zbiór relacji, ma kluczowe 
znaczenie. Aby ograniczyć możliwe postacie interpretacji do tych, które są zgodne 
ze znaczeniami wyrażanymi w  języku naturalnym, wprowadzono mechanizm po-
stulatów znaczeniowych (ang. meaning postulates) (np. Dowty i in., 1981). Postulat 
znaczeniowy jest rodzajem aksjomatu definiującego ograniczenia nałożone na moż-
liwe interpretacje określonego symbolu predykatywnego lub grup symboli. Postulat 
znaczeniowy ma zapewnić pewien rodzaj zgodności interpretacji symbolu predyka-
tywnego z opisem rzeczywistości przedstawionym w jednostce leksykalnej reprezen-
towanej przez dany symbol. Poszczególne postulaty znaczeniowe często przybierają 
postać złożonego wyrażenia logicznego. Budowa ich spójnego zbioru jest sporym 
wyzwaniem dla człowieka, a  tym bardziej dla jakiegokolwiek programu kompute-
rowego. Konstrukcja zbioru postulatów znaczeniowych w ramach opisu znaczącego 
podzbioru języka naturalnego metodami semantyki formalnej nie jest, jak dotych-
czas, znana w literaturze.

Natomiast w ramach sztucznej inteligencji były podejmowane próby budowy wiel-
kich baz wiedzy, w  których wiedza była wyrażana za pomocą języka formalnego, 
w mniejszym lub większym stopniu odwołującego się do języka logiki. W takiej re-
prezentacji pojęcia są etykietowane lematami języka naturalnego (najczęściej języka 
angielskiego), co skutkuje pewną relacją pomiędzy bazą wiedzy a systemem znaczeń 
leksykalnych. Bardzo często jednak relacja ta nie jest definiowana wprost. Przykładem 
wielkiej bazy wiedzy tego typu może być baza budowana od kilkudziesięciu lat w ra-
mach projektu Cyc® (Siegel i in., 2004). Baza ta ma odzwierciedlić wiedzę przeciętne-
go dorosłego człowieka. Język reprezentacji wiedzy w Cyc® nie jest językiem logiki, 
chociaż wywodzi się z  logiki predykatów. Występujące tam postulaty znaczeniowe, 
które specyfikują znaczenie pojęć, nie mają charakteru aksjomatów logicznych.

Postulat znaczeniowy to przykład skrajnej formalizacji opisu znaczeń leksykal-
nych. Na drugim biegunie leży technika opisu znaczeń w języku naturalnym, znana 
z tradycyjnych słowników papierowych. W ramach hasła słownikowego etykietowa-
nego lematem poszczególne jednostki leksykalne są opisane w osobnych punktach. 
Każda jednostka jest opatrzona krótkim opisem w  języku naturalnym. Najczęściej 
zakres używanych konstrukcji składniowych i słownictwa jest ograniczony w opisach 
zawartych w hasłach słownikowych. Opisy są podawane wraz ze zbiorami przykła-
dów użycia danej jednostki leksykalnej. Taki sposób reprezentacji znaczeń leksykal-
nych nie jest przydatny jako format wyjściowy dla automatycznego wydobywania 
wiedzy semantycznej, ponieważ nie jest to format sformalizowany. Synteza popraw-
nych definicji słownikowych (np. w sensie Grochowski, 1993; Apresjan, 2000; Bań-
ko, 2001) jest poważnym wyzwaniem dla metod inżynierii języka naturalnego. Jak 
już wspominaliśmy, konieczny byłby w tym celu szczegółowy model struktur języko-
wych i ich znaczeń. Poprawne definicje znaczeń językowych nie pojawiają się również 
w ogólnym korpusie, chyba że częścią korpusu jest tekst słownika.

Pomiędzy obydwoma skrajnymi podejściami do stopnia formalizacji opisów zna-
czeń leksykalnych, tj. zastosowaniem z jednej strony języka logiki, a z drugiej języka 
naturalnego, można odnaleźć szereg innych propozycji, potencjalnie lepiej wspiera-
jących potrzeby i możliwości metod automatycznego wydobywania. W ramach se-
mantyki komponentowej (ang. componential semantics) (por. Saint-Dizier, Viegas, 
1995b; Apresjan, 2000) znaczenie jednostki leksykalnej jest opisywane za pomocą 
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określonego zbioru cech i ich wartości, które odróżniają ją od innych jednostek lek-
sykalnych. Znaczenie może być również reprezentowane jako wyrażenie w sformali-
zowanym języku reprezentacji. Wyrażenia takie składają się z podstawowych kompo-
nentów znaczeniowych (nazywanych też prymitywami znaczeniowymi, semami lub 
atomami znaczeniowymi, por. Polański, 1993)6 połączonych określonym zestawem 
operatorów (najczęściej jest to język logiczny). Krótki przegląd prac można znaleźć 
u D. Dowty’ego (1979). Zbiór współczesnych prac, w których pojawiają się idee ana-
lizy komponentowej znaczenia leksykalnego jest obszerny, np. Wierzbicka (2006), 
Pustejovsky (1991) czy też Mel’čuk (1988).

W klasycznych tezaurusach, np. Roget’s Thesaurus (Roget, 1856), semantyczne re-
lacje leksykalne, takie jak synonimia7, hiperonimia8 czy meronimia9, łączą jednostki 
leksykalne w semantyczne grupy stanowiące podstawę opisów znaczeń leksykalnych 
(por. Piotrowski, 1994). Tezaurusy mogą osiągać znaczne rozmiary, zapewniając po-
krycie opisem dużych podzbiorów całego leksykonu. Jednostki leksykalne są różni-
cowane przede wszystkim w oparciu o ich położenie w sieci relacji. Zbiory jednostek 
leksykalnych, z którymi dana jednostka pozostaje w relacji synonimii, hiperonimii, 
hiponimii10, meronimii itd. stanowią podstawę opisu jej znaczenia11. Opis znacze-
nia jednostki leksykalnej poprzez sieć relacji dostarcza jedynie częściowej wiedzy 
w porównaniu z analizą komponentową (tzn. metodami semantyki komponentowej), 
ponieważ w  tym pierwszym przypadku znamy jedynie ograniczenia nałożone na 
znaczenie jednostki leksykalnej, wyrażone poprzez semantyczne relacje leksykalne, 
w których ona występuje. Natomiast analiza komponentowa może być teoretycznie 
dowolnie szczegółowa. Dlatego też w tezaurusach jednostki leksykalne bywają opa-
trzone glosą lub przykładami, np. w Princeton WordNet — wielkim elektronicznym 
tezaurusie języka angielskiego (Fellbaum, 1998; Miller i  in., 2006). Ponieważ roz-

6 Podstawowe komponenty znaczeniowe reprezentują znaczenia pierwotne dla danego języka reprezen-
tacji, które nie są opisywane za pomocą wyrażeń złożonych i są zadane z góry w ramach danego języka 
reprezentacji znaczeń leksykalnych.

7 Istnieje wiele różnych definicji synonimii (por. Apresjan, 2000). Część z nich opiera się na identyczno-
ści zbioru bytów reprezentowanych przez dwie jednostki leksykalne. Inne na możliwości zastępowa-
nia użyć jednej jednostki leksykalnej przez drugą. Można również określać synonimię jako dwustron-
ną hiperonimię (por. opis hiperonimii w sekcji 7 oraz Derwojedowa i in., 2007b).

8 Hiperonimia to semantyczna relacja leksykalna zachodząca pomiędzy jednostką leksykalną nad-
rzędną — o  bardziej ogólnym znaczeniu (denotacji) i  szerszej pojęciowo — a  jednostką podrzęd-
ną — o  węższym znaczeniu, denotacji, bardziej specyficznym znaczeniu, np. przedmiot 5 — książ-
ka 1 w Słowosieci 1.0 (Derwojedowa i  in., 2009; por. definicję hiperonimii w Derwojedowa i  in., 
2007b).

9 Meronimia to relacja zróżnicowana, obejmująca wiele podtypów, często rozumiana bardzo szeroko, 
ale dominującym aspektem jej znaczenia jest relacja cząstkowości pomiędzy bytem reprezentowanym 
przez meronim a bytem reprezentowanym przez holonim, np. okładka 1 jest w relacji meronimii do 
książka 1 (holonimu) w Słowosieci 1.0 (Derwojedowa i  in., 2009; por. szczegółową definicję pod-
typów meronimii w Derwojedowa i in., 2007b). Pojęciowo odwrotną relacją do meronimii jest ho-
lonimia, jednak nie w każdym przypadku fakt zachodzenia meronimii pociąga za sobą wystąpienie 
holonimii (por. Derwojedowa i in., 2008).

10 Relacja odwrotna do hiperonimii (por. Derwojedowa i in., 2007b).
11 Ze względu na problemy z definicją synonimii, w Słowosieci podstawowymi relacjami są hiperoni-

mia/hiponimia oraz holonimia/meronimia, natomiast synonimia jest definiowana wtórnie, w oparciu 
o relacje podstawowe. Jednostki leksykalne są grupowane w zbiory prawie synonimów, wtedy gdy 
współdzielą powiązania wyznaczone przez relacje podstawowe (Piasecki i in., 2009c).
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wiązanie to sprowadza się praktycznie do wprowadzenia opisu w języku naturalnym, 
glosy nie nadają się jako format wyjściowy dla algorytmów wydobywania wiedzy 
semantycznej z korpusu.

Budowa dużych leksykonów zgodnie z paradygmatem semantyki komponentowej 
jest bardzo pracochłonna i wraz ze wzrostem rozmiaru słownika narasta problem 
zapewnienia spójności opisu. Nie istnieją sformalizowane słowniki oparte na tym 
paradygmacie, które by opisywały znaczący podzbiór słownictwa.

Z drugiej strony, ograniczona wiedza zawarta w  sieciach semantycznych relacji 
leksykalnych jest wystarczająca dla wielu zastosowań inżynierii języka naturalne-
go, np. Princeton WordNet doczekał się setek zastosowań (por. Rosenzweig i  in., 
2007; Piasecki i in., 2009c). Tezaurusy tego typu stały się bardzo cennym zasobem 
dla systemów informatycznych przetwarzających język naturalny, np. systemów in-
teligentnego wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą czy też automatycznego 
tłumaczenia. Koncepcja reprezentacji znaczenia jednostek leksykalnych poprzez sieć 
semantycznych relacji leksykalnych zaowocowała rozwojem wielkich wordnetów, 
tj. elektronicznych tezaurusów wzorowanych na Princeton WordNet, np. powstały 
między innymi powiązane wordnety dla wielu języków europejskich: EuroWordNet 
(Vossen, 2002) i BalkaNet (Tufiş i in., 2004) oraz ostatnio również dla języka pol-
skiego Słowosieć 1.0 (ang. nazwa plWordNet 1.0) (Derwojedowa i in., 2009; Derwo-
jedowa i in., 2008; Piasecki i in., 2009c).

Semantyczne relacje leksykalne pojawiają się również jako elementy sformali-
zowanego opisu znaczeń leksykalnych w wielu podejściach (np. Pustejovsky, 1991; 
Mel’čuk, 1988).

Podsumowując, można zauważyć dwa podstawowe typy elementów składowych 
sformalizowanych opisów znaczeń leksykalnych: komponenty znaczeniowe oraz in-
stancje semantycznych relacji leksykalnych12. Komponenty znaczeniowe posiadają 
jedynie znaczenie jako elementy konstrukcyjne złożonych opisów. Automatyczna 
konstrukcja takich opisów na podstawie korpusu jest procesem bardzo trudnym (por. 
Baldwin, 2007). Dlatego też w dalszej części pracy skoncentrujemy uwagę na auto-
matycznym wydobywaniu instancji semantycznych relacji leksykalnych

3. Przesłanki dostępne dla metod automatycznych

W analizie korpusu pod kątem poszukiwania informacji, która jest istotna dla budo-
wy opisu znaczeń leksykalnych, a która jednocześnie jest możliwa do wykorzystania 
przez metody automatyczne, możemy przyjąć jedną z dwóch podstawowych perspek-
tyw:

 — analizy pojedynczych wystąpień lematów
 — analizy danych statystycznych dotyczących dystrybucji lematów w całym korpusie.
W myśl pierwszej z nich, analiza szczegółowej informacji charakteryzującej współ-

wystąpienia par lub większych grup lematów13 w  zakresie wiążących je struktur 

12 Poprzez instancję semantycznej relacji leksykalnej rozumiemy tu parę jednostek leksykalnych powią-
zanych określoną relacją — relację można opisać poprzez zbiór par.

13 W tym miejscu i w dalszej części pracy, pisząc o analizie wystąpień lematów w korpusie, dokonujemy 
świadomie pewnych skrótów myślowych. Po pierwsze, lemat reprezentuje jedną lub więcej jednostek 
leksykalnych, które są przedmiotem opisu znaczenia. Odnosząc pewne cechy semantyczne do lematu, 
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leksykalno-składniowych, lub nawet semantycznych, pozwoli nam na określenie se-
mantycznych relacji leksykalnych wiążących analizowane lematy, np. analizując po-
wiązania składniowe rzeczowników z  konkretnymi przymiotnikami, możemy wy-
ciągać pewne wnioski co do cech powiązanych ze znaczeniem poszczególnych rze-
czowników. W przypadku analizy statystycznej przyjmujemy perspektywę globalną: 
analizujemy poszczególne wystąpienia lematów z potencjalnie niższą dokładnością 
w zakresie rozpoznawania struktur językowych, w których występują, ale jednocześ-
nie zakładamy, że popełniane przy tym błędy zostaną zniwelowane dzięki statystycz-
nej analizie zgromadzonego materiału.

3.1. Opisy znaczeń zawarte w tekście

W  tych gatunkach tekstu, w  których najważniejsza jest komunikacja informacji, 
wprowadzenie nowego terminu jest, a przynajmniej powinno być, skojarzone z jego 
opisem. Opis taki może przybierać formę definicji wiążącej lemat reprezentujący ter-
min definiowany z wyrażeniem definiującym. Takie nieformalne definicje mogą być 
nawet bliskie wymogom stawianym definicji słownikowej (np. Grochowski, 1993; 
Apresjan, 2000; Bańko, 2001). W przypadkowo wybranym fragmencie polskiej Wi-
kipedii (Fundacja Wikimedia, 2009) (wybranej jako źródło w całkowicie zamierzony 
sposób) możemy odnaleźć rodzaj definicji odnoszącej się do lematu lemat:

Formalnie jednak każdy lemat jest pełnoprawnym twierdzeniem, a zaklasyfiko-
wanie pewnego twierdzenia jako lematu wynika jedynie ze sposobu jego użycia 
w innym, obszerniejszym kontekście.

Warto zauważyć, że powyższa definicja odnosi się do innej jednostki leksykalnej, 
nazwijmy14 ją lemat _ 2, reprezentowanej przez lemat lemat, niż jednostka najczęś-
ciej reprezentowana przez lemat w tej pracy, nazwijmy ją lemat _ 1. Odpowiednio 
lemat _ 2 odnosi się do pojęcia matematycznego, a lemat _ 1 do abstrakcyjnego 
elementu struktury językowej.

Fragment tekstu użyty powyżej jako przykład pochodzi ze źródła szczególnego, 
jednak Wikipedia, z racji swojej dostępności i wielkości, jest często wykorzystywana 
jako korpus tekstów. W ogólnym korpusie tego typu konstrukcje językowe zbliżone 
do definicji będą jednak rzadkie. Znacznie częściej można napotkać wyrażenia wią-
żące parę lematów w  sposób sygnalizujący występowanie określonej semantycznej 
relacji leksykalnej pomiędzy parą jednostek leksykalnych reprezentowanych przez te 
lematy, np. para: pracownia–miejsce powiązane relacją hiperonimii w przykładzie 
z Korpusu IPI PAN (Przepiórkowski, 2004):

Pracownia nie tylko będzie służyła młodej artystce, ale także stanie się miej-
scem warsztatów i spotkań artystycznych.

czynimy to z myślą o grupie jednostek leksykalnych reprezentowanych przez niego. Po drugie, lemat 
nie ma bezpośredniej reprezentacji w  tekście, a  jedynie pośrednią, poprzez wyrazy odpowiadające 
formom wyrazowym reprezentowanym przez dany lemat. Mówiąc o wystąpieniu lematu, mamy na 
myśli wystąpienie jednej z form wyrazowych reprezentowanych przez niego.

14 Nie jest opisana jeszcze w Słowosieci.
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W wielu konstrukcjach językowych zawierających parę lematów, o których wiado-
mo, że są powiązane pewną semantyczną relacją leksykalną, można zidentyfikować 
fragmenty struktury leksykalno-składniowej, które są charakterystyczne dla tego typu 
konstrukcji. Takie charakterystyczne elementy składowe i zależności w obrębie struk-
tury składniowej można opisać sformalizowanym wzorcem. Wzorzec taki definiuje ele-
menty leksykalno-strukturalne konstrukcji językowej, po której możemy ją rozpoznać. 
Dla podanego powyżej przykładu możemy sformułować następujący prosty wzorzec 
(abstrahujemy tu od konkretnego formalnego języka definicji wzorców):

NLem1przypadek=mianownik … lemat=stać się … NLem2przypadek=narzędnik

Powyższy wzorzec odpowiada nieskończonej liczbie zdań, w  tym wielu takim, 
w których lematy identyfikowane na pozycjach NLem1 i NLem2 nie pozostają z sobą 
w  relacji hiperonimii15. Można jednak uzyskać większą dokładność przesłanki, 
zwiększając szczegółowość opisu konstrukcji językowej zawierającej oba lematy. Aby 
wykorzystać w  ramach przetwarzania automatycznego informację wyrażaną przez 
tego typu konstrukcje językowe, niezbędne jest zastosowanie pewnych mechani-
zmów wydobywania tego typu związków pomiędzy relacją semantyczną a elemen-
tami struktury leksykalno-syntaktycznej oraz rozpoznawania tego typu struktur 
w korpusie. Do zagadnienia tego wrócimy w sekcji 5.

3.2. Hipoteza dystrybucyjna

Struktura wyrażenia językowego jest w większości wypadków zdeterminowana własnoś-
ciami jego składników. Kolokacje sensu stricto, które charakteryzują się brakiem kompozy-
cyjności w warstwie składni bądź semantyki i które wyłamują się z powyższej zależności, 
nie wydają się stanowić znaczącej części wystąpień wyrażeń językowych w tekście.

Zależność struktury całości od składników obejmuje również zależność od włas-
ności semantycznych składników, tzn. złożone wyrażenia językowe w pewien spo-
sób determinują własności wyrażeń składowych, z których są zbudowane. Analiza 
wystarczająco dużej liczby wystąpień wyrażeń językowych powinna doprowadzić 
do identyfikacji regularności w użyciu poszczególnych wyrażeń językowych, które 
wynikają z właściwości semantycznych tych wyrażeń. Ta ogólna idea pojawiła się 
w  przynajmniej kilku lingwistycznych teoriach, jednak w  wyraźny sposób została 
sformułowana przez Harrisa (1968) w postaci tzw. hipotezy dystrybucyjnej (za Sahl-
gren, 2001 — tłumaczenie własne):

Znaczenie bytów językowych i znaczenie relacji gramatycznych pomiędzy nimi 
jest powiązane z ograniczeniami nałożonymi na kombinacje tych bytów w rela-
cji do innych bytów językowych.

Pojawiające się w hipotezie pojęcie bytu językowego nie zostało precyzyjnie okre-
ślone. Bytem może być dowolny element wyróżniany w opisie języka. Ze względu 

15 Elżbieta Hajnicz w  swojej recenzji wstępnej wersji tej pracy podpowiedziała doskonały przykład: 
,,Miejsce to nie tylko będzie służyło młodej artystce, ale stanie się pracownią i dla jej przyjaciół”.
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jednak na charakter metod omawianych w niniejszej pracy, w dalszych rozważaniach 
ograniczymy się jedynie do odniesienia hipotezy do wyrażeń językowych, czyli by-
tów językowych obserwowanych bezpośrednio w tekście. Biorąc pod uwagę ograni-
czenia w  możliwości automatycznego wydobywania opisów semantycznych wyra-
żeń językowych, wspomniane w sekcji 2, zawęzimy w dalszych rozważaniach klasę 
rozpatrywanych wyrażeń językowych jedynie do tych, które reprezentują w tekście 
wystąpienia jedno- lub wielowyrazowych lematów.

W wypadku analizy dużego korpusu na poziomie tekstu trudno jest znaleźć nie-
trywialne ograniczenia na wystąpienia poszczególnych lematów, które byłyby zawsze 
spełnione. Dlatego bardziej praktyczne jest postrzeganie ograniczenia z hipotezy dys-
trybucyjnej jako rodzaju preferencji o różnej sile.

Przyjęło się opisywać zbiór ograniczeń nałożonych na dystrybucję danego lematu 
metodą nie wprost poprzez określenie kontekstów tekstowych16 (dalej kontekstów), 
w jakich dany lemat może wystąpić (por. Widdows, 2004). Konteksty są opisywane 
przez cechy odnoszące się do wyrażeń językowych i struktur językowych reprezen-
towanych przez poszczególne konteksty. Cechą może być wystąpienie określonego 
wyrażenia lub relacji strukturalnej (tj. syntaktycznej lub semantycznej) w danym kon-
tekście, np. wystąpienie w roli argumentu określającego instrument 
w strukturze czasownika uderzyć. Jednakże i w tym wypadku powinniśmy 
przypisać do każdej cechy siłę powiązania odzwierciedlającą jak bardzo typowe jest 
dla danego lematu występowanie w kontekstach charakteryzowanych przez daną ce-
chę. Gdy jako cechę przyjmujemy nie tylko sam fakt wystąpienia pewnego wyrażenia 
językowego lub relacji w danym kontekście, ale również bierzemy pod uwagę częstość 
tych wystąpień w danym kontekście, to możemy mówić o parze cecha–wartość17, 
a wtedy siłę powiązania musimy odnosić również do pary cecha–wartość.

Aby zastosować hipotezę dystrybucyjną jako podstawę analizy znaczenia leksy-
kalnego, musimy odpowiedzieć na dwa pytania:

 — Jakiego rodzaju cechy będą używane do opisu kontekstów?
 —Czym jest kontekst oraz jak duży wycinek tekstu obejmuje?
W przypadku pierwszego pytania istnieją trzy podstawowe sposoby zdefiniowa-

nia cechy:
1) samo wystąpienie opisywanego lematu x w określonym kontekście, np. w pewnym 

dokumencie d, de facto konkretny kontekst staje się cechą,
2) współwystąpienie x z  określoną formą wyrazową y (lub określonym lematem) 

w ramach tego samego kontekstu,
3) wystąpienie x jako elementu składowego w ramach wystąpienia określonej rela-

cji leksykalno-syntaktycznej — czyli x pojawia się jako część instancji (por. przy-
pis  11) danej relacji łączącej x z  pewnymi wyrażeniami, całość instancji relacji 

16 Używamy tu pojęcia kontekst w bardzo wąskim zakresie, stosowanym w leksykografii (por. Bańko, 2001), 
w którym kontekst to wyrażenia językowe lub całe zdania, które mogą poprzedzać lub następować po 
wystąpieniu analizowanego lematu. W definicjach słownikowych tak rozumiany kontekst jest używany do 
ujednoznacznienia jednostki leksykalnej, do której w danym momencie się odnosimy.

17 W najprostszym wypadku wartością jest częstość (tj. liczba) wystąpień wyrażenia lub relacji, do które-
go odnosi się cecha w danym kontekście. Ta pierwotna wartość może być jednak później poddawana 
różnorodnym przekształceniom, które będą omawiane w sekcji 6.
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musi zawierać się w danym kontekście, np. wystąpienie x jako argumentu określo-
nego wyrażenia predykatywnego z, w którym część lub wszystkie pozostałe argu-
menty są ustalone na określone wyrażenie językowe y1 , … yn  (por. szczegółowe 
przykłady podane w sekcji 6).
Rozmiar kontekstu może być utożsamiony z:
 — rozmiarem całego tekstowego obiektu,
 — oknem tekstowym — czyli wycinkiem tekstu obejmującym wystąpienie analizo-
wanego lematu i określoną liczbę tokenów18 w otoczeniu,
 — lub określoną konstrukcją składniową, np. frazą lub zdaniem.
Obliczenie wartości cech dla kontekstów, w których występuje dany lemat x oraz 

ocena statystyczna siły powiązania wystąpień x z wystąpieniami poszczególnych par 
cecha–wartość skutkuje budową statystycznego modelu dystrybucji x w  korpusie. 
Zgodnie z hipotezą dystrybucyjną porównanie dystrybucji dwóch lematów pozwala 
na ocenę stopnia powiązania ich znaczeń. Uproszczeniem byłoby mówić, że porów-
nanie dystrybucji daje w wyniku ocenę podobieństwa znaczeń. Jak zobaczymy w sek-
cji 6, związek pomiędzy miarą numeryczną wyłaniającą się z porównania a naturą 
związku semantycznego pomiędzy porównywanymi lematami zależy od rodzaju zde-
finiowanych cech, a nawet samego sposobu porównywania dystrybucji lematów.

4. Paradygmaty wydobywania relacji semantycznych

Prace nad automatycznym wydobywaniem semantycznych relacji leksykalnych z kor-
pusów prowadzone są już od kilkunastu lat (np. Crouch i Yang, 1992; Hearst, 1992; 
Grefenstette, 1993). Semantyczne relacje leksykalne mogą być obserwowane w korpu-
sie na podstawie obydwu typów przesłanek omówionych w sekcji 3: definicji pojawia-
jących się w tekście (por. sekcja 3.1) oraz powiązania znaczeniowego obserwowanego 
na podstawie dystrybucji. W tym drugim wypadku można oczekiwać, że powiązane 
znaczeniowo lematy reprezentują jednostki leksykalne powiązane pewną relacją se-
mantyczną. W toku rozwoju metod wyłoniły się dwa podstawowe paradygmaty:

 —wzorców leksykalno-syntaktycznych — omawianych w sekcji 5,
 — semantyki dystrybucyjnej — omawianych w sekcji 6.
Można również zaobserwować stopniowe zacieranie się różnicy pomiędzy staty-

styczną naturą metod opartych na dystrybucji i metod opartych na wzorcach iden-
tyfikujących poszczególne wystąpienia określonych struktur językowych (np. Pantel, 
Pennacchiotti, 2006; Kurc, Piasecki, 2008), jak również budowanie kompleksowych 
metod łączących w sobie wyniki algorytmów różnego typu (np. Piasecki i in., 2009d, 
c). Wybrane podejścia tego typu zostaną omówione w sekcji 7.

5. Metody oparte na wzorcach leksykalno-syntaktycznych

W tradycyjnym słowniku poszczególne hasła zawierają definicje sformułowane w języ-
ku naturalnym, a nie języku formalnym, co uniemożliwia bezpośrednie odczytanie za-
18 Token w tym kontekście to podstawowy, niepodzielny segment (por. Przepiórkowski, 2004), który 

jest wyróżniany w tekście. Token może być wyrazem, ale również liczbą czy też dowolnym symbolem 
wyrazowym i niewyrazowym.
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wartej w nich wiedzy za pomocą metod automatycznych (por. sekcję 2). Jednak zwykle 
definicje słownikowe posiadają podobną strukturę, są napisane w podobny sposób (co 
redukuje zakres pojawiających się konstrukcji składniowych) oraz wiążą definiowany 
lemat z innymi lematami w sposób sygnalizujący określone relacje semantyczne, np. 
relację hiperonimii. Na tej podstawie rozwinęło się szereg metod wydobywania se-
mantycznych relacji leksykalnych ze słowników w wersji elektronicznej (ang. machine 
readable dictionaries), opartych na ręcznie konstruowanych wzorcach w postaci wyra-
żeń regularnych19, pozwalających na zidentyfikowanie w treści definicji słownikowych 
wystąpień lematów powiązanych z lematem opisywanym za pomocą określonej relacji 
semantycznej. Były również podejmowane próby zastosowania tego podejścia w od-
niesieniu do języka polskiego (np. Martinek, 1997; Ceglarek, Rutkowski, 2006).

W przeciwieństwie do definicji słownikowych zmienność struktur językowych jest 
w korpusie nieograniczona. Miejsca wystąpień fragmentów tekstu zbliżonych do de-
finicji muszą być najpierw wykryte, a ponadto w ogólnym przypadku nie należy spo-
dziewać się w korpusie wystąpień poprawnych definicji znaczeń leksykalnych. Jednak 
Hearst (1992) pokazała, że zastosowanie wzorców podobnych do tych użytych do 
przetwarzania słowników, czyli o sile ekspresji wyrażeń regularnych, może przynieść 
wartościowe rezultaty również w odniesieniu do tekstu w korpusie, np.:

NP0 ….. such as {NP1, NP2 . . . . (and | or ) NPn

Powyższy wzorzec opisuje wystąpienie w  tekście kilku fraz nominalnych, w  taki 
sposób, że pierwsza NP0 jest oddzielona wyrażeniem such as, a kolejne tworzą frazę 
złożoną współrzędnie. Zgodnie z  interpretacją przypisaną do wzorca na podstawie 
analizy przykładów NP0 reprezentuje hiperonim, natomiast NP1 – NPn jego hiponi-
my20. Opierając się na analizie zdań z korpusu zawierających znane pary hiperonimicz-
ne, Hearst (1992, 1998) zaproponowała pięć produktywnych wzorców o relatywnie 
dobrej dokładności. Dokładność została określona jako stosunek liczby wydobytych 
poprawnych par hiperonimicznych do liczby wszystkich wydobytych par. Dla zapre-
zentowanego powyżej wzorca 61 z 106 wydobytych par lematów z Grolier Encyclo-
pedia występowało w ówczesnej wersji Princeton WordNetu (Hearst, 1992), co jest 
wynikiem relatywnie dobrym, biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, że rozmiar ówczes-
nej wersji Princeton WordNetu był ograniczony. Warto jednak podkreślić, że Hearst 
(1992) wykorzystała płytki parser21, który w  przypadku wielu języków, np. języka 
polskiego, jest niedostępny lub nie zapewnia jeszcze takiego pokrycia przetwarzanych 
konstrukcji językowych, jakie jest odpowiednie dla analizy dużego korpusu.

Przydatność wzorców w wydobywaniu semantycznych relacji leksykalnych opiera 
się na założeniu, że możliwe jest skonstruowanie wzorców dostatecznie precyzyjnych, 

19 Wyrażenie regularne pod względem siły ekspresji jest równoważne gramatyce regularnej, która do-
puszcza jedynie reguły o prostym schemacie dołączania pojedynczych elementów i ma bardzo ograni-
czoną siłę ekspresji.

20 Za pomocą wzorca wydobywana jest para lematów (uzyskanych w wyniku sprowadzenia poszczegól-
nych fraz nominalnych do lematów), natomiast relacja hiperonimii wiąże parę jednostek leksykalnych 
przez nie reprezentowanych.

21 Program do automatycznej analizy składni. Płytki parser nie buduje kompletnego opisu struktury 
składniowej zdania, a jedynie wyznacza granice poszczególnych elementów składowych (por. Piase-
cki, 2008; Przepiórkowski, 2008).
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aby wyciągać wnioski co do faktu powiązania określonych jednostek leksykalnych na 
podstawie pojedynczych przykładów ich współwystępowania w korpusie.

Mimo relatywnie wysokiej dokładności metody opartej na wzorcach pojawiają się 
jednak problemy wynikające z samej jej natury. Poważnym wyzwaniem jest odróżnie-
nie metaforycznych użyć od literalnych, np. u Hearst (1992) aeroplane (samolot) został 
zidentyfikowany jako hiponim target (cel) czy też Washington jako hiponim nationalist 
(nacjonalista). Rozwiązanie tego problemu wymagałoby głębokiej analizy semantycz-
nej i pragmatycznej. Kolejnym poważnym problemem jest bardzo ograniczona częstość 
występowania wyrażeń odpowiadających wzorcom w korpusie, np. tylko 46 wyrażeń 
dopasowanych do prezentowanego wcześniej wzorca zostało wydobytych z korpusu 
„New York Times” liczącego 20 milionów słów (Hearst, 1992).

Próby rozszerzenia metody ręcznie konstruowanych wzorców na semantyczne 
relacje leksykalne inne niż hiperonimia nie powiodły się, np. Berland i  Charniak 
(1999) osiągnęli dużo gorsze wyniki dla meronimii. Dalsza droga rozwoju wiodła 
w kierunku metod półautomatycznej konstrukcji wzorców (np. Jacquemin, 2001), 
łączenia wzorców z maszynowym uczeniem się (np. Girju i in., 2006) czy ostatecznie 
rezygnacji z zasady wydobywania instancji relacji z pojedynczych wystąpień na rzecz 
statystycznej analizy wystąpień wielu bardziej ogólnych wzorców w dużym korpusie 
budowanym z zasobów Internetu (Pantel, Pennacchiotti, 2006).

Większość znanych metod wydobywania relacji semantycznych w oparciu o wzor-
ce została zastosowana do tekstów w języku angielskim. W przypadku języka o słabo 
ograniczonym szyku i bogatej fleksji ograniczona siła ekspresji wzorców opartych na 
wyrażeniach regularnych może sprawiać problemy. Dlatego też, na potrzeby półau-
tomatycznej metody rozszerzania polskiego wordnetu, zastosowaliśmy wzorce wyra-
żone w języku definiowania złożonych ograniczeń morfo-syntaktycznych, nazwanym 
JOSKIPI (Piasecki, 2006; Piasecki, Radziszewski, 2009), który jest wykorzystywany 
w tagerze morfo-syntaktycznym języka polskiego o nazwie TaKIPI (Piasecki, 2007; 
Piasecki, 2008). JOSKIPI zapewnia między innymi operatory umożliwiające: spraw-
dzanie własności morfo-syntaktycznych poszczególnych wyrazów, kompatybilności 
morfo-syntaktycznej22 poszczególnych wyrazów i sekwencji wyrazów lub zastosowa-
nie zdefiniowanego złożonego ograniczenia do całej sekwencji wyrazów o nieustalo-
nej z góry długości (np. przeszukiwanie do spełnienia podanego ograniczenia lub gra-
nicy zdania). Skonstruowane zostało sześć produktywnych wzorców (por. Piasecki 
i in., 2009c), schemat jednego z nich został zaprezentowany poniżej23:

NP1 (Adj|Adv|Noun|,)*
 (base∈{i, oraz) (base∈{inny, pozostały, nmb=pl) (Adj|Adv)*
NP2(cas=cas(NP1))

Powyższy wzorzec identyfikuje lemat (potencjalnie wielowyrazowy) frazy NP1 
jako hiponim lematu frazy NP2.

22 Wynikającej zarówno z uzgodnienia wartości poszczególnych kategorii gramatycznych, jak i narzuce-
nia wymaganej wartości.

23 Prezentowana postać to pojęciowy, uproszczony schemat, w którym wyrażenia JOSKIPI zostały zastą-
pione etykietami opisującymi poszczególne wyrazy i grupy wyrazów. Szczegółowy opis przykładowe-
go wzorca można znaleźć w pracy Piasecki i in., 2009c, 105.
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Skonstruowane zostały jeszcze dwa inne wzorce o podobnej dokładności i  cha-
rakterze rozpoznawanych związków. Zostały one oparte na wyznacznikach leksykal-
nych: taki jak i w tym. Wszystkie trzy wzorce były stosowane jako jeden połączony 
wzorzec złożony na zasadzie rozpoznania jednej z opisywanych konstrukcji. Poniżej 
został zaprezentowany przykład konstrukcji językowej zgodnej ze wzorcem opartym 
na wyznaczniku leksykalnym taki jak:

Betondour doskonale nadaje się do wykończania podłóg w pomieszczeniach ta-
kich jak garaże, warsztaty samochodowe, magazyny, sklepy, pomieszczenia pro-
dukcyjne, piwnice czy wykonane z betonu schody.

Opisany powyżej wzorzec złożony został zastosowany do wydobycia par hiperoni-
micznych z trzech korpusów:

 — Korpusu IPI PAN (zawierającego około 254 milionów tokenów) (Przepiórkowski, 
2004);
 — korpusu elektronicznej edycji gazety „Rzeczpospolita” od stycznia 1993 do marca 
2002 (około 113 milionów tokenów) („Rzeczpospolita”, 2008);
 — oraz korpusu dużych plików tekstowych w języku polskim (około 214 milionów 
tokenów) pobranych z  Internetu; w  korpusie znalazły się tylko dokumenty za-
wierające mały procent wyrazów nierozpoznanych przez analizator morfologicz-
ny Morfeusz (Woliński, 2006) (zastosowano również dodatkową kontrolę ręczną 
tekstu dla przypadków granicznych) i niepowielające się z dokumentami z żadne-
go z pozostałych dwóch korpusów.
W dalszej części pracy, w przypadku łącznego użycia wszystkich trzech korpu-

sów, będziemy mówić o połączonym korpusie. Aby zwiększyć dokładność działania 
wzorców, ograniczyliśmy zastosowanie wzorca jedynie do tych przypadków, w któ-
rych obydwa lematy (potencjalnie wielowyrazowe24) z wydobywanej pary znajdowa-
ły się na wcześniej zdefiniowanej liście. Na liście tej umieściliśmy wszystkie lematy 
przewidziane do umieszczenia w nowej, rozszerzonej wersji Słowosieci, tj. wersji 1.0 
(Derwojedowa i in., 2009; Piasecki i in., 2009c). W celu poprawy efektywności dzia-
łania programu wydobywającego pary, wzorce były stosowane jedynie do tych zdań 
z połączonego korpusu, w których występowała przynajmniej jedna para lematów 
z zadanej listy.

Na przygotowanej liście lematów znalazło się 13 285 nominalnych lematów po-
chodzących z: wczesnej wersji Słowosieci (tzw. jądra Słowosieci) (Derwojedowa i in., 
2008) — 5340, małego słownika polsko-angielskiego (Piotrowski i  Saloni, 1999), 
ogólnego słownika języka polskiego (PWN, 2007) — dwuwyrazowowe lematy oraz 
Korpusu IPI PAN (Przepiórkowski, 2004) — tylko najczęstsze lematy nominalne, 
które dopełniły listę do założonego wstępnie rozmiaru.

Ocena dokładności wydobywania par hiperonimicznych osiągniętej przy użyciu 
omawianego złożonego wzorca została przedstawiona w tabeli 1. Natomiast w tabeli 
2 zaprezentowane zostały przykłady wydobytych par. Dokładność została oszacowa-
na na podstawie ręcznej oceny wylosowanych przez autora podzbiorów wszystkich 

24 Wystąpienia wielowyrazowych lematów były rozpoznawane w  korpusie za pomocą odpowiednio 
napisanych wyrażeń JOSKIPI, opisujących strukturę form wyrazowych odpowiadających danemu 
lematowi. Wyrażenia te zostały automatycznie wydobyte z połączonego korpusu (por. Broda i  in., 
2008a).
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par wydobytych z poszczególnych korpusów. Wielkość podzbiorów została dobrana 
tak, aby były one statystycznie reprezentatywne dla całości wydobytych danych (por. 
Piasecki i in., 2009c). Jako poprawnie wydobyte były traktowane wszystkie pary po-
łączone relacją synonimii lub hiperonimii, nawet jeżeli w Słowosieci lematy z danej 
pary były połączone relacją hiperonimii jedynie pośrednio, tzn. dla wydobytej pary 
〈x, y〉 istniała przynajmniej jedna jednostka leksykalna z występująca w ciągu hipero-
nimicznym pomiędzy x i y. Przypadki, w których x i y są synonimiczne w Słowosieci 
(tzn. należą do tego samego synsetu) były traktowane również jako poprawnie wydo-
byte. Ocena oparta była na definicjach synonimii i hiperonimii przyjętych w ramach 
projektu Słowosieci (Derwojedowa i in., 2007b).

Tabela 1. Rezultaty automatycznego wydobywania par hiperonimicznych 
za pomocą wzorców leksykalno-morfo-syntaktycznych skonstruowanych 

ręcznie (Dok. to dokładność oceniona ręcznie na podstawie reprezentatywnej 
próbki wydobytych par według zasad podanych w tej pracy)

Korp. IPI PAN Korp. z Internetu Korp. „Rzeczypospolitej” Połączony korp.

Licz. par Dok. Licz. par Dok. Licz. par Dok. Licz. par Dok.

14611 30,06% 5983 32,52% 6682 33,16% 24437 30,69%

Wydobyta lista par nie nadaje się do bezpośredniego rozszerzania wordnetu lub 
słownika — dokładność jest bowiem zbyt niska, aczkolwiek jest porównywalna z wy-
nikami prezentowanymi w literaturze dla języka angielskiego. Lista ta również nie jest 
dobrym narzędziem wspierającym pracę lingwisty, ponieważ poprawnych par jest dużo 
mniej niż 50%, a połowa podpowiedzi trafnych wydaje się być granicą, przy której na-
rzędzie staje się akceptowalne przez lingwistę (por. Piasecki i in., 2009c).

Jeżeli wyznaczymy zbiór takich par lematów, że każda para występuje przynaj-
mniej w  dwóch zbiorach z  trzech: zbiorze par wydobytych za pomocą złożonego 
wzorca (omawianego powyżej) i dwóch zbiorów par wydobytych za pomocą pozo-
stałych dwóch zastosowanych wzorców, to uzyskany w ten sposób zbiór wykazuje 
dokładność 41,05% (Piasecki i  in., 2009c). Dokładność wzrasta za cenę znacznie 
mniejszej liczby wydobytych par. Jeszcze większą dokładność 74,03% można uzy-
skać, wyznaczając część wspólną wszystkich trzech zbiorów, ale wtedy liczba par 
spada do 620 i niestety są to dość trywialne przypadki.

Za pomocą ręcznie skonstruowanych skomplikowanych wzorców leksykalno-syn-
taktycznych można wydobyć pary hiperonimiczne z relatywnie dużą dokładnością, 
ale kosztem ograniczonej liczby wydobytych par i znacznej ilości czasu poświęconego 
na konstrukcję wzorców i ich dopracowywanie w oparciu o analizę ich działania na 
korpusie. Z uwagi na swoją dużą siłę ekspresji tak szczegółowe wzorce są trudne do 
automatycznego pozyskania z korpusu. Potencjalne metody automatyczne wymaga-
łyby zastosowania zaawansowanych technik maszynowego uczenia się.

Pantel i Pennacchiotti (2006) zaprezentowali algorytm Espresso, który pozyskuje 
automatycznie z korpusu zbiór prostych, ogólnych wzorców leksykalno-syntaktycz-
nych, a następnie stosuje go w celu wydobycia instancji relacji semantycznej zadanej 
na starcie algorytmu. Poszukiwana relacja jest określana za pomocą zbioru przykła-
dowych instancji. Zmodyfikowaną wersję Espresso i zaadaptowaną do cech języka 
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polskiego przedstawili pod nazwą Estratto Kurc i Piasecki (2008). Dla relacji hipe-
ronimii uzyskano dokładność większą niż za pomocą jakiegokolwiek pojedynczego 
wzorca skonstruowanego ręcznie. Dodatkowo wydobyto kilka razy większą liczbę 
par lematów.

Tabela 2. Przykłady par lematów wydobytych z połączonego korpusu za 
pomocą złożonego wzorca łączącego wzorce leksykalno-morfo-syntaktyczne 

oparte na wyznacznikach leksykalnych: i inny, taki jak oraz w tym

Instancje hiperonimii Niehiperonimiczne powiązania
koncesja decyzja przepis kwestia
kapłan człowiek silnik jednostka
maj okres człowiek drzewo
kwestia problem program działanie
sowa ptak muzyka dźwięk
klient osoba istota nic
pielęgniarka osoba wojsko organizacja
profesor człowiek stowarzyszenie instytucja
galeria miejsce cień wróg
matematyka przedmiot książka materiał
matka kobieta słońce czynnik
helikopter maszyna
droga szlak
zespół grupa
mecz spotkanie
restrukturyzacja zmiana
konsument osoba
tenis sport
festiwal impreza
dziennik dokument
medycyna nauka
anioł istota
spółka firma
szczur szkodnik
skorpion znak
rak choroba
nagroda wyróżnienie

Algorytmy Espresso i Estratto mogą zostać zastosowane do wydobywania dowol-
nej relacji semantycznej, która objawia się w korpusie poprzez pewne wyznaczniki 
leksykalno-syntaktyczne, np. Espresso był z  powodzeniem stosowany do wydoby-
wania hiperonimii, ale również innych relacji, takich jak całość–część, reagowanie 
(w sensie chemicznym) czy też produkowanie (producent–produkt).

Obydwa algorytmy działają według tego samego ogólnego schematu przedstawio-
nego poniżej.
1. Do algorytmu zostaje dostarczony zbiór przykładowych instancji (par lematów, 

por. przypis 11) relacji, która będzie wydobywana przez algorytm.
2. Wszystkie bliskie współwystąpienia lematów należących do jednej instancji (np. 

współwystąpienia w obrębie kilku słów lub zdania) zostają odnalezione w kor-
pusie i na ich podstawie generowane są wzorce w formie uogólnionych opisów25 
sekwencji tokenów występujących pomiędzy parami lematów.

25 Tzn. z zaobserwowanych w tekście sekwencji tokenów wyodrębniane są elementy wspólne dla wielu 
wystąpień par.
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3. Dla każdego wzorca zostaje obliczona ocena jakości jego działania nazwana miarą 
niezawodności (ang. reliability). Miara ta jest obliczana na podstawie instancji re-
lacji wydobytych26 przez dany wzór oraz niezawodności tych instancji (niezawod-
ność przykładowych instancji jest ustawiona początkowo na 1).

4. Podzbiór wzorców o  najwyższej niezawodności zostaje zachowany i  następnie 
zastosowany do wydobycia nowego zbioru instancji relacji, pozostałe wzorce są 
usuwane.

5. Na koniec niezawodność wydobytych instancji zostaje obliczona w analogiczny 
sposób do niezawodności wzorców27; podzbiór instancji o największej niezawod-
ności zostaje zachowany i algorytm powraca do etapu 2, tylko tym razem z zacho-
wanym podzbiorem wydobytych i ocenionych instancji, a nie zadanym a priori 
zbiorem przykładowym.
Naprzemienne wydobywanie wzorców i instancji relacji jest w algorytmach Estrat-

to/Espresso powtarzane, aż do uzyskania instancji o założonej z góry niezawodności 
lub do osiągnięcia określonej z góry liczby przebiegów algorytmu.

W  przypadku zaprezentowanej wcześniej metody opartej na rozbudowanych 
wzorcach konstruowanych ręcznie, każda instancja relacji była wydobywana na pod-
stawie jednego przykładu z korpusu. W przypadku Espresso/Estratto niezawodność 
każdej instancji jest oceniana na podstawie wszystkich ogólnych wzorców, które ją 
wydobyły z różnych przykładów. Miara niezawodności odwołuje się do statystycznej 
oceny siły powiązania pomiędzy wystąpieniami w  korpusie miejsc dopasowanych 
do wzorca a wystąpieniami konkretnej instancji relacji (określonej pary lematów). 
Czyli każda instancja relacji jest wydobywana na podstawie wielu przesłanek, tj. wie-
lu użyć danej pary lematów jako wyrażeń powiązanych określonymi konstrukcjami 
językowymi w korpusie. Metoda tego typu łączy w sobie elementy statystycznej oce-
ny dystrybucji z automatyczną analizą sposobu powiązania wystąpień obu lematów 
w korpusie.

W przeprowadzonym eksperymencie algorytm Estratto został zainicjowany listą 
par hiperonimicznych pobranych ze Słowosieci i zastosowany do Korpusu IPI PAN. 
Wydobytych zostało automatycznie 25  361 par hiperonimicznych z  dokładnością 
41%. Dokładność została oceniona w sposób identyczny jak w przypadku wzorców 
ręcznych, tzn. została wylosowana reprezentatywna próbka i każda para była oce-
niona przez jednego z autorów pracy (Kurc, Piasecki, 2008) pod kątem reprezentacji 
synonimii lub bliskiej hiperonimii zgodnie z zasadmi przyjętymi w projekcie Słowo-
sieci (Derwojedowa i in., 2007b). Uzyskany rezultat jest statystycznie znacząco lepszy 
niż rezultat uzyskany przez złożony wzorzec ręczny omówiony wcześniej. Wstępne 
rezultaty zastosowania Estratto do wydobywania par meronimicznych i przymiot-
nikowych par antonimicznych są obiecujące, mimo iż osiągnięta dokładność około 
30% jest dużo gorsza od osiągniętej dla hiperonimii.

W tabeli 3 przedstawione zostały przykłady par lematów wydobytych za pomocą 
Estratto z  połączonego korpusu. Algorytm został zainicjowany listą par hiperoni-

26 Instancje wydobywane przez dany wzorzec to te, których konteksty wystąpień w tekście odpowiadają 
danemu wzorcowi.

27 Tzn. dla danej instancji brane są pod uwagę wszystkie wzorce, które ją wydobywają z korpusu i ich 
niezawodność.
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micznych pozyskanych z wcześniejszej wersji Słowosieci, tzw. jądra Słowosieci (Der-
wojedowa i in., 2007a).

Tabela 3. Przykłady par lematów wydobytych z Korpusu IPI PAN za pomocą algorytmu Estratto

Instancje początkowe Instancje wydobyte
senator mówca szkoła instytucja
nazwa oznaczenie maszyna urządzenie
Polska kraj wychowawca pracownik
Polska państwo kombatant osoba
wynagrodzenie świadczenie bank instytucja
agencja jednostka pociąg pojazd
akademia uczelnia telewizja medium
alkohol substancja prasa medium
pożar zdarzenie szpital placówka
należność zobowiązanie czynsz opłata
protokół dokument grunt nieruchomość

Słabością metod opartych na rozbudowanych, szczegółowych wzorcach (zwykle 
konstruowanych ręcznie, ze względu na stopień ich skomplikowania) jest wydobywa-
nie instancji relacji z pojedynczych kontekstów wspólnych wystąpień danej pary le-
matów w korpusie. Każde takie wystąpienie może być akcydentalne. Z drugiej strony 
bogata siła ekspresji wzorców umożliwia pełniejsze wykorzystanie informacji zawar-
tej w strukturach językowych i dla pewnej klasy tekstów, np. encyklopedii lub pod-
ręczników, metoda taka może przynieść bardzo dobre rezultaty. Podejmowane próby 
rozpoznawania w tekście definicji terminów i ich wydobywania były jednak również 
oparte w dużej mierze na wzorcach konstruowanych ręcznie (por. Przepiórkowski 
i  in., 2007). Ponadto ta silna zależność od każdego wystąpienia dopasowanego do 
wzorca może być zaletą z punktu widzenia lingwisty. Możemy bowiem dla każdej 
wydobytej pary jednoznacznie wskazać konteksty w korpusie, które są jej źródłem, de 
facto wzorce konstruowane ręcznie generują rodzaj konkordancji w oparciu o język 
wyszukiwania o dużej sile ekspresji. Można stosować wzorce ręczne do wyszukiwa-
nia i analizy kontekstowej par potencjalnie hiperonimicznych, które zostały wydo-
byte z korpusu, a nie występują w tezaurusie. W przypadku par lematów wydobywa-
nych przez ogólne wzorce pozyskiwane automatycznie sytuacja jest nieco odmien-
na. Wydobycie każdej pary jest wynikiem analizy wielu kontekstów jej wystąpienia, 
gdzie każdy z kontekstów w różnym stopniu przyczynia się do decyzji podjętej przez 
algorytm. Mimo iż możemy odnaleźć wszystkie rozpatrywane konteksty w korpusie, 
ich interpretacja nie jest już tak bezpośrednia dla człowieka.

6. Semantyka dystrybucyjna

Zgodnie z interpretacją hipotezy dystrybucyjnej przedstawioną w sekcji 3.2, porów-
nanie statystycznych modeli dystrybucji określonych lematów może stanowić pod-
stawę do oceny tego, jak blisko są z  sobą powiązane znaczenia obydwu lematów. 
W większości znanych metod semantyki dystrybucyjnej model dystrybucji jest bu-
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dowany dla lematu na podstawie wszystkich jego wystąpień w korpusie (np. Wid-
dows, 2004). Nie są więc rozróżniane wystąpienia odpowiadające różnym jednost-
kom leksykalnym reprezentowanym przez lemat, który jest polisemiczny. Nie są też 
rozróżniane homonimy, jeżeli rozróżnienie takie nie jest możliwe na poziomie cha-
rakterystyki morfo-syntaktycznej. Model dystrybucji polisemicznego lematu jest wy-
padkową wpływu znaczeń poszczególnych jednostek leksykalnych. Niestety, wpływ 
najczęstszych jednostek w większości metod dystrybucyjnych jest dominujący.

6.1. Miara semantycznego powiązania

Podstawowym rezultatem zastosowania metody dystrybucyjnej jest miara powiąza-
nia znaczeniowego (dalej MPZ). MPZ jest funkcją, która dla pary lematów zwraca 
liczbę opisującą siłę związku semantycznego pomiędzy nimi, tzn.:

MPZ: L × L → R,

gdzie L jest zbiorem lematów, a R jest zbiorem liczb rzeczywistych.
MPZ jest często nazywana miarą podobieństwa znaczeniowego, jednak pary le-

matów otrzymujące wysoką wartość miary w większości metod nie zawsze są bli-
sko siebie zlokalizowane w  ramach hierarchii hiperonimii. Miara zwraca wysokie 
wartości dla par lematów powiązanych różnorodnymi relacjami semantycznymi. Na 
przykład, dla lematu komputer MPZ wygenerowana na podstawie połączonego kor-
pusu (sekcja 5) i algorytmu GRWF (Broda i in., 2009; Piasecki i in., 2009c) zwraca 
jako lematy z  wysoką wartością miary między innymi: drukarka (wartość miary: 
0,187) — powiązanie sytuacyjne, łączne użycie, maszyna (0,177) — daleki hipero-
nim, procesor (0,167) — meronim czy też terminal (0,142) — hiponim (por. Piasecki, 
Broda, 2009). Mając na uwadze powyższe, bardziej ogólne pojęcie powiązania se-
mantycznego wydaje się być bardziej zasadne (por. Mohammad, Hirst, 2006).

Zaproponowano wiele metod wydobywania MPZ, jednak w większość z nich moż-
na odnaleźć mniej lub bardziej wyraźnie wydzielone cztery podstawowe etapy:
1. Przetwarzanie wstępne korpusu — realizowane typowo na poziomie analizy mor-

fologicznej i płytkiej analizy składniowej (por. Piasecki, 2008).
2. Konstrukcja macierzy koincydencji — w której wiersze odpowiadają opisywanym 

lematom, a  kolumny cechom (por. sekcja  3.2); każda komórka M[xi ,  cj ] prze-
chowuje częstość wystąpień lematu xi  w kontekście opisywanym cechą cj

28 (lub 
kontekście opisywanym parą cecha–wartość).

3. Transformacja macierzy — potencjalna redukcja rozmiaru macierzy29 i/lub kom-
binacja transformacji wartości komórek (tzw. ważenia wartości cech względem 

28 Na przykład w wyniku przetwarzania Korpusu IPI PAN, lemat xi =abonent wystąpił w kontekście 
opisywanym cechą cj =modyfikowany przez telefoniczny M[xi , cj ]=85 razy. Częstość wystą-
pień została ustalona na podstawie zastosowania skonstruowanego ograniczenia w  języku JOSKI-
PI — ograniczenie to ma wysoką dokładność (por. Piasecki, Radziszewski, 2009), ale w niektórych 
wypadkach rozpoznania są błędne, pewna liczba wystąpień przypadku modyfikacji może też być po-
minięta.

29 Redukcji dokonuje się za pomocą matematycznego przekształcenia zastępującego dotychczasowe 
cechy nowym zbiorem o mniejszej liczbie cech, które w pewien sposób kondensują informację, np. 
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lematów, tak aby wartość cechy odzwierciedlała jej istotność dla opisu danego 
lematu) i selekcji30 cech.

4. Obliczenie semantycznego powiązania — opisy lematów (wiersze transformowa-
nej macierzy) są porównywane poprzez zastosowanie przyjętej miary podobień-
stwa wierszowych wektorów.
Podczas etapu transformacji macierz koincydencji jest poddawana różnorodnym 

przekształceniom matematycznym mającym na celu uwypuklić istotne prawidłowości 
w zgromadzonych danych, a zniwelować szum przypadkowych częstości. Stosowane 
są miary wywodzące się ze statystyki, teorii informacji lub przekształcenia skonstru-
owane eksperymentalnie (por. Piasecki i in., 2009c, rozdz. 3.3.4).

Celem realizowanym w ramach metod opartych na statystyce jest ocena tego, jak 
silnie wystąpienia cechy są skorelowane z występowaniem poszczególnych lematów. 
Ocena ta jest wyrażona wartością liczbową dla danej cechy i danego lematu i zostaje 
użyta jako wartość cechy zamiast pierwotnej częstości.

Z kolei w ramach metod opartych na teorii informacji wylicza się nową wartość 
cechy jako wartość liczbową opisującą, ile informacji o  poszczególnych lematach 
wnosi wystąpienie cechy.

Wyliczona nowa wartość cechy jest w większości podejść do transformacji zależna 
pośrednio od częstości występowania cechy i poszczególnych lematów. Poziom war-
tości pewnych cech może być dla niektórych lematów sztucznie zawyżony poprzez 
przypadkowo podwyższone częstości ich współwystępowania (np. poprzez często 
powtarzaną frazę w korpusie). Wady tej pozbawione jest podejście do transformacji 
nazwane uogólnionym ważeniem rangowym (ang. generalised rank based weighting) 
(Broda i in., 2009; Piasecki i in., 2009c) (dalej GRWF), w którym po zastosowaniu 
dowolnej funkcji transformacji wybiera się dla danego lematu k najlepszych cech 
(np. 1000) według ich transformowanych wartości i następnie przypisuje się im, jako 
nowe wartości, liczby naturalne odpowiadające ich pozycjom w rankingu. Najlepsza 
cecha otrzymuje wartość równą k, następna k – 1 itd. Przekształcenie to opiera się na 
założeniu, że dla człowieka przy porównywaniu dwóch lematów pod względem ich 
znaczenia nie są istotne subtelne oceny wartości cech, a jedynie lista cech charaktery-
stycznych dla obu lematów, np. lista przymiotników, którymi możemy określać dwa 
rzeczownikowe lematy, lista uporządkowana od najbardziej do najmniej charaktery-
stycznych. Proste przekształcenie GRWF przyniosło znaczącą poprawę jakości wy-
dobywanych z jego pomocą MPZ (por. Broda i in., 2009; Piasecki i in., 2009c).

W  macierzy koincydencji dystrybucja każdego lematu jest reprezentowana jako 
wektor liczb (sekwencja liczb) w postaci wiersza macierzy. Do porównania dystrybu-
cji dwóch lematów można zastosować dowolną miarę podobieństwa wektorów. Bar-
dzo często z dobrym skutkiem stosowana jest tzw. miara kosinusowa, która polega 
na obliczeniu kosinusa kąta, jaki tworzą dwa wektory, w tym przypadku wiersze ma-
cierzy odpowiadające dwóm lematom, w wielowymiarowej przestrzeni (o liczbie wy-

metoda zastosowana w technice Latent Semantic Analysis (analizie semantyki ukrytej) (Landauer, 
Dumais, 1997).

30 Selekcja polega na odrzuceniu cech, które nie wnoszą istotnej informacji o opisywanych lematach 
lub na wyborze tych, które wnoszą najwięcej informacji, np. lemat abonent w Korpusie IPI PAN był 
modyfikowany 128 razy przez przymiotnika nowy, który występuje często z tak wieloma lematami, że 
wnosi niewiele do ich opisu.
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miarów określonej przez liczbę cech). Otrzymana w wyniku obliczenia wartość jest 
traktowana jako miara powiązania znaczeniowego między oboma lematami.

Mohammad i Hirst (2006) zauważyli, że w zależności od typu użytych cech mo-
żemy otrzymać miarę zbliżoną do podobieństwa semantycznego lub wskazującą na 
bardziej ogólne powiązania semantyczne. Semantyczne powiązanie otrzymuje się 
w oparciu o cechy definiowane jako wystąpienie lematu w określonym dokumencie 
(typ 1 na stronie 152) lub współwystąpienie opisywanego lematu z innym lematem 
w określonym fragmencie tekstu (typ 2 na stronie 152).

Możemy zaobserwować w działaniu miary tendencję do wyrażania podobieństwa 
semantycznego wtedy, gdy użyjemy cech typu 3 ze strony 152, tzn. cech zdefinio-
wanych w oparciu o leksykalno-syntaktyczne relacje wewnątrz kontekstu, np.:

x występuje jako podmiot(określony czasownik)
lub x jest modyfikowany _ przez(określony przymiotnik).

W naszych eksperymentach przeprowadzonych na Korpusie IPI PAN (por. Piase-
cki, Broda, 2007) można było zaobserwować, że semantyczne powiązanie obejmuje 
szeroki zakres związków semantycznych pomiędzy lematami wynikających często ze 
współwystępowania obu lematów w opisie tej samej sytuacji. Zgodnie z  badaniami 
Mohammada i Hirsta (2006) pary lematów otrzymujących wysokie wartości miary 
podobieństwa semantycznego powinny reprezentować instancję jednej z  semantycz-
nych relacji leksykalnych opisywanych w tezaurusach, np. synonimii, hiperonimii lub 
meronimii. Automatyczne wydobycie miary podobieństwa semantycznego z korpusu 
jest jednak bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe, i we wszystkich przypadkach zna-
nych z literatury mamy do czynienia z formami pośrednimi miar, tzn. dla podanego 
lematu najwyższe wartości miary uzyskują zarówno lematy powiązane leksykalnymi 
relacjami semantycznymi, jak i lematy powiązane w bardziej ogólny, mniej regularny 
sposób. Ponadto, w każdej MPZ pomiędzy lematami o najwyższej wartości miary dla 
danego lematu można odnaleźć lematy powiązane jedną z semantycznych relacji lek-
sykalnych. Na charakter miary można wpływać, dobierając odpowiedni zestaw cech, 
tj. łącząc cechy oparte na współwystępowaniu lematów w szerszym kontekście (typy 1 
i 2 na stronie 152) z cechami wykorzystującymi relacje leksykalno-syntaktyczne.

Miara semantycznego powiązania może być wykorzystana do grupowania lema-
tów w pola semantyczne, aby przejść od semantycznego powiązania do automatycz-
nej identyfikacji synonimii, a nawet hiperonimii (por. Broda i in., 2008b).

6.2. Eksperymenty i rezultaty

W tabeli 4 zaprezentowany został przykład trzech list 20 lematów najbardziej seman-
tycznie powiązanych z zadanym lematem (wytłuszczonym w tabeli). Wyniki uzyskane 
dla kilkunastu tysięcy lematów są dostępne na stronie WWW http://plwordnet.pwr.
wroc.pl/browser/automatic.jsp (Piasecki, Broda, 2009). Listy zostały wygenerowane 
przez MPZ opartą na algorytmie transformacji GRWF (omówionym w poprzedniej 
sekcji) i opisującą l3 285 nominalnych lematów ze zbioru utworzonego na potrzeby 
eksperymentów z  ręcznymi wzorcami leksykalno-morfo-syntaktycznymi (por. sek-
cja 5) (zbiór ten był podstawą do półautomatycznego rozszerzania wstępnej wersji 
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Słowosieci). Zastosowana MPZ została wydobyta z połączonego korpusu (por. sekcja 
5) za pomocą następującego zestawu cech opartych na relacjach leksykalno-morfo-
syntaktycznych:

 —modyfikacja opisywanego lematu x przez określony przymiotnik lub określony 
imiesłów przymiotnikowy (41 619 cech, wartością cechy jest liczba odnalezionych 
przypadków modyfikacji),
 — koordynacja (współrzędne złożenie) x z określonym rzeczownikiem (115 604 cech, 
wartości jw.),
 —modyfikacja x przez określony rzeczownik w przypadku dopełniacza (115 604),
 —wystąpienie określonego czasownika, dla którego opisywany lemat może pełnić 
rolę podmiotu w danym kontekście zdaniowym (19 665).

Tabela 4. Lista 20 najbardziej semantycznie powiązanych lematów z wyróżnionym lematem 
według miary powiązania znaczeniowego opartej na algorytmie GRWF (por. Piasecki i in., 2009c).

gaz ziemny samochód rozwaga
gaz 0,258 pojazd 0,368 rozsądek 0,253
węgiel kamienny 0,207 auto 0,350 roztropność 0,222
węgiel brunatny 0,197 ciężarówka 0,297 ostrożność 0,212
ropa 0,193 wóz 0,290 umiar 0,197
olej opałowy 0,164 autobus 0,262 cierpliwość 0,191
paliwo 0,161 furgonetka 0,230 wnikliwość 0,186
wodór 0,160 limuzyna 0,220 staranność 0,175
kopalina 0,160 taksówka 0,218 odwaga 0,168
węgiel 0,143 autokar 0,216 wrażliwość 0,167
olej napędowy 0,140 motocykl 0,206 powściągliwość 0,166
gaz płynny 0,140 radiowóz 0,203 wyczucie 0,166
koks 0,127 ciągnik 0,196 dyskrecja 0,163
ołów 0,119 pociąg 0,191 obiektywizm 0,162
azot 0,119 karetka 0,185 wytrwałość 0,161
tlen 0,116 tir 0,185 pieczołowitość 0,158
uran 0,116 samolot 0,184 pracowitość 0,157
biokomponent 0,115 półciężarówka 0,175 stanowczość 0,157
cynk 0,114 mikrobus 0,175 mądrość 0,154
łupek palny 0,113 rower 0,172 uczciwość 0,153
benzyna 0,110 opel 0,170 umiarkowanie 0,153

Podane powyżej liczby odnoszą się do cech potencjalnie istniejących, tzn. opisują 
liczbę lematów określonej klasy, które mogły wystąpić jako elementy zleksykalizowa-
nej cechy. Jako że nie zaobserwowano wystąpień wielu potencjalnie możliwych związ-
ków, jedynie 167 834 aktywnych cech zostało wykorzystanych do opisu lematów no-
minalnych31. Podana liczba opisuje ponadto stan po transformacji wartości cech i na-

31 Część potencjalnych cech mogła też nie zostać automatycznie zaobserwowana, ponieważ ogranicze-
nia morfo-syntaktyczne zastosowane do zdefiniowania cech były napisane z myślą o maksymalizacji 
dokładności rozpoznania, kosztem nawet zmniejszonej kompletności, rozumianej jako stosunek liczby 
odnalezionych wystąpień cech do wszystkich rzeczywiście istniejących w korpusie.
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stępującej później ich selekcji — część cech pominięto ze względu na zbyt małą liczbę 
wystąpień w korpusie, a co za tym idzie, zbyt małą wiarygodność statystyczną.

Analizując listę wygenerowaną dla lematu gaz ziemny przedstawioną w tabeli 4, 
możemy zauważyć, że zawiera ona jego hiperonimy, np. gaz i kopalina; kohiponimy, 
np. węgiel kamienny i  ropa; luźno powiązanych „kuzynów” z  szerzej rozpatrywa-
nej hiperonimicznej struktury zawierającej gaz ziemny, np. azot i cynk oraz również 
lematy podobne do rozważanego ze względu na podobieństwo zastosowania odpo-
wiednich substancji, np. biokomponent (jako dodatek do paliwa samochodowego), 
podczas gdy gaz ziemny może być samodzielnie użyty jako paliwo.

6.3. Problem oceny

Ocena jakości wydobytej MPZ jest notorycznym problem dla wszystkich istniejących 
podejść do jej wydobywania. Manualna ocena może być bardzo zwodnicza, ponie-
waż zawsze można znaleźć dobre i złe przykłady na liście lematów najbardziej powią-
zanych znaczeniowo z danym. Co gorsza, proste obliczenie pewnego rodzaju dokład-
ności na podstawie analizy lematów pojawiających się na takiej liście pod kątem re-
prezentowania leksykalnych relacji semantycznych daje tylko częściowy obraz. MPZ 
jest funkcją przypisującą siłę semantycznego powiązania do każdej pary lematów. 
Przypisanie wyższych wartości do par reprezentujących pewne relacje semantyczne 
jest oczekiwane, ale nie wyczerpuje potencjału MPZ. Ręczna ocena wartości przypi-
sywanych przez MPZ w praktyce nie jest możliwa do przeprowadzenia. Człowiek nie 
jest w stanie rozstrzygnąć czy dana wartość powinna być jedną setną mniejsza czy też 
większa. Nie istnieją ręcznie zbudowane zasoby językowe (zbiory danych), z którymi 
można by było porównać MPZ.

Spośród kilku potencjalnych metod oceny MPZ (por. Zesch, Gurevych, 2006; 
Piasecki i  in., 2007) zastosowanie MPZ jako źródła wiedzy przy automatycznym 
rozwiązywaniu testu synonimii przyniosło wartościowe rezultaty w szeregu ekspe-
rymentów. Test synonimii jest rodzajem testu znajomości znaczeń leksykalnych ory-
ginalnie używanym w odniesieniu do ludzi uczących się języka obcego. Przykładem 
może być jedno z zadań w obrębie testu Test of English as a Foreign Language (dalej 
TOEFL), stosowanego do oceny znajomości języka angielskiego. W tego typu zada-
niu osoba rozwiązująca test ma rozpoznać wśród czterech słów odpowiedzi te, które 
jest synonimiczne z podanym słowem problemowym. TOEFL został wykorzystany 
po raz pierwszy przez Landauer i Dumais (1997) do oceny MPZ wygenerowanej za 
pomocą zaproponowanego przez nich algorytmu Latent Semantic Analysis (pol. ana-
lizy semantyki ukrytej) (dalej LSA, MPZ wygenerowaną za pomocą LSA będziemy 
oznaczać MPZL S A ). MPZL S A  została zastosowana do określenia siły powiązania 
pomiędzy słowem problemowym a  każdą z  czterech możliwych odpowiedzi. Jako 
właściwa wybierana była ta, dla której MPZL S A  zwracała najwyższą wartość. TO-
EFL zawiera ograniczoną liczbę pytań i został już praktycznie rozwiązany metodami 
automatycznymi, np. Turney i in. (2003) osiągnęli dokładność 97,5%, budując MPZ 
w  oparciu o  dużą ilość danych tekstowych zebranych z  Internetu. Jednak Freitag 
i in. (2005) zaproponowali nową wersję testu synonimii generowanego automatycz-
nie na wzór TOEFL, na podstawie Princeton WordNetu. W teście tym nazwanym 
WordNet-Based Synonymy Test (test synonimii oparty na wordnecie) słowa prob-
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lemowe wybierane są z wordnetu, prawidłowe odpowiedzi ze zbiorów synonimów 
(tzw. synsetów), do których należą słowa problemowe, a odpowiedzi niepoprawne są 
wybierane losowo spoza zbiorów synonimów słowa problemowego. Test generowany 
automatycznie może składać się nawet z kilkunastu tysięcy pytań i jest o wiele trud-
niejszy niż TOEFL, np. najlepszy wynik osiągnięty przez MPZ dla lematów nominal-
nych w pracy Freitag i in. (2005) to 75,8%.

Rodzina testów synonimii wzorowanych na pracy Freitag i in. (2005) dla języka 
polskiego, generowanych w oparciu o Słowosieć, została zaprezentowana między in-
nymi w pracach Piaseckiego, Szpakowicza i Brody (2007; 2009c). Przykładowe py-
tania wygenerowane ze Słowosieci 1.0 w podstawowym wariancie testu zaprezento-
wane są poniżej:

 — słowo problemowe: diabeł
odpowiedzi: biolog, gęganie, szatan, wydech
 — słowo problemowe: pojazd kosmiczny 
odpowiedzi: gałąź, prom kosmiczny, regulamin, znak rozpoznawczy
Omawiana wcześniej MPZ, oparta na algorytmie GRWF, wygenerowana na 

podstawie połączonego korpusu, osiągnęła dokładność 88,14% dla nominalnych 
lematów. Test zawierał 9486 pytań. Ta sama MPZ testowana jedynie dla lematów 
pojawiających się częściej niż 1000 razy w połączonym korpusie osiągnęła dokład-
ność 92,28% (por. Piasecki i  in., 2009c). Bardzo zbliżony test (wygenerowany na 
podstawie starszej wersji Słowosieci, dla wszystkich lematów, nie tylko częstych) 
został zastosowany w eksperymencie z udziałem grupy 29 studentów informatyki. 
Ich zadaniem było wskazanie wśród słów odpowiedzi słowa najbardziej zbliżonego 
znaczeniowo do słowa problemowego. Badani osiągnęli średnią dokładność 86,64% 
(maksymalna 96,24%). Oznacza to, że MPZG R W F  wygenerowana na podstawie 
wielkiego korpusu tekstowego wykazuje zdolność do odróżniania bliskich i dalekich 
powiązań semantycznych pomiędzy lematami na poziomie człowieka, który nie ma 
wykształcenia w dziedzinie lingwistyki.

7. Metody wielokryterialne wydobywania relacji

Metody oparte na wzorcach oraz semantyce dystrybucyjnej są zasadniczo odmienne 
w przesłankach, na których się opierają, jak i w charakterze wydobywanych powią-
zań. Żadna z metod nie zapewnia również dokładności zbliżonej do 100%. Różnica 
co do charakteru wykorzystywanych przesłanek stwarza szansę, że błędy popełniane 
przez metody różnych typów nie będą się powielać. Z kolei różnica w charakterze 
wydobywanych danych daje szansę na opis relacji pomiędzy tymi samymi lemata-
mi z różnych perspektyw. Zarysowana powyżej idea łączenia metod o różnym cha-
rakterze, szeroko rozpowszechniona w  sztucznej inteligencji, została zrealizowana 
w przynajmniej kilku podejściach do wydobywania relacji semantycznych. Możemy 
je podzielić na dwie główne grupy:

 —metody klasyfikacji par lematów (np. Snowi in., 2005; Piasecki i in., 2008),
 —wielokryterialne metody rozszerzania wordnetu (np. Caraballo, 1999; Snow i in., 
2006; Piasecki i in., 2009d, b).
W przypadku metod pierwszej grupy celem jest skonstruowanie algorytmu, na-

zywanego klasyfikatorem, który dla podanej pary lematów na wejściu rozstrzygnie, 
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czy reprezentuje ona instancję jednej z określonych wcześniej semantycznych relacji 
leksykalnych. Decyzje podejmowane przez algorytm dzielą zbiór par lematów po-
dawanych na wejściu na dwie klasy (podzbiory): instancji interesujących nas relacji 
i pozostałych par.

Snow, Jurafsky i Ng (2005) do konstrukcji klasyfikatora par lematów dzielącego 
je na bliskie hiperonimy i pozostałe zastosowali metodę maszynowego uczenia się na 
podstawie znanych przykładów par bliskich hiperonimów. Przykłady zostały pobra-
ne automatycznie z  Princeton WordNetu. Wygenerowano też przykłady negatyw-
ne par lematów, które nie są połączone relacją bliskiej hiperonimii. Korpus tekstów 
w języku angielskim został przetworzony relatywnie prostym parserem zależnościo-
wym MiniPar (Lin, 1993). Następnie zidentyfikowane zostały wszystkie wystąpienia 
par przykładowych (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), w których elementy 
pary są powiązane ścieżką zależności syntaktycznych. Zbiory wydobytych ścieżek za-
leżności dla przykładów pozytywnych i negatywnych zostały dostarczone do algoryt-
mu maszynowego uczenia się, który wygenerował probabilistyczne reguły sterujące 
pracą klasyfikatora.

Podejście z  pracy Snowa, Jurafsky’ego i  Ng (2005) jest bliskie w  swojej istocie 
algorytmowi Estratto (por. sekcja 5) — wzorce leksykalno-syntaktyczne opisujące 
konteksty współwystępowania par hiperonimicznych i  niehiperonimicznych są łą-
czone z informacją statystyczną, aby utworzyć reguły wyznaczające zbiór par hipe-
ronimicznych.

W podejściu zaprezentowanym w pracy Piaseckiego, Szpakowicza, Marcińczuka 
i Brody (2008), podobnie jak u Snowa, Jurafsky’ego i Ng (2005), przykładowe pary 
zostały pobrane z wordnetu, tym razem ze Słowosieci. Ze względu na planowane za-
stosowanie klasyfikatora w ramach procesu rozszerzania Słowosieci, do klasy pozy-
tywnych przykładów zostały włączone zarówno przypadki bliskiej hiperonimii i sy-
nonimii, jak i przypadki bezpośredniej meronimii. W rezultacie klasa pozytywnych 
przykładów obejmowała semantyczne relacje leksykalne wyznaczające bezpośrednio 
pozycję jednostki leksykalnej w ramach nominalnej części wordnetu. Do klasy nega-
tywnych przykładów włączone zostały zarówno pary niepowiązane żadna relacją, 
jak i  pary powiązane daleką hiperonimią. W odróżnieniu od Snowa, Jurafsky’ego 
i Ng (2005) wykorzystano 17 różnorodnych cech do opisu przykładów uczących na 
potrzeby maszynowego uczenia się klasyfikatora. Zbiór cech obejmował np. wartość 
MPZ pomiędzy lematami pary, częstość powiązań obu lematów za pomocą syntak-
tycznej koordynacji i modyfikacji dopełniaczowej, zdolność do opisu jednego lematu 
poprzez cechy leksykalno-syntaktyczne opisujące lemat drugi (z rozbiciem na typy 
cech), liczbę przymiotników powiązanych w sposób istotnie statystyczny z  jednym 
i drugim lematem oraz współwystępowanie obu lematów w szerszym oknie teksto-
wym. Zastosowanych zostało kilka algorytmów maszynowego uczenia się, uzyskując 
zbliżone rezultaty (por. Piasecki i in., 2008; Piasecki i in., 2009c).

Eksperymenty zostały przeprowadzone dla tej samej listy 13  285 nominalnych 
lematów, która była podstawą do eksperymentów z ręcznie konstruowanymi wzor-
cami (por. sekcja 5). Przykłady pozytywne i negatywne generowane były na podsta-
wie tzw. jądra Słowosieci, czyli wstępnej wersji z czerwca 2008 roku. Wartości 17 
cech opisujących przykłady uczące były wydobywane z połączonego korpusu (por. 
sekcja 5). Początkowo przyjęty został stosunek liczby przykładów pozytywnych do 
negatywnych 1:1. Przy takim doborze danych uczących osiągnięte zostały bardzo do-
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bre wyniki działania klasyfikatora w testach na wybranej losowo części przykładów, 
które nie były wykorzystane w trakcie uczenia. Dla najlepszego klasyfikatora dokład-
ność32 wyniosła 81,7%, natomiast kompletność33 78,4%. Ponieważ przykłady testo-
we, różne od treningowych, pochodziły ze Słowosieci, to ocena była przeprowadzana 
w odniesieniu do opisu relacji zawartego w niej. Niestety, tak dobre wyniki testowe 
nie przekładały się w pełni na praktyczne działanie klasyfikatora. W praktyce mamy 
zawsze o wiele więcej par negatywnych niż pozytywnych, np. jeżeli stosujemy klasy-
fikator do par lematów osiągających wysokie wartości MPZ w celu wydzielenia tych, 
które pozostają w jednej z wordnetowych relacji semantycznych. Klasyfikator treno-
wany na danych testowych o podziale 1:1 wykazywał w praktyce silną tendencję do 
klasyfikacji pozytywnych par lematów. Dlatego też powtórzono eksperymenty z po-
działem danych uczących 1:10 na korzyść przykładów negatywnych. Osiągnięta do-
kładność 60,7% oraz kompletność 39,9% była dużo gorsza niż w przypadku podziału 
1:1, ale analiza działania klasyfikatora w praktyce pokazała, że tym razem jego ocena 
testowa była bliższa rzeczywistej jakości w praktycznym działaniu. Klasyfikator taki 
nie rozwiązuje problemu wydzielenia z par lematów o wysokiej wartości MPZ tych, 
które są instancjami relacji wordnetowej, ale mimo to dostarcza cennej informacji, 
wydzielając część par jako będące prawdopodobnie w relacji. Jak zobaczymy dalej, 
wiedza dostarczona przez taki klasyfikator jest bardzo pomocna do budowy wielo-
kryterialnego algorytmu rozszerzania istniejącego wordnetu.

Przykłady par lematów zaklasyfikowanych przez klasyfikator jako pozytywne i ne-
gatywne są przedstawione poniżej (wszystkie pary pochodzą z  danych testowych 
wygenerowanych na podstawie Słowosieci):

 — pary, które zostały poprawnie34 zaklasyfikowane jako instancje bliskiej hiperonimii 
lub synonimii: akt–ustawa, bank–firma, emocja–smutek, intelekt–przymiot, licen-
cja–zezwolenie, pragnienie–ochota, terytorium–kolonia, warzywo–kartofel,
 — pary, które zostały niepoprawnie zaklasyfikowane jako instancje bliskiej hiperoni-
mii lub synonimii: celnik–policja, czynsz–oprocentowanie, dochód–dotacja, non-
szalancja–rozrzutność, odpad–produkt, problem–rodzina, temat–dostarczyciel, 
zachwyt–zdumienie,
 — pary, które zostały prawidłowo odrzucone jako nienależące do rozpatrywanych 
relacji: człowieczeństwo–prorok, licencja–zarządzenie, opis–hipoteza, ślub–kocha-
nek, tempo–sport, trybunał–sejm,
 — pary, które zostały nieprawidłowo odrzucone jako nienależące do rozpatrywanych 
relacji: linia–ogonek, konstrukcja–twierdza, nieprzychylność–emocja (w  sensie 
uczucia), podpora–kula, zakochanie–emocja.
Poza podejściami opartymi na konstrukcji klasyfikatora zbiory różnorodnych prze-

słanek (kryteriów) są wykorzystywane w programach rozszerzających automatycznie 
istniejący wordnet. Czytelnym przykładem takich rozwiązań jest praca Caraballo 
(1999). Autorka najpierw zbudowała za pomocą automatycznej metody grupowania 

32 Dokładność to stosunek liczby par poprawnie zaklasyfikowanych jako pozytywne do liczby wszyst-
kich decyzji na tak.

33 Kompletność to stosunek liczb par zaklasyfikowanych jako pozytywne do wszystkich par pozytyw-
nych występujących w danych testowych.

34 Poprawnie w stosunku do stanu, jaki jest w Słowosieci, tzn. każda taka para jest albo bezpośrednio 
parą synonimiczną lub hiperonimiczną, albo występują tylko 1–2 jednostki leksykalne pośredniczące 
w łańcuchu hiperonimicznym je łączącym.
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hierarchię grup lematów w oparciu o skonstruowaną wcześniej MPZ. Grupy zawie-
rające lematy o bardziej szczegółowym zakresie znalazły się na dole hierarchii, nato-
miast grupy bardziej ogólne w wyższych obszarach hierarchii. Grupy otrzymywane 
w sposób automatyczny bardzo często nie zapewniają czytelnego, z punktu widzenia 
człowieka, kryterium przynależności do grupy ani zależności pomiędzy grupami. 
Dlatego Caraballo poddała uzyskaną hierarchię grup dalszej interpretacji w oparciu 
o pary lematów wydobyte za pomocą wzorców leksykalno-syntaktycznych Hearst 
(1992), ukierunkowanych na wydobycie par hiperonimicznych (por. sekcja 5). Na 
podstawie informacji uzyskanej ze wzorców i struktury hierarchii grup zidentyfiko-
wane zostały pary hiperonimicznych lematów. Ręczna ocena uzyskanych wyników 
dla niewielkiej próbki pokazała dokładność wyznaczenia par hiperonimicznych na 
poziomie 33%, co jest wynikiem porównywalnym z uzyskanym przez nas za pomo-
cą wzorców (por. sekcja 5). Caraballo jednak akceptowała podczas oceny jedynie 
bliższe powiązania hiperonimiczne. Wadą podejścia Caraballo jest silna zależność 
od dokładności wyznaczenia par hiperonimicznych za pomocą wzorców. Te z kolei 
wymagają zastosowania dobrej jakości parsera.

Snow, Jurafsky i Ng (2006) połączyli dwa różne źródła wiedzy o charakterze pro-
babilistycznym, opisujące prawdopodobieństwo wystąpienia określonych relacji po-
między parą lematów:

 — swój własny algorytm klasyfikacji (Snow i in., 2005), generujący decyzję w postaci 
prawdopodobieństwa pozostawania w relacji hiperonimii przez parę lematów (po-
dejście to zostało omówione wcześniej w tej sekcji),
 — oraz nowo skonstruowany algorytm, określający dla pary lematów prawdopodo-
bieństwo pozostawania w relacji kohiponimii w określonej odległości od wspólne-
go przodka hiperonimicznego.
Probabilistyczne przesłanki generowane przez obydwa algorytmy zostały połączo-

ne w jeden łączny model wyznaczający najbardziej prawdopodobny kształt nowego 
wordnetu rozszerzonego o  nowe lematy. Dokładność działania algorytmu została 
oceniona ręcznie przez kilka osób oceniających, ale na bardzo małej próbce 100 par 
lematów jako instancji hiperonimii. Dopuszczano również dalekie powiązania hipe-
ronimiczne. Uzyskano 84% dokładności przy 10 000 dodanych do wordnetu par. 
Niezależnie od pewnych słabości procesu oceniania jest to wynik bardzo dobry.

Podejście z  pracy Snowa, Jurafsky’ego i Ng (2006) jest ograniczone jedynie do 
przesłanek o charakterze probabilistycznym, wydobytych z bardzo dużej ilości da-
nych. W  ramach tego podejścia nie ma, np. możliwości wykorzystania informacji 
uzyskiwanej przez zastosowanie ręcznie konstruowanych wzorców leksykalno-syn-
taktycznych (por. sekcja 5). Wady tej pozbawiony jest algorytm dołączania poprzez 
regiony aktywacji (dalej DRA) oraz oparty na nim system wspomagający rozszerza-
nie wordnetu o nazwie WordNet Weaver, przedstawione w pracach Piaseckiego i in. 
(2009d, b, c). W budowie algorytmu DRA przyjęto podstawowe założenie, że każda 
z metod wydobywania popełnia błędy i może powiązać dany lemat nominalny z nie-
właściwym miejscem w  strukturze hiperonimii. Jednak błędne powiązania wypa-
dające blisko punktu optymalnego są bardziej prawdopodobne niż umiejscowiane 
w większej odległości. Założenie to oparte jest na analizie dokładności poszczegól-
nych metod i na rodzajach popełnianych błędów, a szczególnie na braku zdolności 
wszystkich metod do rozróżnienia bezpośredniego powiązania hiperonimicznego od 
hiperonimii bliskiej, ale nie bezpośredniej.
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Struktura hiperonimiczna łączy w Słowosieci (analogicznie jak w innych wordne-
tach) zbiory synonimów, tzw. synsety35. W algorytmie DRA rozpoznanie potencjal-
nych miejsc dołączenia nowego lematu x jest realizowane w czterech etapach:
1. Określane jest dopasowanie semantyczne x do każdego lematu y obecnego już 

w wordnecie.
2. Na podstawie dopasowania x do poszczególnych lematów ustalane jest dopasowa-

nie x do każdego synsetu y:
 — brane jest pod uwagę dopasowanie x do lematów zawartych36 w synsecie y,
 — oraz dopasowanie x do synsetów powiązanych z y relacją hiperonimii lub hipo-
nimii (w ramach pewnej odległości liczonej jako liczba pośredniczących powią-
zań hiperonimicznych),
 — dopasowanie do synsetów w  hiperonimicznym otoczeniu y zostaje uwzględ-
nione z pewną wagą (mniejszą niż 1) w wyliczeniu łącznego dopasowania do y 
(waga ta zmniejsza się proporcjonalnie wraz z odległością liczoną po hiperoni-
micznych powiązaniach).

3. Na podstawie wyliczonego dopasowania do poszczególnych synsetów odnajdywa-
ne są w strukturze hiperonimii obszary (podgrafy), nazywane obszarami aktywa-
cji, takie, że wszystkie synsety zawarte w danym obszarze są dopasowane do x. Dla 
każdego obszaru aktywacji zapamiętywana jest jako miara jego oceny maksymal-
na miara jakości dopasowania x do synsetów danego obszaru.

4. Zapamiętane oceny obszarów aktywacji dla danego nowego lematu x wykorzysty-
wane są następnie do wybrania kilku takich obszarów, które zostają zaprezento-
wane lingwiście w ramach systemu WordNet Weaver jako proponowane miejsca 
dołączenia x. Regiony te będą dalej nazywane regionami dołączania37.
Dopasowanie semantyczne lematu do lematu (etap 1) jest wyznaczane na podsta-

wie wszystkich dostępnych kryteriów, zgodnie z często stosowanym w sztucznej in-
teligencji schematem głosowania ważonego. Z każdym rodzajem przesłanki wiązany 
jest głos o określonej liczbowo sile. Dla każdej pary nowy lemat x i lemat y ze struk-
tury wordnetu sumowane są głosy wynikające z  poszczególnych przesłanek. Jako 
przesłanki wykorzystane zostały wyniki działania wszystkich metod automatyczne-
go wydobywania relacji omówione wcześniej w  tej pracy, tj. MPZG R W F , wzorce 
konstruowane ręcznie, klasyfikator par lematów oraz wyniki działania Estratto. Jeżeli 
sumaryczna liczba głosów przekroczy pewien założony próg, to zostaje stwierdzony 
fakt istnienia dopasowania. Dodatkowo dopasowania podzielone są na silne — wyni-
kające z więcej niż jednej przesłanki oraz słabe — wynikające jedynie z dużej wartości 
MPZ dla danej pary lematów. Szczegółowo algorytm wyliczenia dopasowania oraz 
cały algorytm DRA został omówiony w pracy Piaseckiego i in., (2009c, rozdz. 4.5.3–

35 Synset może być również zbiorem jednoelementowym, co się często zdarza (por. Piasecki i in., 2009c). 
Relacja hiperonimii pomiędzy synsetami jest wywiedziona z  relacji hiperonimii łączącej jednostki 
leksykalne należące do poszczególnych synsetów, tzn. jeżeli dwa synsety są połączone hiperonimią 
(na poziomie całych synsetów), to również ich elementy są odpowiednio parami w relacji hiperoni-
mii.

36 Stosujemy tu dla uproszczenia opisu pewien skrót myślowy: do synsetu należy oczywiście określona 
jednostka leksykalna, która jest reprezentowana przez określony lemat.

37 Regiony dołączania można interpretować jako przybliżony opis jednostek leksykalnych, które zostały 
zaproponowane automatycznie dla nowego lematu x. Każdy region przybliża w pewien sposób włas-
ności semantyczne proponowanej jednostki leksykalnej.
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4.5.4)Wyniki działania algorytmu DRA prezentowane są lingwiście w ramach systemu 
WordNet Weaver (Piasecki i in., 2009b, c), który stanowi rozszerzenie wcześniejszego 
edytora wordnetu (Piasecki i in., 2009c, rozdz. 2.4). Każdy sugerowany region dołą-
czania jest prezentowany lingwiście w postaci osobnego podgrafu. Przykład takiego 
podgrafu został przedstawiony na rysunku 1. Na jednej ze podstron (Piasecki i  in., 
2009a) strony WWW projektu budowy Słowosieci można odnaleźć bogatą listę 3709 
dalszych przykładów z wczesnego etapu rozszerzania Słowosieci (można tam też zo-
baczyć kolorową wersję prezentowanego tu przykładu). Owalny kształt reprezentuje 
nowy lemat, natomiast prostokąty i ośmiokąty to węzły grafu hiperonimii, które repre-
zentują synsety. Połączenia pomiędzy synsetami reprezentują instancje hiperonimii (hi-
peronim wskazuje strzałka). Połączenia pomiędzy nowym lematem (owal) a synsetami 
wskazują na centralne synsety (o najwyższym dopasowaniu) poszczególnych regionów 
dołączania. Dodatkowo każdy synset centralny jest wyróżniony pogrubioną niebieską 
ramką (tu szarą). Początkowo pokazane są tylko elementy regionów dołączania — dal-
sze elementy struktury hiperonimii mogą zostać rozwinięte/zwinięte poprzez przyciski 
ze znakiem trójkąta. Kształt węzła wskazuje na rodzaj dopasowania nowego lematu 
do niego: ośmiokąt oznacza dopasowanie silne, prostokąt słabe. Dodatkowo kolor wę-
zła reprezentuje liczbową miarę oceny dopasowania: najniższe wartości to jasny szary, 
wyższe — ciemny żółty do czerwonego i fioletu (tu od jasnej szarości do ciemnej).

łopata

śmigło 1* [wytw]
1,00 (0,121)

narzędzie 1 [wytw], przyrząd 1*
1,52 (0,141)

młotek1* [wytw]
1,50 (0,187)

wirnik 1* [wytw]
1,00 (0,107)

klucz 5* [wytw]
0,80 (0,121)

piła 1* [wytw]
0,75 (0,146)

obcęgi 1* [wytw]
0,75 (0,131)

Rysunek 1. Regiony dołączenia nowego lematu łopata sugerowane przez system 
WordNet Weaver względem wersji Słowosieci z czerwca 2008 roku

Lingwista może zatwierdzić proponowane dołączenie, klikając w synset centralny 
i wybierając rodzaj relacji: synonimia, hiperonimia lub hiponimia, ale może wybrać 



172 Maciej Piasecki

też dowolny inny synset, przechodząc swobodnie po strukturze. Dodatkowo może 
przełączyć się do innych ekranów edytora wordnetu, dołączając nowy synset w do-
wolne miejsce za pomocą dowolnej relacji. Ponadto lingwiści oznaczali wszystkie 
błędne sugestie algorytmu. Pozwoliło to na zebranie wyczerpujących danych o jako-
ści sugestii prezentowanych w postaci regionów dołączania generowanych przez algo-
rytm DRA. Szczegółowe wyniki oceny zostały przedstawione w pracach Piaseckiego 
i in. (2009b, c), tutaj ograniczymy się jedynie do zbiorczego podsumowania całego 
wielomiesięcznego procesu rozszerzania Słowosieci przy zastosowaniu algorytmu 
DRA i systemu WordNet Weaver.

Dokładność algorytmu DRA została zmierzona względem decyzji podjętych przez 
lingwistów w  ciągu całego procesu rozszerzania jądra Słowosieci do Słowosieci 
w wersji 1.0 (charakterystyka ilościowa tego procesu została przedstawiona w na-
stępnej sekcji). W najbardziej ogólnym ujęciu zliczyliśmy procent nowych lematów, 
dla których chociaż jedna z  sugestii była przydatna lingwiście, tzn. przynajmniej 
w przypadku jednego sugerowanego regionu dołączania nowa jednostka leksykalna 
dla rozpatrywanego nowego lematu została dodana w obrębie tego regionu. Przy tak 
zdefiniowanej dokładności otrzymaliśmy następujące wyniki:

 — 63,76% — dla wszystkich nowych lematów nominalnych,
 — 61,43% — dla nowych lematów opisanych jako odsłowniki (gerundia) lub niejed-
noznacznych pomiędzy odsłownikami i rzeczownikami,
 — 64,12% — dla nowych lematów, które zostały rozpoznane jednoznacznie przez 
analizator morfologiczny Morfeusz (Woliński, 2006) jako rzeczowniki.
Zbiorcze rezultaty całości procesu półautomatycznego rozszerzania są znacznie 

niższe niż analogiczne rezultaty dla dużej próby testowej, tj. 80,36% (por. Piasecki 
i  in., 2009b). Przyczyną jest wystąpienie w toku prac nad rozszerzaniem znaczniej 
większej liczby mniej częstych lematów niż to miało miejsce na początku prac, kiedy 
była losowana próba testowa. Automatyczny opis tego typu lematów zwykle jest gor-
szy pod względem dokładności. Algorytm DRA wykazuje niższą dokładność dla od-
słowników, chociaż powyżej różnica nie jest znacząca. Spowodowane jest to większą 
średnio liczbą sugestii, które są generowane dla odsłowników niż dla rzeczowników. 
Niemniej, wartościowe sugestie, tzn. takie, które zostały wykorzystane przez lingwi-
stów, zostały wygenerowane dla większości nowych lematów, włączając w to nawet 
te relatywnie rzadkie.

8. Wydobywanie opisu semantycznego struktur

Jak już wspominaliśmy, automatyczne wydobywanie z  korpusu semantycznej re-
prezentacji poszczególnych zdań, a  tym bardziej całego tekstu, jest bardzo trudne. 
Większość metod automatycznych działających na poziomie struktur semantycznych 
koncentruje się na wydobyciu semantycznego opisu podstawowych struktur argu-
mentowo-predykatowych. Predykatem jest w  tym ujęciu każdy element struktury 
językowej, któremu możemy przypisać wymaganie wystąpienia określonej liczby ar-
gumentów. Pod względem składniowym wymagane pozycje argumentowe mogą być 
scharakteryzowane poprzez podanie ich części mowy i wymaganych wartości wy-
branych kategorii gramatycznych (głównie przypadka). Na poziomie semantycznym 
często można określić dla każdej pozycji argumentowej zbiór kategorii semantycz-
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nych, do których należą wyrażenia pojawiające się na niej najczęściej. Ze względu 
na mało wyraźne rozgraniczenie pomiędzy różnymi jednostkami leksykalnymi oraz 
ze względu na użycia metaforyczne, bardzo trudno byłoby sformułować precyzyjne 
listy kategorii semantycznych wyrażeń, które mogą pojawić się na poszczególnych 
pozycjach argumentowych. Dlatego też wygodniej jest mówić o kategoriach prefe-
rowanych dla danej pozycji, inaczej o preferencjach selektywnych (ang. selectional 
preferences) (por. Manning, Schütze, 2001) lub rolach semantycznych (por. Hajnicz, 
2007). Zbiór kategorii semantycznych jest definiowany w relacji do pewnego zasobu 
zbudowanego ręcznie. Kategorie semantyczne wyrażeń argumentowych mogą odpo-
wiadać kodom semantycznym przypisywanym jednostkom leksykalnym w  słowni-
kach (np. Bullon i in., 2003) lub też mogą być wyznaczone na podstawie struktury 
istniejącego zasobu opisującego semantykę leksykalną, np. na podstawie hierarchii 
hiperonimii Princeton WordNet (Fellbaum, 1998; Miller i in., 2006) lub Słowosieci 
(Derwojedowa i in., 2008; Piasecki i in., 2009c) (por. Hajnicz, 2007). W tym drugim 
przypadku wybrane ogólne hiperonimy traktowane są jako wyznaczniki kategorii 
semantycznych, do których należą wszystkie ich bezpośrednie i pośrednie hiponimy. 
W pracach Hajnicz i Wiecha (2008) oraz Hajnicz (2009a) wykorzystany został we-
wnętrzny, organizacyjny podział nominalnych jednostek leksykalnych Słowosieci na 
grupy tematyczne do wyznaczenia kategorii najwyższego poziomu. Podejście takie 
było uzasadnione dużym rozczłonkowaniem hiperonimii w ówczesnej ograniczonej 
wersji Słowosieci. Warto jednak zauważyć, że grupy tematyczne nie są częścią struk-
tury Słowosieci, a jedynie narzędziem do podziału pracy pomiędzy lingwistów. Przy-
dział do grup został zdefiniowany ręcznie na samym początku pracy nad Słowosiecią 
i jest w dużym stopniu nieadekwatny do poprawnego opisu jednostek leksykalnych. 
W przypadku pełnej wersji Słowosieci, tj. 1.0, struktura relacji jest jedynym narzę-
dziem opisu semantycznego jednostek leksykalnych. Podejście przedstawione w pra-
cy Hajnicz (2009b) opiera się już bezpośrednio na strukturze Słowosieci w  opisie 
semantycznym pozycji argumentowych.

Proces wydobywania kategorii preferowanych rozpoczyna się zwykle od określe-
nia dla każdego wystąpienia wyrażenia predykatywnego w tekście ramy subkatego-
ryzacji syntaktycznej, która jest reprezentowana przez to wystąpienie (czyli liczby 
i charakterystyki argumentów wymaganych pod względem syntaktycznym). Jest to 
dość złożony problem, ponieważ wymaga przeprowadzenia automatycznej analizy 
struktury syntaktycznej tekstu. Eksperymenty przeprowadzone dla języka polskiego 
zostały przedstawione między innymi w pracy Przepiórkowskiego (2009). Następnie 
określane są kategorie semantyczne, które są w danym kontekście reprezentowane 
przez rozpoznane argumenty. Napotykamy tu dwa problemy:

 — argument jest często wyrażeniem złożonym, gdy tymczasem kategorie semantycz-
ne są w zasobach językowych przypisywane do jednostek leksykalnych,
 — bardzo często również argumenty są niejednoznaczne pod względem semantycznym.
W pierwszym przypadku najczęściej przyjmuje się uproszczenie, w wyniku które-

go za zbiór kategorii całego argumentu przyjmuje się zbiór kategorii jego głównego 
elementu (ang. head). Problem drugi można rozwiązać na dwa sposoby. Po pierw-
sze można zastosować wcześniej jeden z algorytmów ujednoznacznia semantycznego 
(często określany jako algorytm ujednoznacznia sensów słów, ang. word sense disam-
biguation) (por. Agirre, Edmonds, 2006), w wyniku czego każdemu wystąpieniu nie-
jednoznacznego lematu zostanie przypisana pewna jednostka leksykalna. Niestety, 
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wszystkie znane algorytmy ujednoznaczniania semantycznego wykazują istotny po-
ziom błędu w rozstrzyganiu niejednoznaczności oraz implementacje tych algorytmów 
są zwykle ograniczone do pewnego podzbioru jednostek leksykalnych (związane jest 
to z zastosowanym w ich konstrukcji procesem maszynowego uczenia się).

Można jednak próbować uniknąć konieczności jednoznacznego przypisania jed-
nostki leksykalnej do wystąpienia lematu, przyjmując dla każdego wystąpienia zbiór 
wszystkich jednostek odpowiadających danemu lematowi jako możliwych. Przypi-
sanie zbioru jednostek pociąga za sobą przypisanie zbioru kategorii semantycznych. 
Rozważmy to na przykładzie lematu komunikacja, który reprezentuje trzy jednostki 
leksykalne: komunikacja 1 (proces porozumiewania się), komunikacja 2 (kon-
strukcja, np. część budynku) oraz komunikacja 3 (dziedzina gospodarki). Każda 
z trzech jednostek należy do innej dziedziny semantycznej, którą można wyznaczyć 
na podstawie hierarchii hiperonimii Słowosieci, np. jako nazwy dziedzin można 
przyjąć jednostki leksykalne, które są zlokalizowane na górnych poziomach hipero-
nimii, odpowiednio: porozumiewanie się 1, konstrukcja 4 oraz komuni-
kacja 338.

Przypisanie zbioru kategorii semantycznych do wystąpienia lematu skutkuje 
wprowadzeniem pewnego rodzaju szumu informacyjnego, gdyż częstość występowa-
nia wielu kategorii semantycznych może być zawyżona w wyniku przypisania całych 
zbiorów kategorii zamiast wyłącznie właściwych. W podejściach takich zakłada się 
jednak, że następujący później etap wyznaczenia statystycznie istotnych zależności 
pomiędzy kategoriami a  pozycjami argumentowymi ram poszczególnych wyrażeń 
predykatywnych wyeliminuje przypadkowe powiązania.

Po identyfikacji ram subkategoryzacji oraz kategorii lub zbiorów kategorii dla po-
szczególnych pozycji argumentowych, zlicza się dla całego korpusu dystrybucję kate-
gorii. Budowana jest statystyka częstości wystąpień poszczególnych kategorii seman-
tycznych na poszczególnych pozycjach argumentowych w  obrębie konkretnych ram 
konkretnych lematów. Inaczej ujmując, celem jest określenie zbiorów kategorii prefe-
rowanych na poszczególnych pozycjach argumentowych dla każdego lematu predyka-
tywnego i każdej jego ramy. Po zebraniu częstości stosuje się różnorodne miary oceny 
statystycznej siły powiązania kategoria semantyczna–pozycja argumentowa zleksykali-
zowanej ramy subkategoryzacji (por. Manning, Schütze, Hajnicz, 2007).

9. Zastosowania metod automatycznych

Jak już było wspomniane, mechanizm wzorców leksykalno-syntaktycznych (por. 
sekcja 5) może być postrzegany jako rozszerzony sposób generowania konkordancji 
w oparciu o złożony język opisu kontekstów użyć wydobytych par lematów. Wzorce 
stosowane w ramach rozszerzania istniejącego tezaurusa można łatwo połączyć ze 
śledzeniem miejsc dopasowanych do wzorca.

Ogólne wzorce pozyskiwane automatycznie (por. sekcja 5), poza automatycznym 
wydobywaniem hiperonimii, można stosować z powodzeniem do wydobywania bar-
dzo specjalizowanych relacji o charakterze ontologicznym.
38 Jednostka komunikacja 3 nie ma już hiperonimu w Słowosieci 1.0 jako jednostka dość ogólna zna-

czeniowo. Nie jest wykluczone, że hiperonim pojawi się w kolejnej wersji Słowosieci 2.0 budowanej 
w ramach projektu N N516 068637.
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Miara powiązania znaczeniowego (dalej MPZ) jest narzędziem stosowanym już 
od dłuższego czasu w psycholingwistyce, w  tym również w odniesieniu do języka 
polskiego (np. Kruszyński, Rączaszek-Leonardi, 2006).

Za pomocą wyznaczenia listy lematów najbardziej powiązanych semantycznie ze 
wskazanym lub grupowania lematów silnie powiązanych semantycznie z  sobą na-
wzajem można wygenerować na podstawie MPZ pola semantyczne różnego rodzaju. 
Pola takie są wyznaczone na podstawie określonego korpusu obiektywną metodą 
opierającą się na ściśle zdefiniowanych metodach analizy tekstu.

Wydobyte automatycznie pola semantyczne dają wgląd w rozkład znaczeń w ra-
mach określonego korpusu oraz pozwalają na wykrycie nietypowych powiązań zna-
czeniowych, np. bardzo specyficznych dla danej dziedziny. Umożliwiają zobrazowa-
nie powiązań znaczeniowych obecnych w pewnej zbiorowości, która wytworzyła kor-
pus oraz pozwalają na śledzenie zmian zachodzących w czasie w przypadku korpusu 
chronologicznego. Zapewniają również wsparcie dla analizy porównawczej różnych 
korpusów tekstu pod względem struktury w obszarze semantyki leksykalnej.

Metody automatycznego wydobywania relacji semantycznych mogą być cennym 
narzędziem przyspieszającym prace nad konstrukcją tezaurusów. W odniesieniu do 
języka polskiego algorytm rozszerzania poprzez regiony aktywacji i oparte na nim 
narzędzie lingwisty o nazwie WordNet Weaver (Piasecki i in., 2009b, c) zostały z po-
wodzeniem zastosowane do półautomatycznego rozszerzania Słowosieci ze stanu 
tzw. jądra do pełnej wersji 1.0. Proces rozszerzania przebiegał w przedstawionych 
poniżej głównych etapach:
1. Zgromadzony został duży korpus tekstu (określany jako połączony korpus w sekcji 

5), który został następnie przetworzony na poziomie morfo-syntaktycznym.
2. Z korpusu zostały wydobyte zbiory par powiązanych semantycznie lematów z za-

stosowaniem wszystkich omówionych metod wydobywania: ręcznych wzorców 
leksykalno-syntaktycznych (sekcja 5), wzorców wydobytych algorytmem Estratto 
(sekcja 5) oraz MPZ wygenerowanej z  zastosowaniem uogólnionego algorytmu 
ważenia rangowego (por. Piasecki i in., 2009c; Broda i in., 2009).

3. Klasyfikator oznaczający pary lematów jako instancje semantycznych relacji leksy-
kalnych (por. sekcja 7) został wytrenowany w oparciu o pary lematów z ówczesnej 
wersji Słowosieci i dane pozyskane w etapie poprzednim.

4. Nowe lematy (tj. nieopisane jeszcze w Słowosieci) zostały pogrupowane na podsta-
wie wartości MPZ z wykorzystaniem gotowego programu do grupowania danych 
o nazwie Cluto (Karypis, 2002).

5. Wybrane grupy nowych lematów były ładowane do systemu WordNet Weaver, 
a  algorytm rozszerzania poprzez regiony aktywacji był następnie uruchamiany 
w celu wygenerowania sugerowanych miejsc dołączenia nowych lematów.

6. Lingwiści mogli pracować swobodnie na wprowadzonych grupach lematów — mogli 
przeglądać propozycje w dowolnej kolejności i edytować strukturę wordnetu.

7. W dowolnym momencie lingwista mógł uruchomić ponownie algorytm generu-
jący sugestie, aby potencjalnie otrzymać lepsze wyniki dla tych nowych lematów, 
które jeszcze nie zostały poddane edycji.

8. Po ukończeniu edycji określonych grup lingwiści informowali koordynatora, któ-
ry mógł przeanalizować i skorygować rezultaty, używając dokładnie tego samego 
sytemu WordNet Weaver. System zapewnia swobodny dostęp wszystkim człon-
kom zespołu poprzez Internet.
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Proces rozszerzania Słowosieci, ocena działania poszczególnych narzędzi oraz 
osiągnięte wyniki zostały szczegółowo przedstawione w  pracy Piaseckiego i  in. 
(2009c). Tutaj warto jednak odnotować, że w rezultacie Słowosieć została rozszerzo-
na o 8316 nowych lematów, 10 537 nowych jednostek leksykalnych, 8729 synsetów 
(tj. zbiorów synonimów — podstawowych elementów struktury wordnetu) i 11 063 
instancji leksykalnych relacji semantycznych. Cały proces został zrealizowany w 3–4 
osobomiesiące pracy lingwistów. Jako efekt uboczny wykryto szereg błędów w struk-
turze jądra Słowosieci, które zostały następnie poprawione w toku rozszerzania. Za-
stosowanie narzędzi automatycznych przyniosło znaczące, szacowane na 5–6-krotne, 
skrócenie czasu pracy. Niestety, nie została przeprowadzona wnikliwa analiza po-
równawcza z zastosowaniem metody wyłącznie ręcznej39. Konieczne są dalsze ekspe-
rymenty i wnikliwa analiza, ale kierunek jest bardzo obiecujący.

Fleksyjny i niepozycyjny charakter języka polskiego sprawiają, że nie jest możliwe 
bezpośrednie zastosowanie wielu metod opracowanych dla języka angielskiego. Stan 
ten zmienia się i  jest już dostępny pakiet narzędzi SuperMatrix (Broda, Piasecki, 
2008) pozwalający na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów z metodami 
statystycznymi dla języka polskiego.
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