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PRESUPOZYCJA: 

PRE-SĄD CZY PRZESĄD. 

O (NAD)UŻYWANIU 

TERMINU1 „PRESUPOZYCJA” 

W ANALIZIE SEMANTYCZNEJ 

Un même sens change selon les paroles qui l’expriment. 
Les sens reçoivent des paroles leur dignité, au lieu de la leur donner. 

B. Pascal 

Ale co to są presupozycje? Czym różnią się od implikacji ścisłych i od implikatur? 
 J. Lyons 

 
Jak pisze B. Bierwiaczonek, „Językoznawstwo stosunkowo rzadko było w pełni 
autonomiczne w sensie wypracowania swej własnej metodologii” (Bierwiaczonek 
2008: 120). Naturalną konsekwencją tego raczej nienaturalnego dla dyscypliny 
naukowej stanu rzeczy jest fakt, iż znaczna część terminologii, jaką dysponuje 
lingwistyka, jest przejęta (jak nie z całym dobrodziejstwem pojęciowego inwen-
tarza, a więc jeśli nie w duchu, to przynajmniej w zakresie litery) z dziedzin,  
z którymi ta nauka pozostawała czy też pozostaje w paradygmatycznym mariażu. 
Charakterystyczną cechą lingwistyki zarówno końca XX, jak i pierwszej dekady 
XXI wieku, za sprawą ekspansji kognitywnego myślenia o języku oraz tzw. 
„discursive turn”, który skierował badania językoznawcze w stronę szeroko pojętej 
komunikacji, jest stopniowe osłabianie związku językoznawstwa z naukami 
nomotetycznymi, zwłaszcza z logiką, przywoływaną tu zarówno w wąskim, jak  
i szerokim znaczeniu2, na rzecz jego momentami bezkompromisowego otwarcia się 
na nauki o poznaniu: 

językoznawca staje wobec wyboru: albo pozwala, aby jego dyscyplina rozpłynęła się 
wśród innych nauk o poznaniu i zaczyna dane językowe traktować jedynie jako materiał 

                                                        
1 S. Gajda twierdzi, że „termin” jest jednostką leksykalną spełniającą funkcję znaku pro-

fesjonalnego pojęcia (Gajda 1990: 38). Według Bugajskiego (2000: 419), „Mimo wielu 
różnych opracowań teoretycznych status terminu jako jednostki leksykalnej nie jest do 
końca jasno określony. Nie jest więc do końca jasne, czy mamy do czynienia ze specjalnym 
rodzajem leksemów, czy z leksemami realizującymi swoiste funkcje”. 

2 Logika w szerszym znaczeniu należy do dyscyplin filozoficznych i obejmuje swoim 
zakresem m.in. logiczną analizę języka naturalnego. Szerzej na temat filozoficznych  
i logicznych podstaw językoznawstwa zob. Maciaszek 2006. 
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do rozważań i testowania teorii umysłu w ogóle, albo też zachowuje niewyraźną 
autonomię swej dyscypliny, nieustannie jednak posiłkując się wynikami innych nauk  
o poznaniu i zestawiając własne teorie z teoriami obowiązującymi w tych naukach 
(Bierwiaczonek 2008: 121). 

Skutkuje to z jednej strony stopniowym usuwaniem w cień empiryczno-teore-
tycznych ideałów zaszczepionych na grunt językoznawstwa przez paradygmat 
strukturalistyczny na rzecz promowania wzorca panującego w naukach interpreta-
tywnych, z drugiej – przybierającym na sile pluralizmem „językopoglądowym”, 
graniczącym wręcz – jak obawiają się niektórzy badacze – z dezintegracją lingwis-
tyki (Gajda 1998: 13). 

Paradygmaty nauki nie tylko wzajemnie się zastępują, lecz także współegzystują. 
Dlatego dzisiejszy stan językoznawstwa można określić jako splot teorii o bardzo 
rozmaitej treści (Kiklewicz 2007: 8). 

W świetle powyższego wydaje się zatem jasne, dlaczego za jeden z głównych 
problemów współczesnej nauki o języku uznaje się grożący „załamaniem komuni-
kacyjnym” (Kuhn 2001: 347) między badaczami przyrost – a właściwie już w tym 
kontekście przerost – terminologii językoznawczej3, która stopniowo „z narzędzia 
poznania staje się kodem dla wtajemniczonych”4. Jednym ze środków napraw-
czych, a przynajmniej zapobiegających dalszemu „przeterminowywaniu” lingwis-
tyki, jest dokonanie (choćby w podstawowym zakresie) rewizji warstwy terminolo-
gicznej jej poszczególnych subdyscyplin w celu usunięcia dubletów pojęciowych 
czy też terminów znaczeniowo niejednorodnych, tym bardziej że właśnie w języ-
koznawstwie rozwój tych subdyscyplin „dokonuje się nie tylko poprzez zmiany 
wewnątrz systemu ich metajęzyka, przejścia od jednego pojęcia do drugiego, ale 
także przez współdziałanie z innymi metajęzykami” (Gajda 1990: 33). Tę rewizję 
wypadałoby zacząć od semantyki, i to nie tylko dlatego (choć przede wszystkim 
dlatego), że jest ona kluczową subdyscypliną nauki o języku i dla nauki w ogóle: 

Na pytanie: czy semantyka nauki powinna poprzedzać metodologię nauki? odpowia-
damy twierdząco. Nie można rozwiązywać problemów metodologicznych bez przyjęcia 
określonych ustaleń semantycznych (Sikora 1997: 36). 

Dodatkowym powodem jest fakt, że terminologia semantyki bardziej niż innych 
obszarów refleksji językoznawczej podlegała i podlega ciągłym reformulacjom na 
skutek zmagań jej kolejnych aparatów konceptualno-metodologicznych z nieroz-
wiązanym jak dotąd problemem złożoności analizy znaczenia jednostek języko-
wych5. Szczególnie często na skutek wspomnianej już tendencji lingwistyki do 

                                                        
3 Zresztą w tym względzie lingwistyka nie jest wyjątkiem. We wstępie autorstwa  

F. Gruczy do książki pt. Teoretyczne podstawy terminologii można przeczytać taką oto 
uwagę: „Specyficznym znamieniem naszych czasów jest gwałtowny rozrost terminów 
używanych w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. (...). Coraz częściej pojedyncze 
osoby nie są już w stanie wchłonąć i produktywnie zoperacjonalizować innowacji termino-
logicznych pojawiających się w obrębie ich własnych specjalizacji (Grucza 1991: 7) 

4 Jest to temat („Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej  
– kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?”) VI konferencji z cyklu „Język trze-
ciego tysiąclecia” (17–19 marca 2010, Kraków). 

5 Szerzej na ten temat zob. Szumska 2008. 
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odwrotu od modelu nauk nomotetycznych takim zabiegom są tu poddawane 
terminy o logicznej proweniencji, do których należy m.in. „presupozycja”6. 

Po ponad stu latach, które minęły od opublikowania pracy G. Fregego Über 
Sinn und Bedeutung (z 1892 r.) i po ponad półwieczu od zainicjowanej przez  
P. Strawsona (Strawson 1950) słynnej dyskusji nad teorią deskrypcji B. Russella 
(Russell 1905), toczącej się wokół presupozycji egzystencjalnej, a co za tym idzie 
wokół wartości prawdziwościowej zdania „Obecny król Francji jest łysy”, termin 
„presupozycja” krąży nadal w obiegu językoznawczym, ciesząc się wręcz coraz 
większą popularnością. 

Wprawdzie na temat samego pojęcia presupozycji nie napisano przypuszczalnie tak 
wielkiej liczby prac, jak na temat pojęcia metafory, to ponieważ presupozycja jest 
jednak dość powszechnie traktowana jako narzędzie opisu wielu zjawisk z różnych 
poziomów języka naturalnego, a nie tylko jako zjawisko samo w sobie, próba odzwier-
ciedlenia stanu badań nad problematyką presupozycji musiałaby uwzględnić również 
całą literaturę, w której presupozycja jest pojęciem stosowanym. To, że próba taka jest 
niewykonalna, nie wymaga argumentacji (Grochowski 1986: 112). 

Jednakże to, że pojęcie presupozycji – jak pisze M. Grochowski – „należy do 
zbioru najbardziej rozpowszechnionych pojęć lingwistycznych” (Grochowski 
1986: 111), wynika nie tyle ze względnej oczywiście uniwersalności jego zastoso-
wania lub skali denotowanego przez to pojęcie zjawiska, ile, jak się wydaje, ze 
stopniowego i nieuzasadnionego rozszerzania granic jego pierwotnego zakresu na, 
najogólniej rzecz ujmując, wszelkie zjawiska pozornej bądź rzeczywistej implicy-
tacji treści komunikowanych. Wykładnią takiego nadużycia jest fakt, iż wyrażeniu 
„presupozycja” w pracach językoznawczych towarzyszy obecnie coraz większa 
liczba określeń. Tak zatem, wyjąwszy należące tu lege artis określenie „egzysten-
cjalna” (Grice 1981: 191; Lyons 1989: 211–212)7, repertuar satelitów terminu 
„presupozycja” tworzą: wchodzące w relację komplementarności przymiotniki 
„semantyczna” i „pragmatyczna” (Lyons 1989: 215–216), przymiotnik „konteksto-
wa” (Duszak 1998: 45, 69), „makrotekstualna” (Duszak 1998: 139). Pojawia się 
także „presupozycja pytań o uzupełnienie” (Lyons 1989: 211–212), a nawet „pre-
supozycja leksykalna” (Grzegorczykowa 1987). 

Pierwotny zakres terminu presupozycja, a ściślej „presupozycja logiczna”, choć 
różnie formułowany, da się sprowadzić do wspólnego mianownika, obejmującego 
„sądy prawdziwe, których prawdziwość nie zależy od wartości logicznej zdania, 
którego są częściami” (Grochowski 1986: 112). W definicji tej występują dwa 
kluczowe do rozumienia istoty tego terminu pojęcia, a mianowicie „prawdziwość” 
oraz, co warto podkreślić, „zdanie”. A zatem termin ten ma swoje zastosowanie do 
analizy zdań, a nie wypowiedzi, czy też dyskursu, i to pod warunkiem konsekwen-

                                                        
6 Można tu wymienić na przykład terminy „atrybucja” i „predykacja”, zob. Szumska 

2006: 77–78. 
7 Przy czym należy tu uściślić, iż presupozycja ta, sprowadzająca się do orzekania  

o „istnieniu”, jest w swej istocie metapropozycją, gdyż jej składnik konstytutywny – pojęcie 
„istnienia” – nie jest „predykatem, który może być orzekany o realnych przedmiotach” 
(Karolak 2001: 213), tylko „kwantyfikatorem egzystencjalnym” (Karolak 2001: 214). Zob. 
także Niklas 1974. 



Presupozycja: pre-sąd czy przesąd. O (nad)używaniu terminu „presupozycja”... 577

tnego opowiedzenia się za którąś z wielu koncepcji prawdy, wśród których wypada 
wymienić przynajmniej trzy: „korespondencyjną”, a więc tę tradycyjną sięgającą 
poprzez myśl A. Tarskiego do Arystotelesowskiego ujmowania prawdy jako zgod-
ności z rzeczywistością i nawiązującą do koncepcji prawdy św. Tomasza z Akwinu 
jako zgodności intelektu i rzeczy; koherencyjną, w której prawdę ujmuje się jako 
zgodność zdania z innymi już przyjętymi zdaniami; pragmatyczną, będącą w isto-
cie połączeniem koncepcji C.S. Peirce’a i W. Jamesa, z jej naczelnym kryterium 
użyteczności8. 

Wspomniany wyżej zwrot językoznawstwa do badań nad dyskursem przeniósł 
punkt ciężkości dociekań lingwistycznych ze zdania na wypowiedź, a więc z ob-
szaru właściwego zjawisku presupozycji, czyli semantyki zdań opartej na rachunku 
prawdziwościowym, na obszar określany jako „teoria znaczenia intencjonalnego 
wypowiedzi” (Jaszczołt 2006: 171). Zmiana tych obszarów paradoksalnie nie 
zmniejszyła popularności terminu „presupozycja”, lecz spowodowała reformulację 
jego definicji w kierunku adaptacji kryterium prawdziwości do warunków sytuacji 
komunikacyjnej, m.in. uwzględnienia konieczności przyjęcia założeń co do struk-
tury tematyczno-rematycznej wypowiedzi oraz jej kontekstu (Lyons 1989: 215), 
polegającą na sprowadzeniu go do „rodzaju nastawienia sądzeniowego, tj. relacji 
pomiędzy użytkownikiem języka (podmiotem) a sądem” (Stalnaker 1999, za Cie-
cierski 2009: 17). Przyjęcie takiej postaci kryterium prawdziwościowego, a więc 
uznanie, że w określonej sytuacji komunikacyjnej warunkiem uznania sądu za 
presuponowany jest to, iż 

podmiot zachowuje się tak, jakby uznawał go za prawdziwy oraz tak, jakby przyjmował, 
iż za takowy uznaje go również każdy uczestnik owej sytuacji komunikacyjnej 
(Stalnaker 1999, za Ciecierski 2009: 17) 

dało konceptualne przyzwolenie na powołanie do życia terminu „presupozycja 
pragmatyczna”. Termin ten nie tylko zaczął funkcjonować jako alter ego presupo-
zycji sensu stricto, zwanej w rezultacie tego przeciwstawienia częściej semantycz-
ną niż logiczną. Stopniowo poprzez wchłonięcie w swoją strukturę znaczeniową 
pojęcia wspólnej wiedzy nadawcy i odbiorcy przekazu (por.: „presupozycja 
pragmatyczna – część wspólnej wiedzy (pozajęzykowej) nadawcy i odbiorcy”; 
Habrajska 2001: 36)9 zaczął on z jednej strony wchodzić swym zakresem na 
obszary informacji przekazywanej niejawnie, a więc stawać się dubletem terminu 
„implikatura konwencjonalna” (por.: „To, co tradycyjnie opisywane było w kate-
goriach presupozycji, w tym ujęciu mieści się w obrębie implikatur konwencjo-
nalnych”; Zdunkiewicz 1988: 631)10, z drugiej – być bezzasadnie utożsamiany  

                                                        
8 Interesujące omówienie tych koncepcji w kontekście oceny prawdziwości sądów 

językoznawczych znajduje się w artykule I. Bobrowskiego, zob. Bobrowski 2009. 
9 „Tzw. presupozycja kontekstowa, pragmatyczna (discourse presupposition): domnie-

manie, że na danym etapie w rozwoju komunikacji pewien stan rzeczy ma (może lub 
powinien mieć) miejsce” (Duszak 1998: 45, 69). 

10 Trzeba tu uściślić (na co zwraca też uwagę D. Zdunkiewicz), że problemem otwartym 
pozostaje ustalenie ostrych kryteriów rozróżnienia implikatury konwencjonalnej i konwer-
sacyjnej (Zdunkiewicz 1988: 633). 
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z tzw. warunkami fortunności aktu mowy (Paduczewa 1987: 100)11. W związku  
z tym nawet mało skomplikowane strukturalnie i znaczeniowo akty mowy zyskują 
bardzo rozbudowane i w dodatku zróżnicowane inwentarze presupozycji, czego 
przykładem jest analiza akademickich już przykładów typu „Zamknij/Otwórz 
drzwi”: 

Tak więc zdanie Open the door zakłada pragmatycznie, że w pokoju, w którym 
drzwi są zamknięte, znajduje się ktoś drugi, znający język angielski, kto pozostaje 
wobec mówiącego w takim stosunku, że może zinterpretować tę wypowiedź jako rozkaz 
lub prośbę (Culler 1980: 309). 

Warto też zauważyć, że tendencja interpretowania presupozycji pragmatycznej 
w kategoriach tzw. wzbogacenia informacyjnego12, a więc porcji wiedzy przekazy-
wanej niejawnie, przenosi się na interpretację presupozycji semantycznej: 

Jedną z właściwości presupozycji (wskazuje na nią łaciński źródłosłów) jest to, że 
stanowi ona domyślny komponent semantyczny zdania, nie wyrażony w nim explicite 
(Paduczewa 1987: 93), 

co stoi w sprzeczności chociażby z tzw. presupozycją semantyczną pytań o uzu-
pełnienie typu „Komu Andrzej dał prezent?”, która jest w części powierzchniowo 
wyrażona, por.: „Andrzej dał prezent (komuś)”, i która, co warto podkreślić, jest 
dubletem pojęciowym tzw. tematu pytania (datum quaestionis)13. 

Skrzyżowanie kryteriów nienegowalności i niejawności dało z kolei asumpt do 
wpisywania zjawiska presupozycji do struktury semantycznej jednostek leksykal-
nych. Skutkiem takiego zabiegu jest znów tworzenie dubletów pojęciowych przez: 

1. Utożsamianie presupozycji z restrykcjami nakładanymi przez predykaty 
(pojęcia niezupełne) na otwierane przez nie pozycje argumentowe: 

Najprostszy typ [presupozycji leksykalnych – D.Sz.] stanowi presuponowanie pew-
nych cech argumentów, wynikających z ograniczeń selekcyjnych. Np. ze zdania „Było 
słychać szczekanie” wynika, że chodzi o „psa” (Grzegorczykowa 1987: 28). 

Innym przykładem może być określanie „presupozycją” tzw. wartościowania 
implikowanego, czyli wartościowania pozycji argumentu przedmiotowego lub 
propozycjonalnego wynikającego z semantyki otwierającego tę pozycję predykatu 
(Szumska 2006: 240–241), np. wstydzić się, uwielbiać, szczycić się, por.: 

Istnieje wreszcie jeszcze jeden typ znaczenia presuponowanego przez dużą liczbę 
wyrazów, a mianowicie jest to znaczenie oceny: „dobrze”, „źle” (Grzegorczykowa 
1987: 29). 

2. Traktowanie definicyjnej nienegowalności postulatów znaczeniowych  
w eksplikacji danego wyrażenia leksykalnego jako możliwości uznania ich za jego 

                                                        
11 O powszechności tej tendencji świadczy fakt, iż została ona uwzględniona przy 

omawianiu hasła „presupozycja” w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, zob. Polański 
1993: 424. 

12 W oryginale informational enrichment principle (Carston 1998: 194). 
13Szerzej na temat struktury tematyczno-rematycznej pytań o uzupełnienie zob. Szumska 

1996: 30. 
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presupozycję, typu „być psem” dla rzeczownika „jamnik”, a więc mnożenie bytów 
ponad potrzebę, por.: 

Nie ma podstaw do wyróżniania w eksplikacjach semantycznych jednostek 
leksykalnych takich dwóch rodzajów sądów, jak presupozycja i asercja (Grochowski 
1986: 117).  

Konkluzja, jaka płynie z przedstawionych wyżej (z konieczności skrótowo) 
obserwacji, jest następująca: ponieważ we współczesnej nauce o znaczeniu rozróż-
nienie na presupozycję semantyczną i pragmatyczną traci swoją moc, termin 
„presupozycja” powinien funkcjonować w językoznawstwie w swoim podstawo-
wym znaczeniu o logiczno-semantycznej proweniencji. Natomiast dalsza rewizja, 
czy też udoskonalenie semantycznego aparatu terminologiczno-konceptualnego, 
zwłaszcza jeśli uwzględnić rozwój tzw. semantyki znaczeń domyślnych14, powinno 
podążać w kierunku doprecyzowania kryteriów odróżniania eksplikatury od impli-
katury (Mioduszewska 2006: 171), a więc tak oddzielania faktów płaszczyzny 
formy od faktów płaszczyzny treści, jak i kwestii różnicowania faktów komuniko-
wanych i faktów wnioskowanych w procesie interpretacji przekazu informacyjnego. 
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Abstract 

Presupposition: pre-judgment or prejudice. 
On the (mal)practice of the term “presupposition” in semantic analysis 

A presupposition has been defined as a proposition whose truth is necessary for either the truth or 
the falsity of another statement. The aim of the paper is to present arguments corroborating the view 
that the term „presuppositon” in contemporary discourse-oriented linguistics is not useful not only for 
a semantic analysis of lexical items but also for an analysis of utterances. In lexical semantics it could 
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be replaced with term „meaning postulates”. In discourse analysis the term „conventional impli-
cature” seemed to be more accurate that so called „pragmatic presupposition”. 

Streszczenie 

Presupozycja: pre-sąd czy przesąd.  
O (nad)używaniu terminu „presupozycja” w analizie semantycznej 

Celem artykułu jest prezentacja poglądu, że we współczesnym dyskursywnie zorientowanym 
językoznawstwie termin presupozycja nie znajduje zastosowania ani do analizy znaczenia jednostek 
leksykalnych, gdzie może być zastąpiony terminem postulaty semantyczne, ani do analizy wypo-
wiedzi, gdzie tworzy w większości przypadków dublet pojęciowy z terminem „implikatura konwen-
cjonalna”. 
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