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Valenz der einzelnen Verben einem an Abkürzungen reichen Schema, das die 
Lektüre erschweren kann, aber solche Schemata werden in fast allen Büchern über 
Valenz verwendet, so dass dies nicht wundern kann. Entziffert man die Abkürzun
gen oder schreibt man sie sich auf einem Zettel auf, so wird der Inhalt problemlos 
nachvollziehbar. Auch Kapitel 1, in dem die Geschichte der Valenzforschung in 
Deutschland ausführlich zusammengefasst wird, ist, worauf bereits verwiesen 
wurde, gelungen. Verglichen mit anderen Valenzbüchern, sind die hierin angefüh
rten Informationen wesentlich umfangreicher. In Anbetracht der Tatsache, dass das 
Buch von Dargiewicz zitiert wird, ist zusammenfassend zu konstatieren, dass die 
Autorin ihren eigenen Beitrag zur Valenzforschung geleistet hat, und dass dieser 
Beitrag wahrgenommen zu werden verdient. Das Buch ist im Allgemeinen gut und 
durchdacht. Es ware allerdings wesentlich besser gewesen, wenn die redaktionelle 
Arbeit mit nötiger Sorgfalt erfolgt ware.

Lech Zielinski (Torun)

Irena Szczepankowska: Semantyka i pragmatyka jezykowa. Słownik podstawo
wych pojec z zadaniami i literatura przedmiotu. Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku. Białystok 2011, ss. 247.

Semantyka i pragmatyka jezykowa to dwa bardzo ważne obszary badawcze, 
ktorym reprezentujący rożne szkoły lingwisci poswiecaja wiele uwagi. Mimo ze 
obie dziedziny doczekały sie; licznych opracowanś teoretycznych, powstało niewiele 
opracowań o przeznaczeniu praktycznym. Do nich należy zaliczyc słownik Seman
tyka i pragmatyka jezykowa Ireny Szczepankowskiej. W Słowie wstepnym Autorka 
uzasadnia potrzebe stworzenia takiego opracowania, piszac, ze „niniejsze 
opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów filologii i lingwistyki, 
ktorzy zgłebiają -  podczas zajec dydaktycznych lub tez samodzielnie -  pro- 
blematyke z zakresu semantyki i pragmatyki jezykowej” (s. 7). Recenzowana 
publikacja składa sie; z trzech czesci: słownika podstawowych pojec, zbioru zadan 
i wykazu najważniejszych prac dotyczących literatury przedmiotu.

Zasadniczą, najobszerniejsza czescia recenzowanego opracowania jest Słownik, 
ktory zawiera podstawowy zasob pojec wspołczesnej semantyki i pragmatyki. 
Wszystkie uwzglednione w nim hasła zostały uszeregowane według porzadku 
alfabetycznego. Maja rożna długośc: w przypadku niektórych haseł nie ograniczono 
sie; do krotkich definicji i obszerniejsze omowienie, nawet kilkustronicowe. 
Szczegołowiej opracowano takie terminy, jak np.: akt mowy (s. 10-13), definicja 
(s. 19-21), funkcja wypowiedzi (s. 42-45), implikatura konwersacyjna (s. 58-60), 
jezykowy obraz sświata (s. 65-67), kategoria jezykowa (s. 70-72), metafora 
(s. 95-99), pojecie (s. 110-112), prototyp (s. 119-121), przestrzeń mentalna
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(s. 121-123), semantyka kognitywna (s. 130-132), semantyka zdania (s. 136-138), 
spójnośc tekstu (s. 141-143), styl (s. 148-150), znaczenie (s. 165-168).

Artykuł hasłowy zawiera definicje pojecia; jeżeli artykuł odnosi sie; do kategorii 
ogólnych, nazwy pojec pow ijanych z daną kategoria podane są pogrubioną 
czcionka. Niektórym z tych terminów poswiecono artykuły zawierające definicje, 
inne zas -  wyróżniono kapitalikami jako osobne hasła z podanymi terminami 
odsyłającymi do odpowiednich artykułów, w których użytkownik słownika może 
znależc stosowne informacje. Przykładowo, przy haśle DICTUM znajdujemy 
odesłanie do haseł semantyka zdania i presupozycja (s. 28), przy TEORIA 
AKTOW  MOWY -  do hasła akt mowy (s. 156). Przyjete rozw ijan ie  daje 
wymierne korzysci, ponieważ pozwala uniknac powtarzania informacji przy has
łach bliskoznacznych. Ponadto tresci zawarte w czesci słownikowej nie sa nadmier
nie rozproszone, co z kolei ułatwia czytelnikom lepsze zrozumienie omawianych 
zjawisk, przedstawionych w kontekście innych, o charakterze ogólniejszym. Na 
koncu każdego artykułu podane zostały odesłania do prac jezykoznawczych: 
w nawiasie kwadratowym podano numery opracowan, które znajdują sie; w wybo
rze literatury przedmiotu, oznaczenie żródeł podstawowych dodatkowo wytłusz
czono. Przykładowo, artykuł hasłowy pojecia desygnat (s. 28) ma postac: 

DESYGNAT
fragment rzeczywistosci, do której odnosi sie; znak jezykowy. Może byc 
indywidualnym obiektem (referent) lub klasa podobnych obiektów (deno
tat). Nazwa pospolita desygnuje (oznacza) pewna klase osób, rzeczy, właś- 
ciwosci, czynnosci, zjawisk itp. ze wzgledu na istotne cechy odróżniające ja 
od innych klas. Cechy te nazywa sie; desygnacyjnymi lub denotacyjnymi 
(konstytuuje znaczenie denotacyjne nazwy) w odróżnieniu od innych mniej 
istotnych właśsciwośsci, zwanych konotacyjnymi (tworza; znaczenie konota- 
cyjne). Okreslony obiekt jednostkowy jest desygnatem nazwy własnej, której 
nie przysługuje znaczenie denotacyjne. [Lit. 79, 86, 87, 133, 176, 254, 260, 
299, 314, 335].

Sposób uporządkowania informacji w obrebie artykułu hasłowego jest przejrzysty 
i umożliwia czytelnikowi łatwa orientacje; w jego obrebie, co ma duże znaczenie 
w przypadku dłuższych artykułów.

Druga cześc recenzowanego opracowania zatytułowana Zadania zawiera cwi- 
czenia, które moga byc wykorzystywane przy samodzielnej pracy studentów 
chcacych pogłebic swoja wiedze; lub podczas cwiczen prowadzonych w ramach 
bloku przedmiotów jezykoznawczych. Zadania zostały podzielone na pietnascie 
zestawów, które korespondują z poszczególnymi blokami tematycznymi programu 
podstawowego kursu konwersatoryjnego z przedmiotu semantyka i pragmatyka 
jezykowa. Cześc druga zawiera nastepujace zestawy: Jezyk i myśl: Kategorie 
jezykowe a kategorie pojęciowe, Kategoryzacja klasyczna i prototypowa, Składniki 
znaczenia leksemów, Relacje znaczeniowe w systemie leksykalnym, Kontekst a zna
czenie słowa, Definicje w słownikach, Metajezyk i eksplikacje semantyczne, Zmiany
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znaczeniowe i profilowanie, Metafory jako narzedzie poznania i konceptualizacji 
złożonych pojec', Nonsens i dowcip jezykowy, Struktura semantyczna zdania, 
Pragmatyczne aspekty znaczenia -  teoria aktow mowy, Komunikaty i metakomuni- 
katy, Tekst i kontekst, Retoryka -  styl -  gatunek tekstu. Po tytule zestawu podano 
wykaz haseł zdefiniowanych w czesci słownikowej, ktorych znajomosc bedzie 
potrzebna do wykonywania cwiczen. Przykładowo, zestaw Relacje znaczeniowe 
w systemie leksykalnym zawiera nastepujace terminy: leksem, pole semantyczne, 
semantyka leksykalna, znaczenie, denotacja, hiponimia, synonimia, antonimia, 
konwersja (s. 179). Podanie haseł stanowi jednoczesne odesłanie do wyboru 
literatury przedmiotu.

Została ona zebrana w czesci trzeciej, ktora zawiera 427 pozycji. Sa to przede 
wszystkim prace w jezyku polskim lub opracowania przetłumaczone na polski. 
Nieliczne teksty obcojezyczne to wartosciowe prace, ktorych polskie przekłady 
jeszcze nie powstały. Wytłuszczenia numerow poprzedzających adres bibliografi
czny sygnalizuje, ze opracowanie oznaczone w ten sposob należy do kanonu 
tekstow podstawowych, ktory tworzy 95 prac.

Całosci dopełnia indeks terminow, ktore wystepuja w czesci słownikowej 
omawianego opracowania. Numery stron podane po terminach odsyłaja; czytelnika 
do artykułow hasłowych, w ktorych zostały one podane pogrubioną czcionką.

Przybliżenie studentom wiedzy z zakresu semantyki i pragmatyki jezykowej nie 
jest zadaniem łatwym, i to z wielu powodow. Po pierwsze, wybrane obszary 
badawcze należa do rozległych, liczne sa ujecia interdyscyplinarne, obejmujące 
m.in. elementy retoryki, socjolingwistyki, etnolingwistyki, stylistyki czy teks- 
tologii. Po drugie, wykorzystywane sa różnorodne metodologie -  badania prowa
dzone były przez wiele lat, powstawały wiec rożne szkoły opisu zjawisk jezyko- 
wych, rozmaite koncepcje i ujecia, od strukturalnych do kognitywnych, czego 
rezultatem jest wielonurtowośc badan, ktora znalazła odzwierciedlenie w omawia
nej pracy. Po trzecie, tak skomplikowane problemy trudno jest ujac w sposob 
prosty, zwiezły, co jest wrecz konieczne w przypadku opracowan o charakterze 
syntetyzującym i przeznaczeniu dydaktycznym, i zrozumiały dla osoby niemajacej 
zaawansowanej wiedzy jezykoznawczej, a jedynie -  zgodnie z założeniem Autorki 
-  zaznajomionej z gramatyka opisowa jezyka polskiego w zakresie objetym 
programem studiow filologicznych (s. 8).

Praca Ireny Szczepankowskiej pokazuje, że wymienione trudności można 
przezwycieżyc. Recenzowane opracowanie stanowi przewodnik, ktory pomaga 
studentom zdobyc wiedze; naukowa z zakresu semantyki i pragmatyki, pogłebic ja 
dzieki odesłaniu do literatury przedmiotu, a także sprawdzic za pomoca zadan 
opracowanych na potrzeby omawianej ksiażki. Należy podkreslic, że jest ona 
nieoceniona pomoca dla adeptow filologii, ktorzy moga ja  wykorzystywac w rożny 
sposob, poczynajac od przygotowywania sie; do zajec, poprzez powtarzanie ma
teriału przed zaliczeniem czy egzaminem, konczac na samodzielnej pracy nad 
wybranymi problemami. Należy podkreslic, że budowa tego opracowania jest
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logiczna: cześci stanowia spojna, przemyslaną całośc, dzieki czemu jest ono 
wygodne w użyciu. Ksiażka została napisana w jeżyku polskim, może byc 
wykorzystywana nie tylko przez studentów filologii polskiej, ale tez przez adeptow 
rozmaitych neofilologii.

Semantyka i pragmatyka jezykowa to pozycja, która nie tylko pozwala czytel
nikowi na przyswojenie wiedzy z wybranych dziedzin jezykoznawstwa, ale stanowi 
rowniez inspiracje; do własnych poszukiwań. Atutem opracowania jest formuła 
dialogowa, ktora stwarza mozliwośc aktywizacji osoby korzystającej z ksiażki. 
Poszukuja;cemu odpowiedzi na dane pytanie nie tylko udziela sie; na nie od
powiedzi, ale tez jednoczesnie sugeruje mu sie pogłebienie wiedzy dzieki odesłaniu 
do ważnych pozycji dotyczących poszczegolnych zagadnien; ponadto proponuje sie 
mu sprawdzenie jej, co stwarza sytuacje, w ktorej czytelnik przyjmuje role; 
udzielaja;cego odpowiedzi na pytanie.

Warto spojrzec na to opracowanie rowniez z innej perspektywy, mianowicie 
z pozycji wykładowcy, ktory ma za zadanie przeprowadzic zajecia z przedmiotu 
semantyka i pragmatyka jezykowa. Układ zadan, zebranych w bloki tematyczne, to 
swoista propozycja tematyki zajec, ktora w podanej formie lub zmodyfikowana 
może byc realizowana w ramach kursu tego przedmiotu. Słownik jest rowniez 
cenna; pomoca; dla nauczycieli akademickich z innego powodu, moga; oni bowiem 
wykorzystywac cwiczenia lub czerpac z nich inspiracje; do tworzenia własnych 
zadam Należy podkreslic, ze własne doswiadczenia Autorki w pracy ze studentami 
pozwoliły na optymalny dobor zadan, korespondujących z omawiany tematyką.

Ksiażka Ireny Szczepankowskiej to nowatorskie opracowanie problematyki 
z zakresu semantyki i pragmatyki jezykowej o wyraznym ukierunkowaniu dydak
tycznym, co czyni je atrakcyjnym zarowno dla adeptow studiow filologicznych, jak 
i prowadzących cwiczenia z tego przedmiotu. Należy podkreslic, ze bedzie ono 
przydatne rowniez podczas realizacji innych zajec, np. cwiczen z praktycznej 
stylistyki. Profesjonalne opracowanie i przemyśslana koncepcja pracy Semantyka 
i pragmatyka jeżyka decydują o tym, ze stanowi ona ważna i cenną pozycje;, ktora 
powinna na stałe znalezc miejsce w kanonie lektur przyszłych filologow.

Joanna Szerszunowicz (Białystok)


