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Co to jest semantyka? Od jak dawna istnieje nazwa,
a od jak dawna pojęcie?
Czy znaczenie ulega zmianie?
Jaki ma to związek z hierarchią?
Teoria hierarchicznych relacji semantycznych w językoznawstwie uwzględnia zmiany znaczeniowe. Umieszczenie tu słowa językoznawstwo nie jest pleonazmem, jako że
współcześnie semiotyka i jej gałąź, semantyka, dotyczą nie tylko lingwistyki, ale i wielu
innych dziedzin nauki, kultury, komunikacji, antropologii, medycyny, ekonomii itp.,
o czym można przeczytać w Handbook of semiotics1.
Z nauk z semiotyką w tle można wybrać m.in. zoosemiotykę, czyli naukę o znakach
w królestwie zwierząt, antroposemiotykę, biosemiotykę czy fotosemiotykę2.
Zanim powstał termin określający naukę, nad sensem wyrazu zastanawiali się tacy
ﬁlozofowie antyczni, jak Platon, który rozpoczął spór o uniwersalia, pytając o pochodzenie gatunków rzeczy, Arystoteles, ﬁlozofowie stoiccy, epikurejczycy, średniowieczni
nominaliści i realiści, Marks i inni, w tym współcześni3. Pytanie Platona nie jest łatwe
– istnienie zmian znaczeniowych dowodzi tego, że semantyczne relacje hierarchiczne nie
są trwałe. Nawet biorąc te paradygmaty kognitywizmu, które pozwalają na interdyscyplinarne zastosowanie systematyki sprawdzonej np. w botanice do określania hierarchii
roślin celem zapisania w słowniku języka polskiego i tak nie można być pewnym, że
1
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W. Nöth, Handbook of semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1995, s. 5.
Ibidem.
Ibidem, s. 15–17.
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taka hierarchia jest opisana absolutnie prawidłowo, skoro np. w Amazonii odkrywa się
kilkanaście nowych gatunków miesięcznie.
Sama nauka o znaczeniu ma tyle różnych nazw, ile jest poglądów jej badaczy. Myśląc
o różnicy między semiologią a semiotyką, semantyką a semazjologią, Louis Hjelmslev,
traktował semiologię jako metasemiotykę4. Inni proponują, ciekawe choć krytykowane
spojrzenie na tradycję lingwistyczną Charlesa Peirce’a jako semiotykę, a Ferdinanda de
Saussure’a i Thomasa Sebeoka – semiologię.5
To F. de Saussure o znaku wyraża się signiﬁant (ang. signiﬁer), a o znaczeniu signiﬁé (ang. signiﬁed)6. Historycznie semantyka jest jednocześnie gałęzią i paradoksalnie,
poprzedniczką7 semiotyki, wiedzy określanej przez Christiana Reisiga, badacza łaciny,
autora Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, terminem semazjologia8, sematologia przez Benjamina Humphreya Smarta w An Outline of Sematology9 czy ostatecznie
semantyka przez Michela Bréala10. Semiotyka to termin, który ukuł Charles William
Morris, dzieląc tę naukę na trzy części: pragmatyczną, semantyczną i syntaktyczną11.
Semantyka (gr. sēmantikos – znaczący, sēma – znak) obecnie „zajmuje się nie tylko
samym znaczeniem wyrazu, ale bada stosunki, jakie zachodzą między nim a formą wyrazu,
a także między wartością podstawową wyrazu a jego aktualnym znaczeniem w wypowiedzeniu. Ponadto semantyka zajmuje się homonimią, polisemią i synonimią oraz zmianami
znaczeniowymi, usiłując ustalić przyczyny przesunięć znaczeń wyrazów”12.
Podział Morrisa to najlepszy moment do namysłu nad semiotyką, z racji wyspecjalizowania się semantyki, co ułatwia nakreślenie problematyki relacji semantycznych.

Czym są relacje semantyczne?
Achim Eschbach we wstępie do dzieła Morrisa Symbolism and reality: a study in the
nature of mind, nazywa taki podział Morrisa „magiczną triadą”, w której każda z nauk
to jeden element relacji językowej13. Poniższy model jest własną interpretacją schematu
Eschbacha, bardzo zbliżoną. Gdyby porównać go do dramatu, osoby w nim uczestniczące
(obiekt, znak, interpretator) oznaczone są literami, a dialogi (relacje) – cyframi (w oryginale nie ma takiego podziału):
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Ibidem, s. 14.
Ibidem.
Ibidem, s. 88.
Ibidem, s. 105.
Ibidem, s. 13 oraz H. Béjoint, The Lexicography of English, Oxford University Press, New York 2010, s. 17.
W. Nöth, op. cit., s. 13.
Ibidem oraz A. Schaff, Wstęp do semantyki, Warszawa 1960, s. 17.
W. Nöth, op. cit., s. 104; A. Eschbach, Przedmowa, [w:] Ch. W. Morris, Symbolism and reality: a study in the
nature of mind, tom 15 z Foundations of semiotics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 1993,
s. XIX; S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykograﬁi polskiej, Warszawa 1984, s. 155.
Ibidem.
A. Eschbach, op. cit., s. XIX.
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Rysunek 1. Trzy gałęzie semiotyki według Morrisa (interpretacja własna)14
Przedstawione relacje syntaktyczne, czy też składniowe, w językach naturalnych to
wzajemne oddziaływania znaków, wyrazów, a w językach formalnych i wzorów w zapisie
matematycznym lub komend i zmiennych w języku programowania15.
Relacje pragmatyczne to wpływ, jaki wywiera przekaz na interpretatorze (I), a relacje
semantyczne to sposób deﬁniowania obiektu (O) przez znak (S)16. Można wysnuć śmiałą
tezę, że współczesna semiotyka jako nauka interdyscyplinarna bada zarówno te elementy
będące niejako aktorami w sztuce (O, S, S’, I), jak i relacje między nimi (1,2,3).
Podsumowując, można stwierdzić, że semiotyka to nauka, której składowymi są:
semantyka, syntaktyka i pragmatyka. Taki podział istnieje do czasów dzisiejszych,
z wyróżnieniem semantyki logicznej, semantyki lingwistycznej i semantyki ogólnej, podziału Eugenio Coseriu i Horsta Geckelera17. Choć niektórzy językoznawcy przyjmowali
kłótnię między logikami, a językoznawcami za bardzo osobistą18. Inni nie reagują na ten
konﬂikt, zajmując się konkretną dyscypliną – językoznawczą, jak Kania i Jan Tokarski,
podchodzą do zagadnienia interdyscyplinarnie, np. na płaszczyźnie ﬁlozoﬁi, antropologii
czy psychologii19.

Czym są hierarchiczne relacje semantyczne?
Trzy podstawowe relacje to: hiponimia (relacja wyrazów o węższym znaczeniu – „krowa”, „koń”, „sarna” – do wyrazu o szerszym znaczeniu – „ssak”), hiperonimia (wyraz
„ssak” odnosi się do wyrazów „krowa”, „koń”, „sarna”), kohiponimia (w której sytuują
się wobec siebie „krowa”, „koń” i „sarna”). Przy czym warto zauważyć, że wyrażenie
„każda krowa jest ssakiem” jest prawdziwe, natomiast „każdy ssak jest krową” ani „każda
krowa jest koniem” nie są prawdziwe.
Błędem jest natomiast mylenie relacji hiponimii z meronimią, np. „samochód” (hiperonim) osobówka, ciężarówka (kohiponimy) – to relacja hiponimii, a „samochód”
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
W. Nöth, op. cit., s. 103.
A. Schaff, op. cit., s. 382–389 oraz W. Nöth, op. cit., s. 103.
Ibidem.

__ 169 __

____________________ Konrad Stobiecki ____________________

(holonim) koło, klapa, szyba (komeronimy) – to relacja meronimii. Innym błędem jest
mylenie kohiponimów z synonimami (krowa, krasula, mućka – to synonimy, krowa, koń
– to nie synonimy, lecz kohiponimy – hiponimy wyrazu „ssak”).
Porównując elektroniczny słownik Synonimy.ux.pl dra Marcina Miłkowskiego (PAN)
wykorzystany między innymi w pakietach biurowych OpenOfﬁce.org i LibreOfﬁce
ze „Słowosiecią” Uniwersytetu Wrocławskiego, można natknąć się na ogromną liczbę
relacji semantycznych przypisanych jednemu wyrazowi oraz czynników, które mogą
mieć wpływ na kategoryzację, zaczynając od religii, kończąc na różnicach poglądów
naukowców na danym etapie postępu cywilizacyjnego.

Jakie znamy teorie znaczenia?
Dla zrozumienia skomplikowanych relacji semantycznych użyteczna wydaje się znajomość teorii znaczenia. Kania podaje trzy:
– asocjacjonistyczna – według której „kiedy słyszymy lub czytamy wyraz, w naszej
świadomości pojawia się jego dźwiękowy obraz, a wraz z nim – odzwierciedlenie
przedmiotu. (...) ten związek skojarzeniowy nazywa się znaczeniem”20. Wydaje się,
że nie uwzględnia on złożonego procesu myślowego na poziomie zdaniowym. Drugą
teorią jest:
– znaczenie – sposób użycia wyrazu – „znaczenie wyrazu jest nam wtedy znane, kiedy wiemy jak i kiedy tego wyrazu używać, jak się nim posługiwać, tzn. w jakich
okolicznościach jego użycie jest poprawne, a w jakich niepoprawne”21. To bardzo
przypomina słowa Louisa G. Kelly’ego, który głosi, że ktoś ma prawo twierdzić, że
posługuje się płynnie danym językiem dopiero gdy zrozumie jego znaczenie i kontekst22. I trzecia teoria:
– relatywistyczna – czyli relacji wyrazu do przedmiotu, pojęcia lub systemu leksykalnego23.
Na teorii sposobu użycia wyrazu opierali się przedstawiciele amerykańskiej szkoły
strukturalistycznej, badając reakcję osób na dany przedmiot24. Odnosząc się do strukturalizmu, język można podzielić na elementy, które są łatwo przetwarzane przez systemy informatyczne – tak brzmi teoria, która zbudowała fundament lingwistyki komputerowej.
Ponieważ trudno jest zbadać relację wyraz – przedmiot, gdy chodzi o abstrakcję,
naukowcy stworzyli obiekt, który odpowiada danemu wyrazowi – „przedmiot myśli”
–desygnat25. Kania opisuje też desygnację – „odsyłanie świadomości” do danego desygnatu26. Denotacja to zbiór desygnatów – związków pomiędzy przedmiotem, a wyrazem,
np. psa denotują: sierść, ogon, łapy, uszy, szczekanie. Relacje takie można odwzorować
20
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S. Kania, op. cit., s. 156.
Ibidem.
E. Ronowicz, Kierunki w metodyce nauczania języków obcych, Warszawa 1982, s. 17.
S. Kania, op. cit., s. 157.
Ibidem, s. 156.
Ibidem, s. 158.
Ibidem.

__ 170 __

________________ Teoria semantyki w kontekście hierarchicznych relacji semantycznych ________________

w polu semantycznym danego wyrazu. Kania deﬁniuje znaczenie denotacyjne – znaczenie w postaci odniesienia wyrazu do przedmiotu27 – czyli nasz pies to według znaczenia
denotacyjnego – szczekający obiekt, ﬁlozof powiedziałby: „byt”, posiadający sierść,
ogon, łapy, uszy.
Kania, za rosyjskim uczonym Władimirem Zwiegincewem, oddziela znaczenie leksykalne od pojęcia. Relację przedmiot – interpretator nazywa znaczeniem, a przedmiot
– rzeczywistość – pojęciem, które obejmuje szerszy zakres cech niż znaczenie wyrazu28.
Przykładowo, jeśli odnosząc się do słownikowego znaczenia psa powiem, że złapałem
psa za obrożę, to fakt, że pies ma obrożę stanowi dodatkowy element pojęcia psa, ale nie
jest uwzględniony w przedstawionym wyżej znaczeniu leksykalnym, co nie znaczy, że
ten pies nie jest jego desygnatem.
Kania podaje następujące płaszczyzny znaczenia: leksykalne (słownikowe), realne
(zależne od kontekstu), przenośne (potoczne lub poetyckie), gramatyczne – związane
z tym, „jakie jest jego przeznaczenie, (...) jego relacje do innych wyrazów, (...) od strony gramatycznej”29, strukturalne, np. „pisarz” – ten, który pisze, zamiast znaczenia
słownikowego – artysta, autor30. Podziału można jeszcze dokonać w jednej płaszczyźnie
– ze względu na znaczenie podstawowe i poboczne31.
W jaki sposób powyższe odbija się w hierarchicznych relacjach semantycznych?
W zależności od tego, czy mówi się o znaczeniu podstawowym czy też pobocznym, może
zmieniać się przynależność do relacji hierarchicznej (gałęzi drzewa znaczeniowego),
np.: słowo „burak” w znaczeniu „roślina należąca do rodziny komosowatych” będzie
znajdował się w relacji hiponimii do słowa „warzywo”, ale jeśli weźmiemy pod uwagę
słowo „burak” jako: „pogardliwie o kimś niekulturalnym”, będzie hiponimem słowa
„osoba” czy „podmiot”.
Aby odróżnić znaczenia, niektóre słowniki posiadają słowa – klucze, inne – jeśli uwzględniają relacje hierarchiczne, podają odpowiednie pojęcie nadrzędne, określają znaczenie jako
„potoczne”, „książkowe”, „wulgarne” czy „specjalistyczne”, a także, jak „synonimy.ux.pl”,
podają dziedzinę przedmiotową, na przykład „medycyna”, „muzyka”, itp.

Teoria cech semantycznych i pola semantycznego
Aby móc zbadać relacje semantyczne danego wyrazu, należy ustalić kryteria klasyﬁkacji. Stanisław Kania pisze, że „znaczenie leksykalne wyrazu stanowi pewną strukturę,
dającą się jednak rozłożyć na mniejsze elementy znaczeniowe,”32 czyli cechy semantyczne.
Traktując semem jako ten zbiór semów – cech wspólnych desygnatu łatwo zauważyć, że
niektóre z nich dzielą się wielokrotnie, bo np.: „blat” to „obiekt” – „płaski”, „prostokątny”,
27
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Ibidem.
Ibidem, s. 158–159.
Ibidem, s. 162.
Ibidem, s. 160–162.
Ibidem, s. 163.
Ibidem, s. 164.
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itd. Trudno ustalić górną granicę. Ponadto w żadnym słowniku słowo „blat” nie widnieje
w żadnym z wyżej wspomnianych słowników jako hiponim słowa „prostokąt”.
Drugą kontrowersją jest to, że biorąc pod uwagę istnienie nazw złożonych, trudno znaleźć taką jednostkę semantyczną, która istnieje bez reprezentacji językowej, być może tylko
w językach sztucznych. Przecież wszystko można opisać używając słów zamiennych.

Rysunek 2. Sem, leksem, lemma (interpretacja własna)

Od czasu starożytnych ﬁlozofów zwiększyła się świadomość powyższych zależności.
Kania pisze: „semantyka strukturalna koncentruje się na poszukiwaniu najefektywniejszych metod opisu znaczenia leksykalnego jako hierarchicznie uporządkowanego zbioru
cech semantycznych, (...) tzw. semów”33. Taki zapis jest łatwo interpretowany przez
komputer i może znaleźć zastosowanie w tworzeniu słowników elektronicznych.
Pole semantyczne według twórcy tej teorii, niemieckiego semantyka Güntera Ipsena,
„to zespół wyrazów skojarzonych nadrzędną treścią znaczeniową34 – np. dla wyrazu „pies”
– wszystko co kojarzy się z psem. Jest to wyjście w drugą stronę, na zewnątrz obszaru
cech semantycznych danego wyrazu. Stworzenie pola semantycznego może ułatwić
leksykografom klasyﬁkowanie wyrazów danej hierarchii semantycznej. Wyrazy w polu
mogą, ale nie muszą dzielić te same cechy semantyczne. W „Słowosieci” przypominałyby
one „fuzzynimy” w połączeniu z innymi relacjami.
Można spekulować, w jakich relacjach znajdowałyby się formy przekazu, będące połączeniem znaków językowych i pozajęzykowych. Istnieją już słowniki, które zawierają
wizualizację przedmiotu rozmowy i rozmówcy. I gdy ktoś powie „bardzo śmieszne”,
33
34

Ibidem, s. 164.
Ibidem, s. 166.
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używając odpowiedniej intonacji i gestów, może mieć zamiar przekazać, że dana sytuacja
wcale tej osoby nie bawi, mieć na myśli znaczenie „mało śmieszne”, a akcentując w inny
sposób, może nawet oznaczać złość lub zażenowanie, wyrażać „bardzo ambarasujące”.

Język podlega ciągłym zmianom i manipulacjom
Znaczenia, a co za tym idzie, relacje nie są semantycznie trwałe, zależą od wielu
czynników, między innymi historycznych i społecznych. W jednej kulturze dany wyraz
może być uznawany za pospolity, w innej za obraźliwy, zależy od tego, jak dany wyraz
funkcjonuje w określonej grupie społecznej, jak jest konceptualizowana rzeczywistość,
jaka jest geneza tego wyrazu.
Zjawisko różnego rozumienia danego znaku nazywane jest polisemią. Rozumienie
znaku w ten sam sposób przez wszystkich interpretatorów jest nazywane semiozą.
Przechodząc do przyczyn zmian znaczeniowych, trzeba zauważyć, że Stanisław Kania
dokonał ich przekonującej analizy opisanej w przytaczanym podręczniku Zarys leksykologii i leksykograﬁi polskiej. Wyodrębnił on następujące rodzaje zmian znaczeniowych:
– przyczyny o charakterze historycznym – znak pozostaje ten sam, natomiast znaczenie ulega modyﬁkacji, przykład który podaje Kania to słowo „wóz” – dawniej tylko
drewniany, ciągnięty przez zaprzęg koni, obecnie jest to samochód35;
– przyczyny językowe – zmiany fonetyczne, morfologiczne, składniowe, sprawiające,
że dany wyraz zmienia znaczenie (np. leksykalizacja);
– przyczyny społeczne;
– przyczyny psychologiczne – wyłaniające się z potrzeby zastąpienia jednego słowa
innymi (peryfrazy) często w celu silniejszej ekspresji – epitet, czy też łagodniejszej
– eufemizm (z gr. ευφημισμός – euphēmismós, od eu ‘dobrze’ i phemi ‘mówić’) –
np. „pulchny” zamiast „grubas”36. Choć można zauważyć, że dla niektórych mocniejszym epitetem jest użycie eufemizmu „pulchny” niż nazwanie wprost „grubasem” (np. ważącego 120 kg sztygara w kopalni węgla dookreśliłoby jako „fajtłapę”
i być może też „lenia”, o charakterze bardziej „lalusiowatego hobbita” z powieści
J. R. R. Tolkiena niż „twardego krasnoluda”) i zgadzałoby się z relatywistyczną teorią znaczenia.
Ja do tych przyczyn dodałbym jeszcze:
– przyczyny polityczne.
Choć trudno by się doszukać przykładów, bo jest bardziej niż pewne, że nie można
przecież nałożyć własnego porządku świata w kwestii podziału organizmów na królestwo
roślin i zwierząt przez ograniczoną grupę ludzi sprawujących władzę, to, jak na ironię,
były takie próby wywarcia wpływu na świat realny poprzez ingerencję w semantykę, i to
bynajmniej nie za króla Popiela, a za czasów, kiedy podręczniki języka polskiego były
pełne ideologii marksistowskich. Przyznaje się do tego Adam Schaff pisząc we Wstępie
do semantyki, że „nie tylko marksistowskie publikacje ujmowały semantykę jako pseu35
36

Ibidem, s. 169.
Ibidem, s. 169–172.
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donaukę, której zadaniem jest zacieranie walk klasowych i która głosi, że samo usunięcie
pewnych terminów (jak np. ‚kapitalizm’, ‚socjalizm’ itp.) usuwa również odpowiednie
problemy społeczne. Podobny pogląd spotykamy także w propagandowej literaturze
antykomunistycznej. George Orwell zamieszcza w swej książce pt. 1984 makabryczną
scenę: redaktor słownika ‚nowo-mowy’ Syme tłumaczy Winstonowi, że w drodze redukcji
aparatu pojęciowego można w ogóle wyeliminować niebezpieczne kwestie społeczne,
gdyż nie dadzą się one pomyśleć po odpowiedniej reformie leksyki”37. Te czasy w Europie
minęły i nie musimy obawiać się celowego pomijania pewnego słownictwa z leksykonu,
aby uniknąć kontrowersyjnych dyskusji.
Adam Schaff, pisząc o genezie znaczenia, przedstawia następującą tezę: „(…) znaczenie stanowi określony stosunek społeczny”38. Wskazuje to na bardzo pragmatyczne
podejście do semantyki, bliskie semantyce ogólnej, która utożsamiana jest w większym
stopniu z rozważaniami na temat propagandy niż z nauką akademicką.
Moim zdaniem, jest to typowe dla nauk humanistycznych, takich jak socjologia, historia, prawo, itp. Są to nauki, które mają charakter typologiczny, czyli tworzą i badają
opisy i typy, co czyni je bardzo wrażliwymi na manipulację, w przeciwieństwie do nauk
ścisłych czy przyrodniczych, które mają charakter nomotetyczny – odkrywania praw
realnego świata, niezależnego od człowieka.
Zostając na chwilę przy Schafﬁe, zauważalny jest u niego podział pomiędzy semantyką
w pojęciu „psychologicznym” i „teoriopoznawczym”, czyli humanistycznym, a według
niego „zubożonym”, „formalno-logicznym”39. Z jednej strony wskazuje na „traktat logiczno-ﬁlozoﬁczny”40, z drugiej jednak na to, że logicy „bądź abstrahują od problemu
znaczenia, bądź przyjmują go za fakt dany”41. A Morris przecież sam wskazywał na
Unię Nauki (ang. Unity of Science), traktując semiotykę jako instrument zjednoczenia
wszystkich dyscyplin naukowych42. Ostatecznie Schaff przedstawia następującą kwestię,
w której jednoznacznie opowiada się po stronie humanistów i ﬁlozofów: „geneza znaczenia
wiąże się z historyczno-społeczną praktyką ludzi, której nierozdzielną częścią jest proces
myślenia”43. Odnoszę wrażenie, że Schaff jako językoznawca dyskryminuje powiązanie
semiotyki z naukami innymi niż humanistyczne. Ale przecież historycznie semiotyka jest
również kojarzona z medycyną, a nawet historyczna nazwa tej dyscypliny nauki w języku
włoskim – semeiotica, oznacza dyscyplinę medycyny, związaną z symptomatologią,
czyli diagnozowaniem symptomów44.
Jako ciekawostkę podam, że w encyklopediach, ale i w niektórych podręcznikach
językoznawstwa polskiego, tych jeszcze z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
pojęcie semantyka widnieje jako synonim terminu semazjologia45. Trudno jednak znaleźć
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u Schaffa wyjaśnienia celowości posługiwania się tymi dwiema nazwami zamiennie, czy
też wyjaśnienia różnicy między nimi. Analizując podręczniki z lat pięćdziesiątych dobrze
jednak pamiętać, że to czas, kiedy według pewnych źródeł Józef Stalin zajmował się
językoznawstwem, a nieco później, w czasach „zimnej wojny”, kiedy to właśnie Schaff
pisał Wstęp do semantyki, umacniała się Żelazna Kurtyna46. Działalność piśmiennicza
niektórych osób zatrudnionych na uczelniach wyższych w tym czasie po jej wschodniej,
ale nie tylko, stronie polegała na obronie paradygmatów marksistowskich i umacnianiu
rzeczywistości sterowanej przez aparat radzieckiej cenzury i propagandy – rzeczywistości
określanej mianem socrealizmu.
Tak czy inaczej, przedmiotem semantyki są relacje, które ulegają zmianie. Schaff pisze:
„Bréal rozumie przez semantykę naukę, której przedmiotem jest badanie przyczyn oraz
struktury procesów zmian znaczeń wyrazów: rozszerzania i zwężania znaczeń, przenoszenia ich, podnoszenia i obniżania ich waloru, etc.”47.
Wydaje się pozostałością literatury socrealistycznej, że to, co już zostało odkryte,
odkrywa się na nowo, dociekając w nieskończoność, czy semantyka jest gałęzią językoznawstwa, czy tak, jak postrzega ją Ferdinand de Saussure – traktując lingwistykę jako
gałąź semiologii;48 albo czy pojęcie i znaczenie to dwa zjawiska, pochodzące z natury
lingwistycznej z jednej strony, a psychologicznej z drugiej, czy jedno, ale widziane tylko
w kategoriach mentalnych49. Wygląda to, jakby kryzys braku tematu do pożytecznej pracy
dla językoznawców początku dwudziestego wieku w Ameryce, na który lekarstwem był
strukturalizm, dotarł do Europy Wschodniej dopiero pod koniec lat 50.

Bibliografia
Béjoint H., The Lexicography of English, Oxford University Press, New York 2010.
Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykograﬁi polskiej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
Morris Ch. W., Foundations of the Theory of Signs, The University of Chicago, Chicago 1938.
Morris Ch. W., Signs, Language and Behavior, Prentice Hall, New York 1946.
Morris Ch. W., Symbolism and reality: a study in the nature of mind, tom 15 z Foundations
of semiotics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 1993.
Nöth W., Handbook of semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1995.
Ronowicz E., Kierunki w metodyce nauczania języków obcych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.
Schaff A., Wstęp do semantyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.

46
47
48
49

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 389–390.

__ 175 __

