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WstÆp
Niniejsza publikacja prezentuje i komentuje wyniki eksperymentów laboratoryjnych, jakim poddaâem kilka wybranych hipotez lingwistycznych pod kĊtem kontroli epistemologicznej ich realnoœci psychologicznej. Artykuâ ten
wpisuje się w krĊg prac poœwięconych eksperymentom psycholingwistycznym,
które pozwalajĊ okreœlaý stopieľ adekwatnoœci eksplanacyjnej modeli semantycznych symulujĊcych realizację funkcji reprezentacyjnej języka. Szkic, jaki
oddaję do rĊk czytelnika, próbuje âĊczyý dwa – przeplatajĊce się ze sobĊ –
wĊtki tematyczne, a mianowicie filologiczny (lingwistyczny) i kognitywistyczny
(neuro- i psycholingwistyczny). W zwiĊzku z tym wszystkim w pierwszej kolejnoœci przedstawiam hipotezy semantyczne i dedukuję z nich prognozy obserwacyjne, następnie testuję je za pomocĊ eksperymentów psycholingwistycznych. Praca ta, i od tego zacznę, mieœci się w pewnych ramach – na gruncie okreœlonych dyscyplin naukowych i programów badawczych.
Dyscypliny i programy

Semantyka, œciœle: refleksja naukowa nad kwestiĊ znaczenia (treœci) i oznaczania (zakresu) w dziedzinie wyraůeľ językowych, rozwija się (obecnie) na
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obszarze wielu róůnych dyscyplin nauki: po pierwsze – syntetycznych (filozofia), a po drugie – analitycznych: zarówno formalnych (matematyka), jak i empirycznych – z jednej strony spoâeczno-humanistycznych (filologia), z drugiej strony matematyczno-przyrodniczych (kognitywistyka). Niniejszy szkic
sytuuje się w kręgu zagadnieľ z zakresu semantyki empirycznej, z pogranicza filologii i kognitywistyki, w szczególnoœci zaœ – semantyki lingwistycznej
oraz psycho- i neurolingwistycznej1.
Semantyka lingwistyczna lokuje się w kręgu œciœle okreœlonych dziedzin
i paradygmatów. Po pierwsze, semantyka lingwistyczna ewoluuje w ramach
kilku dyscyplin, m.in. leksykologii i gramatyki, por. semantyki: leksykalnĊ i gramatycznĊ, których cel stanowiĊ opisy treœci sâów i zdaľ, czyli pojęcia i sĊdy.
Po wtóre, semantyka lingwistyczna rozwija się na obszarach kilku programów, m.in. strukturalizmu i kognitywizmu, w ramach kilkunastu modeli teoretycznych, por. semantyki: polowĊ i sâownikowĊ, sieciowĊ i encyklopedycznĊ (które w róůnej mierze, co istotne, czerpiĊ z odkryý zarzuconej juů dziœ
semantyki uprawianej w duchu generatywizmu)2.
Semantyka kognitywistyczna realizuje się na obszarach m.in. psycho- i neurolingwistyki3, które eksplorujĊ fenomen języka/mowy w umyœle/mózgu, odkry
1 Badania filologiczne i kognitywistyczne wiodĊ od faktów do hipotez i prognoz (w kontekœcie odkrywania) oraz od hipotez i prognoz do faktów (w kontekœcie uzasadniania). Róůnica,
jaka zachodzi pomiędzy tymi ujęciami (w kontekœcie uzasadniania), polega na tym, ůe lingwistafilolog obserwuje fakty, natomiast lingwista-kognitywista – eksperymentuje z faktami; filolog
będzie szukaâ potwierdzenia swoich hipotez tylko w sferze tekstu i dyskursu, natomiast kognitywista – takůe w dziedzinie mózgu i umysâu. Filolog obraca się zatem w kręgu hipotez wirtualnych, kognitywista zaœ – w kręgu hipotez realnych (w tym teů sensie badania kognitywistyczne
stanowiĊ naturalnĊ kontynuację i zarazem swoiste dopeânienie refleksji filologicznej).
2 Szerzej na temat sytuacji w semantyce lingwistycznej zob.: Nowak 2014, 339–354; Nowak
2015, 13–30.
3 Semantyka kognitywistyczna âĊczy w sobie badania neurosemantyczne i psychosemantyczne. W przetwarzanie zadaľ semantycznych angaůujĊ się bowiem rozmaite mechanizmy
ludzkiego mózgu i umysâu, por.: po pierwsze, analizator percepcyjny – w percepcji dystynktywnej (gâosek i róůnic), po drugie, bufor pamięciowy – w dostępie konceptualnym (sâów i pojęý),
po trzecie, parser językowy – w integracji propozycjonalnej (zdaľ i sĊdów) i po czwarte, procesor centralny – w interpretacji dyskursywnej (tekstów i celów). Zjawiska semantyczne, które
– na obecnym etapie badaľ – poddajĊ się eksploracji, majĊ charakter statyczny (leksykalny),
np. leksykon mentalny, i dynamiczny (gramatyczny), np. dostęp konceptualny i integrację
propozycjonalnĊ. Nie sposób w tym kontekœcie nie dodaý, ůe semantyka kognitywistyczna
(psycho- i neuro-) bada sâowa i pojęcia: zarówno w izolacji od siebie, jak teů – w interakcji ze
sobĊ, a więc, odpowiednio, w funkcji narzędzi (leksykon mentalny) i czynnoœci (dostęp konceptualny i integracja propozycjonalna).
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wajĊc realnie istniejĊce (czyli gdzieœ i/lub kiedyœ) jednostki (poziomy) i procesy
(etapy) przetwarzania. TechnikĊ badawczĊ, pozwalajĊcĊ na wglĊd w umysây
i mózgi uůytkowników języka i mowy, jest eksperymentalny pomiar (latencji):
czasu (w umyœle) i miejsca (w mózgu) reakcji neuropsychicznej na bodŭce
językowo-mowne (w tekœcie i w dyskursie). WĊtki te, neuro- i psychosemantyczne, rozwinę w kolejnych partiach artykuâu.
Semantyka w neurolingwistyce

Neurosemantyka penetruje lateralizację i lokalizację (form i treœci) wyraůeľ
językowych w ludzkim mózgu. Obwód cerebralny (kortykalny), aktywujĊcy się
w toku przetwarzania zadaľ: semantycznych procesów i jednostek, obejmuje
(co najmniej!) kilka sieci neuronalnych, które mieszczĊ się w dolnych częœciach lewych pâatów – skroniowego, czoâowego i ciemieniowego. Podsieý
skroniowa uruchamia się szczególnie wówczas, kiedy mózg przetwarza sâowa/pojęcia w izolacji: po pierwsze – przechowuje, por. leksykon mentalny
(BA4: 20, 21, 37, 38), po drugie – wyszukuje, por. dostęp leksykalny (BA
22/38), sâuchowe œlady (engramy) pamięciowe (form) sâów. Podsieý czoâowa
wâĊcza się z kolei w sytuacjach, gdy mózg przetwarza sâowa/pojęcia w interakcji: po pierwsze, kategoryzuje, por. dostęp konceptualny (BA 9/10), po wtóre, integruje treœci sâów, por. integrację konceptualnĊ (BA 45/47). Podsieý

Schemat 1. Lewa póâkula mózgu, powierzchnia grzbietowo-boczna, sieci semantyczne (opracowanie wâasne).


4

Skrót od ang. Brodmann areas ‘pola Brodmanna’ (przyp. red.).
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ciemieniowa aktywuje się tylko wtedy, gdy mózg przetwarza sâowa/pojęcia
w zdaniach/sĊdach, czyli gdy integruje treœci sâów w treœci zdaľ, por. integrację propozycjonalnĊ (BA 39/40). Rzecz jasna ustalenia te odsâaniajĊ zaledwie
niewielki wycinek rozlegâej podsieci neuronalnej, która odpowiada za przetwarzanie fenomenów semantycznych w mózgu (na podstawie: Grabowska
2011, 308–347; Okuniewska 2011, 348–376; Friederici 2011, 1357–1393).
Semantyka w psycholingwistyce

Psychosemantyka bada ekspresję i recepcję (form i treœci) wyraůeľ językowych w ludzkim umyœle. Przedmiot jej dociekaľ stanowi leksykon mentalny (i jego organizacja konceptualna), czyli zbiór jednostek leksykalnych,
œciœlej rzecz biorĊc: relacji (implikacji i asocjacji) między formami (sâowami)
i treœciami (pojęciami). Psychosemantyka penetruje leksykalne jednostki
i procesy pod kĊtem ich form oraz funkcji w procesach dostępu: leksykalnego lub konceptualnego. Badania eksperymentalne ogniskujĊ się wokóâ kilku
kwestii spornych, np. po pierwsze, formy sâów sĊ przechowywane w pamięci
w częœciach i/lub w caâoœciach; po drugie, formy sâów sĊ w pamięci wyszukiwane i/lub aktywizowane; po trzecie, treœci sâów rezydujĊ w pamięci i/lub
wyâaniajĊ się z kontekstu; po czwarte, treœci sâów pozostajĊ w relacji implikacji
i/lub asocjacji. W œwietle aktualnego stanu badaľ istniejĊ dane eksperymentalne, które przemawiajĊ, w pewnym stopniu, za kaůdym z tych rywalizujĊcych ze sobĊ podejœý. Niniejsza publikacja dostarcza, jak sĊdzę, pewnych argumentów (w tej roli rezultaty eksperymentów psycholingwistycznych) na
rzecz jednej z opcji badawczych (w zakresie relacji implikacji i/lub asocjacji
między treœciami sâów)5.
Modele i prognozy
Kaůdy model badawczy, z jednej strony, opiera się na okreœlonych zaâoůeniach (hipotezy), z drugiej strony – dostarcza konkretnych twierdzeľ na temat opisywanej dziedziny (prognozy). Kolejne akapity pracy poœwięcę temu,
które z twierdzeľ, wydedukowanych z róůnych modeli, mogĊ peâniý funkcję

5 Więcej na temat sytuacji w psycholingwistyce, w kontekœcie eksperymentalnych prac nad leksykonem mentalnym, w: Gleason, Ratner 2005, 173–248; Traxler, Gernsbacher 2006, 249–454.
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przewidywaľ (prognoz), przydatnych z punktu widzenia specyfiki badaľ
eksperymentalnych, które stale majĊ na uwadze konfirmację lub koraborację
porównywanych ze sobĊ hipotez. Najkrócej: po pierwsze, przypomnę najistotniejsze zaâoůenia semantycznych hipotez-modeli, po drugie, zastanowię
się nad tym, które (!) twierdzenia (na temat organizacji sâów i pojęý w umyœle) mogĊ odgrywaý rolę testowanych przewidywaľ; po trzecie, przytoczę
i omówię wyniki wâasnych badaľ eksperymentalnych6.
Model semantyki polowej

Semantyka polowa to model lingwistyczny, który zakâada, ůe leksykon języka naturalnego, z punktu widzenia relacji między sâowami i pojęciami, organizujĊ (budujĊ) pola semantyczne: paradygmatyczne i syntagmatyczne, w których
granicach funkcjonujĊ wyraůenia języka, pozostajĊce do siebie w relacjach:
po pierwsze – pionowych (hiponimia i synonimia), a po drugie – poziomych
(antonimia i antynomia), przy czym relacje semantyczne tworzĊ się wokóâ
synsetu, tj. zbioru synonimów pewnego wyraůenia językowego, opierajĊc się
na funktorach implikacji i negacji. W zgodzie z zaâoůeniami modelu semantyki polowej naczelna relacja, porzĊdkujĊca sâownik języka naturalnego, to
implikacja (logiczna). Ponadto, co waůne, wyraůenia językowe w polach semantycznych interpretuje się (najczęœciej) jako monosemiczne7.
Model semantyki polowej zakâada, ůe organizacja leksykonu opiera się na relacji implikacji (logicznej), która jest tranzytywna, zob.: [(p Ⱥ q) ƌ (q Ⱥ r)] Ⱥ
(p Ⱥ r). Hipoteza implikacji (tranzytywnej) posiada swoje obserwacyjne


Eksperymenty, których wyniki przywoâuję i komentuję, zostaây przeprowadzone w 2016 r.
(w paŭdzierniku i w listopadzie) na próbie 150 studentów: sâuchaczy najmâodszych roczników studiów licencjackich (kognitywistyka i polonistyka) oraz podyplomowych (logopedia).
Eksperyment sprowadzaâ się do tego, ůe program komputerowy (najpierw) prezentowaâ osobie badanej bodŭce lingwalne (przygotowane uprzednio zdania i teksty, które badana osoba
miaâa przeczytaý, aby po tej lekturze wcisnĊý spację) oraz (następnie) rejestrowaâ jej reakcje
mentalne (czasy przetwarzania). Procedura eksperymentalna, po którĊ – w toku swoich badaľ
– sięgam, stanowi standardowy, choý uproszczony tryb postępowania, przyjęty od kilkudziesięciu lat na gruncie psycholingwistyki. Moůe warto jeszcze dodaý, ůe u podstaw tego rodzaju
badaľ tkwi zaâoůenie neuropsychologiczne, które gâosi, ůe wszyscy zdrowi i doroœli ludzie
(z racji tego, ůe posiadajĊ „te same” mózgi i umysây!) przetwarzajĊ język i mowę podobnie;
w zwiĊzku z tym nie zachodzi (w tym wypadku) potrzeba opracowania specjalnego schematu
doboru próby (szczegóâowo na ten temat zob. w: Siuta 2006 i Brzeziľski 2012).
7 Obszerniej na ten temat piszĊ: Grochowski 1982; Tokarski 1984; Lyons 1984/1989;
Miodunka 1989.
6
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prognozy; zgodnie z tym czas przetwarzania [t1]: (p Ⱥ q) powinien byý (będzie) krótszy niů czas przetwarzania [t2]: (p Ⱥ r). Przypuszczenie to znajduje
swoje potwierdzenie w wynikach badaľ eksperymentalnych. Zob.:
(1) Boa to wĊů. (1129 ms) [t1]
(2) Boa to gad. (1562 ms) [t2] ¥
(3) Bujak to fotel. (1354 ms) [t1]
(4) Bujak to mebel. (1489 ms) [t2] ¥
(5) Jeœli lato jest upalne, to jest gorĊce. (1986 ms) [t1]
(6) Jeœli lato jest upalne, to jest ciepâe. (2034 ms) [t2] ¥

Funktory implikacji i negacji stanowiĊ niezbywalnĊ częœý hipotezy relacji
semantycznych, m.in. synonimii i hiponimii oraz antynomii i antonimii. W dalszych rozwaůaniach bliůej przyjrzę się temu, czy wyniki badaľ eksperymentalnych potwierdzĊ obecnoœý relacji semantycznych (i ich funktorów logicznych) w umysâach uůytkowników wspóâczesnego języka polskiego.
Hipotezy synonimii i hiponimii

Model semantyki polowej przewiduje, ůe relacje synonimii i hiponimii
róůniĊ się od siebie pod względem jakoœciowym, por. formuây z funktorami
– dla synonimii: (p Ⱥ q) ƌ (q Ⱥ p) i dla hiponimii: (p Ⱥ q) ƌ ~(q Ⱥ p),
i iloœciowym, por. funktory w formuâach – dla synonimii: implikacja: 2, koniunkcja: 1, negacja: 0, i dla hiponimii: implikacja: 2, koniunkcja: 1, negacja:
1. W zwiĊzku z tym moůna sformuâowaý hipotezę, zgodnie z którĊ czas
przetwarzania zdaľ, które zawierajĊ wyraůenia językowe pozostajĊce w relacji synonimii i hiponimii, będzie się od siebie róůniâ: będzie krótszy dla synonimii, a dâuůszy dla hiponimii, tj. [t1] < [t2]. Zob.:
(7) H: Biskup to ksiĊdz. (1299 ms) [t2] ¥
(8) S: KsiĊdz to kapâan. (1188 ms) [t1]
(9) H: Urolog to lekarz. (1331 ms) [t2] ¥
(10) S: Lekarz to doktor. (1293 ms) [t1]
(11) H: Jeœli ktoœ muruje dom, to go stawia. (2531 ms) [t2] ¥
(12) S: Jeœli ktoœ buduje dom, to go wznosi. (2240 ms) [t1]
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(13) H: Jeœli ktoœ muruje dom, to go buduje. (2421 ms) [t2] ¥
(14) S: Jeœli ktoœ buduje dom, to go wznosi. (2108 ms) [t1]
(15) S: Dodawanie liczb to sumowanie. (1746 ms) [t1]
(16) H: Dodawanie liczb to dziaâanie. (1775 ms) [t2] ¥
(17) S: Jeœli jakaœ tkanina zaczyna blaknĊý, to zaczyna pâowieý. (3114 ms) [t1]
(18) H: Jeœli jakaœ tkanina zaczyna blaknĊý, to zaczyna jaœnieý. (3385 ms) [t2] ¥
(19) S: Jeœli ktoœ kogoœ gâaska, to go gâadzi. (2221 ms) [t1]
(20) H: Jeœli ktoœ kogoœ gâaska, to go dotyka. (2452 ms) [t2] ¥

Nie sposób nie zauwaůyý, ůe przykâady przedâoůone badanemu przez
przeprowadzajĊcego eksperyment dzielĊ się na nieco „lepsze” i „gorsze”,
biorĊc pod uwagę postulat porównywania ze sobĊ sâów i zdaľ, które skâadajĊ się z identycznej liczby częœci, m.in. liter i sylab. Róůnice te nie sĊ duůe
i ograniczajĊ się (literalnie!) do jednej litery i/lub jednej sylaby, a wynikajĊ
z tego, ůe nieâatwo znaleŭý w sâownikach języka polskiego sâowa o poůĊdanych wâaœciwoœciach (jakoœciowych i iloœciowych). Po prostu: lepszych, pod
interesujĊcymi mnie względami, czasem nie ma. Trudnoœý ta ma więc charakter obiektywny, a nie subiektywny, i wynika z natury języka, a nie z niewâaœciwego doboru sâów w przykâadach (więcej na ten temat: RĊczaszek-Leonardi, Jarymowicz 2006, 79–87). Na swĊ obronę mogę jeszcze dodaý, ůe
róůnice w czasach przetwarzania sâów w zdaniach sĊ (zawsze) większe od
przyjętej przeze mnie „granicy bâędu”, którĊ ustaliâem arbitralnie na poziomie (±) jednej litery. Summa summarum: wyniki badaľ przemawiajĊ za realnoœciĊ (obu) relacji synonimii i hiponimii.
Hipotezy antynomii i antonimii

Model semantyki polowej przewiduje, ůe relacje antynomii i antonimii
róůniĊ się od siebie pod względem jakoœciowym, por. formuây z funktorami –
dla antynomii: (p Ⱥ ~q) ƌ (~q Ⱥ p) i dla antonimii: (p Ⱥ ~q) ƌ ~(~q Ⱥ p),
oraz iloœciowym, por. funktory w formuâach – dla antynomii: implikacja:
2, koniunkcja: 1, negacja: 2, i dla antonimii: implikacja: 2, koniunkcja: 1, negacja: 3. W zwiĊzku z tym, tak jak w wypadkach synonimii i hiponimii, moůna postawiý hipotezę, w której myœl czas przetwarzania zdaľ zawierajĊcych
wyraůenia językowe sytuujĊce się względem siebie w relacji antynomii i antonimii nie będzie identyczny, lecz nieznacznie krótszy dla antynomii (sprzecznoœci) i odrobinę dâuůszy dla antonimii (przeciwnoœci), tj. [t1] < [t2]. Zob.:
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(21) S: Jeœli krzesâo jest proste, to nie jest krzywe. (2297 ms) [t1]
(22) A: Jeœli krzesâo jest miękkie, to nie jest twarde. (2355 ms) [t2] ¥
(23) S: Jeœli krzesâo jest czyste, to nie jest brudne. (2140 ms) [t1]
(24) A: Jeœli krzesâo jest suche, to nie jest mokre. (2194 ms) [t2] ¥

Na marginesie warto dodaý, ůe pary przykâadów (21) i (22), a takůe (23)
i (24) róůniĊ się od siebie nieznacznie, mianowicie przykâady (21) i (22) odznaczajĊ się równoœciĊ relacji między badanymi jednostkami, natomiast
przykâady (23) i (24) zwracajĊ uwagę tym, ůe liczba liter w zdaniu (23) jest
większa (o jednĊ literę) od liczby liter w zdaniu (24). Mimo nierównych
szans relacja antynomii jest przetwarzana szybciej od relacji antonimii
(zgodnie z przewidywaniami modelu semantyki polowej, ale wbrew udogodnieniu, jakim jest mniejsza liczba liter w zdaniu, które zawiera relację antonimii).
Na podstawie wyników przeprowadzonych badaľ moůna stwierdziý, ůe
istnieje wymierna i mierzalna korelacja między liczbĊ funktorów w formuâach oraz dâugoœciĊ czasu potrzebnego do przetworzenia relacji semantycznych, róůniĊcych się (od siebie) pod względem tylko jednej cechy, por.: negację dla hiponimii i antonimii (w stosunku do synonimii i antynomii). W ten
sposób, œmiem twierdziý, dostarczyâem garœci argumentów, które mogĊ
przemawiaý na rzecz realnoœci psychologicznej hipotezy relacji semantycznych, stanowiĊcej obecnie gâównĊ częœý (trzon) modelu semantyki polowej8.
Model semantyki sieciowej

Semantyka sieciowa to model lingwistyczny, który zakâada, ůe sâownik języka naturalnego formujĊ, z punktu widzenia relacji między sâowami i pojęciami, sieci semantyczne: mono- lub policentryczne, w których wyraůenia
językowe zajmujĊ miejsca poâoůone bliůej (centrum) lub dalej (peryferie)
w stosunku do uůycia prototypowego, które reprezentuje (w umyœle) schemat poznawczy, jaki wyraůenia językowe (na rozmaite sposoby) uszczegóâawiajĊ, por. elaboracje: konkretyzacje i generalizacje, albo rozszerzajĊ, por.
ekstensje: metafory i metonimie. Zgodnie z zaâoůeniami modelu semantyki
sieciowej podstawowa relacja porzĊdkujĊca leksykon języka naturalnego to


8 Do podobnych wyników, na gruncie języka angielskiego, doszli: Collins, Quillian 1969,
240–248; Smith, Shoben, Rips 1974, 214–241; zob. takůe: Mikoâajczuk-Matyja 1998 i 2008.
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asocjacja (psychiczna). Poza tym, co warte zauwaůenia, wyraůenia językowe
w sieciach semantycznych interpretuje się (najczęœciej) jako polisemiczne9.
W kolejnych ustępach przedstawię parę sytuacji eksperymentalnych, które
inscenizowaâem pod kĊtem weryfikacji statusu hipotez semantyki sieciowej
jako (ir)realnych psychologicznie. Sytuacje eksperymentalne dla semantyki
sieciowej opierajĊ się na przewidywaniu, które gâosi, ůe przykâady (zdania)
zawierajĊce formy, których treœci rozszerzajĊ albo uszczegóâawiajĊ schemat
poznawczy, reprezentujĊcy uůycie prototypowe lub bazowe, winny byý przetwarzane wolniej niů przykâady (zdania) zawierajĊce sâowa, których pojęcia
majĊ naturę (bardziej) prototypowĊ lub bazowĊ. W przeciwnym wypadku,
a więc w sytuacji, kiedy wyniki badaľ nie potwierdzĊ prognoz, naleůy przyjĊý, ůe hipoteza zostaâa (częœciowo!) sfalsyfikowana, zgodnie ze schematem
modus tollens tolendo: [(H Ⱥ P) ƌ ~P] Ⱥ ~H.
Hipoteza prototypu

Sytuacja pierwsza obejmuje trzy przykâady (zdania), które eksponujĊ nazwy ptaków, jakim moůna (hipotetycznie) przyporzĊdkowaý róůne miejsca
w sieci semantycznej – od najbardziej centralnego i najmniej peryferyjnego
do najmniej centralnego i najbardziej peryferyjnego pod jakimœ względem,
por. ptaki latajĊce i nielatajĊce, np. nazwy mewa < sowa < kura (spodziewany
czas przetwarzania kolejnych sâów powinien byý, rzecz jasna, odwrotnie
proporcjonalny do stopnia ich prototypowoœci)10. Zob.:

Szerzej na ten temat piszĊ: Tabakowska 1995 i 2001, a zwâaszcza Przybylska 2002.
Nie sposób nie przytoczyý i nie skomentowaý (niektórych) badaľ, które prowadzono
(swego czasu!) w modelu semantyki sieciowej, w ramach hipotezy prototypu. Myœlę, ůe (wâaœnie w tym kontekœcie) trudno nie przywoâaý eksperymentu, który – w najogólniejszym zarysie – sprowadzaâ się do tego, ůe badajĊcy przedkâadaâ badanemu 12 nazw ptaków w języku
angielskim i mierzyâ czas reakcji w toku przetwarzania kolejnych sâów. Co interesujĊce, okazaâo się, ůe czasy reakcji ukâadajĊ się w pewien istotny wzorzec, tj. uůytkownicy języka i mowy rozpoznawali sâowa szybciej lub wolniej w zaleůnoœci od stopnia ich prototypowoœci,
a mianowicie od tego, czy byây one mniej, czy bardziej odlegâe od prototypu (schematu). Na
koniec badajĊcy pogrupowaâ wyniki eksperymentu w pięciu kręgach, zaczynajĊc od najbardziej (centrum), a koľczĊc na najmniej (peryferie) prototypowych. Nie muszę dodawaý, ůe
klasa okazów kategorii ‘ptak’ wpisuje się w gradualnĊ opozycję: latajĊce (najbardziej prototypowe) oraz nielatajĊce (najmniej prototypowe), zob. krĊg 1: Robin; krĊg 2: Dove, Canary, Sparrow; krĊg 3: Owl, Parrot, Toucan, Pheasant; krĊg 4: Duck, Peacock; krĊg 5: Ostrich, Penguin. Uwaůna
lektura opisu tego eksperymentu pozwala jednak dostrzec, ůe do badaľ wkradâ się maây, ale
istotny szczegóâ (w roli tzw. zmiennej zakâócajĊcej); mianowicie nazwy ptaków majĊ róůnĊ
liczbę liter: trzy litery: Owl; cztery litery: Dove, Duck; pięý liter: Robin; szeœý liter: Parrot, Toucan,
9

10
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(25) Mewa to ptak. (1097) (1145) (1334) = (1192 ms)
(26) Sowa to ptak. (1201) (1086) (976) = (1087 ms)
(27) Kura to ptak. (1263) (1150) (1093) = (1168 ms)

Okazuje się, wbrew oczekiwaniom, ůe przewidywania hipotezy prototypu
nie potwierdzajĊ się w caâej rozciĊgâoœci, por. œrednie wartoœci czasów reakcji z trzech kolejnych prób dla przykâadów (25) – (27). Myœlę jednak, ůe istniejĊ powody, dla których hipotezę tę naleůy sprawdzaý dalej, sięgajĊc przy
tym po inne przykâady i/lub wykorzystujĊc róůne techniki.
Hipoteza ekstensji

Sytuacja druga przedstawia kilka przykâadów (zdaľ), które – w moim zamyœle – pozwolĊ na test(owanie) hipotezy ekstensji metaforycznej. Kolejne
zdania zawierajĊ metafory: z jednej strony diachroniczne (systemowe: off-line),
por. przykâady (28) i (29), oraz, z drugiej strony, synchroniczne (dyskursywne:
on-line), por. przykâady (30) i (31). Poniewaů model semantyki sieciowej postuluje perspektywę panchronicznĊ, moůna się spodziewaý, ůe (zarówno
w jednym, jak i w drugim przypadku) ekstensje metaforyczne, mianowicie
przykâady (29) i (31) w stosunku do przykâadów (28) i (30), powinny byý
(będĊ) przetwarzane dâuůej. Zob.:
(28) Piotr rozwiĊzaâ supeâ. (1573 ms)
(29) Piotr rozwiĊzaâ rebus. (1574 ms) ¥?
(30) Piotr rozsupâaâ węzeâ. (2163 ms) ¥
(31) Piotr rozsupâaâ rebus. (2376 ms)

Canary; siedem liter: Ostrich, Sparrow, Penguin, Peacock; osiem liter: Pheasant. Liczba liter w sâowie pozostaje w zwiĊzku z czasem jego lektury. Warto więc przyjrzeý się poszczególnym kręgom rosnĊcej/malejĊcej prototypowoœci (z punktu widzenia liczby liter w kaůdym sâowie).
Okaůe się wówczas, ůe sâowa w kręgach ukâadajĊ się w rosnĊce ciĊgi, zob. krĊg 1: Robin (5);
krĊg 2: Dove (4), Canary (6), Sparrow (7); krĊg 3: Owl (3), Parrot (6), Toucan (6), Pheasant (8); krĊg
4: Duck (4), Peacock (7); krĊg 5: Ostrich (7), Penguin (7). Co jednak (w tym kontekœcie!) najwaůniejsze: œrednia liter w kręgu 1 (najbardziej prototypowym) wynosi pięý liter, natomiast
w kręgu 5 (najmniej prototypowym) – juů siedem liter. Jak interpretowaý zaistniaâe fakty?
W moim mniemaniu sytuacja eksperymentalna wymknęâa się w pewnej mierze spod kontroli
badajĊcego (i ze względu na to wyniki, jakie otrzymaâ, nie sĊ do koľca wiarygodne). Spory
wpâyw na finalny rezultat wywiera bowiem zmienna zakâócajĊca, tj. dâugoœý sâów, a więc liczba liter w wyrazach (ale równieů zróůnicowana frekwencja uůycia poszczególnych sâów). Problem, o którym piszę, dotyczy gâównie starszych prac, np. Rosch 1975, 192–233.
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Jak widaý, róůnice między czasami przetwarzania zdaľ: dosâownych i przenoœnych w zakresie metafor diachronicznych okazujĊ się (znikomo) maâe,
mieszczĊc się wręcz w granicach bâędu; nie moůna o nich powiedzieý, ůe
cokolwiek rozstrzygajĊ. Naturalnie, czego zresztĊ moůna się byâo spodziewaý, róůnice między czasami reagowania (na przykâady dosâowne i przenoœne) w zakresie metafor synchronicznych sĊ wyraŭne (co istotne, wyniki moich badaľ korespondujĊ, w jakiejœ mierze, z rezultatami eksperymentów na
materiale języka angielskiego, por.: Titone, Connine 1994, 1126–1138).
Badania eksperymentalne, jakie przeprowadziâem, bardziej podwaůajĊ,
aniůeli potwierdzajĊ zaâoůenia semantyki sieciowej w (bardzo wĊskim) zakresie hipotez prototypu i ekstensji. Nie oznacza to jednak, ůe kwalifikuję ów
model i jego hipotezy jako zupeânie bezwartoœciowe czy pozbawione wszelkich znamion realnoœci psychologicznej. Jako ůe przeprowadzono badania,
których plony przemawiajĊ za wiarygodnoœciĊ mentalnĊ semantyki sieciowej,
warto przyjrzeý się jej jeszcze raz – tym razem w kontekœcie problemu monosemii i polisemii. Na marginesie: pragnę przypomnieý, ůe koncepcja monosemiczna koresponduje z zaâoůeniami semantyki polowej, koncepcja polisemiczna zaœ – z zaâoůeniami semantyki sieciowej11.

Hipotezy monosemii i polisemii

Problem, jaki kâopocze (zaprzĊta gâowy i spędza sen z powiek!) lingwistów
(semantyków), wiĊůe się z dylematem: czy materiaâ leksykalny ma naturę
monosemicznĊ, czy polisemicznĊ? Kwestia ta przybiera postaý: czy w sâowniku umysâowym istnieje wiele sâów jednoznacznych, czy niewiele wieloznacznych? Badacz staje więc przed alternatywĊ: umysâ przetwarza tekst,
projektujĊc naľ interpretację monosemicznĊ lub polisemicznĊ. Co istotne,
obie hipotezy implikujĊ wzajemnie wykluczajĊce się prognozy obserwacyjne,
które w dodatku majĊ pewien potencjaâ eksperymentalny, por.: przykâady
(zdania), które zawierajĊ wyraůenia polisemiczne, powinny byý przetwarzane
przez umysây uůytkowników (odbiorców) dâuůej aniůeli przykâady (zdania),
które obejmujĊ wyraůenia monosemiczne (odpowiedŭ negatywna koraboruje, z kolei pozytywna konfirmuje model semantyki sieciowej i jego hipotezę

Nie da się, naturalnie, pominĊý milczeniem i nie przytoczyý szeregu starszych prac, których rezultaty podbudowujĊ koncepcję semantyki sieciowej, por. np.: Battig, Montague 1969,
1–46; Rosch, Mervis 1975, 573–605; Armstrong, Gleitmanowie 1983, 264–274.
11
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polisemicznĊ)12. W poszukiwaniu rozwiĊzania tego problemu warto przenieœý
refleksję z gruntu teoretycznego na eksperymentalny, por. poniůsze sytuacje
eksperymentalne.
Sytuacja pierwsza zasadza się na tym, ůe badajĊcy demonstruje badanemu
parę przykâadów (zdaľ), które zawierajĊ sâowa jedno- i dwuznaczne. Model
przewiduje, iů sâowo dwuznaczne wiœnia będzie przetwarzane dâuůej niů sâowo jednoznaczne grusza – w zgodzie z interpretacjĊ, ůe umysâ (w trakcie
przetwarzania, w procesie dostępu konceptualnego) musi uwzględniaý
(w izolacji od kontekstu) dwie porcje sensu, tj.: ‘drzewo’ i ‘owoc’, ůeby następnie (w interakcji z kontekstem) wybraý jedno z nich – w pierwszej serii:
‘drzewo’, por. wysoka wiœnia, w drugiej serii: ‘owoc’, por. pyszna wiœnia. Zob.:
(32) Ta wiœnia jest wysoka. (1672 ms)
(33) Ta grusza jest wysoka. (1762 ms) ¥
(34) Ta wiœnia jest pyszna. (1225 ms)
(35) To jabâko jest pyszne. (1384 ms) ¥

Jak się okazuje, przetwarzanie zdaľ i sâów (hipotetycznie) wieloznacznych
nie zajmuje więcej czasu niů przetwarzanie zdaľ i sâów (bezspornie) jednoznacznych, z czego moůna dedukowaý, ůe umysâ skâania się raczej do (bardziej ekonomicznej) interpretacji monosemicznej.
Sytuacja druga jest bardziej zâoůona niů pierwsza. BadajĊcy prezentuje badanemu przykâady (zdania) (36) i (37), które testujĊ zjawisko polisemii nieregularnej (wâaœciwej). W tej sytuacji przyjmuje się, ůe czasownik rysowaý jest
jednoznaczny, a w kaůdym razie wyraůa mniej porcji treœci od czasownika
malowaý, którego liczne sensy obejmujĊ nietrywialnĊ częœý wspólnĊ, por.:
‘pokrywaý coœ lub kogoœ barwnĊ substancjĊ’, np. malowaý: œcianę, usta, obraz
(kogoœ lub coœ) itd. Zob.:
(36) Jan Annę maluje. (1657 ms)
(37) Jan Annę rysuje. (1665 ms) ¥

12 Literatura lingwistyczna dostarcza przeglĊdu wielu typów polisemii, zob.: regularna i nieregularna (wâaœciwa), radialna i nieradialna (âaľcuchowa). Problem badawczy, przed którym
moůe stanĊý (psycho)lingwista, dotyczy realnoœci psychologicznej: albo wszystkich, albo niektórych typów polisemii, por. omówione w tekœcie artykuâu kolejne sytuacje eksperymentalne. Rzecz jasna, nie sposób badaý wszystkiego. W swoim szkicu ograniczam się do testowania eksperymentalnego jedynie wybranych typów zjawisk.
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Dla kontrastu: badajĊcy przedkâada badanemu kolejne dwa przykâady
(zdania), które opierajĊ się na opozycji czasowników: [ktoœ1] podaâ [komuœ2]
‘do ręki’ [coœ] ‘rzecz’, por. przykâady (38) i (39), oraz [ktoœ1] podaâ [komuœ2] ‘do
organizmu’ [coœ] ‘lek’, por. przykâad (39). Zob.:
(38) Jan podaâ Annie nóů. (1693 ms)
(39) Jan podaâ Annie lek. (1737 ms) ¥

Wyniki badaľ (czasy reakcji) nie potwierdzajĊ hipotezy polisemii nieregularnej (wâaœciwej), mianowicie czasowniki jednoznaczne (rysowaý) i wieloznaczne (malowaý) sĊ przetwarzane w mniej więcej tym samym przedziale czasowym. Co więcej, czasowniki pozornie dwuznaczne, oparte na segmencie podaý, reprezentujĊ jedno wyraůenie jednoznaczne, por. przykâad (38), i dwa
wyraůenia jednoznaczne, por. przykâad (39). W taki sposób bowiem moůna
tâumaczyý to, ůe przykâad (39) umysâ analizuje dâuůej niů przykâad (38).
Sytuacja trzecia stwarza dogodne, jak sĊdzę, warunki do badania zjawisk
polisemii radialnej i nieradialnej (âaľcuchowej). Sytuacja (dla) polisemii radialnej przewiduje, ůe czasowniki typu rozwiĊzaý (wieloznaczne) powinny byý
(będĊ!) przetwarzane dâuůej niů czasowniki w rodzaju rozsupâaý (jednoznaczne) (predykat rozwiĊzaý pod kĊtem swej komplikacji informacyjnej jest bardziej zâoůony od predykatu rozsupâaý, por. rozwiĊzaý: supeâ i rebus, ale: rozsupâaý:
węzeâ i *rebus). Zob.:
(40) Jan rozwiĊzaâ supeâ. (1682 ms)
(41) Jan rozsupâaâ węzeâ. (1775 ms) ¥

Sytuacja (dla) polisemii âaľcuchowej pozwala spodziewaý się, ůe rzeczownik przędza będzie (przez umysây uůytkowników języka i mowy) przetwarzany szybciej od rzeczownika tkanina, poniewaů ‘tkanina’ zawiera w sobie
‘przędzę’, por. szereg: roœlina < przędza < tkanina. Zob.:
(42) Baweâna to przędza. (1713 ms) ¥
(43) Baweâna to tkanina. (1425 ms)

PodsumowujĊc, trzeba podkreœliý, ůe przewidywania modelu semantyki
sieciowej (w zakresie hipotezy polisemicznej) nie potwierdziây się (a wręcz
przeciwnie: badania eksperymentalne je wręcz podwaůyây). Uwaůam, ůe uzyskane pomiary czasów reakcji stanowiĊ silny argument na rzecz uznania
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modelu semantyki polowej (w tym jej hipotezy monosemicznej) jako koncepcji realnej psychologicznie13.
ZakoÍczenie
Przedmiot moich badaľ eksperymentalnych stanowiâa organizacja konceptualna leksykonu mentalnego – jako częœci kompetencji uůytkownika języka (wiedza), jaka wspomaga recepcję mowy (odbiór) w roli poręcznego
narzędzia (sâownik). W swoim artykule pod uwagę wziĊâem zaledwie nieduůy jej wycinek, mianowicie poszukiwaâem odpowiedzi na pytanie: co do której
hipotezy semantycznej istnieje większe prawdopodobieľstwo, ůe jest realna
psychologicznie, czyli odwzorowuje (jedno-jednoznacznie) konceptualnĊ
strukturę ludzkiego umysâu (sterujĊc aktywnoœciĊ uůytkowników języka w zakresie mowy)? Wyniki moich badaľ naleůy traktowaý jako wstępne i niezobowiĊzujĊce: z pewnoœciĊ warte powtórzenia. W kaůdym razie typujĊ one
semantykę polowĊ jako model semantyczny realny psychologicznie – w większym stopniu od semantyki sieciowej. Osobiœcie uwaůam, ůe semantyki polowe i sieciowe uzupeâniajĊ się, przy czym model semantyki polowej zakreœla
ramy, w których granicach mogĊ dochodziý do gâosu niektóre efekty przewidywane przez model semantyki prototypowej. W przyszâoœci warto, jak
myœlę, poddaý eksperymentalnej weryfikacji równieů inne modele semantyczne (zwâaszcza te, które korespondujĊ z modelami semantyki polowej i sieciowej), por. semantykę sâownikowĊ i encyklopedycznĊ.
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Experimental research in the field of natural language semantics.
Contribution to the discussion on the psychological reality of linguistic hypotheses
The article presents the results of laboratory experiments on several linguistic hypotheses.
The experiments were checked for their epistemological control of the psychological reality
of the world description that they offer. The article refers to the psycholinguistic experiments
that aim to define the explanatory adequacy of the semantic models that simulate the implementation of the representative function of the language. The two themes: philological (linguistic) and cognitive (neurolinguistic and psycholinguistic) are combined in the article.
Keywords: linguistic model, psychological reality, laboratory experiment

