Znaczenie
●
●

Intuicyjnie najistotniejszy element teorii języka
Praktyczne zastosowanie teorii lingwistycznej
wymaga uwzględnienia znaczeń

postulaty teorii semantycznej:
● uznajemy zdania za znaczące z racji pewnych
zdarzeń mózgowych;
● nie ma tutaj żadnej magii (naturalizacja)
● znaczenie jest centralne dla tego, co ludzkie

Semantyka a GG
●
●

●

●

●

Odsuwanie znaczenia na drugi plan
Katz, Fodor (1963): struktura głęboka
bezpośrednio powiązana ze znaczeniem
Fodor (1975): próby stworzenia fundamentów
teorii semantycznej zgodnej z celami gg
w jakim stopniu składnia jest niezależna od
semantyki?
jak wiele ze znaczenia sygnalizowane jest
bezpośrednio w składni?

Każdy w tym pokoju zna dwa języki
- mianowicie angielski i niemiecki
- Jan zna rosyjski i angielski, Anna niemiecki i
węgierski, Adam francuski i włoski

Kognitywistyczne ujęcie znaczenia
(1) Jak można charakteryzować wiadomości/myśli/
pojęcia które mówiący wyrażają/przekazują
używając języka?

(2) W jaki sposób język je wyraża/przekazuje?
(3) Dzieki czemu takie jednostki mentalne
funkcjonują jako znaczenia?
Procesy kognitywne wykorzystujące wiadomości
językowe:
● procesy integrujące je z dotychczasową wiedzą
● procesy wyciągające wnioski i wydające sądy
● procesy wykorzystujące wiadomości językowe
do kierowania uwagi na świat postrzegany
zmysłowo i wyrabiające ocenę

Semantyka w teorii umysłu
●

procesy wiążące wiadomości językowe z
działaniami na/w świecie

Semantyka jako moduł mentalny
lingwistyczna semantyka: (1) + (2)
● wnioskowanie: praktyczne i społeczne (plany,
intencje działań)
● wiedza: pragmatyka (+poczucie kontekstu, +
poczucie intencji mówiącego)
T: myśl jest niezależna od języka i może mieć
miejsce również przy jego braku,
● m.in. język (zwł. fonologia) udostępnia myśli
świadomości
● oderwanie form dostępnych świadomości od
nieświadomych form odpowiedzialnych za
rozumienie
● uwagi o podejściu ewolucyjnym
●

Chomsky a semantyka
●

ambiwalentny stosunek Chomsky'ego do
semantyki:
– postuluje internalistyczne (konceptualistyczne)
podejście do znaczenia
– nie rozwinął systematycznego podejścia
– kłopoty terminologiczne: składnia w sensie
szerokim i wąskim; semantyka

Jeśli semantyka ma być traktowana jako badania nad
relacjami “słów/pojęć i rzeczy”, gdzie “rzecz” ma jakąś
nie-mentalistyczną interpretację, wówczas nie ma takiego
zagadnienia, jak semantyka języka naturalnego [...] Jeśli
semantyka jest rozumiana jako badania nad relacjami
między językiem (pojęciami) a zewnętrznym i
wewnętrznym światem, wówczas zagadnienie jest...

Fodor, hipoteza języka myśli
znaczenia muszą być realizowane w postaci
systemu kombinatorycznego
● język myśli (mentaleski, Mentalese) a:
– język naturalny
– język formalny
– język formalny plus zasady interpretacji
Język myśli ma składnię (w sensie szerokim) oraz
semantykę (odwzorowanie)
Wyrażenia języka myśli to reprezentacje mentalne
Język myśli jest intencjonalny
● próba naturalizacji semantyki (przyczynowość),
ale:
● użycia niepoprawne, wyobrażenia
●

Podejścia kontekstualistyczne
istnieje szereg podejść traktujących znaczenie nie
jako zjawsko mentalne, ale jako element (część)
“środowiska”:
● behawioryzm: myślenie to cicha mowa
● Wittgenstein: nie ma ustalonych znaczeń
związanych z wyrażeniami językowymi; najlepiej
skatalogujmy kontekstualne użycia wyrażeń
● znaczenie nie jest czymś w mówiącym lub
słuchającym, ale jest “negocjowane” w
interakcjach pomiędzy nimi (konstrukt społeczny)

Kolejne pytania
(4) Co jest obecne w umysłach ludzi, gdy
“chwytają” znaczenie?
(5a) Jak społeczne interakcje pomiędzy
jednostkami kształtują myśli i znaczenia
(5b) W jaki sposób współdziałające jednostki
uznają, że podzielaja pewne idee?
(6a) Jak współdziałające jednostki rozpoznaja, że
mają odmienne idee?
(6b) W jakich warunkach jednostka decyduje się
przyjmować idee kogoś innego?

H. Putnam o znaczeniach
The Meaning of Meaning (1975)
● istnieją słowa, których (pełnych) znaczeń nie
znamy
● propozycja “lingwistycznego podziału pracy”:
eksperci i laicy
● Konkluzja: znaczenia nie są w głowach, ale
“gdzieś w społeczności”
● ale: (4), (5a), (6a,b)
● 6b: dyskutujący eksperci (brak znaczenia “w
społeczności”)

Jak dopasować semantykę do
składni?

Semantyka (specyficznie) lingwistyczna
... w odróżnieniu od wiedzy nielingwistycznej,
myśli, znaczenia kontekstualnego
Dwa sposoby oddzielenia:
● istnieje forma struktur poznawczych odmienna
od formy lingwistycznej (fonologia i składnia)
oraz znaczenia kontekstualnego
(konceptualizacji) Katz, Chomsky, Sperber

Semantyka (specyficznie) lingwistyczna
●

semantyka lingwistyczna to “okrojona” wersja
znaczenia kontekstualnego obejmująca jedynie
podzbiór jednostek i rozróżnień tego ostatniego

Motywacje dla semantyki lingwistycznej
●
●

●

●

●

wiedza tła, nasze przekonania to studnia bez dna
Fregego postulat eliminacji “osobistych
skojarzeń” z semantyki na rzecz sensu
gdzie granica między “publicznym” znaczeniem a
“osobistymi skojarzeniami”?
różne znaczenia w różnych sytuacjach (zmiana
granicy jw.?)
w zamian coś w rodzaju zasady konwersacji
Grice'a: tak budować wypowiedź, by można było
oczekiwać, iż słuchający zrekonstruuje
wiadomość

Semantyka lingwistyczna i
konceptualiacja
(1): semantyka to “słownik”, pragmatyka to
“encyklopedia”
● znaczenie słowa i wiedza tła dotycząca obiektu
nazywanego
● znaczna część “publicznego” znaczenia to
informacje “encyklopedyczne”
● niektóre treści informacji encyklopedycznych
staja się informacjami słownikowymi dla innych
słów
● Katz: słownik obejmuje czynniki wiodące do
ostrych (analitycznych) rozróżnień, stopniowalne
trafiają do encyklopedii
● Pustejovsky: typowość w słowniku

Semantyka lingwistyczna vs
konceptualizacja
(2): własności semantyczne logiczne i pozalogiczne
semantykę lingwistyczną interesują własności
wiodące do wynikań logicznych i biorących udział
w ustalaniu analityczności;
pozalogiczne własności semantyczne lokują sie w
pragmatyce
● warunki konieczne i elementy znaczenia
dopuszczające wyjątki
● podejście wyklucza znaczną część “publicznych”
znaczeń z semantyki lingwistycznej
● argumentacja Wittgensteina (brak definicji
słownikowych)

Semantyka lingwistyczna vs
konceptualizacja
(3): treści realizowalne gramatycznie i bez związku
z gramatyką
● niektóre własności semantyczne (l.poj/mn.,
osoba, czas, siła illokucyjna) mają
odzwierciedlenie w gramatyce, inne (kolor, miara
metryczna, gatunek) nie mają – te należą do
ogólnej wiedzy
● różne języki kodują w gramatyce różne własności
semantyczne: lingwistyka semantyczna jest
specyficzna dla języka lub języki kodują różne
podzbiory semantyki lingwistycznej
● bardziej zawęża semantykę niż (1) i (2)

Semantyka lingwistyczna vs
konceptualizacja
(4): semantyka charakterystyczna dla języka
implikuje szczególną semantykę lingwistyczną
● języki mają odmienne zbiory jednostek
leksykalnych zakładających odmienne systemy
kulturowe (problem przekładu)
● języki wykorzystują odmienne wzorce
leksykalizacji skorelowane z odmiennymi
wzorcami gramatycznymi
● odmienne kategorie form fleksyjnych skutkujące
odmiennym podziałem przestrzeni semantycznej
(rodzaj, czas)

