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Od ignorancji do relewancji: tropem nierozwiązanych problemów 
semantyki leksykalnej

Językoznawcy, którzy ignorują znaczenie, w ogóle nie istnieją.
L. Bloomfi eld

Naukę o języku można zintegrować tylko odwołując się do znaczenia.
A. Wierzbicka

Wydawać by się mogło, że w pozbawionej komfortu nomotetyczności lingwisty-
ce pojawienie się stwierdzenia, którego akceptacja pokonuje granice konceptualno-
metodologiczne dzielące społeczność językoznawców, winno być czynnikiem inte-
grującym jej wysiłki w eksploracji złożonej materii językowej. Rzeczywistość jednak 
bezlitośnie weryfi kuje te oczekiwania. Po pierwsze, akceptacja bywa pozorna, gdy 
jednomyślność dotyczy raczej litery niż ducha. Przykładem może być ogólnojęzy-
koznawcza zgoda na fundamentalność funkcji komunikatywnej języka, wynikająca 
– jak zauważa O. Ducrot – z faktu, iż „owemu stwierdzeniu niewiele można przeciw-
stawić, skoro samo pojęcie komunikacji jest bardzo mgliste i podatne na naginanie 
w różne kierunki” (Ducrot 1991: 1, za Kita 1998: 71). Po drugie, od akceptacji do 
realizacji wiedzie daleka, a w przypadku nauki o języku nierzadko wyboista meto-
dologicznie droga, za czego przykład może posłużyć to samo stwierdzenie. Mimo iż 
urosło ono do rangi szczytnego hasła przełomu strukturalnego, który, ustanawiając 
nową hierarchię zadań naukowych lingwistyki, podporządkował wszystkie aspekty 
analizy języka właśnie jego funkcji podstawowego narzędzia porozumiewania się1, 
to jednak te teoretyczne założenia, przynajmniej w ramach swojego macierzystego 
paradygmatu, ani nie przełożyły się w praktyce na realizację Saussure’owskiej idei 
powołania do życia „językoznawstwa mówienia”2, ani nie zaowocowały oczekiwaną 

1  Zob. Wierzbicka 1966: 136.
2  W przedmowie do pierwszego wydania Kursu… można znaleźć taki oto passus skreślony pió-
rem redaktorów Ch. Bally i A. Sechehaye: „Niektóre dyscypliny, jak na przykład semantyka, są 
potraktowane pobieżnie. Nie wydaje się nam, by te luki miały szkodzić architekturze całości. Brak 
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znaczeniocentrycznością przedsięwziętych badań. Okazało się bowiem, iż realiza-
cja tych założeń, nie spełniając kryteriów poprawności metodologicznej, rozumianej 
w kategoriach określanych współcześnie krytycznym mianem utopizmu semantycz-
nego oraz jawnego3, jest przeszkodą na drodze do osiągnięcia nadrzędnego celu, jaki 
wytyczył strukturalizm, a mianowicie „unaukowienia” działań językoznawczych. 
„Unaukowienia” uzależnianego wówczas – za sprawą nadgorliwych redaktorów, 
którzy pojęli lub chcieli pojąć Kurs językoznawstwa ogólnego jako hasło do obrania 
przez lingwistykę kursu na bezludną wyspę4 – z całkowitym izolacjonizmem tej dys-
cypliny od wszelkich obszarów, gdzie po gadamerowsku (Gadamer 1993) prawdę 
można, a nawet należy zrelatywizować do metody. 

Fascynacja wizją nieskażonego introspekcją wizerunku językoznawstwa5 pozwo-
liła na trzy dziesiątki lat, licząc od daty Międzynarodowego Kongresu Lingwistów 
w Hadze, a więc od roku 1928, na postawienie pod znakiem zapytania w przenoś-
ni i dosłownie, jeśli przypomnieć wystąpienie L. Hjelmsleva na Międzynarodowym 
Kongresie Językoznawców w Oslo (Hjelmslev 1958), celowość, a nawet możli-
wość badania znaczenia, zaszczepiając niechęć do prowadzenia analiz semantycz-
nych konkretnego języka, które, wchodząc na grząski metodologicznie grunt sfery 
poznawczej człowieka – jak pisał M. Bierwisch – „nastręczają ogromnych trudności 
ze względu na wielkie skomplikowanie i nieprecyzyjność odnośnych zjawisk” (Bier-
wisch 1986: 121). Trudno się zatem dziwić, że choć, co dobitnie stwierdził nawet 
propagujący fi zykalizm L. Bloomfi eld6: „językoznawcy, którzy ignorują znaczenie, 
w ogóle nie istnieją” (Fries 1991: 315), lęk przed złamaniem mentalistycznego tabu7 

„językoznawstwa mówienia” jest bardziej dotkliwy. Zapowiedziane słuchaczom trzeciego kursu, 
znalazłoby ono z pewnością czołowe miejsce w kursach następnych” (Saussure 2002: 26).
3  A więc przekonania o nadrzędności kryteriów prostoty i elegancji (utopizm semantyczny) oraz 
dążenia do dostarczania wiedzy niepodważalnej (utopizm jawny), zob. Nowakowska-Kempna 
1999: 406-407.
4  Mowa tu o słynnym ostatnim zdaniu Kursu…, por.: „Jedynym prawdziwym przedmiotem ję-
zykoznawstwa jest język rozpatrywany sam w sobie i dla siebie samego” (Saussure 2002: 258), 
które, co stwierdził po raz pierwszy R. Godel, a o czym pisze w swoim komentarzu K. Polański, 
nie wyszło spod pióra F. de Saussure’a, lecz zostało dodane przez samych redaktorów (loc.cit.).
5  Warto w tym miejscu zacytować słowa K. Pisarkowej, przywołane przez E. Tabakowską w książ-
ce pt. Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, por.: „Filolodzy […] są współwinni, zaniedbując 
od kilkudziesięciu lat fi lologiczne aspekty własnej dziedziny. Zamiast ją uprawiać, zamiast uświa-
damiać jej właśnie przydatność, obowiązki i zasługi naukom pokrewnym, zdradzają ją na rzecz 
śmiesznych lub gorszących fl irtów i mezaliansów z przemijającymi modami na odpryski nauk no-
motetycznych” (Tabakowska 2004: 27-28).
6  L. Bloomfi eld, w ślad za A.P. Weissem przeciwstawiając się terminowi „behawioryzm”, uznał, że 
termin „fi zykalizm” „lepiej oddaje zasadniczą wartość poszukiwanego przez niego rodzaju stwier-
dzeń opisowych” (Fries 1991: 315).
7  Próba całkowitego odseparowania językoznawstwa od „wszystkiego, co ludzkie” przypomina 
trafne porównanie B. Russella, którego użył komentując założenia konceptualno-metodologicznej 
tzw. oksfordzkiej szkoły fi lozofi i języka, por.: „Kiedy byłem chłopcem, miałem zegar z wahadłem. 
Zauważyłem, że chodzi on szybciej bez wahadła. Jeżeli celem zegara jest chodzenie, to lepszy 
jest zegar bez wahadła. […]. Filozofi a lingwistyczna, zainteresowana tylko językiem, nie światem, 
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okazał się silniejszy niż ewentualne obawy przed popełnieniem grzechu zaniedbania, 
którego nie wahał się wytknąć pół wieku temu U. Weinreich, kiedy to poproszony 
o podsumowanie osiągnięć badań nad znaczeniem miał odwagę zatytułować swoje 
wystąpienie „Stan naszej ignorancji”8. 

Z perspektywy blisko pięćdziesięciu lat, jakie minęły od tego odczytu, można 
z całym przekonaniem powiedzieć, że choć w dzisiejszym spojrzeniu na semantykę 
referencjalną dominuje postrzeganie jej przez pryzmat kryzysu lansowanej przez nią 
metody dekompozycji znaczeń, prowadzącego do szerzenia się teoretycznie wygod-
nego, a praktycznie destrukcyjnego9 przekonania o niedefi niowalności znacznej czę-
ści jednostek leksykalnych10, to jednak nie można zapominać, że w nauce o znaczeniu 
wyrosłej na ex offi cio nieprzyjaznym metodologicznie gruncie strukturalizmu wiele 
się jednak, a może dzięki temu, wydarzyło, czego dowodów świadomie bądź nie-
świadomie dostarczają jej astrukturalistyczne następczynie. Trudno nie wspomnieć 
tu o teorii konotacji znaczeniowych, znajdującej swoje konceptualne odzwierciedle-
nie w kognitywnych analizach semantycznych (Tokarski 2006)11, o daleko wyprze-
dzającym w czasie kluczową tezę semantyki prototypu12 rozróżnieniu centrum i pe-
ryferii w zjawiskach językowych, będącym niekwestionowanym dorobkiem Szkoły 
Praskiej13, czy też o teorii pól wyrazowych, której twórczą kontynuację można od-

przypomina dziecko, które woli zegar bez wahadła, ponieważ działa dużo swobodniej, a w dodatku 
rozwesela swym żwawym tempem” (Gellner 1984: 14). 
8  Wspomina o tym T. de Mauro w swojej książce Introduzione alla semantica (Bari 1965).
9  Przykładem może być propagowana w integracjonizmie idea „nihilizmu deskryptywnego”. Sze-
rzej na ten temat zob. Korżyk 1999: 10-14.
10  Por.: „Można zapytać, skąd wiemy, że słowo rzeczywiście koduje pewne pojęcie z jakimiś nie-
zmiennymi komponentami, tzn. posiada inwariant semantyczny. Odpowiedź brzmi, iż nie wiemy, 
że tak jest, ale, że okazało się, iż jest to dająca dobre wyniki hipoteza robocza. Hipoteza alternatyw-
na (mianowicie, że znaczenie słów jest zmienne i «rozmyte» i że nie daje się ująć w ścisłe defi ni-
cje) jest jałowa i nieprzydatna w szeroko zakrojonych badaniach leksykografi cznych” (Wierzbicka 
2006: 272). Zob. także Grzegorczykowa 1993: 9, Szumska 1998.
11  Tak dziś oczywiste uwzględnienie relewancji językowej cech niekoniecznych wpisał w postaci 
„wirtuemu” do swojego modelu analizy semicznej już B. Pottier (Kleiber 2003: 36-37). Por. także 
podział na semy przypisane i inherentne w semantyce interpretacyjnej F. Rastiera (Kleiber, loc.cit.). 
Por. także: „Wbrew niektórym opiniom, jest rzeczą z gruntu fałszywą utrzymywać, iż klasyczna 
semantyka nie zna wymiaru «nieobiektywnego» cech i że ogranicza się do czysto obiektywnego 
podejścia do zjawisk semantycznych […]. Naiwność niektórych stwierdzeń w tej dziedzinie może 
wprawić w zdumienie nawet początkującego semantyka” (Kleiber 2003: 194). 
12  Jak uściśla G. Kleiber: „Teoria prototypu jest teorią kategoryzacji i jako taka nie jest w zasadzie 
teorią semantyki wyrazu. Termin «semantyka» w określeniu «semantyka prototypu» nie odnosi się 
u psychologów do tej samej rzeczywistości, co u lingwistów. […]. Kiedy lingwiści uciekają się do 
pojęcia «prototypu», widzą w nim przede wszystkim teorię, która pozwala uregulować problem 
znaczenia leksykalnego. «Semantyka prototypu» staje się w ten sposób teorią znaczenia «języko-
wego», a szczególnie znaczenia wyrazu” (Kleiber 2003: 16).
13  Por. także podział Ch. Bally’ego na skojarzenia częste, typowe i nietypowe (Miodunka 1980: 
152).
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naleźć w semantyce scen i ram (scene-and-frame semantics) Ch.J. Fillmore’a14 (Post 
2006). 

Równie trudno zaprzeczyć, iż narzędzia badawcze stosowane w klasycznych uję-
ciach semantyki strukturalnej mają ograniczony zasięg rozwiązywania problemów, 
jakich nastręczają analizy znaczeniowe języka. Jednakże warto i to bynajmniej nie 
w imię obrony starego semantycznego porządku, ale ku pożytkowi metodologiczne-
mu tak nauki o znaczeniu15, jak i nauki o języku w ogóle16, zadać sobie następujące py-
tanie: dlaczego na progu XXI wieku, kiedy za sprawą rozwoju tzw. językoznawstwa 
„ekologicznego”17 z jego dwoma biegunami, a mianowicie kognitywizmem i komu-
nikatywizmem, kształtującego refl eksję o języku w imię zasad konkurencyjnego do 
strukturalizmu paradygmatu kontynualnego18, do studiów nad językiem wprowadza 
się sofi styczną zasadę homo mensura19, wzorem Dionizosa Traka gramatykę wiąże 
się z semantyką (Langacker 1995: 10)20 oraz konsekwentnie kontynuuje się zapocząt-
kowaną przez teorię relewancji D. Sperbera i D. Wilson (Sperber, Wilson 1986) rewi-
talizację badań języka jako narzędzia komunikacji21, „wielu lingwistów wciąż22 uwa-
ża znaczenie za słaby punkt w badaniach nad językiem” (Wierzbicka 2006: 25)? 

Taki stan rzeczy rodzi nie tylko gorzką refl eksję nad zadziwiająco nieprzemijają-
cą aktualnością odczytu U. Weinreicha. Skłania także do zastanowienia się, czy ceną 
za dające niespotykaną dotąd szansę intensyfi kacji badań nad komunikacją23 społecz-
no-kulturowo-antropologiczne zrelatywizowanie dociekań lingwistycznych24, które 

14  Będącej znaczącym etapem w budowaniu Fillmorowskiej semantyki ram (frame semantics) (Post 
2006: 277).
15  Mimo że od czasów, gdy L. Hjelmslev zastanawiał się nad miejscem semantyki w badaniach lin-
gwistycznych, nazywając semantykę przedstrukturalną zbiorem anegdot, minęło blisko pół wieku, 
wciąż można napotkać opinie, iż „jej status jako dyscypliny językoznawczej nie jest jasny” (Grze-
gorczykowa 1993: 9).
16  Warto w tym miejscu odwołać się do ważkich w swej zdroworozsądkowości słów A. Wierzbic-
kiej, por.: „Lingwistyka nie może odsunąć od siebie odpowiedzialności za badanie znaczenia, a to 
oznacza, że nie może uniknąć zmierzenia się z problemem złożoności semantycznej” (Wierzbicka 
2006: 246).
17  Szerzej na ten temat zob. Kiklewicz 2006a: 15.
18  Określanego też jako „antropologiczny”, „transcendenty”, „postmodernistyczny”, zob. Kikle-
wicz 2006b: 19-20.
19  Zamieniając – jak trafnie określił to rosyjski językoznawca J.N. Karaulov – strukturalistyczne 
hasło „Za każdym tekstem stoi system języka” na „Za każdym tekstem stoi osoba mówiąca” (Ki-
klewicz 2006b: 20).
20  Czwarty z dwudziestu paragrafów traktatu Ars grammatica (w wydaniu G. Uhliga, Lipsiae 1883) 
nosi wszak tytuł Odkrywanie prawdziwego znaczenia (za Wolanin 1996: 149). 
21  Teoria ta koncepcją inferencyjno-ostensywnego modelu komunikowania się zdetronizowała ko-
dową teorię przekazu informacji opartą na odhumanizowanym matematycznym modelu komunika-
cji C.E. Shannona i W. Weawera. Szerzej na ten temat zob. Szumska 2006: 62-63.
22  Tak jak przed półwieczem L. Bloomfi eld (Bloomfi eld 1933: 140).
23  Por.: „Właściwie nie było do tej pory intensywnych badań nad komunikacją” (Muszyński 2000: 
305).
24  Zob. także Tabakowska 2002.
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dla wielu językoznawców oznacza także konieczność, a może nawet sposobność 
„porzucenia celów ściśle językoznawczych na rzecz bardziej ogólnych rozważań nad 
ludzkim umysłem i rozumowaniem” (Kleiber 2003: 15), połączone z „przeniesie-
niem punktu ciężkości tych dociekań z kodu językowego na działalność mowną” 
(Kita 1998: 80-81)25, nie będzie tak daleko idący w duchu kultury postmodernizmu 
pragma- i kontekstocentryzm tych dociekań26, iż nauka o języku stanie się dyscypliną 
bez granic27, a semantyka, czyli nauka o znaczeniu – ujmując rzecz parasemicznie – 
dyscypliną bez znaczenia. 

Obawy te budzi radykalizm zwrotu ku podmiotowości rozważań o języku, który 
na gruncie semantycznym można by określić parafrazując znaną formułę G.L. Buffo-
na28 jako „znaczenie to sam człowiek”29. Przyjęcie takiego stanowiska – w imię złud-
nie, bo „wszystkoistycznie” pojętej zasady relewancji30 – nie tylko nie przyczynia się 
do rozwiązania podstawowego problemu i jednocześnie zadania semantyki leksykal-
nej, jakim jest „poszukiwanie znaczenia”, ale wręcz stawia pod wielkim znakiem za-
pytania sens takich poszukiwań, prowadząc do ignorowania lub nawet zanegowania 
jego kodowego wymiaru albo na rzecz niebezpiecznie oddalającego się od samego 
języka zagłębiania się w meandry doświadczenia mentalnego (rozumienie języka jest 
przecież tylko c z ą s t k ą  rozumienia świata)31, albo na rzecz badania „dialektycznej 
zależności pomiędzy jednostką języka a okolicznościami jej użycia” (Tabakowska 
2002: 44). Nie podlega dyskusji, iż włączenie tego typu analiz w spektrum badań 
językoznawczych jest niezwykle cenne32, ale idąc w konceptualnym mariażu z od-

25  Por.: „W takiej optyce zachowanie werbalne jest traktowane jako element globalnego zacho-
wania człowieka. […] Język staje się zatem jednym ze składników komunikacji, traktowanym na 
równi z innymi” (Kita op. cit.). Por. także: „Decentralizacja komunikacji językowej oznacza nie 
tylko pierwszeństwo kontekstu przed tekstem, lecz także pierwszeństwo tekstu przed językiem” 
(Kiklewicz 2006a: 12). Zob. także Antas 2001.
26  Więcej Kiklewicz 2006a: 13-17. 
27  Zastawiając się nad konsekwencjami takiego stanu rzeczy, warto mieć w pamięci słowa Arysto-
telesa, który w swojej Techne rhetorike pisał: „To bowiem, co nie ma granic, nie sprawia przyjem-
ności i jest trudne do zrozumienia”.
28  Por.: „Le style c’est l’homme même” (Discours sur le style, 1753).
29  Por.: „Znaczenie równa się konceptualizacji i ma charakter subiektywny” (Langacker 1995: 68-
69); „Jeśli w obrębie samego języka znaczenie  nie  jes t  raz  na zawsze ustanowione,  a le 
negocjowane [podkr. moje – D.S.] w procesie komunikacji (a pojęcia wykazują cechy idiosyn-
krazji u indywidualnych osób) nie może być mowy o pełnym i całkowitym porozumieniu” (Antas 
2001: 37).
30  Jeśli jakaś koncepcja „ujmuje wszystko” (lub sprawia takie wrażenie), to zwykle jej poziom 
ogólności jest tak wysoki, że w istocie niewiele ona wyjaśnia, por.: „Zasada relewancji jest do tego 
stopnia relewantna, że zupełnie przestaje być naprawdę pomocna” (Kleiber 2003: 15).
31  Por.: „Struktura semantyczna nie jest odrębnym czy też autonomicznym «modułem» organizacji 
psychicznej, który można wyjąć i badać w oderwaniu od bogatej materii naszego doświadczenia 
mentalnego” (Langacker 2004: 36).
32  Por.: „Wprawdzie współczesna semantyka uwydatnia swój podmiotowy, subiektywny charakter, 
jednak między kulturowo determinowanym kształtem pojęcia i możliwymi jego transformacjami 
z jednej strony a zespołem impresji i doświadczeń jednostkowych istnieje zasadnicza różnica” 
(Tokarski 2001: 129). Zob. także Pstyga 2002: 60-61.
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rzuceniem podziału na semantykę i pragmatykę33, któremu towarzyszy stwarzająca 
pozory „odwilży” metodologicznej rehabilitacja introspekcji, grozi zastąpieniem sys-
temowości opisu semantycznego podważającą skuteczność języka jako środka trans-
misji wiedzy ideą kontekstualnego „ubezwłasnowolnienia” znaków językowych34, 
na co nie poważyła się nawet operacjonistyczna teoria znaczenia35, a od czego już 
tylko krok do bezrefl eksyjnej akceptacji stwierdzenia, iż „wyrażenia leksykalne nie 
mają granic” (Langacker 1995: 18-19)36. 

Koncepcja niestabilnej, negocjowanej każdorazowo podczas aktu komunikacji 
zawartości pojęciowej jednostki leksykalnej jest teoretycznie skutecznym antidotum 
na bliski wszystkim zmagającym się z analizą semantyczną dylemat św. Augustyna37. 
Jednakże w praktyce prowadzi albo do akceptacji destrukcyjnej tak dla semantyki, 
jak i teorii tekstu idei „nieograniczonej semiozy”38, określanej przez teoretyków li-
teratury jako „syndrom zastępstwa” czy też „śmierć autora”39, albo do zwolnienia 
z poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nie tylko każdego semantyka, ale także lek-
sykologa i słownikarza pytanie o kryteria delimitacji i „ziarnistości” opisu znaczenia 
słowa (Lewandowska-Tomaszczyk 2006: 251). Tradycyjny już brak porozumienia 
w tej kwestii, potęgujący wrażenie jej nierozwiązywalności40, nie daje – oczekiwa-

33  Por.: „Nie widzę apriorycznego powodu, dla którego trzeba by uznać realność dychotomii mię-
dzy semantyką a pragmatyką” (Langacker 2004: 38). Zob. także Lewandowska-Tomaszczyk 2006: 
251.
34  Por: „Dopuszczalność […] swobodnego oznaczania pewnych treści z jednej dziedziny za pomo-
cą narzędzi skorelowanych z treścią innej dziedziny zrujnowałaby kompletnie język jako «serwis», 
na który składają się naczynia, mające przenosić wiedzę. Wiedza bez ładu i składu zalewająca te 
naczynia pozostawiłaby nas ze sobą samą – ale tylko taką, jaka jest możliwa bez mówienia” (Bo-
gusławski 2003: 120). 
35  Nie zagłębiając się – z przyczyn oczywistych – w założenia semantycznej teorii użycia (na ten 
temat zob. m.in. Lipczuk 1989) warto przytoczyć tu jednak niezwykle istotną uwagę, por.: „Nie-
słuszne jest przypisywanie Wittgensteinowi identyfi kowania znaczenia z użyciem. […]. Znaczenia 
rozumie więc Wittgenstein nie jako każdorazowe użycie, ale jako wzorce, reguły, według których 
używa się danych wyrazów w komunikacji językowej” (Lipczuk 1989: 8-9).
36  Oparcie się fascynującemu jednych, a oburzającemu drugich wrażeniu kontestatorskiego wręcz 
radykalizmu R. Langackera pozwala dostrzec możliwość sprowadzenia sensu cytowanego zdania 
do merytorycznego mianownika z koncepcją kategorii dialogowości wybitnego rosyjskiego teore-
tyka literatury i fi lozofa kultury M. Bachtina (1895-1975), por.: „Moje słowo istnieje w nieustan-
nie kontynuowanym dialogu, gdzie jest dobierane, zyskuje odpowiedź oraz interpretację” (Bachtin 
1986: 464).
37  Por.: „Wiem, czym jest czas, dopóki o nim nie myślę, gdy zaczynam o nim myśleć, przestaję 
wiedzieć” (za Gellner 1984: 195).
38  Więcej na temat zob. Eco 1996.
39  Por.: „Rola czytelnika w nieklasycznych stylach pisania (według określenia R. Barthesa) rady-
kalnie wzrasta – czytelnik zastępuje autora oraz nadaje sens tekstowi. Teoretycy literatury ujmują to 
zjawisko w takich pojęciach, jak syndrom zastępstwa czy śmierć autora (w terminologii francuskiej 
szkoły analizy dyskursu)” (Kiklewicz 2006d: 8).
40  Por.: „Defi niowanie znaczeń słów było przez co najmniej dwa i pół tysiąca lat charakterystyczną 
cechą kultury europejskiej. […]. Jednakże metodologia analizy leksykalno-semantycznej za daleko 
się nie posunęła, przynajmniej w tym sensie, że wciąż brak zgody wśród uczonych, jakie powinny 
być jej podstawowe zasady” (Wierzbicka 2006: 290).
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nych od teorii znaczenia – podstaw do skutecznego działania leksykografom, które 
notabene jest obiektem ostrej krytyki semantyków właśnie41. Sytuacji tej na pewno 
nie uzdrowi tzw. „encyklopedyczne spojrzenie na semantykę językową” (Langacker 
2004: 38)42, sprowadzające defi nicję znaczenia słowa do swoistego raportu o stanie 
wiedzy na temat jego denotatu43, a więc przekształcające semantykę w zrelatywizo-
waną psycho-kulturowo epistemologię. 

Narastająca „medializacja języka” (Kiklewicz 2006d: 8) współczesnej komuni-
kacji, której efektem jest m.in. coraz szerszy zasięg zjawiska dyfuzji semantycznej44, 
stawia przed nauką o znaczeniu nowe wyzwania, wymuszające gruntowną wery-
fi kację jej wypracowanego na gruncie strukturalizmu aparatu konceptualno-meto-
dologicznego. Jednakże dążenie do sprostania tym wyzwaniom, jakie niewątpliwie 
leży u podstaw „nowego myślenia” o znaczeniu, nie może ograniczać się do choćby 
najbardziej wysublimowanej interpretacji faktów sfery parole. Żeby ten niezmiernie 
istotny aspekt badania języka stał się krokiem naprzód nie tylko w rozwoju Saussu-
re’owskiego „językoznawstwa mówienia”, ale wzmocnił siłę wyjaśniającą seman-
tyki, musi uporać się z problemem znalezienia „jedności w wielości”, czyli znaleźć 
klucz do systemowej, a nie tylko komunikacyjnej relewancji użycia znaku, a więc do 
zakodowanego w jego strukturze semantycznej programu kooperacji z kontekstem. 
Jednak, czy warto bez żadnej gwarancji sukcesu podejmować trud tych niełatwych 
poszukiwań, porzucając wygodną koncepcję nieokreśloności, czy też „kontekstual-
nego ubezwłasnowolnienia” znaczenia na rzecz ograniczającego introspekcyjną wol-
ność badacza założenia o systemowej niedookreśloności inwariantu semantycz-
nego znaku45? Jako odpowiedź niech posłużą słowa U. Eco: „(…) po prostu pięknie 
jest odkryć, dlaczego i w jaki sposób dany tekst może wytworzyć tak wiele dobrych 
interpretacji” (Eco 1996: 142). 

41  Por.: „It is an open secret that the linguist-lexicographer is a scientist with a bad conscience, 
for he has not yet found a way of performing his task in a completely reasoned, verifi able man-
ner” (Weinreich 1958: 346); „Nagminne są, jak o tym przekonują dojrzałe próby rewizji lub au-
torewizji analiz semantycznych, fałsze właśnie w zakresie charakterystyki semantycznej wyrażeń” 
(Bogusławski 1988: 8). Warto przypomnieć tu także bardzo wymowny tytuł wydanej w 1995 r. 
książki znawcy słowników Franza Hausmana, brzmiący Dictionary Criminality.
42  Por.: „Nie wyznaczam konkretnej granicy między wiedzą językową a pozajęzykową na temat 
desygnatu nazwy” (Langacker, loc. cit.).
43  Rodzi to nierozstrzygalne dylematy, czy np. – jak zauważa H. Kardela – w defi nicji słowa „kot” 
ma się znaleźć informacja o tym, że „z reguły koty towarzyszą czarownicom podczas odbywają-
cego się sabatu czarownic” (Kardela 1992: 10) lub, co proponował sam R. Langacker, że jest to 
zwierzę, którego sierść może być źródłem alergenów dla ludzi (Kalisz 1993: 30-31).
44  Por.: „Dyfuzję semantyczną defi niujemy jako niedookreślenie czy też niezdeterminowanie treści 
znaków językowych różnego formatu […], rozmyty charakter granic między znaczeniami i kate-
goriami znaczeniowymi w semantycznym systemie języka oraz w komunikacji językowej” (Kikle-
wicz 2006c: 12). Zob. także Kiklewicz 2006d.
45  Więcej na temat teorii niedookreśloności znaczenia zob. Kiklewicz 2001.
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From ingorance to relevance: on some unsolved questions 
of lexical semantics

Summary

The ignorance mentioned in the title is a reference to U. Weinreich. Asked to 
characterize the current situation in structural semantics, he once had the courage 
to give the title The State of our Ignorance to his lecture on the subject. Today, fi fty 
years later, we can no longer ignore the danger posed by the idea of an unlimited 
and context-dependent semantic structure of words and by the rejection of the 
dichotomy between pragmatics and semantics. By uncritically adopting the ever more 
prevalent categories of cognitive semantics, “the new paradigm” in linguistics, which 
promotes the conceptual and subject-oriented nature of meaning, we risk losing sight 
of “langue” in semantic studies, which is tantamount to giving up the discipline’s 
identity in favor of epistemology. The fi nal conclusion of the paper, therefore, is that 
the future of semantics understood as a “quest for meaning”, the future of lexicology 
and lexicography, depends on the linguists’ continuing awareness of the distinctions 
between language and mind, and consequently, of the distinctions between linguistics 
and cognitive science.

Keywords: structural semantics, cognitive semantics, pragmatics, lexicology, lexi-
cography
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