
Wszystko (?) co chcieliby±cie (?) wiedzie¢ o j¦zyku,

ale boicie si¦ zapyta¢

(FAQ)

19 stycznia 2013

Oto, co mi przyszªo do gªowy, gdy pomy±laªem sobie o czym chciaªbym porozmawia¢ z kim±, kto wysªuchaª moich
wykªadów. Nie s¡ to � bro« Bo»e � pytania egzaminacyjne (zbyt wiele z nich mo»na krótko skwitowa¢: �tak� lub �nie�),
nie jest to te» peªny spis tzw. zagadnie« egzaminacyjnych. Niektóre z pyta« wymagaj¡ przywoªania z pami¦ci wiedzy, inne
zaj¦cia wªasnego stanowiska, jeszcze inne umiej¦tno±ci ��lozofowania�. Niektóre s¡ niepowa»ne, ale wymagaj¡ powa»nego
potraktowania.

Ci z Pa«stwa, którzy przekroczyli 2 nieobecno±ci mog¡ ponadto oczekiwa¢ typowych, szczegóªowych pyta« typu: �Omów
krytyk¦ behawioryzmu w lingwistyce� z wykªadów na których byli nieobecni (patrz lista obecno±ci)

1. Przede wszystkim: Czym jest j¦zyk? (I wedªug kogo...)

2. Czy mo»na wyjasni¢ posªugiwanie si¦ j¦zykiem odwoªuj¡c si¦ do zachowa« i ich �zycznych przyczyn?

3. Je±li tak, to dlaczego w odpowiedzi na �Jak sie masz� raz odpowiadamy �Bardzo dobrze� a raz �Sªuchaj, mam si¦
znakomicie, dawno ju» nie byªe(a)m w tak dobrym nastroju�?

4. Gdzie szuka¢ j¦zyka? W gªowie (mózgu? umy±le?) czy �na zwen¡trz� (w ±wiecie �zycznym, spoªecznym?)

5. Dla lubi¡cych egzaminy typu matury: �Wpªyw polityki rz¡du ameryka«skiego wobec Indian na rozwój lingwistyki w
pierwszej poªowie XX w.�

6. Jak wyja±ni¢ to, »e ko«cz¡c zdania zapominamy co byªo na pocz¡tku?

7. Czy urodziªem si¦ ze zdolno±ci¡ do zestawiania rzeczownika z czasownikiem, czy te» si¦ tego nauczyªem? Czy urodziªem
si¦ z poj¦ciem (tj. znaczeniem sªowa) �hydrocefalus� lub �silnik Diesla�, czy te» znaczenia te przyswajam w toku rozwoju
psychologicznego?

8. Wiele j¦zyków czy jeden j¦zyk? Inaczej: czy raczej lingwistyka, czy te» �j¦zykoznawstwo polskie�, �angielskie�, �chi«skie�
itp? A je±li lingwistyka (w ogóle), to czy obejmie ona równie» semiotyk¦ (teori¦ znaków)?

9. Jakie wªasno±ci j¦zyka umo»liwiaj¡ wypowiedzi poni»szego typu:

Pan Buªa: Co mo»na zje±¢?

Kelnerka: Mamy jaja na bekonie; jaja z kieªbas¡ na bekonie; jaja z mielonk¡; jaja z mielonk¡ na bekonie; jaja na

bekonie z kieªbasa i mielonk¡; mielonk¦ z bekonem, kieªbas¡ i mielonk¡; mielonk¦ z jajami na mielonce z mielonk¡ z

mielonk¡ z bekonem; mielonk¦ z mielonk¡ z mielonk¡ z mielonk¡ z jajami na mielonce; mielonk¦ z mielonka z mielonk¡

z mielonk¡ z mielonka z mielonk¡, fasolk¡ po breto«sku z mielonk¡ z mielonk¡ i mielonk¡; ewentualnie thermidor

z homara z krewetkami w sosie Mornay, a do tego pasztecik z tru�ami i brandy, przyozdobiony jajem sma»onym i

mielonk¡.

I co ma wspólnego mielonka z niechcian¡ poczt¡ elektroniczn¡?

10. Czy lingwista ma j¦zyk opisywa¢ czy szuka¢ zasad dziaªania tej zdolno±ci (deskryptywizm vs. preskryptywizm), czyli:

(a) Jan wypowiedziaª kolejno d¹wi¦ki mog¡ce by¢ sªowami: �Rakany� �kolesz� �tifony�

(b) Jan zrealizowaª zasad¦ NP + VP (N + V + N)

11. Czy przyjmuj¡c za dobr¡ monet¦ punkt (b) chcemy powiedzie¢ »e:

(a) Zachowanie Jana jedynie opisujemy w ten sposób

(b) Jan faktycznie zestawia w umy±le (±wiadomie lub nie±wiadomie) elementy N, V, N (czymkolwiek s¡)?
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12. J¦zyk to kompetencja czy performancja (wykonanie)? A mo»e implementacja neuronowa? I wedªug kogo?

13. Jakie triki tkwi¡ za gramatyk¡ struktur frazowych?

14. Co si¦ z nami dzieje, gdy uczymy si¦ wyra»enia �kopn¡ª w kalendarz�? Uczymy si¦ znaczenia czy uczymy si¦ jedynie
posªugiwa¢ tym wyra»eniem? Jak to wyja±niªby: behawiorysta, miªo±nik Jackendo�a, j¦zykoznawca kognitywny? Co
na to powiedzieliby Wittgenstein i/lub Quine?

15. Czy j¦zyk determinuje to, jak my±limy? Czy my±l determinuje to, co mówimy?

16. Czy przetrwanie gatunku ludzkiego ma jakikolwiek zwi¡zek ze zdolno±ciami j¦zykowymi?

17. Czy mo»emy nauczy¢ dzieci mówi¢ (lub te» nie uczy¢ ich tego)? Czy dzieci same mog¡ wymy±le¢ j¦zyk?

18. Czy ka»dy (czªowiek) ma zdolno±ci j¦zykowe?

19. Czy nowomowa Orwella zadziaªa? Innymi sªowy: zzy je»eli wykre±limy kilka sªów z naszego sªownika (np. �ªapown-
ictwo�) to czego± ub¦dzie w naszym ±wiecie (ªapownictwo zniknie)?

20. Czy pies musi nazywa¢ si¦ �pies�? Czy kot musi �mówi¢� miau?

21. [Skoro o tym mowa, pami¦tam taki komiks z Gar�eldem i jego panem, Jonem: obrazek 1: Jon mówi Miau do swojego
kota; obrazek 2: Jon pyta Gar�elda: wiesz co powiedziaªem?; obrazek 3: kot my±li: Powiedziaªe± Miau, idioto.] A
pytanie: czy mo»liwy jest przekªad mi¦dzyj¦zykowy?

22. Czy czytaj¡c powy»szy przykªad wyobraziªa/e± sobie caª¡ sytuacj¦? Czy tylko zakodowaªa/e± opis sytuacji? Czy my±l
ma charakter (tylko/w znacznym stopniu) j¦zykowy? (hipoteza j¦zyka my±li, mentalese)

23. Jak si¦ maj¡ do siebie: j¦zyk, ±rodowisko, uposa»enie biologiczne (dziedziczone), wrodzone mechanizmy psychologiczne,
zachowanie, wiedza?

24. Dlaczego czasem j¦zyk uznaje si¦ za �bram¦ do umysªu�? I co to znaczy?

25. Czy opis skªadni wystarcza do charakterystyki j¦zyka? Por. pyt. 10: czy wystarczy powiedzie¢, »e Jan powiedziaª
co± podpadaj¡cego pod struktur¦ N + V + N by opisa¢ zdolno±ci j¦zykowe Jana? A je±li tak, to jak wyja±ni¢ ró»nice
mi¦dzy wypowiedziami Pies pogryzª czªowieka i Czªowiek pogryzª psa?

26. A mo»e je±li b¦dziemy dostatecznie wiele razy sªysze¢ �Rakany kolesz tifony�, w ró»nych okoliczno±ciach to zorientujemy
si¦ co to znaczy?

27. Sk¡d wiadomo co znaczy (do czego si¦ odnosi) wyra»enie �To jest trup�? (problem z okazjonalno±ci¡)

28. Czym jest zatem znaczenie wyra»e« j¦zyka naturalnego? Czy �to� z poprzedniego przykªadu odnosi si¦ do pewnego
(jakiego?) obiektu istniej¡cego w ±wiecie �rzeczywistym� (np. tu: http://www.youtube.com/watch?v=KLh0PRfn0po)?
Czy do poj¦cia tego obiektu, jakie mam w gªowie? Czy znaczenie stanowi kontekst w jakim si¦ termin �to� pojawia?

29. Czy mo»emy si¦ zrozumie¢ (na poziomie j¦zykowym)? Je±li tak, to jak mo»na wyja±ni¢ zjawisko komunikacji:

(a) jak wyja±ni¢ zrozumienie terminów oznaczaj¡cych: fauny, kwadratowe koªa, warto±ci rzeczy, kolejne Rzeczpospo-
lite?

(b) jak wyja±ni¢ zrozumienie bª¦dnych opisów (��adnie przemawiaª Premier� podczas, gdy naprawd¦ przemawiaª
Prezydent RP)?

(c) jak wyja±ni¢ mo»liwo±¢ zrozumienie przez kogo± innego sªów odnosz¡cych si¦ do moich prywatnych poj¦¢? (por.:
dostrajanie si¦ konceptualizacji Jackendo�a; model idealizacyjny Lako�a)

(d) czy proces komunikacji mo»e ko«czy¢ si¦ peªnym zrozumieniem, czy ko«czy si¦ zawsze nieporozumieniem (cho¢by
byªo dostatecznie maªe)?

30. Jak uzasadni¢ twierdzenie, i» zdolno±ci j¦zykowe s¡ efektem funkcjonowania ogólniejszych zdolno±ci psychologicznych
(tj. nie ma czego± takiego jak specy�czne dla j¦zyka zdolno±ci mentalne)?

31. Jak wyja±ni¢ to, »e wiemy i» inaczej wieje wiatr halny, a inaczej wiatr historii? Albo inaczej rzuca si¦ kamieniem, a
inaczej oskar»eniem?

32. Dlaczego w naszym j¦zyku pies nazywa si¦ �pies� a w angielskim �dog� (tj. jakie procesy s¡ za to odpowiedzialne)?

33. Co umo»liwia nam traktowanie pingwina czy kiwi jako ptaka, podobnie jak wróbla czy drozda? A dlaczego lataj¡cego
samolotu nie traktujemy jak ptaka? (problem kategoryzacji)

34. Dlaczego dzieci ucz¡ sie szybciej tego, czym jest pies, ni» tego, czym jest � powiedzmy � Burek lub tego, czym jest
ssak?

35. Czy wypowiedzi: �pies pogryzª czªowieka� i �czªowiek zostaª pogryziony przez psa� lub �Jan siedzi na lewo od Anny� i
�Anna siedzi na prawo od Jana� ró»ni¡ si¦ tylko porz¡dkiem sªów (tj. na poziomie syntaktycznym)?
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36. Na jakim poziomie (syntaktycznym, semantycznym, pragmatycznym) mo»na wyja±ni¢ wieloznaczno±ci, jak poni»sze:

(a) Gro¹ne zwierz¦ta i ptaki musz¡ pozostawa¢ w zamkni¦ciu.

(b) Poznaªem rodzin¦ kole»anki, która jest bardzo przywi¡zana do tradycji.

(c) Psa nale»y wyprowadza¢ w kaga«cu.

(d) Sekretarka podaªa pismo, a dyrektor skre±liª kilka zda«.

37. Czym si¦ ró»ni akwizycja od uczenia si¦?

38. Jak¡ drog¦ musi przeby¢ dziecko, by przyswoi¢ sobie j¦zyk? Ile mu to czasu zajmuje? Jakie �przystanki� pojawiaj¡ si¦
po drodze? Czy �da-da� pojawia si¦ na tym samym etapie, co np. �mama da�?

39. Jak nasz mózg radzi sobie z j¦zykiem? Czy za j¦zyk odpowiadaj¡ tylko okre±lone o±rodki (ew. jakie)? czy mózg jako
caªo±¢ przetwarza j¦zyk? Na czym polega podej±cie dynamiczne do tego problemu?

40. Czy mo»emy si¦ dowiedzie¢ czego± o zdolno±ciach j¦zykowych badaj¡c powierzchni¦ czaszki?

41. Dlaczego pacjenci z uszkodzeniami tzw. �j¦zykowych� o±rodków mózgu rzadko kiedy caªkowicie trac¡ zdolno±ci j¦zykowe?

42. Wst¡p do �domku Lichtheima� i znajd¹ miejsca odpowiedzialne za percepcj¦ mowy, produkcj¦ mowy, przechowywanie
poj¦¢, szybk¡ ±cie»k¦ powtarzania. Które drogi trzeba zamkn¡¢, by pokaza¢ na czym polegaj¡: afazja Broca, Wernick-
ego, kondukcyjna, transkorowa sensoryczna, transkorowa motoryczna?

43. Psycholingwistyka: jakie zdolno±ci psychologiczne umo»liwiaj¡ posªugiwanie si¦ j¦zykiem? (por. Jakobson, j¦zykoz-
nawstwo kognitywne)

44. Jak pozna¢ pacjenta z afazj¡ Broca? Czy si¦ ró»ni od tego z afazj¡ Wernickego?

45. Topogra�a: jak¡ drog¦ przebywa d¹wi¦k-sªowo usªyszane nim zostanie zrozumiane? Czy jest mu po drodze ze sªowem
przeczytanym, czy wybieraj¡ ró»ne ±cie»ki?

46. Te» topogra�a, tylko droga powrotna: jak¡ drog¦ przebywa nasza my±l, nim ni¡ uszcz¦±liwimy sªuchaczy?

47. Gdzie w mózgu ptrzechowujemy informacje o narz¦dziach a gdzie o ro±linach?

48. Co to znaczy, »e sztuczny system poznawczy (komputerowy) rozumie j¦zyk? Jaka tym razem drog¦ przebywaj¡ dane
j¦zykowe?

49. Czy komputer wie co to rzeczownik? Czy musi?

50. Jakie sztuczki wykorzystuje SI by zanalizowa¢ gramatycznie wypowied¹?

51. Czym si¦ ró»ni gramatyka semantyczna od tradycyjnej?

52. Jak reprezentowa¢ wiedz¦ odzyskan¡ z wypowiedzi j¦zykowych?

53. Terminy warte pami¦tania: syntaktyka, semantyka, pragmatyka, referencja, intensja, znaczenie, sens, desygnat, j¦zyk
jako zachowanie, znak j¦zykowy, kreatywno±¢, natywizm, arbitralno±¢, mentalizm, reguªy rekursywne, reguªy frea-
zowe, drzewo rozkªadu gramatycznego, struktura powierzchniowa i gª¦boka, gramatyka uniwersalna, argument ubóstwa
bod¹ca, pidgin, hawajski kreolski, syntaksocentryzm, intencjonalno±¢, struktury poj¦ciowe (konceptualizacje), jednos-
tki: symboliczna, fonologiczna, semantyczna, arbitralno±¢, telementacja, habituacja, przestrzenie mentalne, trajektor,
landmark, obrazowanie, metafora, perspektywa, pro�lowanie, maskowanie, �gura-tªo, kompozycjonalno±c znacze«, id-
iosynkrazja, gªu»enie, gaworzenie, holofrazja, mowa telegra�czna, afazja, lezja, afazjologia, SLI (Special Language
Impairment), lateralizacja, fonem, grafem, leksem, lemat, selekcja leksykalna, leksykon mentalny, parafazje semanty-
czne, demencja semantyczna, j¦zyk formalny, gramatyka formalna, parser, formalizm reprezentacji wiedzy, system SIR,
sie¢ semantyczna, gramatyka ATN, Teoria Zale»no±ci Poj¦ciowej.
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