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Drodzy Czytelnicy,
ten potrójny numer Postscriptum jest złożony w ca-

łości z materiałów międzynarodowej konferencji po-
święconej multimediom w nauczaniu języka rodzimego
jako obcego. Była to już czwarta z organizowanych
corocznie w grudniu przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej konferencji na ten temat. Materiały z poprzed-
nich zamieściliśmy w nrach 20 (zima 1996) i 24-25
(zima 1997 – wiosna 1998). Formuła tej konferencji
została rozszerzona w stosunku do wcześniejszych.
Mamy nadzieję, że publikowane artykuły  zainteresują
Was, zwłaszcza że ich zakres tematyczny jest bardzo
szeroki.

W grudniu 1999 roku zapraszamy znowu na piątą
już, a więc jubileuszową konferencję. Planujemy
w związku z tym, oprócz tradycyjnego już  pokonfe-
rencyjnego numeru Postscriptum wydać specjalny tom
zbiorowy, obejmujący wybrane artykuły z wszystkich
konferencji.

Życzymy owocnej lektury materiałów z tegorocznej
konferencji –

Dyrekcja Szkoły
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego
jako obcego

1. Wstęp
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia kodowania

tekstów oraz omówiono wszystkie aktualnie obowiązujące polskie normy
dotyczące tej problematyki, a także najważniejsze standardy międzynaro-
dowe.

2. Podstawowe pojęcia kodowania tekstów
2.1. Klasyfikacja tekstów
Pojęcie tekstu traktujemy jako pierwotne, którego nie będziemy tutaj

definiować, wyróżnimy natomiast dwa podstawowe typy tekstów: „teksty
fizyczne” i „teksty elektroniczne”. Za charakterystyczną cechę tekstów elek-
tronicznych uznajemy fakt, że nie zmieniają one swojej tożsamości przy
zmianie ich nośnika fizycznego: ten sam tekst elektroniczny może być zapi-
sany na dyskietce, twardym dysku komputera lub na płycie CD-ROM i mimo
to pozostaje tym samym tekstem. Tymczasem w przypadku tekstów fizycz-
nych każde skopiowanie, bez względu na zastosowaną technikę, wprowadza
mniejsze lub większe zmiany i zniekształcenia – w rezultacie po wielo-
krotnym kopiowaniu tekst może np. znacznie zmniejszyć swoją czytelność.

Teksty fizyczne dzielimy m.in. na:
— teksty mówione,
— teksty pisane ręcznie,
— teksty drukowane.

Janusz S. Bieñ

Kodowanie tekstów polskich
w systemach komputerowych
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Do wykazu tego można dołączyć teksty gestykulowane, stosowane
przez głuchoniemych. Zasadniczym jednak powodem przedstawienia tego
podziału jest podkreślenie istotnej różnicy między tekstami pisanymi
ręcznie a tekstami drukowanymi – co widać wyraźnie np. przy wprowa-
dzaniu tekstu do komputera za pomocą optycznego rozpoznawania zna-
ków (ang. Optical Character Recognition, OCR); są one przez wielu
lingwistów zbyt pochopnie traktowane łącznie jako jednorodna klasa
tekstów pisanych.

Niektóre teksty elektroniczne są po prostu mniej lub bardziej wiernym
zapisem pewnych tekstów fizycznych – możemy mówić wtedy o tekście
pierwotnym (fizycznym) i wtórnym (elektronicznym). Mamy wówczas do
czynienia z „kodowaniem akustycznym”, tj. z cyfrowym zapisem dźwięku
tekstu mówionego lub z „kodowaniem wizualnym”, tj. z cyfrowym
zapisem informacji wizualnej. Przykładem zastosowania tej ostatniej
techniki może być Elektroniczny przedruk Słownika języka polskiego pod
red. W. Doroszewskiego1.

Najważniejszym typem kodowania tekstów jest jednak „kodowanie
symboliczne”, gdzie pewnym elementom składowym tekstów (w przy-
padku alfabetycznych systemów pisma będą to m.in. litery i inne
znaki pisarskie czy drukarskie) przyporządkowuje się pewne repre-
zentacje w postaci liczb lub ciągów bitów, a następnie zapisuje się
tekst jako ciąg reprezentacji jego elementów składowych. Typowy
tzw. „plik tekstowy” zapisany w komputerze stanowi dobry przykład
tego typu kodowania; każdy, kto kiedykolwiek musiał się zastanowić,
jak reprezentowane są polskie litery w otrzymanym pliku, powinien w
pełni uświadamiać sobie umowność i konwencjonalność symbolicznego
kodowania tekstów.

Dla pełności obrazu warto wspomnieć, że nie zawsze wymienione typy
kodowania występują w postaci czystej. Ponieważ mieszane typy kodo-
wania są praktycznie zawsze podporządkowane własnościom konkretnych
urządzeń lub metod przetwarzania, określam je terminem „kodowanie tech-
nologiczne”. Przykładem mogą być tutaj formaty Postscript i PDF (Portable
Document Format), które łączą „kodowanie wizualne” z symbolicznym dla
ekonomicznego przechowywania dokumentów przeznaczonych do druko-
wania lub oglądania na ekranie.

1 Elektroniczny przedruk Słownika języka polskiego PAN pod red. W. Doro-
szewskiego, PWN 1997, por. http://www.pwn.com.pl/rsjp. Por. także J. S.
Bień, J. Linde-Usiekniewicz, Elektroniczne słowniki języka polskiego, „Postscrip-
tum” nr 24-25, zima ’97 – wiosna ’98, s. 17-25.
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Rozwój techniki informatycznej zdezaktualizował postulowany przeze
mnie wcześniej podział tekstów na naturalne i kodowane2, ponieważ dużo
tekstów, np. listy elektroniczne, istnieje tylko w postaci kodowanej, a trudno
im odmawiać cechy naturalności.

2.2. Teksty czyste i wzbogacone
Charakterystyczną cechą tekstów elektronicznych, stosujących w mniej-

szym lub większym stopniu kodowanie symboliczne, jest możliwość
wyboru stopnia dokładności i szczegółowości, z jaką dany tekst jest zapi-
sany. W terminologii anglosaskiej przyjęło się ten fakt odzwierciedlać, roz-
różniając plain text (dosłownie „zwykły tekst”) z jednej strony i fancy text
(dosłownie „tekst wymyślny”) lub rich text (dosłownie „tekst bogaty”); dla
plain text dość szeroko stosowane – również przeze mnie – jest tłumaczenie
„czysty tekst”, termin rich text proponuję tutaj tłumaczyć jako „tekst wzbo-
gacony”.

Standard Unicode, którym zajmiemy się dokładniej w punkcie 7., stwie-
rdza3, że „czysty tekst” reprezentuje podstawową treść tekstu w wymie-
nialnej – to znaczy nie związanej z konkretnym oprogramowaniem – po-
staci. W konsekwencji czysty tekst nie ma określonego swojego wyglądu
– kwestie kroju i wielkości znaków, podziału na wiersze i strony, koloru,
odsyłaczy hipertekstowych, a nawet języka, w którym tekst lub jego frag-
menty są zapisane, należą do domeny „tekstu wzbogaconego”. Dla ścisłości
trzeba jednak dodać, że od powyższej zasady Unicode wprowadza pewien
wyjątek – jeśli tekst zawiera wielokrotnie zagnieżdżone fragmenty pisane
od lewej do prawej (np. po angielsku) i od prawej do lewej (np. po hebraj-
sku lub arabsku), to dla poprawnego przedstawienia i odczytania tego tek-
stu niezbędna jest pewna dodatkowa informacja, która choć odnosi się do
wyglądu, jest traktowana jako składnik tekstu czystego.

Zanim skoncentrujemy naszą uwagę na kodowaniu tekstu czystego,
warto podać kilka przykładów tekstów wzbogaconych. Oprócz wspomnia-
nych wyżej tekstów w formacie Postscript i PDF można tutaj dodać „ro-
dzime” (ang. native) formaty komercyjnych edytorów takich jak MS Word
czy WordPerfect, opracowany przez Microsoft format RTF (ang. Rich Text
Format) itp. Szczególnie ciekawe są jednak takie teksty wzbogacone, które
zawierają dodatkową informację o strukturze i innych, niewizualnych ich

2 Por. J. S. Bień, Lingwistyka informatyczna we Francji, „Polonica” 1977, nr
III, s. 234 oraz J. S. Bień, Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej
komputerowej weryfikacji, Warszawa 1991, s. 9.

3 The Unicode Standard, Version 2.0, The Unicode Consortium, Addison-Wes-
ley 1996, s. 2-7. Por. także http://www.unicode.org.
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własnościach. Informacje takie w terminologii angielskiej noszą nazwę
„abstract” lub „generalized markup”; historycznie marking up oznaczało
nanoszenie przez redaktora technicznego uwag dla drukarni na maszyno-
pisie wydawniczym, zaś rzeczownik markup oznaczał oczywiście wynik
tego procesu. Najbliższymi polskimi odpowiednikami to mark up i markup
są „adiustować” i „adiustacja”; jak się wydaje, pomimo pewnych wahań
te polskie terminy są już powszechnie akceptowane również w ich nowym
znaczeniu.

Najczęściej stosowaną postacią adiustacji jest SGML czyli Standard
Generalized Markup Language (Standardowy Uogólniony Język Adius-
tacyjny) zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 8879 ustanowionej
w 1986 r., a ostatnio uzupełnionej o poprawki i dodatki4; w 1998 r. Polski
Komitet Normalizacyjny podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad ustano-
wieniem polskiego odpowiednika ISO 8879 jako Polskiej Normy. Z SGML
wywodzi się HTML (Hypertext Markup Language – Hipertekstowy Język
Adiustacyjny) powszechnie stosowany w Internecie i jego prawdopodobny
następca XML (Extensible Markup Language – Rozszerzalny Język Adius-
tacyjny). Dla tematyki niniejszej konferencji szczególnie istotny jest inny,
niedawno uaktualniony, również wywodzący się z SGML standard, miano-
wicie HyTime5, przeznaczony do opisu dowolnie złożonych dokumentów
hipertekstowych i multimedialnych; choć jest to norma ISO, tekst jej jest
dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem http://www.hytime.org.
SGML znalazł również zastosowanie w badaniach lingwistycznych, czego
przykładem jest specyfikacja TEI (Text Encoding Initiative) i pochodne6;
przykład polskiego tekstu zadiustowanego w SGML można znaleźć na pły-
cie CD7 przygotowanej z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego w ramach

4 ISO 8879:1986: Information processing – Text and office systems – Standard
generalized Markup Language (SGML); Ch. F. Goldfarb, The SGML Handbook.
Oxford 1990. Por. także J. S. Bień, Wybrane standardy przetwarzania tekstów –
referat wygłoszony na konferencji Komputerowa analiza tekstu (Karpacz, 16-18
listopada 1993) zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Seminar für Slavistik, Universität Bochum, zob. ftp://ftp.mimuw.
edu.pl/pub/users/jsbien/karpacz i P. Bolek, SGML w praktyce, „Biuletyn
Grupy Użytkowników Systemu TEX” 1996, z. 7, s. 46-50.

5 ISO/IEC 10744:1992, Information Technology – Hypermedia/Time-based
Structuring Language.

6 Zob. np. C. M. Sperberg-McQueen, & L. Burnard (eds.), Guidelines for elec-
tronic text encoding and interchange (TEI P3), Chicago-Oxford 1994.

7 T. Erjavec, A. Lawson, L. Romary (eds.), East meets West – A Compendium
of Multilingual Resources, TELRI Association 1998.
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międzynarodowego projektu TELRI (TransEuropean Language Resources
Infrastructure – Transeuropejska Infrastruktura Zasobów Językowych).

2.3. Znaki i kody
Taki element danego systemu pisma, który dla potrzeb kodowania tek-

stu traktujemy jako podstawowy, nazywamy znakiem (ang. character). W
ogólny sposób nie można pojęcia znaku zdefiniować ściślej, co więcej, w
wielu wypadkach jego znaczenie odbiega od potocznej intuicji. Wyróżnie-
nie podstawowych elementów pisma (czyli znaków pisarskich lub czcionek
– angielski termin character oznacza jedno i drugie) jest w dużym stopniu
kwestią konwencji, wywodzącej się z tradycji lub uwarunkowań technicz-
nych – np. niepodzielna dla nas litera „Ł” może być w systemie TEX trak-
towana jako litera „L” oraz specjalny znak diakrytyczny.

Jeśli dysponujemy już asortymentem znaków, możemy im przyporząd-
kować pewne reprezentacje binarne, czyli ciągi bitów (w praktyce zapisy-
wane przeważnie jako liczby dziesiętne, szesnastkowe lub ósemkowe); znak
z przypisaną mu reprezentacją nazywamy „znakiem kodowym”, a na jego
reprezentację mówimy krótko „kod znaku” (nie jest to oczywiście jedyne
znaczenie terminu „kod”). Konkretny zestaw znaków (ang. character set)
z reprezentacjami przypisanymi im zgodnie z pewną spójną konwencją mo-
żemy naturalnie nazywać „zestawem znaków kodowych”, osobiście wolę
jednak określenie „kodowy zestaw znaków”, które wydaje się zręczniejsze
stylistycznie i lepiej oddaje fakt, że poszczególne znaki kodowe są podpo-
rządkowane wspólnej konwencji. Zgodnie z przyjętą praktyką na kodowy
zestaw znaków możemy również mówić krócej „kod”, „kod znaków” lub
„kod znakowy”.

Normy ISO poświęcone kodowaniu znaków zawierają wiele definicji
związanych z tą problematyką pojęć, nie jest jednak oczywiste, czy definicje
te są w pełni wewnętrznie spójne i praktycznie użyteczne. Nie ulega nato-
miast wątpliwości, że stwarzają one poważne problemy przy tłumaczeniu
tych norm na język polski.

Podstawowa definicja znaku brzmi w oryginale (np. w normie ISO/
IEC 8859-2, s. 1): „character: A member of a set of elements used for the
organisation, control and representation of data”. W normie PN-91/
T-42115 definicja ta została przetłumaczona jako „znak – element zbioru
służącego do organizacji i sterowania lub przedstawiania danych” zaś w
normie PN-ISO/IEC 2022 z 1996 r. jako „znak: element zbioru stosowany
do organizacji, sterowania i reprezentacji danych”. Jak widać, tłumacze
odmiennie zinterpretowali strukturę składniową oryginału („...zbioru uży-
wanego...”, „element... stosowany...”), a jednocześnie żaden z nich nie pró-
bował wiernie przetłumaczyć „A member of a set of elements”, bez czego
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niemożliwe jest – moim zdaniem – pełne oddanie sensu oryginału. Defi-
nicja w normie PN-91/T-42115 jest prawdopodobnie zaadaptowana z nor-
my PN-93/T-42109/01 będącej polskim odpowiednikiem ISO/IEC
646:1991, stąd „tłumaczenie” and przez lub – w ISO/IEC 646:1991 w tym
miejscu jest rzeczywiście or; tłumaczenie representation jako
przedstawianie należy uznać za błąd. Ponadto obaj tłumacze popełnili ten
sam błąd gramatyczny („sterowania... danych”). Jak się wydaje, znacznie
bliższe intencjom oryginału jest następujące sformułowanie: „znak: jeden
z elementów pewnego zbioru, którego elementy służą do organizacji
danych, sterowania nimi i ich reprezentowania”.

Kłopoty z przetłumaczeniem definicji znaku to tylko przedsmak prob-
lemów z tłumaczeniem następującej definicji występującej m.in. w normie
ISO/IEC 8859-2: „coded character set; code: A set of unambigous rules
that establishes a character set and the one-to-one relationship between each
character of the set and its coded representation”. (W normach ISO/IEC
646:1991 i ISO/IEC 2022:1994 zakończenie definicji brzmi nieco inaczej:
„[...] between the characters of the set and their bit combinations”).

W normie PN-93/T-42109/01 będącej tłumaczeniem ISO/IEC 646:1991
mamy „kodowany zestaw znaków, kod – ustalony według jednoznacznych
zasad zestaw znaków i przyporządkowane im kombinacje bitowe w taki
sposób, że określa się wzajemnie jednoznaczny związek między każdym
znakiem zestawu i jego kombinacją bitową”. W normie PN-91/T-042115
będącej tłumaczeniem ISO/IEC 8859-2:1987 mamy „zestaw kodowanych
znaków; kod – zespół jednoznacznych reguł, które określają pewien zestaw
znaków i wzajemnie jednoznaczny związek między każdym znakiem tego
zestawu a jego kodowym odpowiednikiem”. W normie PN-ISO/IEC 2022,
będącej – jak wskazuje symbol zbudowany zgodnie z nowymi zasadami –
tłumaczeniem ISO/IEC 2022 (z 1994 r.) mamy natomiast „zestaw zakodo-
wanych znaków; kod: Zbiór jednoznacznych reguł, za pomocą których jest
ustanawiany zestaw znaków i wzajemnie jednoznaczny związek między
znakami tego zestawu i ich kombinacjami bitowymi”. Norma ta jest dodat-
kowo opatrzona deskryptorami, wśród których znajdujemy (wyróżnienie
moje): „0391035 – zestaw znaków, 0611660 – zestaw znaków kodowych,
0614355 – reprezentacja kodowa”, natomiast w tekście normy znajdujemy
również użyte terminy „kodowany zestaw znaków” (uwaga na s. 9), „zestaw
kodowanych znaków” (s. 16 i następne).

Pozostawiając zainteresowanemu czytelnikowi ocenę wierności i po-
prawności stylistycznej przytoczonych wyżej tłumaczeń, chciałbym skon-
centrować się na problemie tłumaczenia terminu „coded character set”. Ani
z jego postaci, ani z treści jego definicji nie wynika jasno jego struktura –
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tj. czy kodowany jest znak czy zestaw; możemy jednak przyjąć w tym
względzie za rozstrzygające francuskie tłumaczenie tego terminu (jeu de
caractères codès występujące m.in. we francuskojęzycznych równoległych
tytułach norm). Pozwala nam to wyeliminować jako błędne tłumaczenie
„kodowany zestaw znaków”. Jeśli ograniczymy się do tłumaczeń, które w
ten czy inny sposób pojawiły się już w polskich normach, to pozostają nam
do wyboru trzy możliwości: „zestaw zakodowanych znaków,” „zestaw ko-
dowanych znaków”, „zestaw znaków kodowych”.

Warto w tym momencie powiedzieć, że żadna z wymienionych norm nie
definiowała osobno pojęcia „coded character”. Definicja ta pojawiła się
dopiero w normie ISO/IEC 10646-1:1993, która prędzej czy później powinna
stać się polską normą (formalny wniosek w tej sprawie został złożony do
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przez Normalizacyjną Komisję
Problemową nr 246 do spraw Informacji i Dokumentacji w listopadzie 1998
r.): „coded character: A character together with its coded representation”.

”Coded character” oznacza więc nie wynik procesu kodowania znaku,
ale właśnie sam znak rozpatrywany jako element pewnego kodu – prze-
sądza to moim zdaniem o tym, że jedynym adekwatnym tłumaczeniem tego
terminu jest „znak kodowy”. Tłumaczenie to nie tylko dobrze oddaje zna-
czenie tego terminu, ale też pozwala zarezerwować czasowniki „kodować”
i „zakodować” jako odpowiedniki angielskiego „to encode”, bez czego by-
łoby skrajnie trudno tłumaczyć na język polski takie angielskie teksty, w
których np. mowa o tym, że znaki kodowe („coded characters”) są na po-
trzeby poczty elektronicznej zakodowane („encoded”) metodą „drukowal-
nego cytowania” („quoted-printable”).

W konsekwencji powyższej decyzji właściwym tłumaczeniem terminu
„coded character set” jest zestaw znaków kodowych; w sytuacjach, gdy nie
obowiązuje stosowanie terminologii oficjalnie ustanowionych norm, moż-
na również posługiwać się proponowanym przeze mnie terminem „kodowy
zestaw znaków”.

2.4. Glify i fonty
Jak się wydaje, termin glyph został wprowadzony do angielskojęzycz-

nej literatury informatycznej przez normę ISO/IEC 9541-1:1991. Okazał
się on bardzo pożyteczny, stąd potrzeba jego adaptacji do języka polskiego.
Mając do wyboru pisownię taką, jak w słowie „hieroglif”, oraz taką, jak
w słowie „glyf” oznaczającym pewien detal architektoniczny, zdecydowa-
łem się na to pierwsze rozwiązanie. Oryginalna definicja z ISO/IEC 9541
brzmi następująco: „glyph: A recognizable abstract graphic symbol which
is independent of any specific design”, a w moim swobodnym tłumaczeniu
„glif: Abstrakcyjny symbol graficzny, którego kształt jest określony w stop-
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niu pozwalającym na jego rozpoznanie i identyfikację, ale bez przesądzania
o konkretnych cechach jego wyglądu”.

Język polski nie dostarcza niestety – a może raczej na szczęście – dob-
rych przykładów na różnice między znakami i glifami. Po klasyczne przy-
kłady musimy sięgnąć do języka angielskiego, w którym regułą jest stoso-
wanie tzw. ligatur dla pewnych połączeń liter – m.in. sekwencja liter „f”
oraz „i” drukowana jest jedną czcionką, której tzw. oczko nie jest prostym
złożeniem tych liter, ponieważ „i” jest pozbawione kropki; jeśli abstrahu-
jemy od wielkości i kroju tej czcionki, to otrzymamy glif ligatury „fi”.

Języki bardziej egzotyczne dostarczają bardziej wyrazistych przykła-
dów: w języku arabskim kształt konkretnej litery zależy od tego, czy wystę-
puje ona na początku, w środku czy na końcu słowa, a jeszcze inny wygląd
ma litera pisana samodzielnie – innymi słowy, w zależności od kontekstu
litera jest pisana, drukowana lub wyświetlania jako jeden z czterech możli-
wych glifów.

Z pojęciem glifu jest ściśle związane pojęcie „fontu” (ang. font, w pi-
sowni brytyjskiej fount). W przeciwieństwie do neologizmu glyph, słowo
font jest tradycyjnym terminem typografii anglosaskiej, nie mającym do-
kładnego odpowiednika w typografii polskiej, wywodzącej się z tradycji
kontynentalnej, stąd celowość zapożyczenia tego słowa, nie stwarzającego
żadnych problemów fleksyjnych. Nawiasem mówiąc, wyraz ten ma ten sam
źródłosłów co „fontanna” – pierwotnie oznaczał on jeden odlew wykonany
przez producenta czcionek drukarskich. Stosowane w spolonizowanych pro-
gramach edycyjnych tłumaczenie font jako „czcionka” może być bardziej
intuicyjne dla zwykłego użytkownika, natomiast jest mało wygodne przy
bardziej technicznych rozważaniach dotyczących typografii komputerowej.

Nie próbując tutaj formułować precyzyjnej definicji, można powiedzieć, że
font to zbiór reprezentacji glifów tak zaprojektowanych, aby dzięki pewnym
wspólnym cechom graficznym mogły one być wykorzystywane razem w czy-
telny i estetyczny sposób do prezentowania (drukowania lub wyświetlania)
tekstów. Reprezentacja glifu jest obiektem znacznie bardziej konkretnym niż
sam glif, charakteryzuje się bardziej szczegółowym wyglądem, np. przesądza
już ona o tym, czy litery mają tzw. szeryfy czy też są bezszeryfowe; pewne
aspekty kształtu, łatwo modyfikowalne algorytmicznie, jak wielkość czy pos-
tura (pismo proste lub pochylone), mogą być ustalone dopiero w trakcie prezen-
tacji, tj. przy tworzeniu obrazów glifów postrzeganych przez użytkownika.

Ponieważ przy kodowaniu tekstu czystego powinniśmy abstrahować od
jego wyglądu, czyli zajmować się znakami, a nie glifami, należy traktować
przekształcenie znaków na odpowiednie glify jako osobne zadanie. Trzeba
jednak pamiętać o tym, że większość kodów pozwala zapisywać teksty w
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różnych językach naturalnych, zaś wiele języków wymaga specyficznych
glifów – np. akcent nad dużą literą „A” inaczej umieszcza się w języku
francuskim, a inaczej w węgierskim. Jeśli zależy nam na wysokiej jakości
druku, należy w miarę możliwości stosować font specjalnie zaprojektowany
dla danego języka. Oznacza to w szczególności, że fonty obsługujące pewien
konkretny kod (np. Unicode) nie mogą uzwględnić wszystkich, często
sprzecznych, wymagań różnych języków, i należy w pełni uświadamiać sobie
ich ograniczenia, które zresztą przy pewnych zastosowaniach, np. przy oglą-
daniu obcojęzycznych stron WWW, są całkowicie nieistotne.

3. Standaryzacja i normalizacja kodowania
3.1. Informacje wstępne
Terminy „standaryzacja” i „normalizacja” są normalnie używane wy-

miennie, proponuję jednak wprowadzić pewne rozróżnienie. Przez „stan-
daryzację” zamierzam rozumieć wszelkie działania zmierzające do ujed-
nolicenia pewnych produktów lub metod, w szczególności wprowadzanie
tzw. standardów przemysłowych przez producentów dominujących na ryn-
ku, zaś przez „normalizację” – analogiczną działalność, ale prowadzoną lub
oficjalnie uznawaną przez administrację państwową – w szczególności przez
Polski Komitet Normalizacyjny i organizacje międzynarodowe, których jest
on członkiem.

Jeśli traktować metrologię jako dział normalizacji, to jej początków
można dopatrywać się w zamierzchłej przeszłości, ale początki normalizacji
w obecnym znaczeniu to połowa XIX wieku, kiedy w Anglii, w USA i we
Francji dokonano niezależnej standaryzacji gwintów (informacje historycz-
ne podaję za Wielką encyklopedią powszechną PWN8). Systematyczne prace
normalizacyjne jako pierwsze rozpoczęło Stowarzyszenie Inżynierów Nie-
mieckich, a w Polsce Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pierwsza kra-
jowa organizacja normalizacyjna została powołana w Anglii w 1901 r., Pol-
ski Komitet Normalizacyjny utworzono w 1924 r.

3.2. Normy ISO
Choć pierwszą międzynarodową organizację normalizacyjną powołano

już w 1926 r., współpraca międzynarodowa nabrała impetu znacznie póź-
niej, prawdopodobnie pod wpływem doświadczeń wojennych. W r. 1947
powstała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International
Organization for Standardization – ISO nie jest skrótem!), będąca federacją
krajowych organizacji normalizacyjnych; do ustanowienia normy między-
narodowej potrzebna jest zgoda co najmniej 75% głosujących krajów.

8 A. Suski, Normalizacja, [w:] Wielka encyklopedia powszechna, t. 8, War-
szawa 1966, s. 11-12.
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ISO ściśle współpracuje z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną
(IEC, International Electrotechnical Commission), co przejawia się w ist-
nieniu wspólnego komitetu technicznego JTC1 poświęconego technice in-
formacyjnej („information technology”). Komitet dzieli się na podkomitety,
z których najważniejszy jest dla nas SC2: Character sets and information
coding (zestawy znaków i kodowanie informacji). Podkomitet ten prowadzi
swoją działalność w sposób bardzo otwarty, co niestety jest ciągle jeszcze
rzadkością w działalności normalizacyjnej. W szczególności prawie wszyst-
kie robocze dokumenty podkomitetu – łącznie z planami pracy – są dostęp-
ne w Internecie pod adresem http://osiris.dkuug.dk/jtc1/sc2/open.
W Polsce analogicznymi zagadnieniami zajmuje się Normalizacyjna Ko-
misja Problemowa nr 170 ds. terminologii informatycznej i kodowania
informacji.

W ISO problematyką zestawów znaków zajmuje się również komitet
techniczny TC46: Information and Documentation, a konkretnie podkomitet
SC4: Computer Applications in Information and Documentation (zastoso-
wania komputerów w informacji i dokumentacji), o którym bliższe dane
można znaleźć w Internecie pod adresem http://lcweb.loc.gov/loc/
standards/isotc46.

3.3. Normalizacja w Polsce
W dniu 1 stycznia 1994 weszła w życie ustawa o normalizacji z dnia

3 kwietnia 1993 r. (opublikowana w „Dzienniku Ustaw” nr 55 jako pozycja
252; do ustawy wprowadzono później kilka nieistotnych dla niniejszego
artykułu zmian), której artykuł 19. ustęp 1. stwierdza, że stosowanie pol-
skich norm jest dobrowolne (z pewnymi wyjątkami, których nie warto tutaj
wyliczać); sytuacja prawna normalizacji w Polsce jest więc obecnie iden-
tyczna jak w większości krajów świata.

Fakt, że normy nie są obowiązkowe z mocy ustawy, nie wyklucza tego,
że mogą się powoływać na nie inne akty prawne. Komicznym przykładem
jest tutaj ustawa o zamówieniach publicznych (z 10.06.94, Dz.U. z 4.07.94
nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami), która w artykule 17. pkt. 1.
stwierdza „Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech
technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm [...]”. Gdy-
by w całości potraktować ją serio, to uczelnia państwowa (w przeciwień-
stwie do prywatnej) nie mogłaby w drodze przetargu zakupić serwera inter-
netowego, ponieważ standardy Internetu nie są polskimi normami.

Pomimo powyższego przykładu niekompetencji i nadgorliwości na-
szych ustawodawców polski system normalizacyjny w zasadzie nie budzi
poważniejszych zastrzeżeń. W teorii proces ustanawiania norm jest w pełni
demokratyczny: okresowo przeprowadzane tzw. ankietowanie programu



14 POSTSCRIPTUM 27-29

prac normalizacyjnych pozwala każdemu zainteresowanemu zgłaszać swoje
uwagi, również konkretne projekty norm podlegają tzw. ankiecie powszech-
nej ogłaszanej w specjalnym dodatku do miesięcznika „Normalizacja”. Nie-
stety, w praktyce system ten nie jest w pełni sprawny, stąd w ustanawianych
normach częste są błędy merytoryczne i językowe.

3.4. Standardy przemysłowe
Stosunek przemysłu komputerowego do norm znakowych jest bardzo

zróżnicowany. Dominujące na rynku firmy, takie jak IBM i Microsoft, w
praktyce przez dłuższy czas je ignorowały, czyniąc nieliczne wyjątki pod
wpływem nacisku użytkowników. Niektóre duże firmy komputerowe, jak
Digital Equipment Corporation, starały się zastosować w praktyce wybrane
normy międzynarodowe, ale nie mogły sobie pozwolić na opóźnianie wpro-
wadzenia swoich produktów na rynek do czasu zakończenia procesu nor-
malizacyjnego, stąd DEC Multinational Coded Character Set stanowi w
istocie wstępną wersję ISO/IEC 8859-19.

Nie jest rzeczą zaskakującą, że właśnie w Europie najbardziej odczu-
wano potrzebę stworzenia międzynarodowych norm znaków odpowiadają-
cych różnorodnym potrzebom użytkowników. Tutaj właśnie powstało w
1961 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów (ECMA, Eu-
ropean Computer Manufacturers Association), które istnieje do dzisiaj, choć
z czasem zmieniło swój charakter i określa się teraz – zachowując nadal
symbol ECMA, ale już nie traktując go jak skrót – jako międzynarodowe
stowarzyszenie normalizacji systemów informacyjnych i komunikacyjnych.
Podstawową formą działalności stowarzyszenia jest wydawanie własnych
standardów, w szczególności dotyczących kodowania znaków – wszystkie
standardy tej grupy stały się potem standardami ISO, niekiedy w nieco innej
formie redakcyjnej, a niekiedy bez zmian. Ma to poważne znaczenie
praktyczne, ponieważ zarówno normy ISO, jak i ich polskie tłumaczenia
(często wątpliwej jakości) są kosztowne, tymczasem ECMA wszystkie
swoje standardy udostępnia bezpłatnie, w szczególności przez Internet –
patrz http://www.ecma.ch.

Największe firmy komputerowe zaczęły poważnie interesować się
normalizacją kodowania znaków dopiero wtedy, kiedy – jak się wydaje
– zaczęły się obawiać nasycenia się rynku amerykańskiego i zachodnio-
europejskiego. Aby zmniejszyć koszty dostosowywania swoich pro-
duktów do lokalnych, w tym również dalekowschodnich, rynków (czyli
kosztów tzw. lokalizacji), zawiązały one w 1991 konsorcjum Unicode,

9 J. W. van Wingen, Manual – Standards for the electronic exchange of perso-
nal data – Part 5: character sets, The Hague 1995, s. 43.
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lansujące tzw. uniwersalny kod znaków o tej samej nazwie10. Jest bar-
dzo możliwe, że to właśnie konsorcjum Unicode przesądziło o ostatecz-
nym kształcie normy ISO/IEC 1064611 i ma istotny wpływ na dalszy
jej rozwój.

Do problematyki uniwersalnych kodów znaków powrócimy w dalszej
części niniejszego artykułu.

3.5. Inne organizacje normalizacyjne
Ze względu na brak miejsca nie zajmiemy się tutaj bliżej Europejskim

Komitetem Normalizacyjnym (CEN, Comitée Européen de Normalisation
– por. http://www.cenorm.be), który w 1995 roku zdefiniował Mini-
malny Podzbiór Europejski (MES, Minimal European Subset) ISO 10646
liczący tylko 926 znaków oraz nieco większy Rozszerzony Podzbiór Euro-
pejski (EES, Extended European Subset) ISO 10646. Aktualnie podzbiory
te mają status tzw. prestandardu (ENV 1973:1995, por. http://www.
indigo.ie/egt/standards/mes.html i ees.html), ale zgodnie z zasa-
dami działania Komitetu uzyskają one status normy krajowej we wszystkich
krajach Wspólnoty Europejskiej. Jednym z warunków wstąpienia Polski do
Wspólnoty Europejskiej jest uzyskanie członkostwa w CEN, co z kolei
wymaga ustanowienia jako polskich norm 80% norm europejskich; można
zatem sądzić, że wspomniane wyżej normy (oprócz takich norm jak EN
29983:1991 o oznaczaniu niezapisanych dyskietek i EN 28630:1992 o para-
metrach technicznych dyskietek o średnicy 5,25 cala, już zaplanowanych
do ustanowienia odpowiednio w 2000 i 2001 roku) prędzej czy później sta-
ną się również polskimi normami.

Warto tutaj podkreślić, że normalizacja nie powinna być nigdy celem sa-
mym w sobie. W szybko rozwijających się dziedzinach przedwczesne przy-
jęcie za standard niedojrzałych rozwiązań może w praktyce hamować postęp
zamiast go stymulować. Również sama biurokratyczna procedura normali-
zacyjna może się w takich wypadkach okazać zbyt powolna i mało wygodna
– nie jest chyba przypadkiem, że prawie wszystkie liczące się normy zna-
kowe powstały poza strukturą ISO i krajowych organizacji normalizacyj-
nych, a nadanie im statusu norm międzynarodowych lub krajowych było
tylko formalnością. Nie jest również chyba przypadkiem, że najważniejsza w
tej chwili – również dla zwykłego człowieka – dziedzina informatyki, jaką
jest Internet, stworzyła swoje własne, oryginalne i demokratyczne procedury

10 The Unicode Standard, Version 2.0 (zob. przyp. 3.).
11 ISO/IEC 10646-1:1993. Information Technology – Universal Multiple-octet

Coded Character Set (UCS). Patrz również uzupełnienia i poprawki redakcyjne.
Por. ftp://dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/.
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normalizacyjne, opierające się przede wszystkim na pracy wolontariuszy,
tylko pośrednio wspieranej przez zainteresowane instytucje.

Wszystkie oficjalne dokumenty Internetu mają postać elektroniczną i są
dostępne bezpłatnie za pomocą sieci; zgodnie z tradycją sięgającą 1969 roku
noszą one nazwę „Prośby o uwagi” (RFC, Request for Comments); ukazało
się ich dotąd około dwóch i pół tysiąca. Są one umieszczane w Internecie pod
adresem ftp://ds.internic.net/rfc/ i replikowane na wielu kompute-
rach – w Polsce najłatwiej je znaleźć w Interdyscyplinarnym Centrum
Modelowania pod adresem ftp://ftp.icm.edu.pl lub http://www.
icm.edu.pl. Procedurę normalizacyjną opisują przede wszystkim RFC
2026 i RFC 2282. Informacje na ten temat można znaleźć także w moim
opracowaniu12, do którego odsyłam w szczególności Czytelników zainte-
resowanych problematyką kodowania tekstów w sieciach komputerowych.

4. Kod ASCII i pochodne
ASCII to American Standard Code for Information Interchange,

czyli Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji. Jest to
7-bitowy kod, wprowadzony normą USAS X3.4 z 1967 roku, a w swojej
aktualnej postaci określony normą ANSI X3.4 z 1986 roku. Znaczenie
jego polega przede wszystkim na tym, że stał się on podstawą wielu
innych kodów 7- i 8-bitowych. Jego bezpośrednie wykorzystanie jest
obecnie w zaniku, ma ono miejsce niemal wyłącznie w Internetowej
poczcie elektronicznej, przy czym dzięki różnym technikom konwersji
dowolnego kodu na kod ASCII nie ogranicza to stosowania języków
narodowych w korespondencji elektronicznej13.

Należy sobie wyraźnie uświadamiać, że termin ASCII jest potocznie
używany także w innych znaczeniach, w szczególności w znaczeniu tekstu
czystego zapisanego w jednym z kodów 8-bitowych. Do niedawna takie
właśnie znaczenie ASCII stosowała firma Microsoft: jeśli np. w polskiej
wersji edytora Word 6.0 wykonamy komendę „Zachowaj plik w formacie:
Plik tekstowy ASCII”, to plik zostanie zapisany w jednej z tzw. stron kodo-
wych omawianych w punkcie następnym (prawdopodobnie w stronie kodo-
wej 852); nowsze wersje tego edytora stosują poprawne określenie „Plik
tekstowy DOS”. Aby uniknąć tego typu nieporozumień, standardy interne-
towe zalecają powoływać się na wspomnianą normę za pomocą skrótu
USASCII.

12 J. S. Bień, Język polski w sieciach komputerowych, Raport Instytutu Infor-
matyki UW TR98-06 (227), marzec 1998. Patrz także ftp://ftp.mimuw.edu.
pl/pub/polszczyzna/ogonki/.

13 Patrz np. J. S. Bień, Język polski w sieciach komputerowych.
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Standard ASCII został przystosowany do wymagań europejskich przez
ECMA. Choć oryginalny standard dopuszczał pewne drobne modyfikacje
kodu w celu uwzględnienia lokalnych potrzeb, standard ECMA-6 w swoim
trzecim wydaniu wprowadził formalnie pojęcie wersji kodu oraz specjalnej,
domyślnej wersji nazywanej międzynarodową wersją wzorcową (IRV, In-
ternational Reference Version). Standard ECMA-6 został następnie przyjęty
przez ISO jako norma ISO 646:1972.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów normy ISO 646 był
zestaw znaków międzynarodowej wersji wzorcowej; wiele krajów (w tym
również zachodnich) nie chciało ze względów politycznych pełnej zgod-
ności tej wersji z kodem ASCII, dlatego znak dolara zastąpiono w niej tzw.
międzynarodowym symbolem waluty. Decyzja ta okazała się mało prak-
tyczna i w aktualnie obowiązującej wersji ISO 646:1991 międzynarodowa
wersja wzorcowa jest całkowicie zgodna z ASCII.

Pierwsze polskie normy znakowe ze względów politycznych opi-
sywały jednocześnie kodowanie alfabetu łacińskiego i cyrylickiego. Kod
ISO 646:1983 został wprowadzony jako kod N0 (łącznie z kodem N1 dla
cyrylicy) w normie PN-79/T-42109/01, później zastąpionej przez PN-88/
T-42109/0114, przy czym niektóre ustalenia ISO 646 zostały zawarte w od-
rębnej normie PN-78/T-42108, zastąpionej przez PN-89/T-4210815.

Nieco później w normie PN-84/T-42109/0216 wprowadzono krajowy
zestaw znaków ZU0 (ZU jest prawdopodobnie skrótem od „zestaw uniwer-
salny”) będący wariantem ISO 646:1983; ponieważ jednak ISO 646 na zna-
ki narodowe rezerwowało tylko 10 pozycji, umożliwiło to stosowanie
oprócz wszystkich małych liter narodowych tylko dużej litery „Ł”; funkcje
brakujących dużych liter miały pełnić odpowiednie małe litery, np.
„PAMIęć”. Oprócz kodu ZU0 norma ta wprowadzała pozbawiony w ogóle
polskich liter kod ZU1 przeznaczony dla komputerów ODRA (zgodnych
z angielskimi komputerami ICL 1900), dopuszczała jednocześnie stosowa-
nie w ZU1 polskich znaków na dowolnych pozycjach na podstawie poro-
zumienia zainteresowanych stron.

Po ukazaniu się trzeciego wydania ISO 646 z 1991 r. zostało opraco-
wane jego polskie tłumaczenie, które otrzymało symbol PN-93/T42109/01.

14 PN-88/T-42109/1. Przetwarzanie informacji i komputery. Kod 7-bitowy. Tab-
lica kodu i zestawy znaków ISO i RWPG.

15 PN-89/T-42108. Przetwarzanie informacji i komputery. Znaki alfanumerycz-
ne. Klasyfikacja, nazwy i symbole.

16 PN-84/T-42109/02. Przetwarzanie informacji i komputery. Kod 7-bitowy.
Krajowe zestawy znaków.



18 POSTSCRIPTUM 27-29

Jakość tego tłumaczenia jest daleka od ideału, w szczególności słowo refe-
rence jest bez uzwględniania kontekstu tłumaczone jako „odniesienie”, stąd
wersja wzorcowa jest tam nazywana „wersją odniesienia”.

Kod ASCII i pochodne w sposób jawny dopuszczają reprezentowanie
znaków spoza ich zakresu przez sekwencje powodujące nadrukowanie
kształtu jednego znaku na drugim, a także przez sekwencje wykorzystujące
specjalne znaki sterujące, takie jak ESCAPE (ucieczka).

W momencie pisania tych słów (styczeń 1999) w Polsce obowiązują
wszystkie wymienione normy: PN-84/T-42109/02, PN-89/T-42108 i PN-
93/T-42109/01; dopiero niedawno rozpoczęto procedurę wycofywania
dwóch najstarszych norm.

5. Kody ośmiobitowe
5.1. EBCDIC
Zanim pojawiły się komputery, w Stanach Zjednoczonych i innych

krajach do przetwarzania danych wykorzystywano mechaniczne urzą-
dzenia operujące na kartach perforowanych, na których informacje
zapisywano, stosując tzw. kod Holleritha; produkcją takich urządzeń
zajmowała się firma IBM. Kiedy mniej więcej w 1965 r. firma ta za-
anonsowała rozpoczęcie produkcji komputerów serii 360, dla kompu-
terów tych zaprojektowano 8-bitowy kod wyraźnie nawiązujący do
kodu Holleritha. Kod ten otrzymał nazwę EBCDIC (Extended Binary
Coded Decimal Interchange Code – objaśnienie znaczenia tej nazwy
wymagałoby zbyt obszernego omówienia jego historii) i pierwotnie wy-
korzystywał tylko niewielką część 256 pozycji kodowych. Z czasem
IBM zaczął tworzyć różne narodowe odmiany EBCDIC, nazywając je
stronami kodowymi (CP, code page), a także rozszerzonymi krajowymi
stronami kodowymi (CECP, Country Extended Code Page). Do końca
lat siedemdziesiątych był to kod najczęściej stosowany w praktyce
(ASCII zaczęło się upowszechniać dopiero z systemem operacyjnym
UNIX i komputerami osobistymi).

W krajach RWPG produkowano z mniejszym lub lepszym skutkiem
kopie komputerów IBM 360 pod nazwą „komputerów Jednolitego Syste-
mu”, potocznie nazywanego RIAD, które oczywiście stosowały kod
EBCDIC. Pomimo tego kod ten nigdy nie stał się normą – ani ogólnokra-
jową, ani branżową; jest to bardzo ciekawe, gdyż zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem stosowanie polskich norm było obowiązkowe, a ich nie-
przestrzeganie narażało na karę aresztu do lat dwóch.

17 ISO 6937:1984. Coded graphic character set for text communication – Latin
alphabet.
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5.2. ISO 6937
W 1983 r. ukazało się pierwsze wydanie (w dwóch częściach) normy ISO

6937, uaktualnionej w 1994 r.17. Jej podstawowe znaczenie polega na tym, że
określiła ona jawnie zestaw liter i znaków stosowanych we wszystkich
żywych językach europejskich pisanych alfabetem łacińskim. Zestaw ten,
nazywany repertuarem ISO 6937, jest przywoływany w wielu innych
normach międzynarodowych, np. dotyczących układu klawiatury.

Od strony technicznej ISO 6937 opisywała kod 8-bitowy, który prze-
widywał traktowanie niektórych znaków jako złożonych z litery podsta-
wowej i znaku diakrytycznego, przy czym znak diakrytyczny odpowiadał
tzw. martwym klawiszom stosowanym w maszynach do pisania, tj. nie powo-
dował przesuwu karetki. Stosując terminologię ISO, należy powiedzieć, że
znak diakrytyczny jest non-spacing; w niektórych polskich normach termin
ten tłumaczono jako „niespacjujący”, co jest mylące, ponieważ sugeruje jakiś
związek z typograficznym terminem „spacjowanie” (oznaczającym
wyróżnienie tekstu przez wprowadzenie specjalnych odstępów między litera-
mi). W nowszych normach ISO termin non-spacing zastąpiono przez com-
bining, co w normie PN-ISO/IEC 2022 przetłumaczono jako „składalny”;
moim zdaniem jest to również mylące, ponieważ sugeruje, że znak „skła-
dalny” może, ale nie musi być złożony z innym. W istocie combining charac-
ter nie może być wykorzystywany samodzielnie i dlatego proponuję nazywać
go „znakiem składowym”.

Tak więc ISO 6937 niektóre znaki kodowała za pomocą jednego
8-bitowego bajtu, pozostałe zaś za pomocą dwóch kolejnych 8-bito-
wych bajtów. Powodowało to różne komplikacje przy przetwarzaniu tak
zapisanych tekstów, a także przy ich wyświetlaniu na monitorach
komputerowych. Uznano wówczas, że komplikacje te nie są warte ko-
rzyści płynących z użycia ISO 6937, stąd wykorzystanie tej normy
ograniczyło się do teletekstu (wyświetlania na ekranie telewizora infor-
macji tekstowej wysyłanej razem z sygnałem telewizyjnym) i wideo-
tekstu (teletekst z możliwością przekazywania informacji przez użyt-
kownika za pomocą telefonu lub specjalnego terminala). Jedyny znany
mi wyjątek od tej reguły, to stosowany m.in. przez Uniwersytet War-
szawski i kilka innych bibliotek w Polsce amerykański system biblio-
teczny VTLS, który stosuje nieco rozszerzony kod ISO 6937 do prze-
chowywania danych bibliograficznych.

W miarę wzrostu ogólnej złożoności systemów komputerowych kom-
plikacje powodowane przez znaki składowe zaczęły stosunkowo tracić na
znaczeniu, stąd idea ta pojawiła się na nowo, choć w nieco innej formie,
w uniwersalnych kodach znaków omawianych dalej.
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5.3. ISO 8859
Ze względu na wymienione wyżej słabe strony ISO 6937 i ograniczenie

kodu ASCII do 128 znaków, w 1982 r. zarówno ECMA jak i ANSI (Ameri-
can National Standard Institute) rozpoczęły prace nad serią kodów 8-bito-
wych, w których każdy znak byłby zawsze reprezentowany przez dokładnie
jeden bajt, ułatwiając w ten sposób przetwarzanie tekstów i ich wyświet-
lanie na monitorach ekranowych (które, w przeciwieństwie do stosowanych
przed nimi dalekopisów, nie pozwalały na nadrukowywanie jednego znaku
na drugim). Oczywiście kod 8-bitowy o 256 znakach nie był w stanie
uwzględnić wszystkich potrzebnych znaków, stąd konieczność stworzenia
standardu wieloczęściowego, w którym każda część była przeznaczona dla
pewnego rejonu geograficznego.

W rezultacie w latach 1985-1992 powstała seria standardów ECMA,
później zatwierdzonych jako odpowiednie części standardu ISO 8859:
ECMA-94 (ISO 8859-1, -2, -3 i -4), ECMA-113 (ISO 8859-5), ECMA-
114 (ISO 8859-6), ECMA-118 (ISO 8859-7), ECMA-121 (ISO 8859-8),
ECMA-128 (ISO/IEC 8859-9), ECMA-144 (ISO/IEC 885910).

Ogólna struktura tych kodów jest określona przez osobne normy
ECMA-35 (ISO/IEC 2022) i ECMA-43 (ISO/IEC 4873), o których
jeszcze będziemy mówić w punkcie następnym. Ich uzupełnieniem jest
norma ECMA-48 (ISO/IEC 6429, PN-ISO/IEC 6429:199618) wprowa-
dzająca dodatkowe znaki sterujące.

Największym problemem rodziny kodów ISO 8859 jest to, że repertuar
znaków był ustalany na podstawie kryteriów politycznych, co w przypadku
norm ISO 8859-1 i 8859-2 można nazwać „syndromem żelaznej kurtyny”:
w kodzie 8859-2 można napisać tekst po polsku, czesku, słowacku, chor-
wacku, słoweńsku, serbsku (oczywiście w zapisie łacińskim), albańsku, wę-
giersku, rumuńsku i niemiecku (a przy okazji również po angielsku, fińsku
i irlandzku), ale nie można np. zacytować tekstu po francusku. Problemy
takie rozwiązywano, tworząc coraz to nowe kody tej rodziny, np. 8859-9
(tzw. Latin-5; numer alfabetu łacińskiego nie zawsze pokrywa się z nume-
rem opisującej go części normy) powstał z 8859-1 przez dołączenie liter
języka tureckiego kosztem liter islandzkich. Z obecnej perspektywy wspom-
niane wyżej metody usuwania wad kodów rodziny 8859 wydają się jednak
tylko półśrodkami.

Zarezerwowanie zgodnie z ISO/IEC 4873 aż 32 pozycji na dodatkowe
kody sterujące wydaje się obecnie marnotrawstwem, ponieważ w praktyce

18 PN-ISO/IEC 6429:1996. Technika informatyczna – Funkcje sterujące dla
zestawów kodowanych znaków.
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nie są one używane; równie mało przydatne są także samodzielne znaki
diakrytyczne (np. ogonek). W rezultacie repertuar znaków jest stosunkowo
ubogi – np. ISO 8859-2 zawiera o 26 znaków mniej niż repertuar strony
kodowej 1250 (np. poprawne polskie cudzysłowy są dostępne w kodzie
1250, ale nie w kodzie ISO 8859-2).

ISO 8859-2 ma swój odpowiednik polski w postaci normy PN-91/
T-4211519. Dziedziczy ona oczywiście wszystkie kontrowersyjne włas-
ności oryginału, dodając do tego nowe problemy związane z nie najlep-
szym tłumaczeniem tekstu normy ISO na język polski.

6. Kody rozszerzalne
Jak wspominaliśmy wcześniej, kod ASCII przewidywał możliwość roz-

szerzania zestawu znaków za pomocą specjalnych kodów sterujących. W
1971 r. zostało opublikowane pierwsze wydanie standardu ECMA-35, opi-
sujące szczegółowe reguły rozszerzania kodów 7- i 8-bitowych; szóste wy-
danie ECMA-35 z 1994 r. jest identyczne z normą ISO/IEC 2022:1994,
posiadającą polski odpowiednik PN-ISO/IEC 202220 z 1996 roku.

Jedna z technik opisanych w normie ISO/IEC 2022 została wykorzy-
stana w 1986 roku do zdefiniowania 7-bitowego zestawu znaków ZU2 w
normie PN-86/T-42109/0321.

Przewidując, że kody 7-bitowe będą wychodzić z użycia, w 1974 r. wy-
dano standard ECMA-43, którego trzecie wydanie z 1991 roku jest rów-
noważne normie ISO/IEC 4873:1991, posiadającej polski odpowiednik PN-
93/T-4211222. Normy te można traktować jako uproszczone wersje ISO/
IEC 2022, ograniczone do problematyki kodów 8-bitowych, a jednocześnie
rozszerzone o zagadnienia ogólne, które w przypadku kodów 7-bitowych
były omówione w ISO/IEC 646.

ISO/IEC 2022 i ISO/IEC 4873 przewidywały prawie nieograniczo-
ną możliwość rozszerzania zestawu znaków za pomocą sekwencji
znaków zaczynających się od ESCAPE. Sekwencjom tym można było
przypisywać znaczenie lokalnie, ale można też było podawać je do pub-
licznej wiadomości, rejestrując je w ISO zgodnie z procedurą określoną

19 PN-91/T-42115. Przetwarzanie informacji – Zestaw znaków graficznych w
jednobajtowym kodzie 8-bitowym – Alfabet łacinski nr 2.

20 PN-ISO/IEC 2022. Technika informatyczna – Struktura kodu znaków i tech-
niki rozszerzania, grudzień 1996.

21 PN-86/T-42109/03. Przetwarzanie informacji i komputery – Kod 7-bitowy
– Krajowy zestaw znaków wprowadzony techniką rozszerzania kodu.

22 PN-93/T-42112. Technika informatyczna – Kod 8-bitowy przeznaczony do
wymiany informacji – Budowa i zasady wdrażania.
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w normie ISO 2375; wyznaczona przez ISO instytucja – początkowo
ECMA, obecnie ITSCJ (Information Technology Standards Commission
of Japan) – utrzymuje odpowiedni rejestr i wysyła zainteresowanym
tablice zarejestrowanych w ten sposób kodów. Od niedawna rejestr ten
jest dostępny w Internecie pod adresem http://www.itscj.ipsj.
or.jp/ISO-IR/ .

Reguły rozszerzania kodów zdefiniowane w tych normach były tak
skomplikowane, a teksty zapisane za ich pomocą tak nieporęczne do
przetwarzania, że techniki te – z bardzo nielicznymi wyjątkami – nie
są w ogóle stosowane w praktyce. Natomiast zarejestrowanie sekwencji
rozszerzającej dla danego kodu jest najwygodniejszą metodą podania
tablicy tego kodu do publicznej wiadomości – w tej swojej wtórnej
funkcji Międzynarodowy Rejestr (IR, International Register) nadal sku-
tecznie funkcjonuje. Z polskiego punktu widzenia interesująca jest re-
jestracja IR 179 Baltic Rim (kod pobrzeża Bałtyku) zawierający m.in.
litery polskie, litewskie, łotewskie i skandynawskie.

Jak się wydaje, ISO JTC1/SC2 dość szybko zdał sobie sprawę ze zniko-
mej praktycznej przydatności tych technik rozszerzania kodu, dlatego usta-
nowił tylko jedną normę korzystającą z nich w sposób istotny, mianowicie
ISO/IEC 10367:1991; norma ta, dotycząca również języka polskiego, ma
swój polski odpowiednik w postaci normy PN-93/T-4211823.

Całkowicie odmiennie potraktował normy ISO/IEC 2022 i ISO/IEC
4873 komitet techniczny ISO TC46 Information and Documentation,
mianowicie odniósł się do nich z niezrozumiałym entuzjazmem. Entu-
zjazm ten w dużym stopniu podzieliła m.in. polska Normalizacyjna
Komisja Problemowa nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji oraz Ośro-
dek Informacji i Dokumentacji Biura Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego.

Oprócz normy ISO 6630 (polski odpowiednik PN-93/N-0912824),
komitet TC 46 w latach 1983-1996 ustanowił 12 norm zakładających
(całkowicie niesłusznie, jak się wydaje) praktyczną dostępność wyra-
finowanych technik rozszerzania kodu. Następujące z tych norm mają
polskie odpowiedniki: ISO 5426:1983 – PN-84/N-0912025 (norma ta
określa jeszcze jeden sposób kodowania polskich liter); ISO 5427:1984

23 PN-93/T-42118. Technika informatyczna – Znormalizowane zbiory znaków
graficznych przeznaczone do stosowania w kodach 8-bitowych.

24 Patrz PN-93/N-09128. Bibliograficzne znaki sterujące.
25 PN-84/N-09120. Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wy-

miany informacji bibliograficznych.
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– PN-85/N-0912226; ISO 5428:1984 – PN-85/N-0912127; ISO 6862:
1996 – PN-ISO 6862 (norma skierowana do ustanowienia w grudniu
1998 r.).

W roku 1998 doszło do porozumienia między JTC1 i TC 46, w wyniku
którego martwe normy kodowe ustanowione przez TC 46 zostaną wchło-
nięte przez uniwersalny kod znaków zdefiniowany przez ISO/IEC 10646
bez formalnego ich wycofywania (ponieważ niektóre z nich były ustano-
wione zaledwie 2 lata temu, byłoby to jawne stwierdzenie niekompetencji
TC 46). Odbędzie się to w ten sposób, że w Rejestrze Międzynarodowym
zostaną zarejestrowane wszystkie kody wprowadzone we wspomnianych
normach, ale razem z ich odpowiednikami w ISO/IEC 10646, jednocześnie
wystąpiono z wnioskiem o poszerzenie ISO/IEC 10646 o pewne znaki, wy-
stępujące w normach TC 46, a aktualnie niedostępne w ISO/IEC 10646.

W momencie pisania tych słów wszystkie wymienione polskie normy
są obowiązujące, dopiero niedawno rozpoczęto procedurę wycofywania PN-
86/T-42109/03.

6.1. Strony kodowe IBM i Microsoft
Kiedy firma IBM wprowadziła na rynek komputer osobisty PC, był on

produkowany w dwóch odmianach. Jedna z nich, przeznaczona do przetwa-
rzania tekstów, była całkowicie pozbawiona możliwości graficznych, dlatego
zaprojektowany dla niej 8-bitowy kod (później nazwany stroną kodową 437)
zawierał w sobie oprócz pełnego zestawu ASCII dużo znaków nietypowych
oraz tzw. znaki semigraficzne służące do wyświetlania pojedynczych i po-
dwójnych ramek oraz tzw. grafiki blokowej. Pod wpływem potrzeb użyt-
kowników europejskich IBM wprowadziło dodatkowe kody, mianowicie
stronę kodową 850 i 852. Ich repertuary zawierały w sobie odpowiednio
zestawy ISO 8859-1 i 8859-2, ale dla zachowania maksymalnej zgodności z
kodem 437 znaki narodowe nie mogły się znaleźć na tych samych pozycjach
co w normach ISO. Co więcej, choć repertuar znaków ISO jest stosunkowo
ubogi ze względu na zarezerwowanie pewnych pozycji na znaki sterujące, to
jednak jego liczebność nie pozwalała zachować wszystkich znaków semi-
graficznych kodu 437. W tej sytuacji IBM zrezygnowało ze znaków służą-
cych do łączenia ramek pojedynczych z podwójnymi, co wydaje się decyzją
słuszną i pozbawioną istotnych praktycznych konsekwencji; pomimo tego –
jak pokazały wypowiedzi prasowe – wielu polskich użytkowników odebrało

26 PN-84/N-09122. Zestaw znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany infor-
macji bibliograficznej.

27 PN-84/N-09121. Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji
bibliograficznej.
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to jako szykanę i nie pocieszał ich fakt, że w identycznej sytuacji znaleźli się
użytkownicy zachodnioeuropejscy. Jednym z efektów takiej postawy była
spora popularność lokalnego kodu Mazovia. IBM wprowadził później
jeszcze wiele innych stron kodowych dla różnych języków.

Kompletnie nowa seria stron kodowych pojawiła się z inicjatywy Mi-
crosoftu, gdy zaczął on oferować graficzny interfejs użytkownika MS Win-
dows. Do tego celu znaki semigraficzne były całkowicie nieprzydatne i za-
jęte przez nie pozycje można było wykorzystać do innych celów. Micro-
soft skorzystał jednak z okazji, aby dokonać kompleksowej reorganizacji
stron kodowych i przybliżyć je do znajdujących się w opracowywaniu stan-
dardów. W rezultacie strona kodowa 1252 w dużym stopniu pokrywa się z
ISO 8859-1, a strona 1250 z ISO 8859-2, są one jednak od nich bogatsze
dzięki wykorzystaniu większości pozycji zarezerwowanych w normach ISO
dla znaków sterujących. Z czasem pojawiły się również inne strony kodowe,
także dla języków orientalnych.

7. Uniwersalne kody znaków i ich zastosowania
Idea Uniwersalnego Systemu Znaków (UCS, Universal Character Set)

powstała niezależnie w dwóch środowiskach. Jednym z nich było środo-
wisko producentów komputerów i oprogramowania, które stworzyło
wspomniane wcześniej konsorcjum Unicode. Drugim środowiskiem były
osoby i instytucje związane z ISO, które zaproponowały nową normę mię-
dzynarodową o symbolu ISO/IEC 10646. Początkowo te środowiska były
ze sobą w konflikcie, ale z czasem doszło do uzgodnienia poglądów i połą-
czenia wysiłków, w związku z czym kod Unicode może być traktowany
jako szczególne zastosowanie ISO/IEC 10646-1:1993.

Norma ISO 10646 przewiduje stosowanie w ogólnym wypadku aż 4
bajtów na reprezentowanie jednego znaku – liczba różnych znaków, które
mogą być w ten sposób reprezentowane jest tak duża, że aż trudna do wy-
obrażenia; w konsekwencji przewiduje się stosowanie różnych podzbiorów.
Największy z nich, noszący nazwę Podstawowej Płaszczyzny Wielojęzycz-
nej (BMP, Basic Multilingual Plane) i oznaczany symbolem UCS-2, pozwala
jeden znak reprezentować jako 2 bajty; repertuar UCS-2 w praktyce pokrywa
się z Unicode, który liczy obecnie prawie 40 000 pozycji; składają się na to
litery i inne znaki praktycznie wszystkich języków żywych (w tym języków
stosujących ideograficzne lub inne niełacińskie systemy pisma) i ważniej-
szych języków martwych; pewna liczba pozycji jest nadal niewykorzystana i
może być użyta w przyszłości do rozszerzenia Unicode o nowe znaki.

Warto podkreślić, że twórcy Unicode i ISO-10646 starali się jak naj-
lepiej uwzględnić specyfikę poszczególnych języków, dlatego np. skom-
plikowanym zasadom pisma koreańskiego poświęcono znaczącą część tych
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standardów pomimo niewielkiego znaczenia tego języka z ogólnoświato-
wego punktu widzenia. Wprowadzanie nowoczesnej technologii wcale nie
musi oznaczać rezygnacji z tradycji czy jej zubożenia, co zresztą wiadomo
przynajmniej od czasu tzw. apelu z Tours o zachowanie europejskiego dzie-
dzictwa językowego (Tours Manifesto for the Safeguarding of Europe’s He-
ritage of Language przedstawionego przez sekretarza generalnego Rady Eu-
ropy i uchwalonego przez uczestników kolokwium The language products
industry – the stakes for Europe, które odbyło się w Tours w 1986 r.).

W celu ułatwienia stosowania Uniwersalnego Zestawu Znaków w już
istniejących systemach komputerowych zdefiniowano tzw. formaty transfor-
macyjne (UTF, UCS/Unicode Transformation Format), z których najważ-
niejszym jest UFT-828. W formacie tym każdy znak jest reprezentowany
przez 1 lub więcej (maksymalnie 6) bajtów w taki sposób, że tak zapisany
tekst może być przetwarzany przez starsze oprogramowanie, traktujące UTF-
8 jako jeszcze jeden z 8-bitowych kodów. Z tego powodu UTF-8 jest coraz
częściej stosowany na stronach WWW i obsługiwany przez nowoczesne
przeglądarki.

Pewne aspekty Unicode są już uwzględniane w takich systemach i śro-
dowiskach operacyjnych, jak: Linux, MS Windows 3.x z rozszerzeniem
Win32s oraz MS Windows 95 i 98, natomiast system operacyjny MS Win-
dows NT od początku został zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni
wykorzystać możliwości Unicode. Tekst w Unicode można w Windows NT
zapisać m.in. za pomocą notatnika, a w repertuarze Unicode można się
zorientować, przeglądając za pomocą tabeli znaków dostępne fonty, np. Lu-
cida Unicode29. Niestety, polonizacja tablicy znaków została dokonana w
sposób skrajnie niekompetentny, przejawiający się m.in. w mechanicznym
tłumaczeniu słowa form (tutaj „forma, postać”) jako „formularz”, co pro-
wadzi do absurdów. Dla przykładu, występujące w kodach pism ideogra-
ficznych „formy pełno- i niepełnowymiarowe” (halfwidth and fullwidth
forms) przetłumaczono jako „formularze o połowie i całej szerokości”, num-
ber forms jako „formularze liczbowe” zamiast „formy liczbowe”, arabskie
formy prezentacyjne (arabic presentation forms) jako „arabskie formularze
prezentacyjne” itd. O kompletnym niezrozumieniu istoty sprawy świadczy
przetłumaczenie combining diacritical marks jako „połączenia znaków dia-

28 Por. np. RFC 2279. UTF-8, a tranformation format of ISO 10646, F. Yer-
geau, January 1998.

29 Charles Bigelow, Kris Holmes, Création d’une police Unicode, „Cahiers
GUTenberg”, no 20, mai 1995, pp. 81-102. Por. http://www.univ-
rennes1.fr/pub/GUTenberg/publicationPS/20-bigelow.ps.gz.
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krytycznych”, a chodzi tu przecież o „składowe znaki diakrytyczne”. Jesz-
cze gorzej zostało przetłumaczone combining diacritical marks for sym-
bols – „połączenia znaków diakrytycznych (symbole)”, w rzeczywistości
chodzi tutaj o „składowe znaki diakrytyczne dla symboli”. Określenie con-
trol pictures oznaczające „graficzne symbole znaków sterujących” (choć
w angielskim można na control characters powiedzieć controls, w polskim
analogiczny skrót nie wydaje się możliwy) przetłumaczono na nic nie mó-
wiące „rysunki formantów” itd.

Unicode jest obsługiwany także przez wszystkie programy MS Office
97; warto przy tym wspomnieć, że polonizacja terminologii unicodowej w
MS Word 97 jest w zasadzie poprawna, tłumaczowi należy się nawet uzna-
nie za bardzo zręczne przetłumaczenie określeń typu enclosed alphanume-
rics jako „otoczone znaki alfanumeryczne” itd. (są to np. liczby i litery ujęte
w kółka lub nawiasy albo uzupełnione kropką).

Na zakończenie warto powiedzieć, że zgodność oprogramowania z ISO/
IEC 10646 nie oznacza tego samego, co zgodność z Unicode. Skrajnie
upraszczając, ISO/IEC 10646 jest standardem kodowania tekstów, a Uni-
code – standardem ich przetwarzania.

8. Wnioski
Użytkownik preferujący kodowanie tekstów polskich zgodnie z obo-

wiązującymi polskimi normami może zrobić to na jeden z 5 sposobów:
zgodnie z PN-84/T-42109/02, PN-91/T-42115, PN-86/T-42109/03, PN-93/
T-42118 lub PN-84/N-09120. Użytkownik preferujący stosowanie aktual-
nych norm międzynarodowych może kodować teksty polskie na 6 sposo-
bów: ISO 6937, ISO 8859-2, ISO IR 179, ISO/IEC 10367, ISO 5426, ISO/
IEC 10646. Fakt, że niektóre z tych norm są przestarzałe, a inne ze wzglę-
du na błędne założenia nigdy nie weszły do użytku, świadczy dobitnie, że
oficjalne instytucje normalizacyjne mają tendencje do życia własnym ży-
ciem, a pozbawione stałego nacisku i kontroli użytkowników zaczynają
działać zgodnie z prawem Parkinsona (raz powołana komisja nie rozwią-
zuje się po wykonaniu zadania, lecz wymyśla sobie nowe zajęcie).

Znacznie bliżej faktycznych potrzeb użytkowników jest mało sforma-
lizowana struktura standaryzacyjna Internetu. Jego standardy nie ograni-
czają w sposób sztywny stosowanych kodów znaków, ale pewne z nich
preferują przez umieszczenie ich w specjalnym rejestrze30. Dla języka
polskiego aktualnie znajdują się tam strony kodowe 852, 1250, kod ISO

30 RFC 2278/BCP 19. IANA Charset Registration Procedures, N. Freed, J. Pos-
tel, January 1998. Por. J. S. Bień, Język polski w sieciach komputerowych.
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8859-2 i ISO/IEC 10646. Jako rozwiązanie przyszłościowe zdecydowanie
preferowany jest kod ISO/IEC 1064631.

Jak widać, wbrew często głoszonym poglądom (m.in. w grupie wiado-
mości sieciowych pl.comp.ogonki i na tzw. Polskiej Stronie Ogonkowej
http://www.cyf.gov.pl/ogonki/pl.html), względy formalne nie po-
zwalają wskazać jednego powszechnie obowiązującego sposobu kodowania
polskich liter. Co więcej, moim zdaniem, wszelkie kategoryczne twierdzenia
dotyczące wyższości jednego kodu nad drugim (przypominające często dys-
kusje o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy)
stanowią w istocie zamach na prawo autora i wydawcy do samodzielnego
decydowania o formie swojej wypowiedzi. Podobnie, jak wydanie książki w
formacie kieszonkowym adresuje ją do innego czytelnika niż wydanie jej w
twardej oprawie w formacie A3, tak np. zapisanie tekstu w ISO 10646 adre-
suje go do czytelników na całym świecie dysponujących dostatecznie nowo-
czesnym oprogramowaniem, zaś zapisanie tego samego tekstu w kodzie 1250
preferuje polskich użytkowników oprogramowania Microsoft. Posiadający
najbardziej oficjalny status kod nazywany potocznie ISO Latin-2 (ISO 8859-2,
PN-91/T-42115) jest nadal najwygodniejszym sposobem kodowania polskich
liter w systemach operacyjnych UNIX, ale nie jest to wystarczający powód,
aby narzucać go użytkownikom innych systemów.

Reasumując, użytkownik komputera PC wyposażonego w typowy sys-
tem operacyjny MS Windows i bezpłatne oprogramowanie sieciowe typu MS
Internet Explorer lub Netscape Communicator nie powinien napotykać na
problemy przy posługiwaniu się językiem polskim, zarówno lokalnie, jak i w
sieci Internet. Nieco gorzej wygląda sytuacja z innymi systemami opera-
cyjnymi lub innymi typami komputerów, ale ostra konkurencja między pro-
ducentami sprzętu i oprogramowania powinna wkrótce doprowadzić do zlik-
widowania mogących jeszcze występować trudności w tym zakresie – oczy-
wiście pod warunkiem, że klienci i użytkownicy będą się tego domagać.

Dr hab. J. S. Bień, prof. UW, jest kierownikiem Zakładu Zastosowań
Informatycznych Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskie-
go. W Instytucie Informatyki UW, w którym pracował do czerwca 1998
r., prowadzi m.in. wykłady monograficzne pt. Wybrane standardy przetwa-
rzania tekstu. W latach 1992-1993 był członkiem Normalizacyjnej Komisji
Problemowej ds. Informatyki, od listopada 1997 r. jest członkiem Normali-
zacyjnej Komisji Problemowej nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji.

31 RFC 2277/BCP 18. IETF Policy on Character Sets and Languages, H. Al-
vestrand, January 1998.
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego
jako obcego

1 Według najnowszych planów słownik ma się ukazać po roku 2000.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych założeń i me-
tod opisu synonimów polskich, różniącego się od dotychczasowych tym,
że każdą jednostkę z ciągu synonimów opisuje się oddzielnie. Posłużyłem
się przy tym korpusem Redakcji Słowników Języka Polskiego Wydawnic-
twa Naukowego PWN.

Założenia teoretyczne opisane w tym artykule stosuję w opisie syno-
nimów polskich w ramach projektu Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie
oraz Uniwersytetu Warszawskiego kierowanego przez prof. Alicję Nagórko.
Efektem tych prac ma być słownik synonimów polskich dla Niemców za-
wierający odpowiedniki niemieckie poszczególnych jednostek oraz dwu-
języczny opis tych jednostek1. Moim zadaniem jest opis czasowników w
tym słowniku, dlatego też przedstawione założenia, uwzględniające szcze-
gólnie kontekst i wymagania składniowe, dotyczą w większym stopniu cza-
sowników niż innych części mowy.

Przykładem, na którym omawiam dotychczasowe słowniki synonimów,
a następnie przedstawiam próbę własnego opisu, jest ciąg synonimów BAĆ
SIĘ.

Marek £aziñski

Rozró¿nienie znaczeñ synonimicznych
w korpusie tekstów
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1. Dotychczasowe opisy synonimów polskich
Współczesne słowniki synonimów grupują jednostki synonimiczne, nie

opisując ich znaczeń ani nie podając kryteriów wymienności w kontekście
(definicyjna cecha synonimów). Są to słowniki skojarzeń, które pomagają
najwyżej przywołać z pamięci znany wyraz. Warunkiem korzystania z nich
jest dostateczna kompetencja językowa i jasna wiedza o znaczeniach
wszystkich synonimów z danego ciągu.

Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla współczesnej leksykografii
różnych języków, choć jeszcze w wieku ubiegłym słowniki synonimów za-
wierały eksplikacje poszczególnych znaczeń (por. 1.3).

1.1. Słownik wyrazów bliskoznacznych (1957)
Ilustracją standardów współczesnej leksykografii synonimicznej niech

będzie opis ciągu BAĆ SIĘ ze Słownika wyrazów bliskoznacznych Stani-
sława Skorupki2 (dalej w tekście SWB). Skorupka gromadzi bardzo bogaty
zbiór synonimów: 74 zwroty i wyrażenia z uwzględnieniem wymienności
elementów. W jego opisie brak jednak kryteriów, które pozwoliłyby użyt-
kownikowi zdecydować, kiedy można zastąpić dany wyraz innym.

Obok nazw stanu psychicznego strachu umieszczono opisy fizjologicz-
nych objawów, które mogą równie dobrze świadczyć o zdenerwowaniu lub
zdumieniu – „oczy stają kołem”, „włosy stają dęba”. O odrębności zna-
czeniowej tych wyrażeń, a także innych czasowników oznaczających ob-
jawy: „drżeć”, „trząść się”, „dygotać” świadczy możliwość ich uzupełnienia
okolicznikiem przyczyny ze strachu/ze zdenerwowania, por. *bać się ze
strachu. Obok właściwych synonimów Skorupka zgromadził także wyra-
żenia hiponimiczne wobec „bać się”, np. „dostawać tremy” oraz te, które
oznaczają działania subiekta, a nie jego stan psychiczny. Można bać się
klasówki i mimo to ją napisać, ale nie można stchórzyć lub tchórzyć przed
klasówką i jej napisać.

1.2. Słownik synonimów 1993
Autorzy Słownika synonimów z roku 19933 (dalej w tekście SS), którzy

we wstępie odwołują się do polskiego tezaurusa Romana Zawilińskiego4,
stworzyli najbogatszy zbiór wyrazów i wyrażeń bliskoznacznych – 53 000
ciągów. Relacje znaczeń w obrębie jednego ciągu, tak jak w tezaurusie,
bardzo często wykraczają daleko poza tradycyjną synonimię. Ciąg BAĆ
SIĘ składa się z 52 jednostek pogrupowanych w cztery podciągi: NIE

2 S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1989.
3 A. Dąbrówka A., E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993.
4 R. Zawiliński, Dobór wyrazów. Słownik wyrazów bliskoznacznych i jedno-

znacznych, Kraków 1926.
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ŚMIEĆ, OBAWIAĆ SIĘ, WZDRYGNĄĆ SIĘ i STCHÓRZYĆ. Podciągi
trzeci i czwarty ciągu głównego grupują znaczenia jeszcze bardziej niż u
Skorupki odległe od „bać się”: precyzujące działania subiekta, np. „cofać
się”, „załamywać się”. Dlatego właśnie do tego słownika bardziej niż do
dzieła Skorupki pasowałby tytuł Słownik wyrazów bliskoznacznych, a nie
Słownik synonimów.

Nie sposób zgodzić się z umieszczoną przez autorów we wstępie moty-
wacją niepodawania przy hasłach nawet tak szczątkowych, preparowanych
kontekstów jak u Skorupki: „Słownik Skorupki słusznie podawał przykłady
użyć, powstał bowiem wówczas, gdy nie było jeszcze powszechnie dostęp-
nych opisowych i poprawnościowych PWN-owskich słowników języka pol-
skiego […] i użytkownik nie miał gdzie się upewnić co do precyzyjnego
znaczenia jakiegoś słowa. Dziś te przyczyny ustały i każdy, kto trudni się
pisaniem […] dysponuje wyspecjalizowanym aparatem i potrzebuje innego,
wyspecjalizowanego słownika synonimów” (SS, IX).

O tym, że opisane przyczyny wcale nie zniknęły, świadczy choćby opis
słownikowy synonimów „bać się”, „obawiać się” i „lękać się” w Słowniku
języka polskiego pod red. M. Szymczaka, których eksplikacje odsyłają wza-
jemnie do siebie: „bać się” – ‘doznawać uczucia strachu, odczuwać lęk’;
„lękać się” – ‘obawiać się, bać się czegoś lub kogoś, trwożyć się, niepokoić
się o kogoś, o coś’; „obawiać się” – ‘odczuwać obawę, niepokoić się, bać
się, lękać się’ (przytaczam tylko eksplikację pierwszego znaczenia). Także
w najnowszych słownikach języka polskiego eksplikacje odsyłają do siebie
wzajemnie, np. „bać się” w Słowniku współczesnego języka polskiego pod
red. Bogusława Dunaja to ‘odczuwać strach, lęk, lękać się’.

Na podstawie dotychczasowych opisów sądzę, że właściwym miejscem
dla rozróżnienia znaczeń synonimicznych jest specjalistyczny słownik sy-
nonimów, a nie słownik ogólny, który nie może sobie na to pozwolić ze
względu na objętość. Chodzi tu o objaśniający słownik synonimów, łączący
niektóre cechy słownika ogólnego, słownika poprawnej polszczyzny i kla-
sycznego skojarzeniowego słownika synonimów.

1.3. Słownik synonimów polskich (1885)
Próbę takiego opisu podjął dla polszczyzny już w roku 1885 biskup

Adam Krasiński5. Jego Słownik synonimów polskich proponuje odrębną eks-
plikację znaczenia lub przynajmniej odrębny opis wymagań sytuacyjnych
dla każdego z synonimów, np. „bać się” – ‘ogólne pojęcie: być w strachu’;
„obawiać się” – ‘czuć zaglądającą chwilami do serca bojaźń, gdy człowiek

5 A. Krasiński, Słownik synonimów polskich, Kraków 1885.
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czego złego oczekuje’; „lękać się” – „Skutkiem wrażenia na nerwy dreszcz
przebiega po ciele […]. Lęk w miarę powodu jest chwilowym, bojaźń mniej
więcéj trwałą”. Autor podaje także autentyczne cytaty lub opisuje sytuacje,
do których najlepiej odnosi się dany synonim, np. „Można się zlęknąć, gdy
kto nagle krzyknie lub stuknie”.

Dokładność opisu znaczeń wymaga ograniczenia objętości ciągu syno-
nimów. Ciąg BAĆ SIĘ składa się u Krasińskiego z 7 jednostek: „bać się”,
„lękać si ę”, „obawiać się”, „trwożyć się”, „strachać się”, „tchórzyć”, „prze-
straszyć się” (por. 74 jednostki w SWB i 52 w SS). Krasiński, jako jedyny
spośród autorów opisów synonimów, słusznie odrzucił czasowniki ozna-
czające zewnętrzne objawy strachu: „trząść się”, „drżeć”, „dygotać” itp.

Oczywiście opis Krasińskiego nie jest idealny, ponieważ, po pierwsze,
przedstawia stan języka sprzed ponad stu lat, po drugie zaś opiera się na
dziewiętnastowiecznych metodach lingwistycznych, przejętych m.in. z nie-
mieckiego opisu synonimów Eberharda6. Chodzi przede wszystkim o mło-
dogramatyczną hegemonię etymologii. Krasiński nie tylko wywodzi fizjo-
logiczne znaczenie „lękać się” z etymologii: ‘skulić się, skrzywić się’, lecz
także eksplikuje „tchórzyć” jako ‘stawać się podobnym do tchórza, który
nietylko (!) ucieka, widząc najmniejszy cień niebezpieczeństwa, ale ucie-
kając nieprzyjemną wonią powietrze napełnia’. Zawierzywszy ślepo ety-
mologii, autor proponuje nawet, by słowem „alfabet” nazywać tylko zes-
tawy liter greckich i wschodnich, a wyraz „abecadło” zachować dla zestawu
liter łacińskich.

1.4. Słownik synonimów polskich (1998)
Najnowszą, bardzo interesującą propozycją opisu polskich synonimów

jest Słownik synonimów polskich7 (dalej w tekście SSP). Kryterium wy-
miany synonimów nie są tu odrębne eksplikacje znaczeń poszczególnych
jednostek ciągu, lecz przyporządkowanie ciągów synonimów poszczegól-
nym znaczeniom wyrazu hasłowego (w opisie słusznie pominięto trudną
do wyznaczenia granicę między polisemią a homonimią). I tak czterem

6 J. A. Eberhard, Johann August Eberhards synonymisches Handwörterbuch
der deutschen Sprache. 14. Auflage umgearbeitet von Otto Lyon (1. wyd 1802).
Oto fragment opisu ciągu niemieckich dziewiętnastowiecznych odpowiedników
BAĆ SIĘ: Fürchten zeigt bloß das Gefühl selbst an, das ein uns bevorstehendes
Übel erregt. [...] Befürchten bezieht sich auf ein bestimmtes Übel, von dem man
glaubt, daß es im Anzuge sei. [...] Besorgen hebt zugleich auch die Teilnahme für
den von der Gefahr Bedrohten mit hin hervor.”

7 Z. Kurzowa i in., Słownik synonimów polskich, Warszawa 1998 (w tekście
SSP).
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różnym znaczeniom wyrazu „droga”: 1. ‘pas ziemi, po której się chodzi’,
2. ‘odcinek, który trzeba przejść, przejechać’, 3. ‘podróżowanie’ i 4. ‘to,
jak się postępuje’ odpowiadają 4 różne grupy synonimów, zawierające nie-
stety także hiponimy, jak „lot” i „jazda” wobec „droga3”.

Zgodnie z tradycją leksykograficzną słownik proponuje odrębne zna-
czenia „bać się” według kryteriów składniowych: „bać się1” kogo/czego/
że/bezokolicznik – ‘doznawać uczucia strachu’ oraz „bać się2” o kogo/o co
– ‘odczuwać niepokój, czy komuś lub czemuś nie stanie się coś złego’.
„Lękać się” i „obawiać się” to według słownika dokładne synonimy „bać
się1”, ale nie ma ich w ciągu BAĆ SIĘ2, choć oba czasowniki dopuszczają
dopełnienie o kogo/o co. Podane w ciągu BAĆ SIĘ2 czasowniki „dbać” i
„troszczyć się” na pewno nie są synonimami „bać się”, ponieważ określają
działania subiekta, a nie tylko stan psychiczny. Mimo to w słowniku ozna-
czono je gwiazdką jako synonimy zupełne wymienne w każdym kontekście.

Konsekwentny opis powinien albo rozbijać na odrębne znaczenia
wszystkie jednostki synonimiczne według schematów składniowych, tzn.
„bać się”, „obawiać się”, „lękać się”: 1. kogo/czego, 2. o kogo/co, albo
zrezygnować z podziału znaczeń. Sądzę, że bardziej ekonomiczne jest przy-
jęcie wspólnego znaczenia dla wszystkich schematów składniowych, ponie-
waż argument oznaczający tego lub to, co jest zagrożone, pośrednio wyraża
także przyczynę, czyli samo zagrożenie. Dotyczy to w równym stopniu do-
tychczasowych słowników synonimów oraz słowników ogólnych.

1.5.      
(1997)

Współczesną próbą rozróżnienia rosyjskich znaczeń synonimicznych
jest       pod re-
dakcją Jurija Apresjana8 (dalej w tekście HOCC). Słownik ten nie opisuje
co prawda oddzielnie poszczególnych jednostek, ale w kolejnych wydzie-
lonych częściach hasła wylicza różnice znaczeniowe, składniowe i łączli-
wościowe między nimi.

Założenia słownika wynikają z długoletnich badań leksykalnych auto-
rów, których wcześniejszym efektem był m.in. objaśniający słownik syno-
nimów angielskich9. Współcześnie objaśniające słowniki synonimów opra-

8 . . ,      
, Moskwa 1997.

9 . .  (i in.),  ÷  , Moskwa
1979. Założenia teoretyczne słownika (HOCC) opublikowano w tomie próbnym
– . .  (i in.),     

. , Moskwa 1995.
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cowuje się głównie dla uczących się języka obcego, interesujące są pod
tym względem np. niemieckie opisy synonimów francuskich10. HOCC przy
całym nowatorstwie opisu wraca raczej do dziewiętnastowiecznej tradycji
objaśniających opisów synonimów dla użytkowników języka ojczystego
(por. 1.3).

Ciąg „ ” składa się w HOCC z następujących jednostek: „
” – bać się, ” – przestraszyć się, „ ” – bać się,

lękać się, ” – obawiać się, „ ” – tchórzyć, „ ”
– mieć pietra, „ ” – lękać się, tracić odwagę, „ ” – drżeć,
„ ” – drżeć, „ ” – trząść się ze wspólnym znaczeniem:
‘doznawać nieprzyjemnego uczucia, jak wtedy, gdy ma miejsce lub może
mieć miejsce sytuacja odbierana jako niebezpieczna i gdy człowiek chce
uciec przed niebezpieczeństwem’.

W strefie opisu znaczenia opisano różnice między synonimami w ukła-
dzie 7 czynników:

1) Przyczyna strachu, np. „ ” – przed sytuacją, „ ” –
przed człowiekiem.

2) Czy sytuacja dotyczy nas bezpośrednio, np. „ ” może odno-
sić się do sytuacji wyobrażonej, a „ ” – tylko do sytuacji prze-
żywanej bezpośrednio.

3) Rola osobistego przeżycia i oceny intelektualnej, np. „ ”
odnosi się do oceny intelektualnej niemal bez udziału przeżycia emocjo-
nalnego, a „ ” odwrotnie.

4) Zewnętrzne objawy emocji, np. „ ”, „ ” i „
” odnoszą się zawsze do zewnętrznych objawów, a „ ” i „

” – nie zawsze.
5) Trwałość i siła emocji, np. „ ” i „ ” odnosi się do

emocji krótkotrwałych, „ ” i „ ” oznaczają emocje
silniejsze niż „ ”.

6) Czy subiekt emocji próbuje uciec przed niebezpieczeństwem?, np.
„ ” wskazuje na taką próbę, a „ ” – nie, ponieważ
odnosi się do niebezpieczeństwa nieuniknionego.

10 A. Reum, Petit Dictionnaire de Style. Edition remanié par Heinrich Becker,
Lipsk 1953 (1. wyd. 1910); W. Gottschalk, Französische Synonymik, Monachium
1961.

Oto opis ciągu francuskich odpowiedników BAĆ SIĘ ze słownika Gottschalka
(bez niemieckiego tłumaczenia): craindre est le term general, avoir peur – on a
peur par manque de courage, redouter – c’est craindre fort, apprehender – se
preoccuper de la possibilité d’un danger.
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7) Moralna ocena subiekta emocji z punktu widzenia mówiącego, np.
„ ” zawiera ocenę negatywną, a „ ” nie zawiera żadnej oceny.

W strefie opisu konstrukcji wymienione są typowe wymagania skład-
niowe, np. przyimek  z rzeczownikiem osobowym w narzędniku
dla czasowników „ ”, „ ”, „ ” i „ ” oraz
rzeczownik w dopełniaczu dla czasowników „ ”, „ ”, „

” i „ ”.W strefie opisu łączliwości zawarto m.in. informacje
o niemożności połączeń czasowników oznaczających silne emocje z
okolicznikami stopnia oraz o typowych połączeniach frazeologicznych
„ ,  ,  ”.

Opis ciągu „ ” w HOCC zawiera również synonimy frazeolo-
giczne, a także konwersy i derywaty rzeczownikowe czasowników podsta-
wowych oraz wyrazy bliskoznaczne, ale niesynonimiczne ( ), np.
„ ” – przerażać się, „ ” – wzdrygać się, „

” – strzec się, „ ” – niepokoić się, „ ” –
denerwować się. W innych ciągach podano także antonimy, niedokładne
konwersy i konwersy czasowników niesynonimicznych. Opis każdego ciągu
kończy się informacjami bibliograficznymi.

Poszczególne strefy opisu HOCC zawierają informacje z różnych po-
ziomów analizy gramatycznej, semantycznej i stylistycznej (pragmatycz-
nej). Najważniejszą i najobszerniejszą częścią opisu jest oczywiście strefa
znaczenia, w której analizuje się układ walencji semantycznych wyrazu –
elementów tworzących oznaczaną sytuację. Jednak aparat pojęciowy HOCC
wymaga dobrego przygotowania teoretycznego, jest zbyt trudny i zbyt ob-
szerny dla przeciętnego użytkownika nielingwisty (niewiele pomoże załą-
czony we wstępie obszerny słowniczek terminów językoznawczych).

2. Założenia objaśniającego słownika synonimów polskich
2.1. Definicja synonimu
Objętość każdego ciągu synonimów związana jest ściśle z kryteriami

ich wyboru. Przyjmijmy rozpowszechnione wśród badaczy kryterium wy-
mienności synonimów w tym samym kontekście11. Wymienność jednostek
jest podstawowym sprawdzianem praktycznym synonimii, ale źródłem tej
wymienności jest pokrywanie się znaczeń. Największym problemem w opi-
sie synonimii jest określenie marginesu rozbieżności znaczeń synonimów,
które w zdecydowanej większości mają się pokrywać. Sądzę, że ten mar-
gines powinien być znacznie mniejszy niż w SWB i SS oraz nieco mniejszy
niż w HOCC.

11 Por. Z. Kurzowa i in., Słownik synonimów...
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Apresjan wymaga od synonimów: pokrywania się definicji słowniko-
wych, tej samej liczby i kolejności walencji semantycznych oraz przyna-
leżności do tej samej głębinowej części mowy12. Według definicji Tokar-
skiego, nawiązującej do semantyki składnikowej, synonimy to wyrazy o
tożsamych semach systemowych i różnych lub tożsamych semach wirtu-
alnych13. Składnikowa definicja Tokarskiego pozwala lepiej opisać zna-
czenia prostych rzeczowników i przymiotników, a składniowa definicja Ap-
resjana jest wygodniejsza do opisu czasowników, przymiotników relacyj-
nych i wyrazów funkcyjnych.

Istotnym problemem w opisie synonimów jest wieloznaczność jednos-
tek leksykalnych. Objaśniający słownik synonimów powinien tak jak SSP
opisywać jednostki jednoznaczne. Relację synonimii warto ustalać tylko
dla jednego znaczenia. Istotnym problemem jest tu zjawisko przenośni.
Przykład przenośni przytoczony przez Stanisława Jodłowskiego14: Stała tam
drewniana kapliczka. Dookoła tej staruszki rosły bujne kwiaty został przez
niego określony jako synonimia kontekstowa. „Staruszka” jest jednak prze-
nośną nazwą dowolnego starego obiektu (oznaczonego rzeczownikiem w
rodzaju żeńskim), a ciąg synonimów: „staruszka”, „kapliczka” byłby absur-
dalny. Należy natomiast uwzględnić w opisie znaczenia przenośnię regu-
larną, zleksykalizowaną, niezależną od kontekstu, np. wtórne znaczenie
„prać” w opisie ciągu BIĆ lub przenośne znaczenie „cykorii” w wyrażeniu
„mieć cykorię” – ciąg BAĆ SIĘ.

2.2. Lista synonimów w ciągu
Proponuję przyjąć wspólną eksplikację synonimów z ciągu BAĆ SIĘ

podobną do eksplikacji, którą dla samego „bać się” ustaliła Anna Wierzbicka:
‘doznawać takiego uczucia, jak wtedy, gdy wiemy, że może się stać coś złego
i nie chcemy, by to się stało’15. Ciąg synonimów spełniających tę definicję
to: „bać się”, „obawiać się”, „lękać się”, „niepokoić się”, „trwożyć się”, „być
przerażonym” oraz synonimy potoczne i pospolite: „mieć stracha”, „najeść
się strachu”, „strach obleciał” (pot.), „mieć pietra/boja/cykora/cykorię”, „stra-
chać się”, „pietrać się”, „cykać się”, „cykorzyć się” (posp.). Istotną różnicą

12 J. D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków 1980, s. 286.

13 R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studia językoznawcze), War-
szawa 1984, s. 30.

14 S. Jodłowski, O definicję synonimu, [w:] Studia linguistica in honorem T.
Lehr-Spławiński, Warszawa 1963.

15 A. Wierzbicka, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa
1967.
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w stosunku do eksplikacji Apresjana (por. 1.5) jest brak informacji, że ten,
kto się boi, chce uciec przed niebezpieczeństwem. Sądzę bowiem, że nie przed
wszystkim, czego się boimy, chcemy uciec. Nie chcemy uniknąć matury czy
pierwszego tańca z dziewczyną, choć się tego boimy.

Każde ograniczenie ciągu synonimów, czy to oparte na czystej intuicji,
czy na eksplikacji wspólnego znaczenia, budzi wątpliwości. Np. czasowniki
oznaczające objawy strachu wykraczają poza proponowaną przeze mnie
eksplikację, jednak dość często mogą zastąpić właściwe synonimy w tek-
ście. Dlatego wzorem Apresjana należy umieścić w opisie ciągu także strefę
bliskoznaczników – wyrazów niesynonimicznych, ale często spełniających
kryterium wymienności: „nie śmieć”, „tchórzyć/stchórzyć”, „mieć tremę/
być stremowanym”, „drżeć, trząść się, dygotać” (por. znaczenia w opisie
ciągu – punkt 5).

Zasada oddzielnego opisu każdego synonimu, która jest podstawowym
założeniem nowego słownika, wymaga pewnych ograniczeń. Dotyczą one
opisu synonimów ekspresywnych z niższego rejestru stylistycznego: po-
tocznych, pospolitych i wulgarnych. W tej warstwie słownictwa znajduje
się bowiem najwięcej synonimów dokładnych, najczęściej powstałych po-
przez leksykalizację przenośni16. Oddzielny opis synonimów potocznych,
różniących się najwyżej łączliwością byłby nieekonomiczny, np. „mieć
pietra/boja/cykorię”.

2.3. Porządek opisu
Dla użytkownika bez zadowalającej kompetencji w polszczyźnie naj-

wygodniejszy jest tradycyjny układ zastosowany przez Krasińskiego, czyli
oddzielny opis każdego synonimu. Opis ten musi być jednak bardziej zdys-
cyplinowany, tzn. powinien składać się ze stref podobnych do stref opisu
w HOCC: wymagania składniowe – S, opozycje aspektowe czasowników
– A, ważniejsze derywaty czasownikowe wykraczające poza opozycję czy-
sto aspektową – D oraz znaczenie – Z. Opis poszczególnych synonimów
zawiera również informacje o stałych związkach frazeologicznych oraz o
znaczeniach homonimicznych, a także zbiór autentycznych cytatów (od kil-
ku do kilkunastu zaświadczeń we współczesnych tekstach literackich i pra-
sowych, por. p. 5.).

W strefie właściwości aspektowych leksemów czasownikowych propo-
nuję krótko określić rodzaj opozycji aspektowej między odpowiednikami:
iteratywno-zdarzeniowej, terminatywnej lub ogólnofaktycznej. Odpowied-

16 „Dążenie języka do odnawiania swych środków leksykalnych, prowadzące
do powstawania dokładnych synonimów, najpełniej i najwyraźniej przejawia się
w sferze leksyki ekspresywnej.” (Apresjan 1980, 288).
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niki aspektowe mogą wchodzić tylko w jedną z tych relacji, np. uderzać –
uderzyć (opozycja iteratywno-zdarzeniowa jest warunkiem odpowiednio-
ści aspektowej) lub we wszystkie trzy, np. czytać – przeczytać17. W opisie
ciągu BAĆ SIĘ strefa A zawiera przy wszystkich czasownikach informację:
tylko nd, tak jak w opisie innych czasowników czysto stanowych. W strefie
derywatów znajdą się także czasowniki ingresywne względem stanowych
np. „zaniepokoić się” względem „niepokoić się” oraz konwersy, np. „niepo-
koić/zaniepokoić kogo”.

W klasyfikacji synonimów czasownikowych podstawowe znaczenie
mają wymagania składniowe, a ściślej ograniczenia selekcyjne poszczegól-
nych argumentów. Ponieważ „pełna analiza sytuacji składa się z wyliczenia
właściwości lub akcji jej uczestników i z opisu łączących je stosunków”18,
to opis znaczenia czasownika powinien w naturalny sposób wynikać z opisu
jego argumentów. W ciągu BAĆ SIĘ najistotniejsza jest przyczyna strachu.
Ze względu na nią wyróżniamy uczucie umotywowane intelektualnie, wyni-
kające z przemyśleń – „obawiać się” i w mniejszym stopniu „niepokoić
się” oraz uczucie spowodowane tajemniczymi, nieuświadomionymi przy-
czynami – „lękać się”. Przyczyna stanu przerażenia – „być przerażonym”
– jest nagła i nie umotywowana intelektualnie.

Należy przy tym pamiętać, że zmiana ograniczeń selekcyjnych tego
samego argumentu w strukturze głębokiej różnych czasowników ma różny
wpływ na ich znaczenie jako odrębnych jednostek leksykalnych. Uderzenie
ręką, głową i kijem językowo należy do tego samego znaczenia „uderzyć”.
Uderzenie nogą tworzy znaczenie „kopnąć”, którego nie traktuje się nawet
jako synonimiczne wobec „uderzyć”. Właśnie takie relacje semantyczne
uzależnione od zamiany poszczególnych argumentów wyrazu są przyczyną
grupowania wokół właściwych synonimów grupy bliskoznaczników (por.
2.2).

W strefie znaczenia podzielimy też synonimy ze względu na objawy
strachu. Wyróżnimy tu czasownik „niepokoić się” – objawem jest zdener-
wowanie oraz wyrażenie „być przerażonym” – objawem jest krzyk, uciecz-
ka lub bezruch. Pozostałe czasowniki nie wiążą się z konkretnymi obja-
wami strachu.

17 Założenia teoretyczne zob.: M. Łaziński: Die spezifischen Bedeutungen des
imperfektiven Aspekts und die lexikalische Bedeutung polnischer Mitteilungsver-
ben, [w:] M. Giger, T. Menzel, B. Wiemer (red.), Lexikologie und Sprachverän-
derung in der Slavia, Oldenburg 1998.

18 J. D. Apresjan, Semantyka leksykalna..., s. 133.
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3. Korpus tekstów i jego rola w opisie znaczeń
Opis słownikowy jednostek leksykalnych może czerpać z trzech źródeł:

1) intuicja językowa autora słownika i jego informatorów, 2) poprzednie
opisy słownikowe, 3) korpus tekstów. Pierwsze dwa źródła informacji są
zawsze istotne dla lingwisty, ale w pracy nad słownikiem nie powinny prze-
słaniać trzeciego źródła – autentycznych tekstów języka pisanego i mówio-
nego. Dzięki powszechności komputerowego przechowywania i przetwa-
rzania tekstów łatwo dziś sprawdzić, jak dany wyraz jest używany we
współczesnych tekstach.

Procedura wnioskowania na podstawie konkordancji została opisana
przez Sinclaira19. Poniżej przedstawię tę procedurę w uproszczeniu w od-
niesieniu do poszczególnych synonimów z ciągu BAĆ SIĘ.

3.1. Korpus tekstów
Uczynię to na przykładzie korpusu tekstów Redakcji Słowników

Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN. Składające się nań
teksty współczesnych książek są udostępniane przez wydawców, teksty
prasy współczesnej pochodzą głównie z wydań internetowych, teksty
dawniejsze są skanowane lub przepisywane. Teksty mówione są przepi-
sywane z kaset magnetofonowych. Redakcja archiwizuje teksty korpusu
w plikach tekstowych i przeszukuje je za pomocą programów
SearchCity oraz WordSmith (por. opis niżej). Przechowywane są także
egzemplarze drukowane i nagrane kasety oraz zgody autorów i posia-
daczy praw autorskich do tekstów drukowanych na ich wykorzystanie
w korpusie i cytowanie w słownikach. Cały korpus PWN liczy obecnie
ponad 27.000.000 słów tekstowych.

W niniejszym artykule posłużę się próbą wielkości 8.276.623 słów re-
prezentującą stan korpusu PWN sprzed 2 lat. W tej próbie jest 362.668
różnych wyrazów i form wyrazowych, 565.588 zdań. Przeciętna długość
słowa wynosi 5,46 litery, a przeciętna długość zdania – 14,57 słowa. Zbiór
ten obejmuje: 416 tekstów mówionych: dyskusji i przemówień publicznych,
wykładów, wywiadów i rozmów prywatnych nagrywanych z radia, telewizji
oraz bezpośrednio – 15,7 % tekstu, 85 książek z literatury pięknej – 42,1%
tekstu, 51 książek z literatury naukowej, wspomnieniowej i poradnikowej
(non fiction) – 40,3% tekstu oraz 7 czasopism – 1,8% tekstu. Każdy plik
zawiera z zasady całą jedną książkę, cały numer czasopisma lub jedną na-
graną kasetę. Największą część zbioru – 82,4% zajmują długie teksty dru-
kowane, czyli książki. Przy takiej próbie nie można wykluczyć wpływu
języka indywidualnego autora długiej książki na użycie słów, które ozna-

18 J. McH. Sinclair, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford 1991.
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czają jej główny temat. Zakładam jednak, że tego typu przekłamania w ma-
łym stopniu dotyczą słów częstych w języku ogólnym, a do takich należą
synonimy z ciągu BAĆ SIĘ.

Do przeszukiwania korpusu wykorzystuję angielski program Word-
Smith, składający się z trzech narzędzi: konkordancje (concordance), lista
słów (word list) i lista słów kluczowych (key words), czyli mających w
danym tekście frekwencję wyraźnie wyższą niż w większym, porównaw-
czym zbiorze tekstów. Program ten umożliwia szybkie przeszukiwanie du-
żych zbiorów tekstowych z możliwością ustawień czcionki na większość
języków europejskich, w tym oczywiście polski. Zbiór przeszukiwanych
tekstów nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania; program umoż-
liwia przełączenie między formatami: tekstowym, SGML i HTML. Wyszu-
kiwana sekwencja liter nie może przekroczyć 80 z uwzględnieniem znaków
alternatywy oraz znaków zastąpienia pojedynczych liter i ich grup. Można
także wyszukiwać większe sekwencje do 300 słów zapisanych jako zbiór
tekstowy. Duże możliwości wyboru elementów wyszukiwanej sekwencji
są szczególnie ważne, ponieważ WordSmith nie ma wbudowanego mecha-
nizmu polskiej analizy morfologicznej. Chcąc wyszukać wszystkie formy
fleksyjne danego leksemu lub leksemów należy je więc wypisać po kolei,
oddzielając ukośnikiem z wykorzystaniem symbolu * – dowolnej sekwencji
znaków. Aby wyszukać wszystkie formy czasownika „obawiać się”, wystar-
czy wpisać w okno sekwencję obawia*, ale wyszukanie wszystkich form
konstrukcji „najeść się strachu” będzie dużo trudniejsze. Trzeba wpisać sek-
wencję: najeść/najadł*/najedli*/najem/najesz/naje/najemy/najecie/najedzą
(64 znaki). Wyszukiwanie należy ograniczyć poprzez podanie kontekstu –
3 wyrazy od wyszukiwanej sekwencji.

Wyszukane konkordancje można sortować według kolejności plików,
alfabetycznie według słowa wyszukiwanego i jednego ze słów sąsiednich
– do 5 słów w lewo i w prawo oraz według znaczników HTML lub SGML.
Po wstępnym posortowaniu według słowa wyszukiwanego należy usunąć
wszystkie przykłady, które spełniają alfabetyczne warunki wyszukiwania,
ale nie są formą szukanej konstrukcji, np. najem jako rzeczownik w ostat-
nim przykładzie. Usuwanie zajmuje tym więcej czasu, im mniej dokładne
są warunki wyszukiwania.

3.2. Bać się
W badanym zbiorze tekstów program znalazł 1710 wystąpień form

gramatycznych leksemu „bać się”. Wszystkich form czasu teraźniejszego
jest 903 (w tym boją się – 386 i boi się – 302), czasu przeszłego – 460,
trybu przypuszczającego – 4, trybu rozkazującego – 185 (w tym 160 w
l.p.), bezokolicznik wystąpił 131 razy, bezosobnik bano się – 7 razy, a
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imiesłów przysłówkowy – 40 razy. W badanych tekstach nie było ani
jednej formy czasu przyszłego.

1001 wystąpień leksemu „bać się” zachowuje kolejność: morfem rdzen-
ny i morfem się. Badanie wymagań składniowych ograniczyłem do tych
form, ponieważ w takim układzie najłatwiej jest porządkować konkordancje
według dopełnienia – drugiego wyrazu od prawej (pierwszym wyrazem jest
się). W 392 wypadkach się jest ostatnim wyrazem zdania składowego lub
pojedynczego. Po odliczeniu 152 spójnikowych połączeń ze zdaniem inten-
sjonalnym (najwięcej – 126 razy ze spójnikiem że) otrzymujemy 230
wystąpień leksemu „bać się” w zdaniach bez argumentu przyczyny. 29 razy
„bać się” łączy się z wyrażeniem przyimkowym o kogo/o co, 116 razy z
bezokolicznikiem czasownika. Najczęstsze jest oczywiście połączenie z rze-
czownikiem w dopełniaczu (nie liczyłem wszystkich wystąpień).

Dzięki wyszukiwarce kolokacji WordSmitha łatwo znaleźć wyrazy, któ-
re najczęściej stoją w dopełniaczu w pozycji najbliższej od „bać się”: tego
(22 wystąpienia w pozycji 1. w prawo od „bać się”), czego (15 wystąpień
w pozycji 1. w lewo), Boga (13 wystąpień w pozycji 1. w prawo), śmierci
(8 wystąpień w pozycji 1. w prawo), czegoś (6 wystąpień w pozycji 1. w
lewo), ludzi (5 wystąpień w pozycji 1. w prawo od „bać się”). Jak widać,
najczęściej przyczynę strachu oznaczają zaimki i rzeczowniki osobowe. Jest
jednak wystarczająco dużo wystąpień rzeczowników żywotnych i nieży-
wotnych, konkretnych lub abstrakcyjnych, by nie ograniczać wymagań se-
lekcyjnych argumentu przyczyny, np. bać się zwierząt/czołgów/cmentarzy/
własnych myśli/wyborów parlamentarnych/fanatyzmu/prądu/przeciągów.

Przytoczone wyżej dane statystyczne dla leksemu „bać się” nie pozwa-
lają ograniczyć wymagań selekcyjnych argumentu przyczyny. W strefie zna-
czenia należy więc umieścić informację o uniwersalności „bać się” wśród
innych synonimów (por. punkt 5).

Rozkład stylistyczny „bać się” jest więc taki sam, jak rozkład wszyst-
kich tekstów. W tekstach mówionych, które stanowią 15,7 % całości, cza-
sownik ten wystąpił 230 razy, co stanowi 13,3 razy na sto wystąpień.

WordSmith pozwala łatwo znaleźć najczęstsze połączenia frazeologicz-
ne w ustalonej kolejności wyrazów (clusters). Warto wśród niech wymienić
frazy: Nie bój się (119 wystąpień, w tym także frazy uzupełnione argumen-
tem przyczyny); Ja się boję (35) oraz idiomy: Bój się Boga! (12); bać się
jak ognia (3). Wymienione połączenia wyrazowe powinny znaleźć się w
strefie opisu F (frazeologia).

3.3. Obawiać się
Konkordancje czasownika „obawiać się” pozwalają w odróżnieniu od

„bać się” uściślić jego znaczenie oraz wymagania składniowe.
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Formy leksemu „obawiać się” występują w tekstach 406 razy: formy
czasu teraźniejszego 192 razy, z czego obawiam się 125 razy, czasu prze-
szłego 128 razy, trybu rozkazującego 4 razy, trybu przypuszczającego 1 raz,
imiesłów przysłówkowy 19 razy, bezokolicznik 54 razy i bezosobnik – 8
razy. Podobnie jak w wypadku leksemu „bać się” wśród konkordancji „oba-
wiać się” nie ma form czasu przyszłego.

Form zachowujących kolejność morfemu rdzennego i morfemu się jest
290. W 152 wypadkach po się następuje kropka lub przecinek kończący
zdanie, z tego 129 razy po przecinku mamy spójnik że, 4 razy iż, 2 razy
żeby, 4 razy by, 2 razy aby, 5 razy czy. W kilku pozostałych przypadkach
po przecinku następuje wołacz lub zdanie wtrącone, a argument przyczyny
strachu jest dodany w dalszym zdaniu składowym. Obawiać się bez argu-
mentu przyczyny występuje zupełnie wyjątkowo, w trybie rozkazującym:
Nie obawiajcie się!, gdy przyczyna jest znana z kontekstu.

W opisie wymagań składniowych tego czasownika należy więc wyklu-
czyć elipsę kontekstową (z wyjątkiem zaprzeczonego trybu rozkazującego).
Zdania typu X się obawia bez argumentu przyczyny są w odróżnieniu od
X się boi wyraźnie eliptyczne (i znacznie rzadsze).

Argument przyczyny strachu przy czasowniku „obawiać się” jest wy-
rażany tak samo jak przy „bać się”, ale stosunkowo rzadsza jest jego postać
bezokolicznikowa – 7 razy na 290 i wyrażenie przyimkowe o co/o kogo –
6 razy. Najczęstszy po zdaniu intensjonalnym jest argument dopełniaczowy
– 79 wystąpień na 290. Aby sprawdzić ograniczenia selekcyjne argumentu
przyczyny, sprawdzamy kolokacje „obawiać się”. Przy minimalnej frekwen-
cji 3 wystąpień, ustawionej tak jak dla „bać się”, wyszukiwarka nie
pokazuje żadnych przykładów. Po ustawieniu frekwencji na 2 otrzymujemy
następujące związki: Obawiamy się pogłębienia tej tendencji, Mnie możesz
się nie obawiać i Obawiał się, że może nie znieść bólu.

Wszystkie przyczyny obawy odnoszą się do zdarzeń, których zajście
jest prawdopodobne, obawa jest więc umotywowana intelektualnie, a nie
tylko emocjonalnie. Jest to istotna różnica znaczeniowa między „bać się”,
a „obawiać się”. Oczywiście 3 przykłady to za mało, by wyrokować o zna-
czeniu wyrazu. Jednak naszą hipotezę potwierdzają inne wystąpienia „oba-
wiać się” w tekstach: Obawiała się, że wyrośnie na egoistkę. Obawiano
się całkowitego zerwania rokowań. Obawiała się, że zemdleje.

Gwoli prawdy należy także przytoczyć zdanie nietypowe: Teraz tam
nikt nie chodził, bo wszyscy obawiali się duchów i upiorów. W myśl tego,
co powiedziano, strach przed duchami trudno nazwać obawą, ponieważ nie
jest on umotywowany intelektualnie. Być może ktoś obawia się duchów
w konkretnym miejscu na podstawie opowieści o tym miejscu, a więc rze-
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czywiście oczekuje, że duchy się pojawią. Na pewno nie można jednak po-
wiedzieć o kimś, że *obawia się w ogóle duchów/ciemności/czarnej wołgi.

Konkordancje nie pokazują więcej różnic semantycznych między „bać
się” a „obawiać się”. Wśród stałych związków frazeologicznych drugiego
leksemu warto zwrócić uwagę na połączenie „obawiam się, że…” wystę-
pujące 70 razy, w tym często w rozmowie w szczególnym znaczeniu. Zwrot
„Obawiam się” w dyskusji poprzedza zwykle wypowiedzenie sądu odmien-
nego niż zdanie przedmówcy, np. „Panie pośle, obawiam się, że alegoria
jest zbyt odległa”. Z tego względu zwrot „Obawiam się, że...” warto umieś-
cić w strefie frazeologii.

„Obawiać się” występuje 72 razy w tekstach mówionych, co stanowi
17,7% wszystkich konkordancji. Jest to nieco więcej niż udział procentowy
tekstów mówionych – 15,7%, ale duża część wystąpień „obawiać się” w
tekstach mówionych przypada na nietypową frazę „Obawiam się, że…”.

3.4. Lękać się
Leksem „lękać się” występuje w badanych tekstach 153 razy: 62 razy w

czasie teraźniejszym (z przewagą formy „lęka się” – 31 razy), 53 razy w
czasie przeszłym (z przewagą formy „lękał się” – 33 razy), 2 razy w czasie
przyszłym, 10 razy w trybie rozkazującym, w tym 7 razy „nie lękaj się”, 8
razy w formie imiesłowu przysłówkowego i 18 razy w bezokoliczniku.

Form zachowujących kolejność morfemu rdzennego i morfemu się jest
95, z tego w 35 wypadkach się jest ostatnim wyrazem zdania składowego
lub pojedynczego. W 15 wypadkach po przecinku następuje spójnik że, 1
raz – by, 1 raz – aby i 1 raz – czy. Kontekstowa elipsa argumentu przyczyny
jest rzadka i ograniczona do form trybu rozkazującego. W 10 wypadkach
argument przyczyny ma postać bezokolicznika, a w 4 wyrażenia przyim-
kowego o kogo/o co.

Argument przyczyny lęku wyrażony jest najczęściej rzeczownikiem w
dopełniaczu – 37 wystąpień na 95. Tak jak w wypadku „obawiać się” wy-
szukiwarka kolokacji nie ogranicza wymagań selekcyjnych tego argumentu
w sposób pewny, musimy bowiem opierać się na rzeczownikach o niewy-
sokiej frekwencji: „lękać się ducha, wstydu, milczenia”. Jeśli zawierzyć tym
danym, to lęk ma najczęściej przyczyny tajemnicze, nieuświadomione. Taką
też informację zamieścimy w strefie opisu znaczenia synonimu „lękać się”,
opierając się na innych jeszcze przykładach argumentu przyczyny z tekstów:
„lękać się ciemnicy/cara Berendieja (postać baśniowa)/ducha dekadencji/
dygocących ścian/duchów/śmierci/tchnienia burzy/gniewu”. Ograniczenie
selekcyjne, tak jak w wypadku „obawiać się”, nie jest absolutne. Można także
lękać się rzeczy realnych i prawdopodobnych: „ataku/nadchodzącego desz-
czu”, ale przykłady ostatniego typu są wyraźnie rzadsze.
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„Lękać się” jest wyraźnie ograniczone stylistycznie do języka pisanego.
W badanych tekstach są tylko 3 wystąpienia tego czasownika w tekstach
mówionych, co stanowi 2% wszystkich wystąpień (wobec ponadpiętnasto-
procentowego udziału tekstów mówionych w całym badanym materiale).

3.5. Niepokoić się
Leksem „niepokoić się” występuje w badanych tekstach 88 razy: 34

razy w czasie teraźniejszym z przewagą formy „niepokoi się” – 16, 35 razy
w czasie przeszłym z przewagą niepokoił się – 17, 5 razy w czasie przysz-
łym, 3 razy w trybie rozkazującym i 11 razy w bezokoliczniku. Częstszy
jest w badanych tekstach czasownik przechodni „niepokoić”, konwersywny
wobec „niepokoić się”.

Ponieważ konkordancji „niepokoić się” jest mniej niż poprzednich, nie
ograniczałem analizy statystycznej rodzajów argumentu przyczyny do form
zachowujących kolejność morfemu rdzennego i morfemu się (jest ich 49). Na
wszystkie 88 wystąpień „niepokoić się” 19 razy występuje argument przy-
imkowy o kogo/co, 8 razy rzeczownik w narzędniku, 5 razy zdanie intensjo-
nalne ze spójnikiem że, 3 razy zdanie z czy, 1 raz zdanie z aby i 1 raz zdanie
względne. Aż 51 razy argument przyczyny jest pominięty, umieszczony w
kontekście sąsiedniego zdania lub w zdaniu podrzędnym przyczynowym.

Nasza analiza potwierdza istotne różnice w wymaganiach składnio-
wych między „bać się”, „obawiać się” i „lękać się” z jednej strony a
„niepokoić się” z drugiej. Trzy pierwsze czasowniki najczęściej ozna-
czają przyczynę strachu rzeczownikiem w dopełniaczu, a nie dopusz-
czają w tej funkcji rzeczownika w narzędniku, czwarty czasownik –
odwrotnie. Kolejną różnicą, już mniej ostrą, jest niedopuszczenie zda-
nia względnego przez pierwsze trzy czasowniki i dopuszczenie go przez
czwarty, np. „niepokoimy się, co z dalszym ciągiem” jest lepsze niż
„boimy się, co z dalszym ciągiem”.

Tak duża przewaga zdań bez argumentu przyczyny dowodzi, że leksem
„niepokoić się” oznacza przede wszystkim objawy uczucia zwanego nie-
pokojem, a nie samo uczucie. Zewnętrznym objawem tego uczucia jest zde-
nerwowanie, dlatego czasowniki „niepokoić się” i „denerwować się” często
są wymienne w tym samym kontekście.

Z analizy dopełnień narzędnikowych wynika, że przyczyna niepokoju
zwykle jest realna i analizowana intelektualnie; zwykle niepokoimy się:
„czyjąś postawą/flirtami/sytuacją finansową/otrzymanym zadaniem”, rza-
dziej przyczyny są tajemnicze: „niepokoić się snami”.

„Niepokoić się” jest tak jak „lękać się” ograniczone do języka pisa-
nego, choć nieco mniej wyraźnie. W badanych tekstach są tylko 4 wystą-
pienia „niepokoić się” w tekstach mówionych, czyli 4,5% wszystkich wy-
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stąpień (wobec ponad piętnastoprocentowego udziału tekstów mówionych
w całym badanym materiale).

3.6. Być przerażonym
Konkordancje konstrukcji imiesłowowej „być przerażonym” jest trud-

niej wybrać niż konkordancje prostych czasowników. Nie wystarczy bowiem
wyszukać wszystkie formy mianownikowe imiesłowu przymiotnikowego
„przerażony” (390 wystąpień). Najpierw należy odrzucić połączenia z rze-
czownikami nieżywotnymi, np. „przerażone oczy/głosy”, następnie połą-
czenia z rzeczownikami żywotnymi, w których pełni on funkcję nieroz-
winiętej przydawki. Po tej operacji pozostaje 219 konkordancji imiesłowu
przerażony w funkcji klasycznego orzecznika, przydawki orzecznikowej
apozycyjnej, np. „Zerwał się przerażony” lub przydawki rozwiniętej w kon-
strukcjach zbliżonych do równoważnika zdania, np. „Nikt z przerażonych
bitwą pasażerów nie doznał szkody”.

Wśród tak wyselekcjonowanych imiesłowów są 183 formy liczby poje-
dynczej z przewagą rodzaju męskiego: „przerażony” – 109 oraz 36 form
liczby mnogiej z przewagą rodzaju męskoosobowego „przerażeni” – 24.

Na 219 wystąpień tylko 51 razy imiesłów jest uzupełniony argumentem
przyczyny w postaci rzeczownika w narzędniku i 12 razy zdaniem inten-
sjonalnym ze spójnikiem „że”, w tym 9 razy z narzędnikowym wskaźni-
kiem zespolenia „tym”. Najczęściej konstrukcja „być przerażonym” pozba-
wiona jest argumentu przyczyny i oznacza zewnętrzne objawy strachu.

Na podstawie analizy dopełnień narzędnikowych określamy przyczynę
przerażenia jako coś, co już się dzieje lub stanie się za chwilę w bezpośredniej
bliskości agensa, np. „być przerażonym sytuacją/tym, co ktoś powiedział (kilka
wystąpień)/czyimś widokiem/wybuchem/napaścią/czyimś zachowaniem/zuch-
walstwem/podłością/głupotą/groźbą/trudnościami”, a nawet „trwonieniem jab-
łek czy zastawionym stołem”. Rzadsze są przyczyny długotrwałe, np. „być
przerażonym zimą gnębiącą świat/martwą perspektywą młodości/przyszłością/
samotnością”, a zupełnie nietypowe są w tej funkcji zdarzenia minione, np.
„być przerażonym minionymi powstaniami”. Ostatni przykład należy uznać
za mało udany, podobnie jak błędne konstrukcje składniowe powstałe pod
wpływem innych synonimów z ciągu BAĆ SIĘ i bliskoznaczników: „myśli-
wiec przerażony o swą maszynę” oraz „przerażony przed pierwszym
uczuciem”.

Wyszukiwarka stałych połączeń wyrazowych (clusters) wskazuje na kon-
kretne objawy przerażenia: krzyk i bezruch, np. „krzyknął przerażony” – 4 razy,
„zawołał przerażony” – 3 razy, „Byli tak przerażeni, że nie byli w stanie iść”.

Konstrukcja „być przerażonym” występuje zwykle w języku pisanym.
Konkordancji z tekstów mówionych jest 12, czyli 5,5% wszystkich wystą-
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pień (wobec ponad piętnastoprocentowego udziału tekstów mówionych w
całym badanym materiale).

3.7. Trwożyć się
W wypadku synonimów rzadszych, wymagania objętościowe wobec

wiarygodnego korpusu znacznie rosną. W badanych tekstach jest tylko 5
wystąpień leksemu „trwożyć się”: 3 formy czasu teraźniejszego, 1 bezoko-
licznik i 1 imiesłów przysłówkowy. Dwa razy więcej jest konkordancji cza-
sownika konwersywnego „trwożyć” kogo (por. „niepokoić się” i „niepo-
koić”). Niewiele lepsza jest sytuacja w dzisiejszym korpusie PWN, liczą-
cym ponad 27 milionów słów: 24 „trwożyć się”.

W małym korpusie czasownik dwukrotnie jest pozbawiony argumentu
przyczyny, 2 razy występuje argument przyimkowy „o plemiona” (w wier-
szu) i „o siebie” i raz pytajne „przed czym?”. W dużym korpusie większość
wystąpień „trwożyć” jest pozbawiona argumentu przyczyny, 5 razy wystę-
puje argument przyimkowy „o kogo/co”, 1 raz – „przed czym”, 3 razy argu-
ment narzędnikowy i 1 raz zdanie intensjonalne z „że”.

Tak ubogie dane nie pozwalają wysnuć żadnych wniosków o znaczeniu
tego czasownika. W tej sytuacji leksykograf musi odwołać się do intuicji
językowej (por. punkt 5.).

3.8. Konkordancje mieszane
Obszerne konkordancje pojedynczych wyrazów, w różny sposób wy-

bierane i porządkowane, są niezastąpionym narzędziem opisu znaczeń. Dla
porównania znaczeń cenną pomoc stanowią także konkordancje mieszane.
W takiej konkordancji porównujemy bezpośrednio wymagania składniowe
różnych wyrazów.

Ze zbioru tekstów wybierzmy formy o ustalonej kolejności morfemów
rdzennych i pomocniczych: „boi się” (jedna z najczęstszych form „bać się”),
wszystkie formy „obawiać się”, „lękać się”, „niepokoić się” oraz związki
„jest/em/eś/eśmy/eście przerażon/y/a/e/przerażeni” i „był/a/o/y przerażony/
a/e”. Otrzymujemy 623 konkordancje, w tym: 159 „boi się”, 31 form „być
„przerażonym”, 98 form „lękać się”, 46 form „niepokoić się” oraz 289 form
„obawiać się”. Zasób form „bać się” został ograniczony ze względu na prze-
ważającą częstość tego leksemu.

Po uporządkowaniu prawostronnym zgromadzonych kontekstów
wybieramy dopełnienia powtarzające się przy różnych synonimach.
Można „bać się lub lękać się matki/śmierci” (3 „lękać się” wobec
1 „bać się”), „przyznać się do winy/wejść gdzieś” (2 „bać się” wobec
1 „lękać się”). Konkordancja mieszana także zatem uwidacznia ta-
jemniczość przyczyny lęku (śmierć) wobec neutralności przyczyny
strachu.
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Można „bać się” lub „obawiać się ludzi/duchów/czyjejś reakcji/pytania/
zostać gdzieś”. Z wyjątkiem nietypowego przykładu z duchami (por. 3.3)
wszystkie dopełnienia odnoszą się do niebezpieczeństw realnych i prze-
widywalnych. Łatwo też wskazać różnice stylistyczne między tymi syno-
nimami, porównując połączenia oficjalne „obawiać się czyjejś twarzy/epi-
demii” wobec neutralnych „bać się gęby/zarazy”.

Można „obawiać się” lub „lękać się wszystkiego/przeciwstawić się cze-
muś/czyjegoś widoku/o czyjeś zdrowie”. Można „niepokoić się” lub „lękać
się o czyjś los, niepokoić się” lub „obawiać się o ciebie”. Ostatnie przykłady
w izolacji nie uprawniają do żadnych wniosków o przyczynie strachu, mogą
jedynie stanowić uzupełnienie konkordancji poszczególnych synonimów.

3.9. Konkordancje najrzadszych synonimów – synonimy potoczne
„bać się”

W naszym zbiorze tekstów wyszukiwanie wyrazów „cykać się”, „cyko-
rzyć”, „pietrać się”, „strachać się” oraz wyrażeń „mieć pietra/stracha/bo-
ja”, „najeść się strachu”, „strach kogoś obleciał” zakończyło się mało impo-
nującym rezultatem 30 konkordancji: 9 wystąpień „mieć pietra”, 5 „mieć
stracha”, 2 „mieć cykorię”, 4 „strachać się”, 4 „strach kogoś obleciał” wraz
z 2 dodatkowymi wariantami „straszek obleciał” i „tchórz obleciał”, 3 „na-
jeść się strachu” oraz 1 „pietrać się”. Jak widać nie wszystkie wyszukiwane
wyrazy i wyrażenia w ogóle pojawiły się w tekstach.

Wynikiem analogicznego wyszukiwania w dużym korpusie PWN
są 92 konkordancje: 20 „mieć pietra”, 19 „mieć stracha”, 6 „strachać
się”, 2 „pietrać się”, 5 „mieć boja”, 3 „mieć cykorię” wraz z dodat-
kowymi wariantami: „czuć cykorię” – 1, „siać cykorię” – 1 i nietypowe
„kręcić cykorię” – 2, „mieć cykora” – 2, „cykać się” – 1, „strach kogoś
obleciał” – 19 wraz z dodatkowymi wariantami „tchórz obleciał” – 2 i
„straszek obleciał” – 1 i „najeść się strachu” – 8. Jest to reprezentacja
zbyt mała, by porównywać przyczyny strachu (zwykle pozostaje ona
w przykładach nie wyrażona).

Wbrew oczekiwaniom wobec stylu potocznego w obu wyszukiwaniach
niemal wszystkie wystąpienia z wyjątkiem jednego pochodzą z tekstów pi-
sanych literackich, a nie mówionych. Może to świadczyć o niedoborze tek-
stów potocznych w korpusie PWN jak zresztą w większości korpusów na
świecie. Autentyczne teksty potoczne z niższego rejestru stylistycznego
trudniej jest zbierać z zachowaniem zasady, że nagrywany zgadza się na
udostępnienie swojej wypowiedzi.

Na podstawie ubogiej reprezentacji korpusowej oraz intuicji języ-
kowej można jedynie sformułować wniosek, że synonimy „bać się” z
niższego rejestru stylistycznego nie różnią się znaczeniem, lecz nie-
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znacznie zakresem użycia. Najszerszy zakres użycia mają wyrażenia z
neutralnym leksemem strach: „mieć stracha”, „strach obleciał kogoś”
i „najeść się strachu”, które spotyka się także w języku pisanym, nie
stylizowanym potocznie. Pozostałe wyrażenia mają wyraźną konotację
potoczności, i w tekstach pisanych występują zawsze jako nawiązanie
do stylu potocznego. Dlatego oznaczymy pierwsze 3 synonimy kwalifi-
katorem potoczne, a pozostałe kwalifikatorem pospolite, który oznacza
nieco niższy rejestr stylistyczny.

4. Opis ciągu BAĆ SIĘ
‘doznawać takiego uczucia, jak wtedy, gdy wiemy, że może się stać

coś złego i nie chcieć, by to się stało’
B (bliskoznaczniki): „nie śmieć” – ‘bać się coś zrobić i nie zrobić tego

ze względu na normy społeczne’, np. nie śmieć komuś spojrzeć w oczy –
‘wstydzić się spojrzeć’

„tchórzyć/stchórzyć” – ‘nie robić/zrobić tego, co trzeba, ze strachu’,
np. Stchórzył przed klasówką i nie poszedł do szkoły.

„mieć tremę/być stremowanym” – ‘odczuwać lęk bezpośrednio przed
publicznym występem’

„drżeć, trząść się, dygotać” – czasowniki te opisują tylko zewnętrzne
objawy strachu lub innej silnej emocji i dlatego często zastępują w tekście
czasownik „bać się”.

1. „bać się” (Xb, boję się, boisz się, nie bój się)
S (składnia): kogo, czego/o kogo, co/bezokolicznik/że/czy/żeby.
Podmiot żywotny. Rzeczownik w dopełniaczu odnosi się do osoby, rzeczy

lub zdarzenia, którego nie chcemy, np. bać się złodziei; rzeczownik w bierniku
z przyimkiem o – do osoby lub rzeczy, której może stać się coś złego, np.
bać się o dzieci. Czasownik w bezokoliczniku odnosi się do czynności, której
możemy dokonać, ale nie chcemy, bo wiemy, że może się wtedy stać coś złego,
np. bać się skoczyć do wody. Zdanie podrzędne z że odnosi się do sytuacji,
której nie chcemy, np. Boję się, że się spóźnimy; zdanie z czy, a przy przeczeniu
także z żeby – do sytuacji przeciwnej, takiej, której chcemy, ale wiemy, że
może nie nastąpić, np. Boję się, czy zdążymy na czas, Boję się, żebyśmy się
nie spóźnili. Możliwa elipsa argumentu przyczyny (zob. Z).

A (aspekt): Tylko niedokonany. „Bać się” podobnie jak wszystkie syno-
nimy z ciągu oznacza stan psychiczny i nie ma właściwego odpowiednika
dokonanego.

D (derywaty): Brak odpowiednika ingresywnego.
Z (znaczenie): „Bać się” jest synonimem najbardziej uniwersalnym,

neutralnym stylistycznie. W odróżnieniu od innych synonimów z ciągu
może oznaczać stałą właściwość charakteru, a nie tylko aktualny stan psy-
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chiczny: bać się myszy (zawsze lub w konkretnej sytuacji). W odróżnieniu
od większości pozostałych synonimów z ciągu „bać się” odnosi się nie tylko
do ludzi, lecz także zwierząt. W zdaniu bez dopełnień czasownik odnosi
się do zewnętrznych objawów strachu.

C (cytaty): Bał się panicznie gór lodowych... Panicznie bał się je-
chać sam w windzie. Bałem się duchów, zjaw, bałem się, że zaraz przyj-
dzie do mnie moja zmarła matka... Boję się o ciebie. [...] Zaziębisz mi
się. Nie boisz się, że zajdziesz w ciążę? Będzie [...] się bać, czy mi się
nic nie stało... Patrzyli za nim jak psiaki, co warczą, boją się i pokornie
kochają. Wszyscy wy dla mnie tacy. Boicie się. Żebym wam nie zrobiła
czego złego.

F (frazeologia): „Bać się jak ognia/jak diabeł święconej wody” – ‘bar-
dzo się bać’

„bój się Boga” – ‘robisz źle, zastanów się’
„bać się własnego cienia” – ‘być podejrzliwym, przesadnie ostrożnym’
2. obawiać się (I)
S: kogo, czego/o kogo, co/bezokolicznik/że/czy/żeby.
Podmiot osobowy. Argument przyczyny zob. „bać się” (w odróżnieniu

od „bać się” niemożliwa sytuacyjna elipsa tego argumentu).
A: Zob. „bać się”.
D: Brak odpowiednika ingresywnego.
Z: „Obawiać się” zwraca uwagę na analizę intelektualną niebezpieczeń-

stwa, które jest prawdopodobne. Obawa jest związana z konkretną sytuacją,
a nie z ogólną cechą charakteru. Np. bać się nie: *obawiać się duchów,
bać się węży – zawsze lub w konkretnej sytuacji, obawiać się węży – tylko
w konkretnej sytuacji, jeśli wiadomo, że węże mogą się pojawić. Nie odnosi
się do zewnętrznych objawów strachu.

C: Starszy człowiek zaczyna obawiać się publicznych wystąpień. Nie
obawiam się o przyszłość Włoch... Dziecko tak wątłe, drobne i słabe, że
obawiano się zawieźć je do kościoła. Obawiam się, że na to nie ma rady.
Obawiam się, czy w tej egzystencji trampa potrafię wszędzie być samym
sobą.

3. lękać się (I)
S: kogo, czego/o kogo, co/bezokolicznik/że/czy.
S: Zob. „bać się”
Podmiot najczęściej osobowy. Argument przyczyny zob. „bać się” (sy-

tuacyjna elipsa tego argumentu bardzo rzadka).
A: Tylko niedokonany – zob. „bać się”.
D: Czasownik ingresywny „zlęknąć się/przelęknąć się” (synonimy zu-

pełne).
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Z: Książkowe. Oznacza zwykle uczucie nie uzewnętrznione i nie umo-
tywowane rozumowo, często spowodowane przez tajemniczą przyczynę.
Nie odnosi się do zewnętrznych objawów strachu.

C: Jakże się lękam, że napotkam siebie sprzed lat dziesięciu... Zna-
mienne, że najbardziej lękają się o życie osoby stare. Lękał się, czy aby ta
praca uzyska zezwolenie cenzury. Bo kto kocha – ten się nie lęka. Najbar-
dziej lękała się śmierci. Lękał się, by jej to nie rozdrażniło. Ktoś, kto nie
lęka się udzielić nieprzebranego skarbu. Nie lękajcie się.

4. niepokoić się (VIa)
S: czym/o kogo, co/że/czy
Podmiot żywotny. Rzeczownik w narzędniku, zwykle abstrakcyjny,

oznacza przyczynę strachu – sytuację lub zdarzenie, którego nie chcemy.
Pozostałe argumenty zob. „bać się” (częsta elipsa sytuacyjna tego argu-
mentu).

A: Tylko niedokonany – zob. „bać się”.
D: Czasownik ingresywny „zaniepokoić się”, tranzytywny „zaniepo-

koić kogo”.
Z: Oznacza uczucie słabsze niż „bać się” i „lękać się”, wynikające naj-

częściej z analizy intelektualnej (tak jak „obawiać się”) lub z przyczyn ta-
jemniczych (tak jak „lękać się”). Zewnętrznym objawem niepokoju jest
zawsze zdenerwowanie, dlatego w opisie zachowań czasowniki „niepokoić
się” i „denerwować się” występują wymiennie (nie są to synonimy, ponie-
waż przyczyny zdenerwowania mogą być różne).

C: Róża niepokoiła się jej flirtami. Niepokoił się, czy bomby niemieckie
nie uszkodziły miasta. Moja mama pewnie się bardzo o mnie niepokoi.
Maitre d’hôtel Klaus niepokoi się, że goście nie nadchodzą. Będzie się
złościć, denerwować, niepokoić o mnie... Kiedy jego pan przesiadywał w
pokoju dziadka, Mopsik czekał na dworze i niepokoił się.

6. być przerażonym
Synonimiczna wobec „bać się” jest konstrukcja imiesłowowa pochodna

od czasownika przerazić się (zob. niżej: D).
S: czym/0
Podmiot żywotny. Rzeczownik w narzędniku zwykle abstrakcyjny

oznacza przyczynę strachu.
A: Tylko niedokonany, zob. „bać się”.
D: Czasownik ingresywny i momentalny jednokrotny „przerazić się”,

ingresywny iteratywny „przerażać się”, czasownik tranzytywny „przerazić”
i „przerażać kogo”.

Z: Oznacza stan bardzo silnego strachu, wywołany nagle przez przy-
czynę zewnętrzną, która jeszcze nie została zanalizowana rozumowo (w
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przeciwieństwie do „obawiać się”). Zdanie bez dopełnienia opisuje ze-
wnętrzne zachowanie agensa. „Przerażony” człowiek lub zwierzę nie może
sprawnie działać; najczęstszymi objawami przerażenia są krzyk, ucieczka
lub bezruch.

C: Barbara zamilkła, przerażona tym, co chciała powiedzieć. Przera-
żony hałasem Alek w jednej sekundzie zeskakuje z cokołu.

7. trwożyć się (VIb)
S: czym/przed czym/o co/że/czy
Podmiot żywotny. Rzeczownik w narzędniku zwykle abstrakcyjny

oznacza przyczynę strachu.
A: Tylko niedokonany.
D: Czasownik ingresywny „strwożyć się”, czasownik tranzytywny

„trwożyć” i „strwożyć” kogo.
Z: Książkowe, archaiczne: oznacza silny strach, podobnie jak przera-

żenie. Przyczyna trwogi jest tajemnicza, nieuświadomiona.
C: Penitent trwoży się przy spowiedzi, gdy ma mówić o grzechach naj-

bardziej tajonych. Miłość jest mocna jak śmierć, gdyż im bardziej się trwoży,
tym jest odważniejsza.

8. Synonimy potoczne:
„mieć stracha”
„strach obleciał” (oblecieć VIIa) – obrazowe
„najeść się strachu” (jeść) – obrazowe
Synonimy pospolite:
„cykać się” (I)
„cykorzyć się” (VIb)
„pietrać się” (I)
„mieć boja/pietra/cykora/cykorię”
S: „Cykać się”, „cykorzyć się” i „pietrać się”: 0
„mieć stracha/boja/cykora/pietra, strachać się”: (przed czym – przy-

czyna)
„strach obleciał”: kogo (do osoby: odnosi się rzeczownika w bierniku)

+ (przed czym – przyczyna).
W pozycji podmiotu najczęściej występuje czasownik osobowy. Moż-

liwa sytuacyjna elipsa argumentu przyczyny.
A: Tylko niedokonany, zob. „bać się”.
D: Jedynie czasowniki „pietrać się” i „strachać się” mają odpowiedniki

ingresywne „spietrać się” i „zestrachać się”.
Z: Potoczne i pospolite synonimy „bać się” nie różnią się znaczeniem.

Najszerszy zakres użycia mają wyrażenia potoczne „mieć stracha”, „strach
kogoś obleciał”, „najeść się strachu”, które spotyka się także w języku pisa-
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nym, nie stylizowanym potocznie. Pozostałe wyrażenia należą do jeszcze
niższego rejestru stylistycznego i w tekstach pisanych występują rzadko,
zawsze jako nawiązanie do stylu potocznego.

C: Kierowcy nie mają stracha i parkują, gdzie im wygodniej. Strach
mnie obleciał, aż mi ciarki po kościach przeszły. Oj, chłopcy, najedliście
się strachu, prawda?

No, ale ty miałeś boja, bracie, co? Przyznaj się. Łukasz miał coraz
większego cykora... Od tej chwili już prawie nie miałem cykorii. Krzysiek.
Spokojnie. Nie cykaj się. Nie musi się pan cykorzyć... Adidasa się pietraj,
bo jak przyniesiesz do domu, to ja ci sam łeb urwę. Trzymaj konie mocno,
bo się strachają. Co tu dużo gadać. Mam porządnego pietra.

Marek Łaziński

Marek Łaziński pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego i w Redakcji Słowników Języka Polskiego Wydawnictwa
Naukowego PWN. Jego główne zainteresowania naukowe to: aspekt cza-
sownika, językoznawstwo korpusowe i leksykografia.

Ważniejsze publikacje autora: Terminatywność jako kategoria stopnio-
walna, [w:] „Prace Filologiczne” XV, Warszawa 1996 (z B. Wiemerem);
Opozycja czasowników mówić – powiedzieć w języku polskim. Analiza lek-
sykalna i aspektowa, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi,
red. Z. Zaron, Warszawa 1997; Die spezifischen Bedeutungen des imper-
fektiven Aspekts und die lexikalische Bedeutung polnischer Mitteilungsver-
ben, w: Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia, red. M. Giger,
T. Menzel, B. Wiemer, „Studia Slavica Oldenburgensia” II, Oldenburg 1998.
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego
jako obcego

W moim przyczynku poświęcę nieco uwagi wprowadzaniu nowych
środków komunikacji, następnie przedstawię sytuację związaną z powsta-
waniem „społeczeństwa informacyjnego” w Czechach, dalej omówię rolę
Internetu jako środka pomocniczego w pracy naszych studentów; przed-
stawię także internetowe teksty literackie.

1.0. Próba oceny naszej rzeczywistości
Pod koniec XX wieku jesteśmy coraz częściej świadkami prób oceny

rzeczywistości, w której żyjemy. Naszą cywilizację nazwano cywilizacją
informatyczną, której najważniejszym celem jest stworzenie społeczeństwa
mającego dostęp do bogactwa informacji. W związku z poszukiwaniem
sensu bliskiej przyszłości toczą się dyskusje dotyczące rewolucji informa-
tycznej, która wkraczając w rozwinięty świat końca naszego wieku, stwarza
ogromne szanse rozwojowe jednostkom i społeczeństwom. W porównaniu
z poprzednimi czasami zwiększają się dynamicznie możliwości przekazu
informacji, powstają nowe, bardziej sprzyjające warunki komunikowania
się ludzi: dostrzegamy powstawanie „wielkiej rozmowy” czy też „wielkiego
polilogu” między ludźmi. „Wielka rozmowa” toczy się bez ograniczeń prze-
strzennych między społeczeństwami, odmiennymi kulturami, dotyczy ona
działań ludzkich w zakresie spraw naukowych, gospodarczych, politycz-
nych, ale także ogólnoludzkich – humanitarnych.

Marie Sobotková

Internet jako œrodek nowoczesnego kszta³cenia
polonistów i bohemistów
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Najbardziej dynamicznie sektor informacyjny działa w sferze gospo-
darki, rozwój przekazu informacji dotyczy także działań człowieka końca
XX w. w procesach społecznych, politycznych i kulturalnych, które zwią-
zane są z kształtowaniem się „globalnej cywilizacji informacyjnej”1. Wpro-
wadzenie nowych, coraz bardziej od strony technicznej doskonałych środ-
ków, których głównym zadaniem jest „produkcja” informacji i ich prze-
kazywanie, prowadzi do „informatyzacji społeczeństw”, które różnią się
stopniem zaawansowania – od najwyższego, charakterystycznego dla Japo-
nii czy też Stanów Zjednoczonych, poprzez państwa średnio rozwinięte po
słabo rozwinięte kraje reszty świata.

Europa Środkowa zaliczana jest do krajów średnio rozwiniętych, co
np. Polsce oraz Czechom może przynosić, oprócz zjawisk negatywnych,
także pozytywne. Konieczność ciągłego nadążania za krajami bardziej
rozwiniętymi staje się pozytywnym impulsem do rozwoju, z drugiej
strony przykład najbardziej zaawansowanych krajów oraz coraz silniejsze
przejawy kryzysu świata „przetechnicyzowanego” (zrobotyzowanego), w
którym jakby brakuje miejsca dla człowieka, powinny stać się przestrogą
właśnie dla naszych krajów. W związku z wyraźnymi przejawami kryzysu
cywilizacji spotykamy się z przykładami zagrożenia wartości etycznych,
odbywa się to m.in. poprzez powstawanie monopoli informacyjnych,
narastanie przejawów wojny elektronicznej, coraz częściej mówi się o
braku etyki informacyjnej w związku z niezbyt moralnym postępowaniem
konkurentów itd.2

1.1. Powstawanie „społeczeństwa informacyjnego” w Czechach
Pomimo iż pod względem wprowadzania nowoczesnej techniki infor-

macji i łączności Republika Czeska znajduje się wśród krajów średnio roz-
winiętych3, łatwo można zauważyć także u nas narastanie przejawów kry-
zysu w sferze komunikacji. Mówi i pisze się o niej nie tylko w czasopis-
mach przeznaczonych dla wąskiego grona specjalistów, ale także w dzien-
nikach przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, żeby zwrócić
uwagę szerszemu środowisku użytkowników komputerów oraz Internetu.

W artykułach oraz studiach chodzi o próbę refleksji na temat „czasu
przemian i niepewności”; stare paradygmaty, takie jak „postęp i maszyna”

1 Por. Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i
prognozy, L. W. Zacher (red.), Warszawa 1997.

2 Problemy społeczeństwa informacyjnego, s. IX i n.
3 U nas jeszcze nie nastąpiło nasycenie środkami technicznymi (tzn. środkami,

które służą do produkowania informacji, ich magazynowania oraz przetwarzania,
aż do przekazywania ich poprzez środki łączności).
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zostały zastąpione nowymi – „komunikacji i rynku”4. Pojęcie globalnej ko-
munikacji oraz jej wprowadzenie w naszą codzienność związane jest z no-
wą próbą odnalezienia nadziei na pozytywną ewolucję naszego „społeczeń-
stwa informacyjnego” czy też „internetowego”. Ślepa wiara we wszechmoc
„komunikacji bez granic”, której podstawą jest globalne rozpowszechnienie
Internetu oraz World Wide Web, będące według niektórych teorii decydu-
jącym czynnikiem powstania „społeczeństwa zharmonizowanego”, a więc
szczęśliwego, jest nie tylko fałszywa, lecz także (w związku z tym, że sta-
nowi wielkie uproszczenie) niebezpieczna.

1.2. O możliwościach uczestnictwa naszych krajów w procesie
„informatyzacji społeczeństw”

Jak najszerszy dialog społeczny dotyczący miejsca naszych krajów –
Polski i Czech – we współczesnym świecie informacyji oraz w jego blis-
kiej przyszłości, próby analizy stanu informacyjnej rzeczywistości oraz jej
porównanie z poziomem techniki informacji i łączności krajów zaawan-
sowanych, mogą stać się pomocne w opracowywaniu optymalnych kon-
cepcji oraz strategii, stwarzaniu prognoz, także w działaniach praktycznych,
prowadzących do zrealizowania celów technicznych, ekonomicznych i spo-
łecznych. Szansa uczestnictwa naszych krajów w procesie modernizacji oraz
integracji systemów informacyjnych ciągle jeszcze trwa, a więc trzeba jak
najszybciej włączyć się w nurt debaty i praktycznych działań na rzecz
rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” w skali globalnej.

Jednak czy rozwój techniczny przyniesie ludziom i społeczeństwom
XXI wieku tylko korzyści? Pytanie to niepokoi coraz więcej specjalistów
zaangażowanych we współczesne dyskusje na tematy miejsca człowieka
w „globalnej cywilizacji informacyjnej” oraz możliwości powstania „spo-
łeczeństwa obywatelskiego”. Prowadzi ono do formułowania uwag doty-
czących rozwoju technicznego, który by miał stworzyć optymalne warunki
bytu człowieka i nie stać się dla niego zagrożeniem.

2.0. Nowoczesne środki komunikacji – Internet pomocnikiem
w procesie dydaktycznym

Uwzględnianie jak najszerzej rozumianego aspektu społecznego pod-
czas refleksji nad problematyką przyszłości „społeczeństwa informacyjne-
go” jest podstawą do powstania szerokiej dyskusji nie tylko fachowców,
lecz także prostych użytkowników komputerów oraz innych nowoczesnych
środków technicznych. Problematyka teraźniejszości oraz bliskiej przyszło-
ści „społeczeństwa informacyjnego” (a może: „społeczeństwa bogatego w

4 Por. Nové tmářství na prahu globální společnosti, „Hospodářské noviny”,
13.11.1998, s. 4.
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informacje” lub „społeczeństwa globalnej informacji”) powinna stać się
przedmiotem szerokiej i powszechnej dyskusji naukowców, polityków, so-
cjologów i kulturoznawców, powinna być także przedmiotem zainteresowań
instytucji edukacyjnych. Ów problem musi stać się przedmiotem dyskusji
dotyczących edukacji szkolnej wszystkich poziomów, w tym też uczelni
wyższych. Szkolnictwo należy do najważniejszych sfer życia społecznego,
więc powinno jak najszybciej włączyć się do procesów modernizacji oraz
optymalizacji procesu dydaktycznego za pomocą nowoczesnych środków
medialnych – komputerów oraz Internetu. Jesteśmy nie tylko świadkami,
lecz bezpośrednimi uczestnikami owego „wkraczania” komputeryzacji do
nauczania szkolnego. Nasi studenci, według moich ustaleń, tylko wyjąt-
kowo próbują korzystać z informacji internetowych. Miniankieta pokazała,

iż spośród 40 stu-
dentów tylko dwo-
je ma regularny do-
stęp do Internetu –
studentka 5 roku
polonistyki opraco-
wuje pracę magis-
terską na temat fil-
mów Krzysztofa
Kieślowskiego i z
bogatej bazy infor-
macyjnej dotyczą-
cej tego zagadnie-
nia uzyskała sporo
ważnych dla niej
danych; student 3

roku polonistyki oprócz korzystania z Internetu sam aktywnie bierze udział
w komunikowaniu się poprzez Internet – pisze artykuły na temat filmu itd.

2. 1. Internet i beletrystyka internetowa
Nie ma wątpliwości na temat pożytku z transferu informacji naukowych

we wszystkich dziedzinach działań człowieka za pośrednictwem Internetu,
natomiast mogą budzić wątpliwości próby realizacji transferu informacji
estetycznych, a więc np. istnienie pierwszych prób beletrystyki interneto-
wej. Temu tematowi poświęcę teraz nieco uwagi.

Zacznę od spotkań, które odbywają się regularnie co roku (od r. 1991)
w Instytucie Goethego w Pradze; tegoroczne dwudniowe sympozjum me-
dialne pt. „Literatura w sieci”  (zob. rys. 1.) odbyło się w listopadzie 1998
roku. Referaty oraz dyskusję łączył podstawowy problem: Internetu a twór-

Rys. 1.
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czość literacka. Uczestnicy dyskutowali nie tylko o możliwościach transferu
tekstów literackich wydrukowanych w sposób klasyczny w postać elektro-
niczną, co w dodatku związane jest z powstaniem nowej sytuacji ich dystry-
bucji oraz sprzedaży, ale także o utworach, które powstają w ramach Inter-
netu, korzystając z treściowo-formalnej sprężystości, która stanowi cechę
charakterystyczną owego medium. Uczestnikami byli prekursorzy „kompu-
terowej kultury”, jak np. Oswald Wiener i Joseph Weizenbaum z Niemiec,
ale także „ojciec hipertekstu” – Amerykanin Michael Joyce oraz pisarze,
którzy przedstawili własne projekty internetowe. Karlheinz Essel z Wiednia
omówił problem „przełożenia” tekstu „Leksykon-Powieść” Aleksandra
Okopenki na postać elektroniczną, a Matthias Politycki z Hamburga przed-
stawił swój internetowy tekst pt. „Powieść kobieca”. Z czeskiego grona
fanów Internetu zabrali głos filozof Antoni Kosík oraz związany z gazetą
elektroniczną Ondrzej Neff, a także internetowy przedsiębiorca Paweł Šuch-
mann oraz absolwentka atelier „Nowych mediów” praskiej Akademii Sztuk
Pięknych Markéta Baňková.

2.2. Pisarze czescy w dyskusjach o stosunku beletrystyki i Internetu
Pod koniec czerwca (27-29) 1998 r. odbyło się w Luhačovicach – ma-

łym miasteczku uzdrowiskowym na Morawach – spotkanie pisarzy czes-
kich, po raz pierwszy także wzięli w nim udział ich koledzy z Austrii i
Niemiec, a więc owo spotkanie oraz dyskusje nabrały rangi środkowoeuro-
pejskiej. Głównym tematem dwudniowego międzynarodowego spotkania
były zagadnienia przyszłości książki. Dyskusja toczyła się wokół stosunku
słowa drukowanego i Internetu. Uczestnicy dyskusji z jednej strony oceniali
możliwości CD-ROM-ów w procesie magazynowania starych druków, a z
drugiej strony ostro krytykowali poziom „produkcji” beletrystyki interne-
towej. Pod koniec organizatorzy oraz uczestnicy5 przyjęli memorandum, z
którego przytoczę najważniejsze myśli:

a) miejsce tego spotkania literatów ma zostać miejscem corocznych
spotkań przedstawicieli „europejskich literatur narodowych”, a więc „Luha-
čovice Literackie” mają pełnić rolę stałej trybuny do omawiania współ-
czesnych problemów beletrystyki i jej stosunku wobec nowoczesnych środ-
ków medialnych;

b) projekt międzynarodowej współpracy ma na celu „pokonanie ogra-
niczeń regionalnych” oraz stworzenie „demokratycznego ogólnoeuropej-
skiego społeczeństwa bez granic”;

5 „Stowarzyszenie Morawsko-śląskich Pisarzy”, „Stowarzyszenie Pisarzy” oraz
„Czeskie Centrum Międzynarodowego PEN Clubu”.
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c) aktywizacja „ludzi książki” ma na celu „kultywowanie wartości oraz
humanizację życia ludzi” Europy Środkowej końca XX wieku6.

2.3. Beletrystyka internetowa – eksperyment, czy jedyna wizja
bliskiej przyszłości?

Dyskusje dotyczące miejsca klasycznej drukowanej książki i jej postaci
internetowej, a także tekstów beletrystycznych bezpośrednio powstających
dla Internetu będą toczyć się chyba długo. Tymczasem internetowy tekst
beletrystyczny śmiało i głośno wkroczył w naszą rzeczywistość: coraz czę-
ściej można poznać w Internecie wyniki pracy „beletrystów internetowych”.
Przykładem autorki tego typu jest Markéta Baňková (zob. rys. 2.).

Przede wszystkim chcę podkreślić, iż w przypadku twórczości inter-
netowej ważna jest wszechstronność autora, ważne są nie tylko zdolności
pisarskie, lecz także umiejętności graficzne, które pozwalają oddziaływać

na odbiorcę od
strony wizual-
nej, np. poprzez
wyraźne, agre-
sywne kolory.
W grę wchodzi
także strona
dźwiękowa –
agresywna, cza-
sami poprzez
swojego rodzaju
„kakofonię” dy-
namizująca od-
biór tekstu, a
więc współdzia-
łanie wizualne i
a u d y t y w n e

dominuje. Tekst beletrystyczny przesunięto na drugi plan. Z tekstem
„dzieje się” wiele – jest on „pokrojony” na części w ten sposób, żeby
apetyt na następne czytanie oraz współudział (interakcja) czytelnika
narastał. Wyrazy zapraszające do następnej lektury i obiecujące „coś
niebywałego” przypominają często reklamę. Pierwiastek perswazyjny
dominuje na tyle, iż odbiorca może po pewnym czasie ulec kolorowo-
dźwiękowym wrażeniom i jego przeżycia mogą stać się początkiem

6 Por. Dokořán, Bulletin Obce spisovatelů, roč. II, číslo 7, září 1998, s. 36 ad.

Rys. 2.
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Doc. PhDr. Marié Sobotková, CSc. jest kierownikiem Sekcji Filologii
Polskiej Katedry Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje
się badaniami stosunków literackich czesko-polskich. Jest autorką wydanej
w Ołomuńcu publikacji na temat pamiętników czeskich, polskich oraz sło-
wackich w wieku XVII. Obecnie analizuje teksty pamiętników osiemnasto-
wiecznych, przygotowuje także teksty do antologii pt. Od Mickiewicza do
Miłosza. Przedmiotem jej zainteresowania są także stosunki między tekstem
literackim a jego wersją filmową oraz możliwości wykorzystania ekranizacji
tekstów literackich w procesie dydaktycznym. Należy do założycieli Stowa-
rzyszenia „Bristol” – Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Języka Pol-
skiego jako Obcego.

powstania „nałogu”; tekst internetowy może działać jak narkotyk, bowiem
stworzono atmosferę podobną do gier komputerowych, którym ulegają
zwłaszcza dzieci i młodzież.

Owej skrajności nie można uniknąć, ponieważ wiemy, iż niemal każdy
użytkownik komputera ma dostęp do Internetu i może stać się uczestnikiem
nowej gry internetowej, której wynikiem nie musi stać się tylko powstanie
tekstów na niskim poziomie estetycznym i etycznym, mogą powstać nawet
teksty wręcz niebezpieczne, np. będące „zabawą w doskonałe morderstwo”.
Brak autocenzury autorów, przejawy pewnego rodzaju ekshibicjonizmu, fas-
cynacja łatwością prezentacji własnych myśli itd., mogą się rozwinąć
ekstremalnie i... narodzi się nowy problem etyczny.

Odpowiedź na pytanie, dla kogo przeznaczony jest ów komputerowy
tekst beletrystyczny, może brzmieć następująco: dla każdego użytkownika
Internetu, w tym też naszych studentów – bohemistów. Co studenci sądzą
o tego typu „zabawie” pokaże ankieta przeprowadzona w Katedrze Bohe-
mistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego a także w innych
uniwersyteckich placówkach bohemistycznych w Republice Czeskiej.

Marie Sobotková
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

Jiøí Fiala

Komputer, sztuka edytorska i tekstologia
jako nowy kierunek kszta³cenia

studentów filologii czeskiej

Jeszcze przed pięciu laty studia filologiczne na wydziałach filozofii
uniwersytetów czeskich przebiegały w dwóch kierunkach z obowiąz-
kowym pensum psychologii i pedagogiki, a absolwenci tego studium
byli zatrudniani jako nauczyciele szkół podstawowych. Dzisiaj sytuacja
jest zdecydowanie inna. Oprócz dwóch kierunków studiów filologicznych
są możliwe – przynajmniej na uniwersytetach w Ołomuńcu i w Brnie –
jednokierunkowe magisterskie studia filologii czeskiej. Absolwenci kie-
runków filologicznych coraz częściej znajdują zatrudnienie w mediach,
prywatnych wydawnictwach, agendach kulturalnych itp. Studium psy-
chologii i pedagogiki – tzw. minimum pedagogiczne – jest dobrowolne i
przeznaczone tylko dla tych studentów, którzy mają zamiar szukać zatrud-
nienia w szkolnictwie.

Z tych powodów jak najbardziej pożądane są innowacje na studiach
filologicznych – wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania odpowia-
dających wymaganiom pracy w mediach i wydawnictwach. Jest już faktem,
że wszystkie teksty trafiające do publikacji przygotowywane są w edyto-
rach komputerowych. Wynika stąd, że absolwent studiów filologicznych
powinien, po pierwsze, biegle się posługiwać edytorami: czy to ciągle w
Czechach popularnym i w swojej prostocie genialnym edytorem Text602,
czy zaawansowanym edytorem MS Word.
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Mógłby ktoś oczywiście argumentować, że techniki pisania na kompu-
terze można się nauczyć już w szkole średniej albo nawet podstawowej,
ale z praktyki wiadomo, że studenci przychodzą na uniwersytet z bardzo
nikłymi umiejętnościami w tej dziedzinie, chociaż dużo czeskich szkół śred-
nich dysponuje pracowniami komputerowymi. Coraz więcej osób dyspo-
nuje komputerem domowym, gdyż ceny tego sprzętu mieszczą się dzisiaj
w ramach trzech przeciętnych miesięcznych zarobków (komputer i drukarka
w najprostszej konfiguracji). Z tego powodu do programu studium dwu-
kierunkowego filologii czeskiej wprowadzono nowe seminarium „Komputer
i tekst”, a do programu studium jednokierunkowego wykład i seminarium
„Komputer, sztuka edytorska i tekstologia”, które cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród studentów. O ile mi wiadomo, taki przedmiot zo-
stał wprowadzony do programu studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Warszawskim*.

Z powodów podanych wyżej jest niezbędne, aby pierwsze lekcje tego
przedmiotu były skoncentrowane właśnie na zdobyciu biegłości w posługi-
waniu się edytorami.

Drugim, nie mniej ważnym zadaniem owego przedmiotu jest wprowa-
dzenie i popularyzacja podstaw typografii. Okazuje się bowiem, że system
DTP** z jednej strony ogólnie ułatwił produkowanie tekstów drukowanych,
ale z drugiej strony powiększył liczbę tekstów publikowanych bez uwzględ-
nienia zasad typografii kształtowanych od czasów Gutenberga. Typogra-
ficzne amatorstwo, dokładniej mówiąc typograficzny dyletantyzm, jest po-
wszechny nawet w mediach takiej rangi jak telewizja państwowa, wielkie
dzienniki i agencje reklamowe, pojawia się nawet w edycjach książkowych,
ponieważ wydawnictwa zatrudniają „komputerowców” bez wykształcenia
typograficznego. Wielkie tradycje czeskiej typografii, związane z nazwis-
kami Oldricha Menharta i Josefa Floriana, już nic nie znaczą dla mas ludzi
stukających w klawisze komputerów. Kilka przykładów: wprowadza się
angloamerykańskie cudzysłowy, znika myślnik, który zastępowany jest po-
przez dywiz, kropki i przecinki są „przyklejane” do początkowej litery na-
stępnego wyrazu, teksty są drukowane z dużą liczbą błędów ortograficz-
nych itd. Do tego dołącza się kiczowate mieszanie najróżniejszych fontów,

* Umiejętność posługiwania się komputerami jest przedmiotem nauczania na
wielu polskich uniwersytetach. Na polonistyce Uniwersytetu Śląskiego studenci
nabywają jej na pierwszym roku w ramach nauk pomocniczych, później także w
ramach specjalizacji edytorskiej (przyp. red.).

** Skrót od desktop publishing – publikowanie z użyciem komputera (przyp.
red.).
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które ma użytkownik komputera do dyspozycji na dysku swego sprzętu.
Wynika z tego, że uczestników wymienionych kursów trzeba kształcić we
wszystkich podstawowych dziedzinach kultury książkowej, żeby zapobiec
ogólnemu zepsuciu smaku w dziedzinie wyglądu tekstów drukowanych.

Trzecią częścią nowego przedmiotu studiów są podstawy teksto-
logii i sztuki edytorskiej. Jeżeli dla polskich tekstologów podstawową
pracą jest Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich Konrada Górskie-
go, to w ramach filologii czeskiej podobne znaczenie ma publikacja
Edytor i tekst – wprowadzenie do tekstologii praktycznej autorstwa Ru-
dolfa Havla i Brzecisława Sztorka z 1971 roku. Wyszli oni z założenia,
że nie każdy tekstolog musi być obowiązkowo edytorem, ale każdy edy-
tor musi być tekstologiem. Dzięki tej publikacji ustaliła się termino-
logia edytorska i tekstologiczna, a na praktycznych przykładach zostały
zademonstrowane podstawowe metody pracy tekstologicznej i edytor-
skiej. Druga, nowsza praca z tej dziedziny to Tekstologia – teoria i
praktyka edycyjna Pawoła Vašáka i innych z roku 1993, która uwzględ-
niła postęp w tej dziedzinie, gdyż w międzyczasie odbyło się kilka za-
wziętych dyskusji tekstologicznych1.

Podczas tego seminarium studenci pracują więc z tekstem literackim
w sensie genetycznym, od pierwowzoru poprzez warianty tekstowe do tek-
stu kanonicznego; przedstawia się studentom metody kreowania komentarza
edytorskiego i tekstowego, a w końcu prowadzi do przygotowania edycji
tekstu do tej pory nie opublikowanego, tzn. od rękopisu do doskonałej
formy wydawniczej. Uwzględnia się tutaj specyfikę edycji prozy, poezji,
korespondencji i starszych tekstów literackich. Trzeba tu zauważyć, że
właśnie edytor komputerowy zmienia zasadniczo warsztat autorski, bo ko-
lejne warianty tekstu produkowanego w edytorze znikają bez śladu po na-
ciśnięciu klawisza DELETE. Tekstolog, który studiuje na przykład różne
warianty wierszy poety czeskiego Franciszka Halasa, stwierdza nierzadko,
że definitywne brzmienie wiersza jest wynikiem kombinowania wersji
pierwszej z wersjami następnymi, jednak w przypadku poezji współczesnej
nie dysponuje na ogół różnymi wersjami tekstu.

1 Chodziło na przykład o oskarżenie Karoła Sabiny o fałszerstwa dzieł
największego czeskiego poety romantycznego Karola Hynka Machy, dalej o
poezję Rudolfa Baraka, której prawdziwym autorem miał być Jan Neruda –
wielki poeta i publicysta czeski drugiej połowy XIX stulecia, albo o zasady
edycji zbioru poezji Piotra Bezrucza pod tytulem Slezské písně (Pieśni
śląskie), bo ów autor w kolejnych, bardzo częstych edycjach zbioru ciągle
zmieniał brzmienie swoich wierszy itp.
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Zajęcia tekstologiczne odbywają się następnie w sali komputero-
wej, w ostatniej fazie używa się do przygotowania druku programu
PageMaker 6.5.

Przedstawiłem więc bardzo zwięźle podstawowe realia dotyczące nowe-
go przedmiotu w ramach studiów filologicznych, niezbędnego – jak wynika
z moich doświadczeń – w profesji nowoczesnego filologa. Oczekuję uwag
na ten temat z kręgu filologów polonistów.

Jiří Fiala

Doc. PhDr. Jiří Fiala, CSc., jest pracownikem Katedry Bohemistyki
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje się badaniami literatury
czeskiej XVIII i XIX wieku, interesuje się również folklorystyką i historią
regionalną, tekstologią i sztuką edytorską. Oprócz artykułów naukowych i
popularnonaukowych opublikował cztery monografie, ostatnią w roku 1997
pod tytułem Pruská invaze na Moravu v letech 1741-1742 a její soudobé
kulturní reflexe (Inwazja Prusaków na Morawy w latach 1741-1742 i jej
odbicie w ówczesnej kulturze).
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

1. Wstęp
W Polsce żyje ok. 50 tysięcy osób niesłyszących (głuchoniemych), dla

których podstawowym, a najczęściej jedynym środkiem porozumiewania
się jest język migowy. W porozumiewaniu się z otaczającym światem po-
magają im nieliczni tłumacze języka migowego. Istnieje pilna potrzeba
zmniejszenia tej bariery komunikacyjnej w niezbędnych kontaktach osób
niesłyszących z otoczeniem, w szkołach, urzędach i innych instytucjach
użyteczności publicznej, a także w rodzinie i środowisku zawodowym.
Problem ten w znacznym stopniu mogłoby rozwiązać opracowanie urzą-
dzenia dokonującego tłumaczenia polskiej wypowiedzi ustnej lub pisemnej
na polski język migowy. Urządzenie takie mogłoby mieć także zastosowa-
nie w edukacji niesłyszących.

Rolę takiego urządzenia mógłby spełniać odpowiednio oprogramowany
system komputerowy. W Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej i

Nina Suszczañska
Przemys³aw Szmal

Bogdan Szczepankowski

Koncepcja programu t³umaczenia komputerowego
z jêzyka polskiego pisanego na jêzyk migowy1

1 Opracowanie wykonane częściowo w ramach badań statutowych prowadzo-
nych w Politechnice Śląskiej finansowanych przez Komitet Badań Naukowych;
symbol pracy: BK 202/RAu2/98.
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Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
w Warszawie opracowano jego projekt i rozpoczęto realizację.

Celem projektu jest stworzenie translatora – programu tłumaczącego,
stanowiącego najistotniejszą składową tego systemu. Zakłada się, że zakres
tematyczny tłumaczonych wypowiedzi będzie ograniczony do spraw odno-
szących się do pierwszej pomocy medycznej. Zakłada się również ogra-
niczenia budowy gramatycznej wypowiedzi (zdania pojedyncze, w dalszej
kolejności zdania współrzędnie złożone i niektóre typy zdań podrzędnie
złożonych). Z drugiej strony zakłada się zastosowanie metodologii projek-
towej i implementacyjnej zapewniającej łatwe rozszerzanie zakresu trans-
lacji. Przy tworzeniu pierwszej wersji systemu nie przykłada się wagi do
jego efektywności. Jest oczywiste, że wersja docelowa, aby mogła być sto-
sowana, musi zapewniać interpretację tekstu z szybkością porównywalną
z tą, jaka występuje przy normalnej komunikacji w języku migowym mię-
dzy osobami niesłyszącymi.

Problem translacji nie został dotychczas rozwiązany w pełni w żadnym
kraju na świecie, chociaż podobne działania zaczęto już podejmować. Prace
w tym kierunku rozpoczęto m.in. w zaprzyjaźnionym z Instytutem Infor-
matyki Laboratoire d’Automatique I3D (Interaction, Image et Ingénierie
de la Décision) w Université des Sciences et Technologies w Lille (Francja)
w pierwszej połowie roku 1997.

Wiele znanych metod i technik tłumaczenia języków naturalnych jest
stosowanych z powodzeniem do więcej niż jednej pary języków1. Również
podejście proponowane przez nas ma pewne cechy uniwersalne. Po adap-
tacji można je będzie zastosować do tłumaczenia wypowiedzi ustnych lub
pisemnych z języka polskiego na języki migowe innych krajów, różniące
się między sobą podobnie jak języki foniczne. Możliwa też będzie bardziej
skomplikowana adaptacja systemu do innych języków źródłowych.

2. Wiadomości ogólne o projekcie
W procesie tłumaczenia można wyróżnić trzy główne etapy: akwizycji

i analizy wypowiedzi, transformacji S-G2 oraz prezentacji gestowej.
Na etapie akwizycji i analizy wypowiedzi następuje przekształcenie

oryginalnej wypowiedzi fonicznej lub tekstowej na odpowiadającą jej roz-
szerzoną reprezentację symboliczną RSF. Termin RSF został wprowadzony
dla potrzeb niniejszego opisu i oznacza pewną reprezentację nawiązującą
do faktycznej sekwencji wyrazów w wypowiedzi źródłowej, uzupełnioną

1 Por. np. O. Streiter, Linguistic Modeling for Multilingual Machine Trans-
lation, Aachen 1996.

2 Słowo-gest.
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o informacje semantyczne gromadzone w dodatkowych strukturach danych.
Na etapie transformacji S-G translator dla zadanej wypowiedzi w notacji
RSF znajduje jej odpowiednik w języku migowym i przedstawia ją w ina-
czej zorganizowanej rozszerzonej reprezentacji symbolicznej RSG. Na eta-
pie prezentacji gestowej na podstawie zapisu wypowiedzi w notacji RSG
generowana jest prezentacja graficzna przekazująca treść wypowiedzi.

Przy realizacji etapu akwizycji i analizy wykorzystywane są wyniki
badań w zakresie przetwarzania języka naturalnego prowadzonych w In-
stytucie Informatyki Politechniki Śląskiej od kilku lat. Prace te dotyczą roz-
poznawania mowy3 i automatycznej analizy składni zdań w językach do-
puszczających swobodny szyk wyrazów4. Pod koniec roku 1997 udało się
uruchomić system programów do przetwarzania zdań w języku polskim.
Zawiera on moduł rozpoznawania mowy w zakresie zdania pojedynczego,
moduł przetwarzania rozpoznanej wypowiedzi na postać symboliczną oraz
moduły analizy morfologicznej i analizy syntaktycznej. Został także opra-
cowany moduł analizy poprawności syntaktycznej rozpoznanego zdania.
Moduły te są nadal rozwijane. Niezależnie od tego już teraz część z nich
jest wykorzystywana przy realizacji pierwszego etapu tłumaczenia.

W etapie transformacji S-G mają zastosowanie prace Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego. Prace te dotyczą
gramatyki i słownictwa języka migowego5 oraz opracowania notacji sym-
bolicznej dla gestów pojedynczych i wyrażeń gestowych6. Zapis gestów lub
ich sekwencji w tej notacji określa się mianem gestogramu. Jest to zapis
wykonania poszczególnych ruchów realizujących znaki gestykulacyjne
określające litery, liczby, całe słowa, a czasem nawet krótkie zwroty. Ges-

3 P. Fabian, Metody kompresji sygnału mowy, praca magisterska, Politechnika
Śląska, Gliwice 1994.

4 P. Fabian,  A. Migas,  N. Suszczańska, Zastosowanie analizy morfologicznej
i składniowej języka polskiego w procesie rozpoznawania i rozumienia mowy, Ra-
port końcowy z realizacji tematu badań własnych (praca BW-440/RAu2/97), Poli-
technika Śląska, Gliwice 1997.

N. Suszczańska, Zautomatyzowane stanowisko robocze lingwisty, Materiały
IV Krajowej Konferencji KOWBAN 97, Świeradów Zdrój 1997.

N. Suszczańska, Sintaksiczeskij komponent lingwisticzeskogo processora sis-
temy analiza politiczeskich tekstow, Materiały VI konferencji międzynarodowej
KDS-97, Jałta 1997.

5 B. Szczepankowski,  M. Rona, Szkolny słownik języka migowego, Bydgoszcz
1994.

6 B. Szczepankowski, Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna, Warsza-
wa 1996.
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togram opisuje dokładnie układ palców u obu rąk, położenie rąk w stosunku
do ciała oraz ruch wchodzący w skład całości znaku. Gestogramy stanowią
zasadniczą część składową wspomnianej wyżej notacji RSG.

Na etapie prezentacji gestowej będą wykorzystywane wybrane metody
i techniki z dziedziny grafiki komputerowej – z ich zastosowaniem doko-
nywana będzie synteza i animacja obrazów odpowiadających sekwencjom
gestogramów wygenerowanych na etapie transformacji S-G.

3. Problemy tłumaczenia
Tłumaczenie na język migowy wykazuje dwoiste cechy. Z jednej strony

może być ono nieco łatwiejsze niż tłumaczenie na język obcy, ponieważ
predykat wyznaczający strukturę składniową zdania wynikowego jest ten
sam, co w zdaniu wejściowym. Również znaczna część słów występujących
w jednym zdaniu pojawia się także i w drugim. Jednak proces tłumacze-
nia napotyka te same problemy, z jakimi stykają się wszyscy tłumacze: dla
tłumaczenia jest potrzebne rozumienie tekstu, lub – co najmniej – jego
analiza semantyczna. Szyk wyrazów zdania migowego jest bowiem często
odmienny od szyku zdania wejściowego, a poszczególne elementy struktury
zdania są wyrażane przez odmienne mechanizmy językowe.

Co się tyczy słownictwa języka migowego, to jest ono generalnie uboż-
sze od słownictwa dowolnego języka naturalnego, zasadniczo we wszyst-
kich dziedzinach. Niezależnie od znaków, w których występuje jeden kon-
kretny i niepodzielny gest, istnieje wiele znaków złożonych, w których
można wyróżnić znaki elementarne, np. wyraz apteka miga się jako lekar-
stwo + sklep, śniadanie – jeść + rano, ojczyzna – ojciec + kraj. Problem
polega na rozpoznaniu tych gestów złożonych.

Przy tłumaczeniu zaimków występują inne trudności, które mogą wy-
magać analizy kontekstu zdania wejściowego. Na przykład zaimek my miga
się na cztery różne sposoby, w zależności od tego, czy ma znaczenie neut-
ralne, czy też oznacza ‘my dwoje’, ‘my troje’ lub ‘my czworo’.

Wśród innych problemów można wymienić kwestię nazw własnych.
Na przykład, w języku migowym istnieje znak dla słowa Paryż, ale nie ma
znaku dla Londynu albo Pragi. Dla określenia tych nazw miga się nazwa
państwa i znak stolica. Znaczy to, że do wygenerowania zdania „Wyjeż-
dżam do Londynu” jest niezbędna wiedza, że Londyn jest stolicą Wielkiej
Brytanii. Inne rozwiązanie, stanowiące swoisty unik, polega na literowaniu
nazwy7, której odpowiednik w języku migowym nie istnieje lub nie jest
znany osobie migającej. Inny przykład – w wypowiedzi migowej nazwa

7 Przekazaniu za pomocą alfabetu palcowego.
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geograficzna może być zastąpiona jej terminem generycznym: rzeka, morze,
jezioro, góra itd. Na pozór nie dotyczy to tematu pierwszej pomocy me-
dycznej, jednak i tu istnieje pojęcie adresu, czyli nazw ulic itp.

4. Analiza zdania wejściowego
Jak wspomniano wyżej, dysponujemy zestawem programów, który w

chwili obecnej umożliwia eksperymentowanie z tekstem wejściowym. Zre-
zygnowaliśmy tymczasowo z wejścia fonicznego i zaczynamy przetwarza-
nie wypowiedzi od postaci tekstowej.

Zakładamy, że w chwili obecnej dla naszych celów wystarczy ustalić
tylko strukturę semantyczno-syntaktyczną zdań. Dlatego planujemy prze-
twarzanie tekstu z zastosowaniem klasycznego schematu, przedstawionego
na rys. 1.

Analiza
graficzna 

Analiza
morfologiczna 

Analiza
syntaktyczno-
-semantyczna

Rys. 1. Schemat przetwarzania tekstu

W naszych dotychczasowych pracach skupialiśmy się na implementacji
algorytmów, które bazują na gramatyce języka polskiego. W szczególności
zwracaliśmy uwagę na sposób powiązania cech gramatycznych wyrazów
w zdaniu. Dotyczy to w pierwszym rzędzie programu analizy syntaktycznej,
który ma dwa cele: zbudowanie syntaktyczno-semantycznej struktury zdań
badanego tekstu i odnalezienie związków syntaktycznych pomiędzy jed-
nostkami strukturalnymi zdania.

W chwili obecnej dysponujemy programami i ich zapleczem w postaci
słowników umożliwiającymi analizowanie zdań o strukturze należącej do
obszaru dość wąskiego, ale wystarczającego dla naszych eksperymentów.
Programy te i słowniki w dalszym ciągu rozwijamy. Obecnie koncentru-
jemy się na słownikach zawierających informacje syntaktyczne i seman-
tyczne dla czasowników polskich8, a także na słownikach gestogramów w
zakresie badanego fragmentu języka migowego.

8 D. Grund, Opracowanie programu interaktywnego tworzenia bazy danych
dla słownika semantycznego języka polskiego, praca magisterska, Politechnika Śląs-
ka, Gliwice 1998.
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5. Generowanie zdania a gestogramy
Etap transformacji S-G jest podzielony na podetapy, wśród których są:

generowanie zdania w języku migowym oraz reprezentacja otrzymanych
wyników w postaci RSG. Na podetapie generowania zdania przyjęliśmy
następujące założenia:

a) Generowanie polega na sformułowaniu wypowiedzi wyjściowej w
postaci gestogramów; przetwarzanie gestogramów w gesty animowane jest
treścią etapu trzeciego i będzie omówione niżej w p. 6. Zatem możemy
tworzyć wypowiedź w postaci tekstowej nadającej się do tłumaczenia typu
wyraz – gestogram wyrazu.

b) Do generowania wypowiedzi stosujemy podejście klasyczne, wed-
ług którego najpierw jest ustalana treść wypowiedzi, potem planowany jest
schemat ogólny wypowiedzi i na końcu – wypowiedź jest budowana w jej
ostatecznej formie.

c) Przy konstruowaniu wypowiedzi gestogramowej muszą być przestrze-
gane wymogi składni języka migowego. Struktura składniowa zdania ma cha-
rakter pozycyjny, tzn. o treści zdania decyduje porządek wyrazów, wyrazy w
zdaniu są stosowane – z małymi wyjątkami – w jednej formie gramatycznej.

Wymogi przedstawione w p. c) stanowią dość poważne utrudnienie
przy przekazywaniu treści wypowiedzi wyjściowej. Zagadnieniem samym
w sobie jest oczywiście rozpoznawanie treści tekstu wejściowego. Jednak
to, że tłumaczymy z języka polskiego na polski, znacznie ułatwia rozwią-
zanie tego problemu dla wypowiedzi nieskomplikowanych. Dla zdania
skomplikowanego treść wypowiedzi musi być rozłożona na części nadające
się do migania w odpowiedniej kolejności. Z tym ściśle powiązany jest pro-
blem planowania schematu ogólnego wypowiedzi migowej, na którą może
składać się więcej niż jedno zdanie migowe.

6. Animacja
Jeśli chodzi o etap prezentacji graficznej, to sekwencje graficzne skła-

dające się na wynikową wypowiedź w języku migowym zamierzamy syn-
tetyzować, wykorzystując elementy zarejestrowanych na taśmie wideo
wzorcowych gestów prezentowanych przez człowieka-tłumacza. Do chwili
obecnej opracowano i jest dostępnych kilkanaście taśm – słowników za-
wierających słownictwo i elementarne tłumaczenia z różnych dziedzin9.

Przy digitalizacji, a następnie obróbce obrazów zamierzamy wykorzystać
specjalizowaną kartę komputerową wraz z oprogramowaniem. Jako alterna-
tywne rozwiązanie rozważamy możliwość generowania sekwencji gestów w
oparciu o animowane rysunki. W pracach wykorzystane będą doświadczenia

9 Język migowy, cz. I i II, Wideokasety Wytwórni Filmowej Dydakta, Warszawa.
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zebrane przez wykonawców w trakcie tworzenia systemów animacji algoryt-
mów10. Obrazy poszczególnych gestów będą klasyfikowane z wykorzystaniem
elementów notacji stosowanej w słownikach języka migowego do zapisu
gestogramów. Jedną z poważniejszych trudności przy syntezie obrazów będzie
uwzględnienie stanów – pozycji pośrednich rąk tłumacza interpretującego
gesty, jakie występują przy przejściach między poszczególnymi gestami w ich
ciągłej sekwencji i powodują oboczności postaci.

7. Przykład tłumaczenia
Następujący przykład może reprezentować opisany powyżej łańcuch

przekształceń zdania wejściowego Gdzie mieszka twoja mama?. Dobrane
zostało zdanie, w którym używa się dokładnie tych samych wyrazów w obu
językach. Wyniki przekształceń częściowych podane w pp. 1-2 pochodzą
z już zrealizowanych fragmentów systemu tłumaczącego. Aby nie
pozbawiać tabel cech autentyczności przedstawiamy je w nieznacznie tylko
zmodyfikowanej postaci. Z uwagi na brak miejsca komentujemy tylko
niektóre występujące tam elementy.

(1) Analiza lingwistyczna daje rozbiór gramatyczny zdania wejścio-
wego. Wyniki analizy morfologicznej przedstawia tab. 1.

Lp. Wyraz
wejściowy

Wyraz
podstawowy Część mowy Cechy morfologiczne

Obecność
w

słowniku
1. + Gdzie GDZIE – (nieznana) -( ) (nieznane) +
2. + mieszka MIESZEK 1 (rzeczownik) 121 (rm., C., l.p.) +
3. mieszka MIESZKAĆ 4 (czasownik) 1131 (orz., ter., 3.,

l.p)
+

4. + twoja TWÓJ 21 (przymiotnik) 211 (rż., M., lp) +
5. + mama MAMA 1 (rzeczownik) 211 (rż., M., lp) +
6. + ? – – (nieznana) – (nieznane) –

10 F. Van de Veire,  P. Szmal,  J. Francik, SIAMOA — A System for Visual Pro-
gramming, Program Visualization and Debugging, 4th International Working Con-
ference „Advanced Visual Interfaces”, L’Aquila 1998. P. Szmal,  J. Francik, Algo-
rithm Animation and Debugging with the WinSANAL System, Proceedings of the
15th IASTED Conference APPLIED INFORMATICS, Innsbruck 1997. P. Szmal,
 J. Francik, WinSanal: System animacji algorytmów dla potrzeb dydaktyki i
inżynierii programowania, „Informatyka” 1997, nr 7-8.

Tab. 1. Wyniki analizy morfologicznej przykładowego zdania
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(2) Analiza składniowa daje następujące wyniki:
S1 = {AG2, NG4, AG3, VG2}; zdanie pytające, pełne; podmiot: NG4;

orzeczenie: VG2; gdzie S1 – zdanie, AG2, NG4, AG3, VG2 – grupy syn-
taktyczne składające się na S1: AG2 = gdzie, NG4 = twoja mama, AG3 = ?,
VG2 = mieszka. Opis tych grup, obejmujący ich strukturę oraz relacje
syntaktyczne zachodzące między nimi, znajduje się tabeli 2., gdzie został
podany fragment wyniku analizy składniowej.

Tab. 2. Fragment opisu elementów zdania i relacji syntaktycznych dla
zdania przykładowego

Na podstawie tych wyników można ustalić, że schemat zdania wej-
ściowego ma postać przedstawioną na rys. 2.

MIESZK AĆ
orzeczen ie

G D ZIE
okoliczn ik

MAMA
podmiot

?

TWÓ J
przydaw ka

Pole 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Znak Typ GS Znak
GS

Stopień
zanurz.

Liczba
elem

Lista
elem.

Element
główny

Numer
główny

Model
GS

Funkcja Cechy
GS

Lista SynR

1. S S1 0 4 AG2,
NG4,
AG3,
VG2

VG2 4 1,- zdanie — SynR=#predykat(VG2,S1),
SynR=#podmiot(NG4,VG2)

2. AG AG2 1 1 AG1 AG1 1 — — — —

3. — 1 3 1 Gdzie GDZIE 1 — — — —

4. NG NG4 1 1 NG2 NG2 1 — #podmiot 211 #podmiot(NG4,VG3)

5. NG NG2 2 2 4,5 5 2 — — 211 #uzgodn(4,5)

6. 21 4 3 1 twoja TWÓJ 1 — — — —

7. 1 5 3 1 mama MAMA 1 — — — —

8. AG AG3 1 1 ZPK1 ZPK1 1 — — ZPK —

9. ZPK 6 3 1 ? ? 1 — — — —

10. VG VG2 1 1 VG1 VG1 1 1,— #predykat 1131 #podmiot(NG4,VG2)

11. 4 3 3 1 mieszka MIESZKAĆ 1 — — — —

Rys. 2. Struktura zdania wejściowego
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(3) Niech będzie P – podmiotem, V – orzeczeniem, A – okolicznikiem.
Zdanie wyjściowe w danym przypadku ma schemat:

P + V + A
(4) Zdanie wyjściowe może mieć zatem postać:

mama twój mieszkać gdzie
(5) Zdanie wyjściowe w postaci gestogramowej przedstawia tab. 3 (każ-

dy wyraz zapisany w osobnym wierszu); zapis powstał w wyniku skopio-
wania odpowiednich haseł słownika.

PUz:35td+;35tp+ MAMA

PT:35kIII TWÓJ

PB:35tp+ MIESZKAĆ

L5..P5:11k.VIII” GDZIE

Tab.3. Zapis gestogramowy zdania wyjściowego

(6) Sekwencję gestów odpowiadających tej wypowiedzi ilustruje rys. 313.

Rys. 3. Sekwencja gestów zdania wyjściowego

8. Zakończenie
Prace nad translacją z języka fonicznego w wersji tekstowej na język

migowy zostały podjęte na przełomie lat 1997 i 1998. W kończącym się
roku 1998 koncentrowały się one głównie wokół zagadnień translacji na
poziomie tekstowo-symbolicznym. Uzyskane dotąd wyniki są zachęcające.

13 J.K. Hendzel, Słownik polskiego języka miganego, Olsztyn 1995.
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W roku 1999, zgodnie z harmonogramem, spodziewamy się pierwszych
efektów prac nad fragmentem systemu odpowiedzialnym za prezentację
wizualną gestów i zarazem pierwszej konfrontacji prototypu systemu z
rzeczywistym użytkownikiem. Mamy nadzieję, że konfrontacja zakończy
się pomyślnie.

Nina Suszczańska
Przemysław Szmal

Bogdan Szczepankowski

Dr inż. Nina Suszczańska jest adiunktem w Instytucie Informatyki
Politechniki Śląskiej. W pracy naukowej zajmuje się lingwistyką
komputerową. Od trzech lat interesuje się głównie zagadnieniami
przetwarzania języka polskiego, a także semantyką składni. Jest  autorką
programu analizy składniowej w języku polskim.

Dr inż. Przemysław Szmal jest kierownikiem Zakładu Oprogramowania
Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest specjalistą| w  zakresie kon-
strukcji kompilatorów, języków programowania i inżynierii
programowania. Od 1989 zajmuje się zagadnieniami wizualizacji i  animacji
algorytmów i programów. Najważniejsze prowadzone projekty:  systemy
wizualizacji algorytmów SANAL (1989-1996) i WinSANAL (1996- 1998),
system programowania w języku Modula-2 dla komputera ICL 1900/
GEORGE 3 (1984-1986).

Dr Bogdan Szczepankowski jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki
Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz dyrektorem
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
w  Warszawie. Jest autorem dużej liczby artykułów i książek nt. języka
migowego, wyróżniony m.in. za wideokasetę do nauki mowy dla głuchych
Rozumiem i mówię.
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

Ranga współczesnych mediów w rozwijaniu umiejętności posługiwania
się językiem polskim jako obcym jest zagadnieniem dość często podejmo-
wanym przez opracowania z zakresu glottodydaktyki. Piszący na ogół
zgodnie podkreślają, że młode pokolenie schyłku dwudziestego stulecia na
co dzień korzysta ze współczesnych środków przekazu informacji, a więc
obcuje z wiedzą prezentowaną nie tylko za pomocą kanału werbalnego, ale
również obrazu i zapisu dźwiękowego, wspomagających słowo mówione1.

Warto zatem postawić pytanie, w jakim stopniu stwierdzenie powyższe
przystaje do realiów pracy w szkole polonijnej w USA, a więc kraju o naj-
liczniejszej populacji posiadającej polskie korzenie.

Próbę zasygnalizowania odpowiedzi na to pytanie podejmuję w niniej-
szym wystąpieniu, przedstawiając kolejno:

1. zakres znaczeniowy pojęcia „media”,
2. charakterystykę realiów pracy szkół polonijnych na obszarze Metro-

-Detroit,
3. typy przekazów medialnych stosowanych przez nauczycieli polo-

nijnych.

Wojciech Pelczar

Multimedia w procesie nauczania jêzyka polskiego
w szkole polonijnej na obszarze metropolii Detroit

1 Por. J. Brzeziński, Pomoce i środki audiowizualne w nauczaniu języków ob-
cych, Warszawa 1980, s. 11.



74 POSTSCRIPTUM 27-29

I. Pojęcie mediów w literaturze pedagogicznej
Koncepcja kształcenia medialnego powstała w poznańskim ośrodku na-

ukowym. Jej autor, Wacław Strykowski, poprzez kształcenie to rozumie
„[...] strategię realizacji procesu nauczania – uczenia się opartą na komplek-
sowym wykorzystaniu funkcjonalnie dobranych prostych (konwencjonal-
nych) i złożonych (nowoczesnych i technicznych) środków dydaktycznych
(mediów)”2.

Zdaniem Sylwii Biesagi w procesie nauczania języka polskiego jako
obcego taka właśnie sytuacja istnieje w placówkach detroickich, najczęstsze
zastosowania mają – obok tekstów pisanych – media wizualne, a więc ry-
sunki, ilustracje, reprodukcje dzieł sztuki, media audialne – programy radio-
we bezpośredniego odbioru, zapisy magnetofonowe, media audiowizualne
– nagrania wideo. Przywołana autorka słusznie zauważa, że radio, magne-
tofon, wideo służą z reguły jedynie do prezentacji materiału językowego,
bowiem uczący się tylko odbiera bodźce słuchowe, wzrokowe i wzrokowo-
słuchowe, nie biorąc udziału w procesie komunikacji. Mankamentowi temu
zapobiega użycie programów komputerowych, wprowadzających do na-
uczania, tak przecież nieodzowny, element interakcji3.

II. Charakterystyka realiów pracy szkół polonijnych w Detroit
Prezentację przekazów dominujących w praktyce polonijnych placówek

oświatowych na terenie Metro-Detroit wypada poprzedzić krótką choćby
charakterystyką realiów ich funkcjonowania. Żadna spośród trzech istnie-
jących tam szkół nie posiada własnego lokalu. Placówka w Hamtramck ko-
rzysta z pomieszczeń amerykańskiej public school, szkoła w Sterling
Heights prowadzi lekcje w budynku należącym do parafii, zaś placówka
w Orchard Lake wynajmuje salę w Polonijnych Zakładach Naukowych.
Fakt nieposiadania własnego lokalu nie pozostaje zapewne bez wpływu na
możliwość wykorzystania przekazów medialnych, tym bardziej, że dzia-
łalność szkół finansowana jest wyłącznie przez rodziców.

Placówka w Orchard Lake, której pracę poznałem bliżej podczas stażu
we wspomnianych Zakładach Naukowych, jest najmłodszą ze szkół i naj-
mniejszą. Powstała na początku lat dziewięćdziesiątych i zatrudniała przed
trzema laty jedną nauczycielkę. Jej wychowankowie, mieszczący się w prze-
dziale wiekowym od siedmiu do piętnastu lat, to z reguły pokolenie

2 W. Strykowski, Kształcenie multimedialne w pracy szkoły, „Edukacja Me-
dialna” 1997, nr 3.

3 Por. S. Biesaga, Rola audiowizualnych pomocy dydaktycznych w promocji
języka i kultury polskiej, [w:] Promocja języka i kultury polskiej w świecie, red. J.
Mazur, Lublin 1998.
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urodzone już za oceanem, w domu i w szkole amerykańskiej zazwyczaj
nie posługujące się językiem polskim, który, podobnie jak nasza kultura i
historia, jest dla niego równie odległy, jak język każdego innego kraju. Za-
jęcia prowadzone są raz w tygodniu na dwóch poziomach, określanych stop-
niem zaawansowania językowego. I tak poziom niższy obejmuje uczniów
uczęszczających do szkoły maksimum trzy lata, poziom wyższy to
uczniowie pozostali. Procentowo wychowankowie reprezentujący poziom
niższy stanowili w roku 1995, kiedy to miałem możność zapoznania się z
działalnością szkoły, około 70% ogólnej liczby uczniów. Fakt ten, jak się
nieco później przekonamy, w znacznym stopniu warunkował typy przeka-
zów medialnych stosowanych na lekcjach, których dobór, siłą rzeczy, mu-
siał uwzględniać poziom językowych kompetencji dzieci.

III. Typy przekazów stosowanych w praktyce dydaktycznej szkoły
w Orchard Lake

Jak już uprzednio wspomniałem, przewaga uczniów o stosunkowo
skromnym poziomie zaawansowania językowego ograniczała nieco moż-
liwości użycia na lekcjach określonych typów mediów. Drugim czynnikiem
były tu sygnalizowane wcześniej realia finansowe placówki, nie korzysta-
jącej ani z funduszy stanowych, ani federalnych. Nim kwestia ta zostanie
przedstawiona nieco szerzej, warto zaprezentować miejsce interesujących
nas przekazów w niektórych publikacjach wydawanych przez Komisję
Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Zrzeszenia Nauczycieli
Polskich w Ameryce. Pierwsza z wymienionych instytucji sygnuje „Głos
Nauczyciela”. W każdym numerze tego kwartalnika zamieszczona jest in-
formacja o podręcznikach i – termin oryginalny – pomocach naukowych
proponowanych przez Zrzeszenie polonijnym placówkom oświatowym. W
ofercie tej, obok map Polski, programów nauczania, znajdujemy kasety au-
dio zawierające nagrania bajek i legend polskich. Są to, między innymi,
„Jaś i Małgosia”, „Bazyliszek”, „Złota kaczka”, „Legenda wiślana”. Grupę
przekazów wizualnych reprezentują wyłącznie przezrocza ukazujące krainy
geograficzne Polski. W ofercie nie spotykamy ani przezroczy, ani plansz
o tematyce ściśle polonistycznej. Przekaz wizualny, choć termin ten ze
względów oczywistych nie jest w tym przypadku zbytnio precyzyjny, re-
prezentują komiksy zawierające polskie legendy – „0 smoku wawelskim i
królowej Wandzie”, „0 Popielu i myszach”, „0 Piaście Kołodzieju”.

Należy mieć nadzieję, że ofertę tę rozszerzono po roku 1995.
Również „Program nauczania dla polskich szkół sobotnich” wydany

przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zawiera szereg infor-
macji o przekazach medialnych, przy czym są one elementem składowym
zarówno „Uwag wstępnych”, poprzedzających program każdej klasy, jak i
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konkretnych haseł programowych. Dla przykładu, program klasy II wśród
„pomocy naukowych” wymienia: obrazki, przezrocza, płyty, taśmy, alfabet
ruchomy, bajki, legendy4. Z kolei w tak zwanej „lekturze domowej” pro-
gram klasy IV sugeruje poznanie „Pinokia” Collodiego nagranego na płycie
gramofonowej lub taśmie magnetofonowej5. W klasach starszych, od piątej
począwszy, program zaleca wykorzystanie również reprodukcji malarstwa,
widokówek z Polski oraz obrazków prezentujących polską sztukę ludową6.

Analiza haseł programowych pozwala nieco bliżej określić typy i rolę
dydaktyczną przekazów medialnych. Można tu mówić o pewnej prawid-
łowości, związanej ze stopniem zaawansowania językowego uczniów, ros-
nącego w kolejnych latach nauki w szkole polonijnej. W klasach I-IV domi-
nują przekazy wzrokowe, najczęściej w postaci ilustracji zamieszczanych
w podręcznikach, natomiast od klasy V program przewiduje stopniowe
wprowadzanie fonogramów, bowiem zaleca się tu słuchanie wzorowego
czytania i recytacji – z płyt, taśmy, przez radio7. Przekazy audiowizualne
pojawiają się w zasadzie w klasie VIII, ponieważ program stwierdza, że
wskazane jest wykorzystywanie – między innymi reportaży w telewizji i
filmów8.

Rolę przekazów wizualnych w młodszych klasach szkół polonijnych
można zobrazować bardziej szczegółowo, przywołując kilka wybranych dy-
rektyw programowych. I tak w klasie III przewidziano temat: Miasta pol-
skie – Kraków dawna stolica Polski, Wiąże się z nim „rozwój umiejętności
mówienia – opisywanie obrazków Krakowa wraz z wyjaśnianiem niezro-
zumiałych wyrazów” oraz ćwiczenia w pisaniu, polegające na układaniu
zdań z wyrazami: „Kraków”, „Wisła”, „Barbakan”, „Sukiennice”, „hejnał”,
„kościół Mariacki”9. Z kolei w klasie IV tematyka powyższa wiąże się –
między innymi – z Warszawą. W przypadku rozwoju umiejętności wypo-
wiadania się program zakłada „omawianie ilustracji przedstawiających sto-
licę z czasów wojny i teraźniejszych [...]”, a ćwiczenie to ma polegać na
[...] opisie obrazka ze strony 145” podręcznika10. Program klasy VIII, zamy-
kającej w zasadzie edukację w szkole polonijnej (do gimnazjum decyduje

4 Por. Program nauczania dla polskich szkół sobotnich, Zrzeszenie Nauczy-
cieli Polskich w Ameryce, Chicago 1984, s. 15.

5 Por. Program nauczania..., s. 29.
6 Por, Program nauczania..., s. 43.
7 Por. Program nauczania..., s. 44.
8 Por. Program nauczania..., s. 67.
9 Por. Program nauczania..., s. 26.
10 Por. Program nauczania..., s. 37.
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się uczęszczać tylko część jej absolwentów), sugeruje przy okazji ćwiczeń
w mówieniu i pisaniu przygotowanie łatwych rozprawek związanych nie
tylko z lekturą, ale też z wysłuchaną audycją radiową, obejrzanym filmem
i programem telewizyjnym11. Przykłady można by mnożyć.

Przejdźmy obecnie do nieco szerszego przedstawienia miejsca mediów
w praktyce placówki w Orchard Lake. Pytanie podstawowe, jakie się tu
nasuwa, nawiązujące naturalną koleją rzeczy do zaprezentowanych powy-
żej wybranych przykładów treści kształcenia, dotyczy związku dyrektyw
programu chicagowskiego z rzeczywistością dydaktyczną szkoły michi-
gańskiej. Wypada stwierdzić, że zważywszy na niezbyt wysoki poziom
językowych kompetencji uczniów, na dobrą sprawę stojących w roku 1995
u progu edukacji w zakresie języka polskiego, program chicagowski przy-
staje do realiów pracy w szkole w Orchard Lake w stopniu stosunkowo
skromnym. Fakt ten pozwala więc określić dominujący typ przekazów sto-
sowanych tu na lekcjach. Są to przede wszystkim różnego rodzaju ma-
teriały wzrokowe, czyli plansze dużego formatu, ilustracje w podręczni-
kach, pozapodręcznikowe obrazki małego formatu na podłożu nieprzez-
roczystym – służące głównie do wprowadzania nowego słownictwa, uka-
zywania zależności przestrzennych między przedmiotami widniejącymi na
obrazku (co sprzyja poznawaniu przyimków), wprowadzania problemów
gramatycznych i ortograficznych. Oto kilka przykładów zastosowania ma-
teriałów wizualnych, będących wynikiem obserwacji zajęć dydaktycznych
w szkole w Orchard Lake. Tematem pierwszej z lekcji było użycie rze-
czownika w bierniku. Nauczycielka założyła, iż czynny słownik ucznia
wzbogaci się o nowe wyrazy: samochód, samolot, statek, rower, motocykl.
Jak można wywnioskować, celem zajęć było też zgromadzenie słów odno-
szących się do ciągu tematycznego „podróżowanie”; cel kolejny to pozna-
nie konstrukcji zdaniowych: Co ja mam? Co ty masz? Co ma ona, ono?

Materiałem dydaktycznym wprowadzonym przez nauczycielkę były
plansze dużego formatu, zawierające rysunki wymienionych uprzednio
środków lokomocji oraz obrazki, również wielkoformatowe, przedstawia-
jące osoby, przy czym każdej z nich towarzyszył jeden z pojazdów.

Przebieg lekcji:
1. Wskazywanie przez nauczycielkę pojazdów na planszy i formuło-

wanie przy każdym z nich pytania: „Co to jest?”. Początkowo prowadząca
podpowiadała dzieciom polskie nazwy wskazywanych środków lokomocji,
te zaś powtarzały stosowne określenie, które było zapisywane przez nią na
tablicy.

11 Por. Program nauczania..., s. 71.
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2. Ponowne formułowanie pytania: „Co to jest?” – i egzekwowanie od-
powiedzi pełnym zdaniem.

3. Odsłonięcie kolejnej planszy, na której obok pojazdów umieszczono
osoby reprezentujące członków rodziny ojca, matkę, siostrę, brata, Prowa-
dząca, wskazując na kolejne obrazki, mówiła, dla przykładu: „Tata ma
samochód, siostra ma rower” itd. Dzieci powtarzały chórem każde ze zdań,
zapisując je później na tablicy i do zeszytu.

4. Rozdanie uczniom obrazków małego formatu, na których widniały
przedmioty poznane na lekcjach wcześniejszych – były to: książka, łyżwy,
sanki, narty, piłka, komputer, lalka. Nauczycielka, podchodząc do każdego
stolika, formułowała pytanie: „Co ty masz?” i sama na nie odpowiadała,
Następnie dzieci powtarzały za nauczycielką pytanie oraz odpowiedź, po
czym prowadziły między sobą dialog, posługując się poznanymi pytaniami
i nazwami przedmiotów na rysunku.

5. Dalsze ćwiczenia w stawianiu pytań i formułowaniu odpowiedzi po-
legały na sporządzaniu przez uczniów rysunków przedmiotów, których pol-
ską nazwę opanowały na wcześniejszych lekcjach i stawianiu sobie pytań
oraz udzielaniu odpowiedzi.

Na lekcji tej – jak widzimy – wprowadzono rzeczownik w bierniku
(terminu tego jednak, co zrozumiałe, nie użyto) i ćwiczono zastosowanie
go w prostych zdaniach. Poznawanie nowych słów i używanie ich w łat-
wych pytaniach i odpowiedziach zostało wsparte ilustracjami na planszach,
które w prezentowanej lekcji pełniły funkcję poznawczą i kształcącą.

Tematem innej lekcji, na której zastosowano przekaz wzrokowy, było
„rozwijanie zdań”; wyraz do zapamiętania to „zaimek pytający”.

Oto jej przebieg:
1. Umieszczenie na tablicy rysunku chłopca, na którego koszulce wid-

niało imię – Janek i sformułowanie pytania: „Kto to?”. Po udzieleniu odpo-
wiedzi przez klasę na tablicy umieszczono jeden prostokątny pasek z imie-
niem chłopca.

2. Ukazanie rysunku, na którym Janek spogląda zza szyby jadącego
samochodu i sformułowanie przez prowadzącą pytania: „Co robi Janek?”
Po udzieleniu przez dzieci odpowiedzi: „Janek jedzie”, na tablicy pojawiły
się dwa paski, zawierające wypowiedziane zdanie.

3. Postawienie kolejnego pytania: „Czym jedzie Janek?” – odpowiedzi:
„Janek jedzie samochodem”, towarzyszyły trzy paski ze stosownymi wyra-
zami. Dalsze rysunki, służące do formułowania pytań i odpowiedzi, przed-
stawiały kolejno: drogowskaz z napisem „Warszawa”, afisz, na którym syl-
wetce piłkarza towarzyszył napis: „Polska – USA”, wreszcie kartkę z kalen-
darza z datą „6 czerwca, sobota”, W rezultacie dołączone do pytań paski z
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odpowiedziami rozwinęły początkowy rzeczownik „Janek” w zdanie: „Ja-
nek jedzie samochodem do Warszawy na mecz w sobotę”.

4. Samodzielne ćwiczenia – stanowiły kolejne ogniwo lekcji. Ucznio-
wie, wykorzystując poznaną strukturę składniową, zmieniając tylko po-
szczególne wyrazy, samodzielnie układali zdania i wprowadzające je py-
tania. Pewną pomoc stanowiły rozdane klasie nowe rysunki sugerujące od-
powiedź.

5. Układanie przez uczniów prostego dialogu z użyciem pytań i łatwych
odpowiedzi – typu: „Gdzie ty idziesz? – Do szkoły”. Swoje propozycje
dzieci zapisywały na tablicy i w zeszytach.

Trzeci przykład wiąże się z dość trudnym dla ucznia szkoły polonijnej
problemem oznaczania spółgłosek miękkich. Nauczycielka posłużyła się
planszą z obrazkami przedstawiającymi ludzi i zwierzęta, których polskie
odpowiedniki wyrazowe zawierają spółgłoski miękkie oznaczane kreseczką
lub za pomocą litery „i”. Pod każdym z rysunków umieszczono kratki w
liczbie odpowiadającej ilości wymawianych głosek. Kratki, w które nale-
żało wpisywać głoski miękkie, widniejące zresztą obok każdego rysunku,
miały szerokość zależną od typu zmiękczenia. I tak, dla przykładu, kratka
dla „zi-” w „ziarno” była dwukrotnie szersza od „-ń” w wyrazie „koń”.
Należy dodać, iż kratki dla głosek twardych miały jednakową szerokość.

Uczniowie ćwiczyli zapis, uzupełniając brakujące głoski, co pozwoliło
im w znacznym stopniu samodzielnie ustalić sposób oznaczania w piśmie
miękkości, a ilustracje i schematy (puste kratki), sugerując kształt zapisu,
czynność tę ułatwiały.

Skoncentrowałem się dotąd na prezentacji sposobów wykorzystania na
lekcjach obrazów statycznych. Nie znaczy to, oczywiście, że w szkole w
Orchard Lake nie stosowano innych typów przekazu. Nauczycielka sięgała
bowiem po fonogramy (kasety magnetofonowe) zawierające wierszyki, pio-
senki, scenki dialogowe. Nagrano na nie również pytania, na które odpowia-
dali uczniowie. Po odtworzeniu takiego pytania prowadząca zatrzymywała
magnetofon, a dzieci formułowały odpowiedź, po czym porównywano ją
z wersją nagraną na taśmie. Magnetofon służył również do rejestracji wypo-
wiedzi uczniów, zwłaszcza gdy chodziło o artykulację zespołów głosek
szczelinowych i zwarto-szczelinowych. Wypowiedź dziecka porównywano
z wzorcem prezentowanym przez nauczycielkę lub nagranym.

Mówiąc o wykorzystaniu zapisów fonograficznych w praktyce eduka-
cyjnej szkół polonijnych, warto przytoczyć opinię nauczycielki jednej z
placówek chicagowskich, która tak określa walory tego typu przekazów:
„nasz program nie uwzględnia lekcji śpiewu, ale urozmaicanie lekcji mu-
zyką i śpiewem czyni nasze lekcje strawniejsze i przyjemniejsze. Dzieci
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wychodzą z nich radosne, roześmiane i często nucą jakiś motyw muzyczny
w drodze do domu”12.

Przekazy audiowizualne, a mówiąc dokładniej – film, również pojawiły
się na hospitowanych zajęciach. Fakt ten miał miejsce na uroczystej lekcji
kończącej rok szkolny, kiedy to odtworzono z kasety wideo kilka polskich
bajek, w tym polski dziecięcy przebój wszech czasów „Bolka i Lolka”.

Przedstawione w tym referacie wybrane przykłady zastosowania me-
diów na lekcjach w szkole polonijnej jedynie sygnalizują to ważne zagad-
nienie, co wynika ze stosunkowo skromnego zasięgu obserwacji, obejmu-
jącej jedną zaledwie placówkę. Wnioski bardziej kompletne, a więc i bar-
dziej dla interesującej nas kwestii reprezentatywne, dałaby hospitacja oświa-
ty chicagowskiej, liczącej w roku 1995 osiemnaście szkół polonijnych.

Wojciech Pelczar

12 M. Pawlusiewicz, „Moderato cantabile” na lekcjach polskich szkół sobot-
nich, czyli pełne, bogate kształcenie osobowości dziecka, „Głos Nauczyciela” 1995,
nr 1.

Dr Wojciech Pelczar pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Zajmuje się dydaktyką nauczania
języka polskiego, a w szczególności zastosowaniem mediów do szkolnej
edukacji literackiej. Jest autorem około 50 publikacji naukowych z tego
zakresu.
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zagad-
nień związanych z problemem automatycznego rozpoznawania mowy.
W artykule skupiono się na technikach automatycznego rozpoznawania
i rozumienia mowy.

1. Wprowadzenie
W Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach od

kilku lat prowadzone są badania nad wytwarzaniem mowy syntetycz-
nej. Prace w tym zakresie pozwoliły zauważyć, że aby wytwarzać
mowę syntetyczną dobrej jakości, trzeba zdawać sobie sprawę z
tego, jakie elementy sygnału mowy odpowiedzialne są za przenoszenie
informacji i jej subiektywny odbiór przez słuchacza. Obecnie prace
skupiły się na tym problemie. Równolegle prowadzone są prace nad
systemem rozpoznawania i rozumienia mowy. Wyniki prowadzonych
badań pozwolą na optymalizację oraz minimalizację zestawu cech
używanych w procesie rozpoznawania.

W ostatnich dziesięcioleciach automatyczne rozpoznawanie obra-
zów zajęło ważne miejsce w wielu dziedzinach nauki i techniki.
Wystarczy wymienić zastosowanie tej dziedziny do rozpoznawania
znaków drukowanych i pisanych, rozpoznawania i wykrywania celów,
do automatycznej identyfikacji twarzy, odcisków palców lub tęczówki

Piotr K³osowski, Jacek Izydorczyk

Automatyczne rozpoznawanie mowy
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oka ludzkiego. Oprócz wyżej wymienionych zastosowań, ważne zna-
czenie ma wykorzystanie metod automatycznego rozpoznawania obra-
zów w automatycznym rozpoznawaniu mowy. Można wówczas nazwać
to zagadnienie automatycznym rozpoznawaniem obrazów akustycz-
nych sygnału mowy.

2. Automatyczne rozpoznawanie mowy
Automatyczne rozpoznawanie mowy należy do wspólnej grupy badań

objętych nazwą „analiza i przetwarzanie mowy”. Badania te obejmują
również automatyczne rozpoznawanie głosów, syntezę mowy, techniczną
analizę mowy oraz akustyczną diagnostykę i terapię narządu głosu.

Zapotrzebowanie i rozwój systemów automatycznego rozpoznawania
mowy zbiega się z rozwojem skomplikowanych, w tym głównie w
sensie sterowania, maszyn i urządzeń. Wprowadzanie informacji do
maszyny za pośrednictwem głosu okazało się, w porównaniu z innymi
sposobami, najbardziej efektywną i najwygodniejszą formą komunikacji
człowiek-maszyna.

Układy do sterowania urządzeń i maszyn głosem mają następujące
zalety:

1. Sterowanie głosem może być realizowane znacznie szybciej niż za
pośrednictwem np. klawiatury alfanumerycznej. Szybkość komunikowania
się operatora sprzętu cyfrowego za pośrednictwem klawiatury nie przekra-
cza około 0,5 słowa na sekundę. Szybkość pisania na maszynie przez profe-
sjonalną maszynistkę wynosi około 1,5-2,5 słów/s. Jednocześnie sponta-
niczna mowa przebiega ze średnią szybkością od 2-3,6 słów/s.

2. Przekazywanie informacji do maszyny za pomocą sygnału mowy
umożliwia zwolnienie rąk operatora, które mogą równocześnie być wyko-
rzystywane do manipulowania innymi układami sterowania lub wprowa-
dzania danych.

3. Przekazywanie informacji głosem może mieć miejsce w różnych nie-
typowych sytuacjach i położeniach operatora (np. pod wodą).

4. Czas reakcji głosowej jest znacznie krótszy niż reakcji ruchowej,
co pozwoliłoby na wykorzystanie sterowania głosem tam, gdzie wymagane
jest szybkie sterowanie lub błyskawiczne wyłączenie układu na skutek za-
istniałego niebezpieczeństwa lub zagrożenia.

5. Układy sterowania głosem pozwoliłyby w znacznym stopniu zła-
godzić skutki kalectwa ludzi, objawiającego się ograniczeniem zdolności
ruchowych rąk lub nóg, dzięki możliwości sterowania manipulatorami lub
wózkami inwalidzkimi.

6. Sterowanie głosem nie wymaga od operatora specjalnego przygo-
towania ani też treningu.
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Najważniejszym kryterium pozwalającym na zróżnicowanie systemów
rozpoznawania mowy jest forma sygnału mowy. W tym zakresie wyróż-
niamy systemy: rozpoznawania ograniczonego zbioru izolowanych jed-
nostek języka (np. wyrazów) oraz rozpoznawania mowy ciągłej. Drugim
ważnym kryterium jest liczba użytkowników systemu (tzw. operatorów).
Wzrost liczby potencjalnych użytkowników powoduje konieczność stwo-
rzenia bardziej złożonego i kosztownego systemu. Sposób przesyłania infor-
macji od nadawcy do urządzenia rozpoznającego obejmuje takie cechy jak:
pojemność informacyjna kanału (pasmo częstotliwości, dynamika), rodzaj
zakłóceń itp. Słownik systemu rozpoznawania może obejmować różne wiel-
kości, począwszy od kilku do kilkuset lub nawet kilku tysięcy wyrazów.
Ograniczenia syntaktyczne mogą być ograniczeniami prostymi, takimi, w
których reguła następstwa jednego słowa (lub innej jednostki językowej)
jest uwarunkowana znaczeniem poprzedniego (teoria procesów Markowa)
oraz ograniczeniami złożonymi związanymi ze strukturą fraz. Gramatyki
te dopuszczają istnienie wyrażeń z dość dowolną strukturą. Ograniczenia
semantyczne określają, jakie wyrażenia i ciągi słów mają sens w łączności
człowieka z maszyną. Konkretne zastosowania implikują ograniczenia, któ-
re pozwalają wykluczyć z rozpoznawania te ciągi słów, które nie mają zna-
czenia w danej sytuacji. Systemy złożone powinny charakteryzować się
możliwościami modyfikacji, przez co należy rozumieć modyfikacje odno-
szące się zarówno do języka, jak i do struktury systemu.

3. Systemy rozpoznawania i rozumienia mowy
Z punktu widzenia zakresu zastosowań oraz charakterystyk danych

wejściowych systemy rozpoznawania mowy można podzielić na kilka
kategorii. Propozycję takiego podziału za Reddym1 przedstawiono w
tabeli nr 1.

Głównym wyróżnikiem podziału i złożoności systemu rozpoznawania
mowy jest to, czy sygnał mowy reprezentuje pojedyncze izolowane słowa,
czy jest sygnałem mowy ciągłej. W mowie ciągłej jednym z podstawowych
zagadnień jest trudność w określeniu początków i końców słów lub innej
jednostki znaczeniowej, np. frazy lub zdania. Systemy rozpoznawania poje-
dynczych słów nie borykają się z tym problemem, gdyż poszczególne słowa
są oddzielane pauzami. Systemy rozpoznawania izolowanych słów są naj-
prostszymi systemami rozpoznawania w słowniku od kilku do kilkunastu
słów. Słowa te najczęściej reprezentują zbiór cyfr, pojedyncze rozkazy ope-
ratorskie oraz nazwy operacji arytmetycznych.

1 D. Reddy, Speech recognition by machine: a review, „Proceedings of the
IEEE”, April 1976, Vol. 64, No 4.
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Tab. 1. Podział systemów rozpoznawania mowy

W systemach ograniczonego rozpoznawania mowy zakłada się, że syg-
nał mowy nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji wystarczających
do bezpośredniego rozpoznania komunikatu. Z tego względu stosuje się
w pewnym stopniu dodatkowe informacje językowe, które wraz z ograni-
czonym słownikiem oraz warunkami odnośnie sposobu wypowiadania
komunikatów przez operatora powinny zapewnić wystarczającą skutecz-
ność systemu.

Systemy ograniczonego rozpoznawania i rozumienia mowy korzystają
z wszelkich możliwych dodatkowych informacji językowych umożliwia-
jących rozpoznanie i zrozumienie treści komunikatu. W systemach tego
typu nie jest ważne rozpoznanie każdego fonemu lub słowa. O skuteczności
systemu decyduje końcowy efekt rozpoznania komunikatu.

Systemy Forma
sygnału

Słownik Operatorzy Informacje
językowe

Otoczenie

Rozpoznawanie
izolowanych
słów

Pojedyncze
słowa

10–300 Współpracujący
z systemem

Ograniczone wy-
korzystanie dodat-
kowych informacji
językowych

Ograniczone
rozpoznawanie
mowy ciągłej

Mowa
ciągła

30–500 Współpracujący
z systemem

Ograniczone wy-
korzystanie dodat-
kowych informacji
językowych

Cichy
pokój

Ograniczone
rozpoznawanie
i rozumienie
mowy ciągłej

Mowa
ciągła

1000–
–2000

Nie współpracu-
jący z systemem

Wykorzystanie
informacji
językowych

Ograniczony
dyktafon

Mowa
ciągła

1000–
–10000

Współpracujący
z systemem

Pełne wykorzysta-
nie dodatkowych
informacji języ-
kowych

Cichy
pokój

Nieograniczone
rozpoznawanie
mowy ciągłej

Mowa
ciągła

Nieograni-
czony

Nie współpracu-
jący z systemem

Nie wykorzystuje
się

Cichy
pokój

Nieograniczone
rozumienie
mowy

Mowa
ciągła

Nieograni-
czony

Nie współpracu-
jący z systemem

Pełne wykorzysta-
nie dodatkowych
informacji języ-
kowych
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Systemy typu „ograniczony dyktafon” są systemami rozpoznawania o
słowniku dochodzącym do kilku tysięcy słów. Systemy te zakładają współ-
pracę operatora z systemem przy wyraźnej artykulacji w cichym pomiesz-
czeniu.

Systemy nieograniczonego rozpoznawania mowy ciągłej zakładają nie-
korzystanie z dodatkowych informacji lingwistycznych i z tego względu
ich realizacja wydaje się być najbardziej odległa. Uzupełnienie procedur
rozpoznawania, w systemach nieograniczonego rozpoznawania mowy, o
pełne informacje lingwistyczne pozwoli na realizację systemów pełnego
rozpoznawania i rozumienia mowy.

Istnieje kilka sposobów podejścia do projektowania systemów auto-
matycznego rozpoznawania mowy. Najważniejsze z nich to:

1. Podejście akustyczne polegające głównie na korzystaniu z para-
metrów fonetyczno-akustycznych służących do konstruowania obrazów i
wzorców, najczęściej w systemach probabilistycznych (rzadziej struktu-
ralnych).

2. Podejście oparte na znajomości wytwarzania mowy przez człowieka
polegające na analizie głównych procesów artykulacji poszczególnych jed-
nostek językowych.

3. Podejście oparte na bionicznej koncepcji rozpoznawania, czyli na
modelowaniu procesu rozpoznawania mowy przez człowieka.

4. Podejście uwypuklające proces rozumienia mowy na podstawie pew-
nych charakterystycznych cech prozodycznych ważnych dla rozpoznania,
jak np. transjenty (przejścia międzyfonemowe formantów), dźwięczność
(bezdźwięczność) spółgłosek, charakter zmian intonacji itp.

W realnych systemach automatycznego rozpoznawania mowy najczęś-
ciej mamy do czynienia z pewną kombinacją wymienionych czterech po-
dejść, z tym, że któreś z nich pełni zwykle funkcję dominującą. W więk-
szości poprawnie działających systemów automatycznego rozpoznawania
mowy mają zastosowanie dwa pierwsze podejścia. Podstawowe procesy
zachodzące w systemach automatycznego rozpoznawania oraz te, które
wchodzą w skład rozumienia mowy, pokazano na rysunku 1.

Podstawowym etapem jest analiza na poziomie akustycznym, w wy-
niku której następuje ekstrakcja parametrów akustycznych. Drugim pozio-
mem rozpoznawania jest poziom ekstrakcji fonetycznych charakterystyk
informacyjnych. Na podstawie analizy akustycznej następuje równoległe
wydzielanie charakterystyk prozodycznych, jak: intonacja, akcent, rytm,
które pozwalają na określenie głównych struktur lingwistycznych. Kolej-
nym poziomem jest segmentacja i klasyfikacja fonetyczna pozwalająca
na ustalenie określonych ciągów fonetycznych. Ciągi fonetyczne po-
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zwalają na realizację procedury porównania słów ze słowami ze słownika.
Hipotetyczne słowa (lub inne jednostki językowe) kończą proces roz-
poznawania.

Pierwszym poziomem rozpoczynającym etapy rozumienia jest analiza syn-
taktyczna, w wyniku której określone zostają struktury zdań. Zasadniczą rolę w

analizie syntaktycznej odgrywają parametry prozodyczne.
Wyższymi poziomami na etapie rozumienia mowy są

obróbka semantyczna oraz analiza pragmatyczna. Głów-
ną rolę w procesie rozumienia mo-
wy odgrywają informacje dodatko-
we związane z semantyką i prag-
matyką danego języka. W szcze-
gólności informacje te powinny
dotyczyć wykorzystywanego przez

system podzbioru języka.
Większość dotychczas

realizowanych systemów
rozpoznawania mowy była
(i jest nadal) projektowana
dla następujących zadań:

1. rozpoznawanie izo-
lowanych słów,

2. rozpoznawanie ogra-
niczonych ciągów izolowa-
nych słów,

3. rozpoznawania cią-
gów cyfr lub słów określo-

nego formatu,
4. wyszukiwanie i wydzielenie

kluczowych słów w kontekście,
5. ograniczone rozumienie

mowy (komunikatów),
6. rozpoznawanie mowy

ciągłej.

Rys. 1. Schemat blokowy procesu
rozpoznawania i rozumienia mowy

Analiza
akustyczna

Ekstrakcja
charakterystyk
fonetycznych

Wydzielenie
charakterystyk
prozodycznych

Segmentacja
i klasyfikacja
fonetyczna

Analiza
leksykalna

Analiza
syntaktyczna

Obróbka
semantyczna

Analiza
pragmatyczna

 Ujawnienie
parametrów

prozodycznych
dla struktur

lingwistycznych

Słownik,
informacje
leksykalne

Informacje
dodatkowe

Oczekiwana
reakcja systemu

4. Rozpoznawanie ograniczonego zbioru jednostek języka
Automatyczne rozpoznawanie ograniczonego zbioru jednostek języka

jest celem, jeśli dotyczy rozpoznawania słów lub stanowi podstawowy etap
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rozpoznawania, jeśli dotyczy rozpoznawania fonemów (alofonów), sylab
lub diafonów. Pod pojęciem „fonem” rozumieć należy zbiór alofonów, które
mają jednakowe funkcje i nie wywołają znaczeniowych rozróżnień w
obrębie danego języka. Pod pojęciem „diafon” lub „tranzem” będziemy
rozumieć taką jednostkę językową, która zawiera informację przejściową
od środka quasi-stacjonarnych odcinków pary samogłoska-spółgłoska lub
spółgłoska-samogłoska.

Duża część badań w zakresie automatycznego rozpoznawania mowy
jest ukierunkowana na rozpoznawanie izolowanych słów. Istnieją dwie dro-

Tab. 2. Zalety i wady stosowanych w systemach rozpoznawania podstawowych
jednostek językowych

Typ jednostki Zalety Wady

Alofon — stosunkowo wyraź nie różnią się
akustycznie,
— informacja o granicach między
słowami,
— małe wymagania dotyczące reguł
na niskich poziomach;

—  trudności w budowie środków
technicznych do wydzielania,
— zbyt duża liczba alofonów,
— większość  ma parametry zależne
od otoczenia;

Fonem — niewielka liczba klas,
— bezpośrednio występują w słow-
nikach (transkrypcja fonetyczna);

— są fonetycznie trudno rozpozna-
walne, potrzebne są dodatkowe re-
guły na niższych i wyższych pozio-
mach rozpoznawania;

Diafon — uwzględniona informacja o przej-
ściach międzyfonemowych,
— możliwość  uzyskania reguł koar-
tykulacyjnych;

— duża liczba diafonów,
— trudności ze stosowaniem dużej
liczby reguł fonologicznych;

Sylaba — łatwość  rozdziału,
— duża liczba reguł koartykulacyj-
nych,
— reguły fonologiczne zawierają wa-
runki odnośnie granic sylab;

— trudności dokładnego określenia
granicy,
— duża liczba sylab;

Słowo — zmniejsza się liczba poziomów
rozpoznawania.

— złożony zbiór wzorców klas w
przypadku dużych słowników,
— trudne do opisu w słownikach
reguły fonologiczne.

gi do urzeczywistnienia tego celu. Pierwsza polega na rozpoznawaniu bar-
dziej elementarnych jednostek językowych, a następnie porównaniu rozpoz-
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nanych ciągów tych jednostek ze słownikiem. Druga droga polega na
bezpośrednim opisie i rozpoznaniu określonego zbioru słów. W pierwszym
przypadku zbiór klas M tworzy przyjęty alfabet jednostek językowych (np.
dla języka polskiego M = 37 fonemów), w drugim natomiast liczba klas
równa jest liczebności słownika. Przyjęcie takiego lub innego alfabetu pod-
stawowych rozpoznawalnych jednostek języka (zbioru klas) implikuje ko-
nieczność uwzględnienia określonych zalet i wad. W tabeli nr 2 zestawiono
główne zalety i wady wykorzystania poszczególnych typów jednostek języ-
kowych jako podstawowych zbiorów rozpoznawanych klas. Rozpoznawa-
nie określonego zbioru jednostek języka takich jak fonemy, diafony czy
sylaby stanowi zwykle pierwszy poziom rozpoznawania w systemach auto-
matycznego rozpoznawania mowy. Rozpoznawanie tych podstawowych
jednostek językowych rozpoczęło szybko postępujący rozwój metod auto-
matycznego rozpoznawania mowy.

5. Wnioski
Rozpoznawanie obrazów, w szczególności obrazów akustycznych jest

procesem przetwarzania informacji, w której znajdują się pewne parametry
będące cechami charakterystycznymi, czyli obrazami rozpoznawanych
obiektów, w informację wyjściową zawierającą decyzję, do której klasy
należy zaliczyć rozpoznawany obraz. Rozpoznawanie obrazów akustycz-
nych realizowane jest w systemach rozpoznawania składających się z ukła-
du wprowadzania, przetwarzania i analizy informacji wejściowej; układu
przetwarzającego ciąg obrazów pierwotnych oraz innych informacji pomoc-
niczych w obrazy optymalne lub quasi-optymalne; a także klasyfikatora,
realizującego na podstawie specjalnych algorytmów procedury uczenia i
klasyfikacji obrazów. Złożoność procesu klasyfikacji jest uzależniona od
własności przestrzeni parametrów, przewidywanego prawdopodobieństwa
błędu rozpoznawania i zastosowanych algorytmów.

Piotr Kłosowski
Jacek Izydorczyk

Piotr Kłosowski i Jacek Izydorczyk są pracownikami Zakładu Tele-
komunikacji w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

Maciej Piasecki

Koncepcja obiektowego modelu znaczenia
polskiej frazy nominalnej

Artykuł przedstawia koncepcje modelu definiującego struktury repre-
zentacji znaczenia dla polskich fraz nominalnych. Szczególną uwagę po-
święcono zjawiskom: referencji, kwantyfikacji i generyczności. Prezentacja
modelu została poprzedzona krótkim przeglądem wybranych prac dotyczą-
cych tych zjawisk. Omówione zostało też unifikujące podejście Hessa do
referencji i kwantyfikacji.

Prezentowany model opiera się na pojęciach: klasy i obiektu, kwan-
tyfikatora uogólnionego oraz dynamicznego podejścia do znaczenia. Model
wprowadza również wielowymiarową przestrzeń możliwych znaczeń pol-
skich determinatorów. Proponowane rozwiązania zostały zilustrowane kil-
koma przykładami.

1. Wprowadzenie
Przebieg pracy programu dokonującego automatycznej analizy zna-

czenia tekstu zależy od sposobu wykorzystania wyników jego pracy oraz
przyjętych metod i narzędzi programistycznych. Jednak w każdym
przypadku konieczne jest na pewnym etapie pracy stworzenie struktur w
wybranym języku formalnym opisujących „znaczenie” (ściślej: informacje)
analizowanego tekstu. Tworzone struktury powinny wyczerpująco opisy-
wać całą informację zawartą w analizowanym tekście oraz umożliwiać
łatwe dalsze ich przetwarzanie. Ponadto, aby uprościć algorytm tworzenia
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struktur, powinny one być w pewien sposób zgodne z zastosowanymi
lingwistycznymi metodami opisu składni i semantyki rozpatrywanego
podzbioru języka.

Wyróżnione powyżej słowa wskazują na podstawowe cele, jakie należy
uwzględnić w konstruowaniu struktur reprezentacji znaczenia (SRZ), cele
niestety dość trudne do jednoczesnego zrealizowania. Wyczerpujący opis,
ze względu na bogactwo języka naturalnego, pociąga za sobą wzrost stopnia
skomplikowania struktur, natomiast uwzględnienie w ich konstrukcji wy-
mogów dalszego przetwarzania (czyli struktur danych i mechanizmów
wnioskowania) powoduje daleko idącą rozbieżność z istniejącymi lingwis-
tycznymi metodami opisu znaczenia języka naturalnego. Dla języka pol-
skiego ta ostatnia trudność jest szczególnie dokuczliwa, ponieważ w pra-
cach lingwistycznych dominuje podejście czysto opisowe do analizy zna-
czenia polskiej frazy nominalnej.

W prezentowanej tu pracy zostanie przedstawiona koncepcja formal-
nego modelu znaczenia polskiej frazy nominalnej (FN) definiującego SRZ.
Prezentowane tu rozwiązanie koncentruje się na tych aspektach znaczenia
FN, które bezpośrednio oddziałują na strukturę znaczenia całego zdania,
czyli kwantyfikacji i referencji. Mniejszą uwagę poświęcimy natomiast pro-
blemom semantyki leksykalnej oraz FN, w których nie mamy do czynienia
z kwantyfikacją po wyróżnialnych elementach, a następuje odwołanie do
substancji, czy też masy.

2. Tradycyjne podejścia do opisu polskiej grupy nominalnej
W lingwistyce anglosaskiej dyskusja nad kwantyfikacją i referencją w

obrębie FN wiąże się nieodłącznie z kategorią determinatorów, która w pol-
skiej tradycji lingwistycznej jest nieobecna. Jednak, gdy sięgniemy po moc-
no motywowany semantyką opis polskiej składni, jakim jest Gramatyka
współczesnego języka polskiego1, to zauważymy, że wyróżniane są w nim
następujące składniki FN:

1 Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, pod red. Z. Topoliń-
skiej, Warszawa 1984.

wykładniki re-
ferencji i oceny
ilościowej

wyrażenia predykatywne i ar-
gumentowe w funkcji atry-
butów

składnik konstytutywny grupy

grupa jądrowa

operator
referencyjny

operator numeryczny („leksem
kwantyfikujący”)

nazwa jednostki
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np. we frazie „tych dwóch nadzwyczaj młodych chłopców”:
— „tych” to operator referencji,
— „dwóch” – operator numeryczny,
— nazwa jednostki nie pojawia się,  ponieważ grupa jądrowa „nad-

zwyczaj młodych chłopców” odnosi się do wyróżnialnego elementu.
Mimo tak wyraźnie zarysowanej struktury FN Topolińska nie wprowadza

kategorii determinatora i poprzestaje na przypisaniu poszczególnych kategorii
składniowych czy też ich podzbiorów do poszczególnych pozycji. W dalszej
części pracy będziemy używali pojęcia „determinator” na oznaczenie
wszystkich leksemów, które mogą być użyte jako operator referencyjny lub
też numeryczny. Uzasadnieniem dla takiego kroku jest fakt, że wiele leksemów
w zależności od użycia może wystąpić na obydwu tych pozycjach. Ponadto,
jak to zostanie ujęte później w modelu, w znaczeniu determinatorów można
wyróżnić zarówno aspekt kwantyfikacji, jak i referencji.

Oprócz jawnych wykładników leksykalnych oraz niejawnego uwarun-
kowania kontekstem (własności frazy werbalnej oraz aspekty pragmatyczne
znaczenia) kwantyfikacja i referencja jest również wyrażana w sposób jaw-
ny poprzez pozycję FN w zdaniu. Upraszczając mocno to ostatnie zagad-
nienie, można przyjąć, że występowanie FN na czołowych pozycjach w zda-
niu czyni bardziej prawdopodobnym jej referencyjne lub też anaforyczne
użycie.

Oczywiście, działanie kwantyfikacji i referencji w obrębie FN można
w pełni analizować tylko w odniesieniu do konkretnego przypadku użycia
FN w zdaniu. Charakterystyczne dla lingwistyki jest katalogowanie typo-
wych użyć FN. Syntezę kilku różnych podejść do tego zagadnienia można
znaleźć w pracy Grzegorczykowej2. Zanim jednak zostanie przedstawiona
sama klasyfikacja, warto zatrzymać się nad leżącym u jej podstaw zało-
żeniem: „Informacja o odniesieniu użytego w zdaniu predykatu do obiektów
świata zewnętrznego nosi nazwę referencji lub, za tradycją logiczną, kwan-
tyfikacji”3.

Gdy porzucimy pierwszą i najprostszą interpretację tego stwierdzenia,
zgodnie z którą autorka identyfikuje ściśle kwantyfikację z referencją (z
pewnością nie jest to zgodne z ustaleniami logiki), dochodzimy do wniosku,
że wyraża ono przekonanie, iż kwantyfikacja i referencja to dwa bieguny
ciągłego spektrum znaczeń FN. Wydaje się jednak, że kwantyfikacja i refe-
rencja to mechanizmy językowe ujawniające się w znaczeniu FN, ale dzia-

2 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa
1995.

3 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie..., s. 121.



92 POSTSCRIPTUM 27-29

łające niezależnie obok siebie (chociaż nie wszystkie ich możliwe związki
są faktycznie przez język realizowane).

3. Klasyfikacja użyć polskich grup nominalnych
Tradycyjnie stosowanym narzędziem do modelowania znaczenia wyra-

żeń kwantyfikujących języka naturalnego są kwantyfikatory logiczne, np.
jakiś człowiek x człowiek(x) (kwantyfikator egzystencjalny) lub każda
książka y książka(y) (kwantyfikator uniwersalny). Narzędzie to jednak
jest bardzo niedoskonałe.

Po pierwsze, nie wszystkie kwantyfikatory języka naturalnego mogą
być wyrażone jako kombinacja jednego kwantyfikatora logicznego lub kilku
(np. „większość”, „niektórzy”, „kilku”).

Rozwiązaniem tu jest zastosowanie kwantyfikatora uogólnionego4 wraz
z rozszerzeniami tej teorii pozwalającymi np. formalnie ująć różnice po-
między znaczeniem dystrybutywnym a kolektywnym5.

Kilka dalszych kłopotliwych do modelowania przypadków użyć FN
można zauważyć po przeanalizowaniu klasyfikacji użyć polskich FN, którą
zaproponowała w cytowanej pracy Grzegorczykowa.

Klasyfikacja ta ma charakter syntetyczny i reprezentatywny dla stanu
badań w tej dziedzinie.

1. Szczegółowe – obiekt jest szczegółowy
1.1. Kryptonieokreślone – subiektywnie określone

„Powiedział mi o tym pewien pan”.
1.2. Nieokreślone (dla obu rozmówców)

„Jakiś człowiek przyniósł tę paczkę”.
1.3. Nieokreślone z ograniczeniami

„Zrobił to ktoś z uczniów. Ktoś inny odniósł paczkę”.
1.4. Nieokreślone bazujące na określonej klasie

„Daj klucze komukolwiek w pracowni”.
1.5. Wyznaczanie mniejszej części klasy

„Niektórzy ludzie są uczciwi”.
1.6. Kwantyfikujące logicznie (egzystencjalnie)

„Jakiś człowiek w tej chwili umiera”.
2. 0gólne

2.1. Kolektywnie kwantyfikujące
„Wszystkie książki leżały na podłodze”.

4 A. Mostowski, On Generalization of Quantifiers, „Fundamenta Mathemati-
cae” 1957; J. van der Does, Basic Quantifier Theory, [in:] J. van der Does, J. van
Eijck (ed.), Quantifiers, Logic and Language, CSLI Publications 1996.

5 J. van der Does, Applied Quantifier Logic, Amsterdam 1994.
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2.2. Dystrybutywnie kwantyfikujące
„Każda książka leżała na podłodze”.

2.3. Generyczne
„Indianie oswoili psa”.
„Słonie bywają używane jako zwierzęta juczne”.

3. Pośrednie (określony zbiór)
„Moje dzieci wyjechały na wakacje”.
„Wszyscy mieszkańcy Warszawy witali dostojnego gościa”.

Użycie 1.2 scharakteryzowane jako „kryptonieokreślone” nie może
być wymodelowane za pomocą kwantyfikatora egzystencjalnego, ponie-
waż dla nadawcy komunikatu obiekt jest ściśle wyznaczony. Nadawca
nie oczekuje od odbiorcy jednoznacznej identyfikacji obiektu, jak to się
dzieje w przypadku określonego użycia FN (np. „ten pan”). Kwanty-
fikator egzystencjalny zakłada w swoim działaniu dowolność w przy-
pisaniu wartości do zmiennej, wymaga jedynie dla prawdziwości for-
muły, aby istniało przynajmniej jedno skuteczne takie podstawienie.
Kolejna poważna trudność to użycie generyczne, które trudno w ogóle
rozpatrywać w kategoriach kwantyfikacji i referencji do konkretnych
bytów (zdania generyczne pozostają prawdziwe mimo istniejących wy-
jątków). Wyrażenia generyczne odnoszą się do jakichś prototypowych
okazów danego pojęcia. Podobne trudności można zaobserwować, anali-
zując atrybutywne użycie FN np. „Jan jest lekarzem”, gdzie „lekarzem”
wprowadza jedynie do wypowiedzi pewien zbiór cech charakteryzują-
cych Jana i nie może być scharakteryzowane ani jako określone, ani też
nieokreślone, przynajmniej w rozumieniu tych pojęć przyjętym w pol-
skiej literaturze6.

Podsumowując tę krótką analizę zagadnienia – wydaje się, że umiesz-
czenie znaczeń FN na jednej osi referencji (utożsamianej z kwantyfikacją)
nie pozwala na wyjaśnienie niektórych różnic znaczeniowych (np. jakiś/
pewien) oraz sytuuje część FN (generyczne, atrybutywne) w ogóle poza
możliwością wyjaśniania.

Rozwiązaniem wydaje się traktowanie kwantyfikacji i referencji jako
dwóch niezależnych zjawisk oraz wzbogacenie modelu o pewne dodatkowe
pojęcia. Ciekawą inspirację można znaleźć w pracy Hessa7.

6 Por. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia...; R. Grzegorczy-
kowa, Wprowadzenie...

7 M. Hess, Reference and Quantification in Discourse, nie publikowana praca
habilitacyjna, University of Zurich 1989.
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4. Unifikująca klasyfikacja Hessa
Hess wychodzi z dwóch fundamentalnych założeń:
l. Język naturalny jest postrzegany jako narzędzie do komunikowania

informacji (wiedzy), którą formalnie reprezentują SRZ konstruowane przez
odbiorcę.

2. Istnieje wiele czynników wpływających na ostateczne znaczenie FN,
każdy z tych czynników jest niezależny od pozostałych i posiada swój spe-
cyficzny zbiór możliwych wartości.

Przestrzeń możliwych znaczeń FN u Hessa jest przestrzenią wielowy-
miarową, gdzie jednak nie wszystkie potencjalnie możliwe kombinacje war-
tości poszczególnych czynników są realizowane w rzeczywistych użyciach
FN. Model Hessa został skonstruowany dla języka angielskiego, dlatego
też ilustrujące go przykłady zostaną podane w języku angielskim.

1) Zależność/niezależność fraz nominalnych
Określa czy dana FN, wyrażając liczebność elementów określonego ty-

pu (o którym decyduje składnik konstytutywny), zależy w swoim działaniu
(i w ostatecznej liczbie elementów) od innej FN danego zdania np. „Four
professors checked three papers” („Czterech profesorów sprawdzało trzy
prace”). Zależność lub niezależność pierwszej FN decyduje o tym, czy
mamy do czynienia z czterema czy też dwunastoma profesorami.

2) Relacje zbiorów (wyrażanych przez FN): zawieranie/przecięcie
np. „Some humans are mortal” („Część ludzi jest śmiertelna”).
3) Specific/non-specific (konkretne/abstrakcyjne)
Najklarowniej definicja tej cechy została sformułowana w następują-

cym zdaniu: „Jest to kolejna, i to całkowicie odmienna [od funkcji 1. –
M.P.] funkcja FN wyrażająca czy obiekt jest rzeczywisty czy też (poten-
cjalnie) wyimaginowany. To rozróżnienie może zajść jedynie w zdaniach
z czasownikiem intensjonalnym dopełnionym zdaniem lub frazą równoważ-
ną zdaniu”5.

Jednak cecha ta ujawnia się nie tylko w zasięgu czasownika czysto in-
tensjonalnego, również FN jako argument czasownika szukać mogą wy-
rażać obiekty abstrakcyjne, co do których nadawca nie zakłada, że mogą
one istnieć w rzeczywistości np. klient wchodząc do sklepu i wypowiadając
zdanie: „I’m looking for a suit” („Szukam garnituru”) może otrzymać (wed-
ług Hessa) trzy następujące odpowiedzi ujawniające trzy różne możliwe
użycia frazy „a suit” w zdaniu początkowym:

1) „Do you think you lost IT here?” („Czy Pan sądzi, że Pan GO
zgubił tutaj?”).

5 M. Hess, Reference and Quantification..., s. 130.
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2) „Well, you’re in luck. We just happen to have ONE” („Wspa-
niale, ma Pan szczęście. Tak się składa, że mamy JEDEN”).
3) „We have several hundred suits in stock. We might just be able
to find THE RIGHT ONE for you among them” („Mamy setki gar-
niturów na składzie. Może Pan znajdzie TEN JEDEN WŁAŚCIWY
dla Pana”).

Kontynuacja 1. ustala wartość rozpatrywanej cechy dla frazy „a suit”
na „konkretne”. Natomiast obie kontynuacje 2. i 3. ustalają znaczenie frazy
na „abstrakcyjne” z tą jednak różnicą, że 3. interpretuje znaczenie frazy
„a suit” jako odnoszące się do konkretnego, dobrze określonego typu gar-
nituru.

Frazy abstrakcyjne odnoszą się nie do konkretnych bytów, ale do wy-
obrażeń o bytach, które niekoniecznie muszą istnieć w rzeczywistości – opi-
sów („descriptions”). Mogą się również odnosić do obiektów lingwistycznych
(„linguistic objects”), co jest rozumiane u Hessa jako wyrażenie anaforyczne
zastępujące opis (w postaci FN) wprowadzany wcześniej w dyskursie.

Różnica pomiędzy kontynuacją 2. i 3. pokazuje, że cecha „konkretność”
jest niezależna od referencyjności: 2. to dowolny typ, 3. wskazuje na jeden
wybrany przez klienta typ garnituru.

4. Referencyjne/atrybutywne użycie FN
Referencyjność jest definiowana u Hessa jako pojęcie tożsame silnej

referencji. Natomiast frazy atrybutywne, mimo podjętych wysiłków, aby
tak nie było, są definiowane w sposób negatywny – są to wszystkie frazy,
które nie są referencyjne. Warto jednak podkreślić niezależność tego roz-
różnienia od pozostałych cech, np. relacje dla jednej z par przedstawione
są w poniższej tabeli:

5. Absolutne/relatywne FN

W teorii kwantyfikatora uogólnionego opozycja jest znana jako: słabe
(„weak”) i mocne („strong”) kwantyfikatory.

6 M. Hess, Reference and Quantification..., s. 131.

konkretny (ang. specific) abstrakcyjny (ang. Non-specific)
referencyjne silnie referencyjne, ściśle eksten-

sjonalne (np. the, each)
ściśle identyfikujące (identifica-
tional), intensjonalne (np. konty-
nuacja 3.), bare, plural)

atrybutywne słabo referencyjne, ekstensjonal-
ne (np. kontynuacja 1.) every),

ściśle niereferencyjne intensjo-
nalne (np. kontynuacja 2.), all)
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„Relatywne FN presuponują istnienie zbioru bazowego, podczas gdy
absolutne nie mają takiego wymagania”6, np. „There are two/some/no
students at the party” (istotna jest w tym przykładzie egzystencjalna kon-
strukcja „there are”: „Na przyjęciu znajduje się dwóch studentów”). *„There
are all/the/not all students at the party”.

6. Całkowite/częściowe FN
Kolejna opozycja związana z presupozycją – zbiór elementów, do któ-

rego odnosi się całkowita FN, zawiera wszystkie obiekty danego typu po-
strzegalne w danym kontekście (jest to presuponowane przez FN) np. „the
dogs” – („(te) psy”) obejmuje wszystkie psy z danego kontekstu. FN częś-
ciowe określają również zbiór obiektów, ale jest to jeden z możliwych pod-
zbiorów zbioru wszystkich obiektów danego typu dostrzegalnych w danym
kontekście, np. „seven boys” – („siedmiu chłopców”) – dowolny zbiór sied-
miu chłopców.

Poza przedstawionym zespołem cech w pracy Hessa można znaleźć
ciekawe propozycje rozróżnienia pomiędzy „niejasnością” (ambiguity) a
„ogólnością” (vagueness) wyrażeń językowych. Gdy wyrażenie językowe
jest „niejasne”, oznacza to, że ma kilka odrębnych znaczeń i nie jest oczy-
wiste, które z nich jest w danym momencie użyte. Prowadzi to właściwie
do pewnego rodzaju homonimii. Natomiast „ogólność” oznacza, że znacze-
nie wyrażenia językowego jest pewnego rodzaju schematem, w którym war-
tości pewnych elementów nie są z definicji określone. Wartości są przypi-
sywane w trakcie interpretacji wyrażenia w dyskursie na podstawie kontek-
stu bezpośredniego (inne składowe dyskursu) oraz dalsze (ogólny kontekst
pragmatyczny wypowiedzi – wiedza o świecie).

Ogólność owocuje strategią „niedospecyfikowania” w procesie two-
rzenia SRZ – wartości są przypisane niektórym elementom dopiero w dal-
szej fazie przetwarzania dyskursu.

Dużą zaletą pracy Hessa jest podjęta w niej próba formalizacji modelu
naszkicowanego w postaci zbioru cech. Model formalny, oparty na języku
programowania logicznego Prolog, niestety upraszcza w znacznym stopniu
zakres pierwotnej propozycji, np. ze względu na brak możliwości wyrażenia
w klasycznym Prologu relacji wyższego rzędu (tzn. pomiędzy bytem a inną
relacją czy też sądem logicznym) pominięte zostało rozróżnienie pomiędzy
konkretnym i abstrakcyjnym znaczeniem FN. Tym samym upadła analiza
generyczności FN. Ponadto, wielokrotnie wspomniane pojęcie presupozycji
nie zostało jawnie wprowadzone i wykorzystane w obu wersjach modelu.

7 J. Barwise, R. Cooper, Generalized Quantifiers and Natural Language,
„Linguistics and Philosophy” 1981, nr 4.
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5. Fundamentalne pojęcia i założenia
Zanim przystąpimy do prezentacji szkicu rozwiązania poszerzającego

koncepcję Hessa, wprowadzone zostaną wykorzystane w niej podstawowe
pojęcia i założenia.

l) Język (analogicznie jak u Hessa) jest postrzegany jako narzędzie ko-
munikacji. Znaczenie wyrażenia, formalnie, jest interpretowane jako zmiana
(powstająca w SRZ) dyskursu poprzez interpretację tego wyrażenia.

2) W trakcie interpretacji dyskursu są tworzone SRZ, istniejące nieza-
leżnie od struktur reprezentujących wiedzę posiadaną przez odbiorcę.

3) Opis kwantyfikacji w FN bazuje na teorii kwantyfikatora uogólnio-
nego7, gdzie kwantyfikator jest postrzegany jako relacja na zbiorach, w
której działaniu istotny jest jedynie stosunek liczebności obydwu zbiorów,
a nie indywidualne cechy elementów.

4) Tworzone SRZ bazują na pojęciach „klasy” i „obiektu”, zastosowa-
nych do uchwycenia różnicy pomiędzy konkretnym i abstrakcyjnym
użyciem FN:

a) klasa – reprezentuje pojęcie, wzorzec opisujący cechy obiektów
zgodnych z daną klasą; na opis klasy składają się:

— nazwy cech i ich charakterystyka (np. nazwy przyjmowanych
wartości),
— związki regułowe pomiędzy cechami,
— reguły określające związki obiektu z kontekstem:

• związki dynamiczne – zachowanie obiektu, reakcja na zmia-
ny w otoczeniu,
• związki statyczne (struktury, współwystępowanie, role itd.).

Klasy tworzą strukturę budowaną w oparciu o pojęcia:
— „hierarchii klas” – związek generalizacji-specjalizacji (klasy bar-
dziej ogólne i ich uszczegółowienia np. „pies” i „pudel”),
— „uogólniania prototypowego” (abstrahowanie zespołu cech jąd-
rowych – opis prototypowego egzemplarza klasy),
— „podobieństwa” i „metaforyzacji” (tworzenie nowej klasy po-
przez zachowanie charakterystycznego zespołu cech).

b) obiekt – egzemplarz pewnych klas (z którymi jest zgodny); repre-
zentuje byt realny lub abstrakcyjny, realizuje możliwe wartości cech z
odpowiedniego zbioru i występuje w realizacjach niektórych związków
zdefiniowanych przez klasę.
6. Wielowymiarowy model znaczenia GN
Aby uniknąć podczas prezentacji koncepcji niepotrzebnych szczegółów

składniowych, przyjęto mocno uproszczoną strukturę syntaktyczną FN:
FN = FDct + FJ,
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gdzie FDet to fraza determinatora, tutaj zawsze składająca się z jed-
nego elementu, a FJ to dowolnie zbudowana grupa jądrowa8.

Zadaniem FJ w dziedzinie semantyki jest wprowadzenie do SRZ dys-
kursu klasy po-wstającej jako modyfikacja klasy reprezentowanej przez
składnik konstytutywny przez ograniczenia i klasy reprezentowane przez
pozostałe elementy FJ (np. „piaszczyste dno morza”) – abstrahujemy tutaj
od sposobu powstawania takiej klasy wynikowej.

Reprezentacją znaczenia FDet jest semantyczny operator o skompli-
kowanej strukturze, wypełniający różnorodne zadania. Działanie determina-
tora zależy od warunkującego je zespołu cech. Dla konkretnego przypadku
determinatora ustalane są odpowiednie wartości po-szczególnych cech.

1. Status referencyjny : silnie referencyjny – słabo referencyjny;
Cecha identyczna ze znanym z pracy Hessa rozróżnieniem: referen-

cyjny/atrybutywny.
2. Kwantyfikacja
— typ kwantyfikatora uogólnionego (np. każdy, większość, dokładnie

cztery itd.),
— dodatkowa charakterystyka kwantyfikatora:
— kolektywny/dystrybutywny/łączny,
— absolutny/relatywny,
— monotoniczność.
W ramach tej cechy zebrane są te cechy modelu Hessa, które mogą

zostać zbiorczo opisane poprzez odpowiedni dobór kwantyfikatora uogól-
nionego oraz jego modyfikatorów [Does94]. Kwantyfikator uogólniony,
będący relacją na zbiorach, ustala w SRZ niezbędne zależności liczebno-
ściowe pomiędzy zbiorami elementów wprowadzonymi do SRZ poprzez
kolejne FN.

3. Relacja do kontekstu
Określona poprzez wymaganą od odbiorcy wiedzę i znajomość

wcześniej wprowadzo-nych w dyskursie elementów (np. poprzez inne FN).
Cecha ta jest modelowana za pomocą pojęcia „presupozycji indukowanej
kwantyfikatorowo” (ang. quantifier induced presupposition)10.

4. Generyczność (punkt widzenia)
— pojęcie/egzemplarz.

8 Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, s. 331.
9 J. van der Does, Applied Quantifier Logic, Amsterdam 1994.
10 R. Zuber, Constrained Functions and Semantic Information, [in:] M. de

Rijke, J. Ginzburg, L. Moss (ed.), Logic, Language and Information, vol. III,
Stanford University 1998.
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Cecha ta zastępuje rozróżnienie Hessa pomiędzy konkretnym i abstrak-
cyjnym odczytaniem FN. Generyczność zdania nie zależy wyłącznie od
cech FN, wpływ FN jest wręcz drugorzędny. Jednak rozpatrując zachowa-
nie FN w abstrakcyjnych konstrukcjach atrybutywnych FN (w rozumieniu
Hessa), można zauważyć, że wkład FN do znaczenia zdania jest dwojakiego
typu: wprowadza odniesienie do pojęcia (grupy bliskich sobie pojęć) lub
też do egzemplarza pojęcia (zbioru egzemplarzy). Różnica może zostać uję-
ta w modelu poprzez przypisanie FN klasy (hierarchii klas) lub obiektu
(zbioru obiektów) jako reprezentacji semantycznej. Oczywiście na to roz-
różnienie niezależnie nakładają się pozostałe cechydo tej pory  wyróżnione
w modelu, np. możemy mieć do czynienia z silnie referencyjną FN repre-
zentującą pojęcie – co jest realizowane chociażby w przykładzie Hessa przy
założeniu kontynuacji 3.

7. Trójwarstwowy model znaczenia determinatora – wstępna
formalizacja

Działanie skomplikowanego operatora, jakim jest semantyczna repre-
zentacja determinatora, można zilustrować jako trzy następujące po sobie
i współpracujące poziomy (patrz rys. 1). Podstawowym argumentem dla
operatora jest klasa stanowiąca reprezentację semantyczną FJ. Na pods-
tawie klasy, na poziomie referencji, jeżeli dana FN jest silnie referencyjna,
następuje odszukanie w kontekście dyskursu obiektów zgodnych z daną
klasą. Na kontekst wypowiedzi składają się zarówno SRZ utworzone dla
wcześniejszej części dyskursu, jak też struktury reprezentujące obiekty,
klasy (i ich związki) dostrzegane przez odbiorcę w jego otoczeniu (tutaj
także mamy do czynienia z wiedzą o świecie posiadaną przez odbiorcę).
Utworzony w ten sposób zbiór jest następnie poddawany kontroli poprzez
warunki zdefiniowane na poziomie presupozycji – w najprostszym
przypadku sprowadza się do sprawdzenia niepustości zbioru. Ostatecznie

przygotowany w ten sposób zbiór staje się jednym z argumentów relacji
wyrażanej przez kwantyfikator. Gdy FN wyraża pojęcie, a nie egzemplarz,
to przedmiotem operacji zachodzących na poszczególnych poziomach są
klasy, a nie obiekty.

Poziom kwantyfikacji

Poziom presupozycji

Poziom referencji

Przełącznik
generyczny/
niegeneryczny

klasa
(CN)

Rys. 1. Wielopoziomowa struktura reprezentacji semantycznej determinatora
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Bardziej szczegółowy szkic formalizacji został przedstawiony na rys. 2:
— ref_op – to operator referencji, pracujący na bazie zbiorów obiek-

tów i klas dostrzeganych przez odbiorcę w reprezentacji poprzednich części
dyskursu Eo oraz w jego otoczeniu ER; dla FN słabo referencyjnych ope-
rator zwraca zbiór wszystkich możliwych obiektów danej klasy lub całą
hierarchię klas;

— utworzony przez operator zbiór jest poddawany kontroli warunków
logicznych na poziomie presupozycji; gdy nie są one spełnione mamy do
czynienia z niespełnieniem presupozycji i odbiorca musi podjąć działania
naprawcze, np. dokonać akomodacji presupozycji11;

Poziom kwantyfkacji
(AB KwantE A, B)(S) 

Poziom presupozycji

S 

Poziom referencji
ref—op (g+/-, klasa, SW(ER+ED)) S (zbiór: obiektów/ klas)

Rys. 2. Schemat pracy reprezentacji semantycznej determinatora

— na poziomie kwantyfikacji, zbiór utworzony uprzednio przez ope-
rator w naturalny sposób staje się argumentem kwantyfikatora; dzięki włas-
nościom kwantyfikatora (oraz jego ewentualnych modyfikatorów) powstaje
podobna do grafu struktura łącząca poszczególne zbiory obiektów (klas) i
wyrażająca relacje liczebnościowe i zbiorowe.

8. Przykłady zastosowania modelu
Mimo iż model jest daleki od dojrzałej postaci, zastosowanie go do

kilku przypadków przynosi ciekawe rezultaty i pokazuje jego możliwości
wyjaśniania.

Z racji ogólności analizowanych poniżej determinatorów dla każdego
z nich można podać kilka odpowiadających mu zbiorów wartości cech. Ze
względu na brak miejsca dla każdego z determinatorów został wybrany
zbiór wartości, który wydaje się odpowiadać najbardziej typowemu przy-
padkowi jego użycia.

warunki logiczne na-
łożone na S

 S
 prawda/fałsz

11 D. Beaver, Presupposition, [in:] J. van Benthem, A. ter Meulen (ed.), Hand-
book of Logic and Language, Elsevier 1997.

grafowa struktura relacji
zbiorowych i zależności
liczebnościowych
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1) „każdy” – np. w zdaniu „Każda książka została zapakowana”.
— silnie referencyjny – wymaga istnienia obiektów, do których się

odnosi,
— warunek wstępny istnienia niepustego zbioru (determinator re-

latywny),
— kwantyfikator dystrybutywny „every” QE X,Y = {<X,Y>  | XY},
— brak generyczności – odnosi się do egzemplarzy.
2) „wszyscy” – np. w zdaniu: „Wszystkie książki zostały zapakowane”.
— słabo referencyjny,
— brak warunku wstępnego istnienia zbioru (determinator absolutny),
— kwantyfikator kolektywny „every” QE X,Y = {<X,Y> | XY} — brak

generyczności – odnosi się do egzemplarzy.
Determinatory te są również charakteryzowane jako: dystrybutywny i

kolektywny w pracy Grzegorczykowej12, ich różny status referencyjny sta-
nie się bardziej widoczny, jeżeli rozważymy ich użycie w odpowiedzi na
pytanie „Ile zarabiają sprzedawcy w domu towarowym X”?

Czasami jednak determinator „wszyscy” występuje w użyciu dystry-
butywnym, np. w zdaniu: „Wszystkie książki zostały przejrzane” (wyraźna
tu jest rola czasownika w „dospecyfikowaniu” cech FN).

3) „ten” – „Każdy chłopiec kocha tę kobietę”.
— silnie referencyjny,
— warunek wstępny istnienia jednostkowego obiektu (musi nastąpić

jednoznaczna identyfikacja obiektu),
— dystrybutywny kwantyfikator „some” QE X,Y = {<X,Y> || XY},
— brak generyczności.
Mamy tu do czynienia z prototypowym przypadkiem silnej referencji.

Następny natomiast przykład obrazuje analizę dokonaną na bazie modelu
dla wyrażenia „kryptonieokreślonego”7.

4. „pewien” – „Każdy chłopiec kocha pewną kobietę”.
— silnie referencyjny,
— bez warunków wstępnych,
— kwantyfikator dystrybutywny „some” QE X,Y = {<X,Y> || XY},
— brak generyczności.
Wyrażenie „pewna kobieta” jest tutaj określone dla nadawcy (ma na

myśli konkretną), który sygnalizuje to odbiorcy, ale nie oczekuje, że
odbiorca będzie w stanie zidentyfikować obiekt. Stąd też brak jest na
poziomie presupozycji warunku analogicznego do tego, który się pojawia
dla „ten”.

12 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie...
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Maciej Piasecki pracuje w Wydziałowym Zakładzie Informatyki  Poli-
techniki Wrocławskiej.

Niemniej jednak „pewien” może być użyty również do wyrażenia nie-
określoności FN. Wtedy należy mu przypisać następującą kombinację war-
tości cech:

— słabo referencyjny,
— brak warunków wstępnych,
— dystrybutywny kwantyfikator „some” QE X,Y = {<X,Y> || XY},
— brak generyczności.
5) „jakiś” – „Każdy chłopiec kochał jakąś kobietę”.
— słabo referencyjny,
— brak warunków wstępnych,
— dystrybutywny kwantyfikator „some” QE X,Y = {<X,Y> || XY},
— brak generyczności.
Zgodnie z oczekiwaniami nie ma różnicy pomiędzy drugą postacią „pe-

wien” a „jakiś”.
6) — (pusty determinator) – „Jan jest nauczycielem”.
Przy założeniu istnienia pustego determinatora w FN, wyraz „nauczy-

cielem” zostanie opisany następująco:
— słabo referencyjny,
— brak warunków wstępnych,
— dystrybutywny kwantyfikator „some” QE X,Y = {<X,Y> || XY},
— generyczny – odnosi się do pojęcia, a ściślej do jednej z możliwych

wersji pojęcia nauczyciel, nie mamy tutaj podstaw zakładać, że nadawca
myśli o jakimś konkretnym typie nauczyciela.

Zaprezentowany model jest dopiero na bardzo wstępnym etapie roz-
woju, ale wyłaniające się z niego nowe spojrzenie na zjawiska kwantyfikacji
i referencji wydaje się na tyle ciekawe, że warto było go zaprezentować
już w tej postaci.

Głównym celem modelu jest umożliwienie relatywnie łatwej analizy
semantycznej FN języka polskiego, ujmującej jednak jednocześnie moż-
liwie dużo pojawiających się w nim fenomenów znaczeniowych. Cel ten
wydaje się być możliwy do zrealizowania. Model nie odwołuje się do logiki
wyższego rzędu, przez co tworzone SRZ powinny być łatwiejsze do prze-
twarzania. Aby było możliwe tworzenie SRZ dla całego dyskursu prace nad
modelem powinny być dalej prowadzone w duchu semantyki dynamicznej
i Discourse Representation Theory H. Kampa.

Maciej Piasecki
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Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

Wstęp
Zanim omówię przebieg lekcji „Konwersacja i wideo”, chciałabym

przedstawić warunki, w jakich są one organizowane.
ISTI (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté

Française de Belgique) to Wyższa Szkoła Tłumaczy i Tłumaczy Konferen-
cyjnych, która w ramach magisterskich kursów dziennych przygotowuje
do pracy tłumacza dwóch języków wybranych z sześciu: angielskiego, nie-
mieckiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego. ISTI
jest szkołą publiczną, finansowaną przez Ministerstwo Edukacji i Kultury
Społeczności Francuskiej w Belgii.

ISTI asbl to prywatna szkoła, działająca przy ISTI, która istnieje od
30 lat i prowadzi wieczorowe kursy 25 języków na zasadzie rachunku eko-
nomicznego (są to następujące języki: angielski, arabski, chiński, czeski,
duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, koreański, nider-
landzki, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński,
słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski, język migowy). Celem
ISTI asbl jest umożliwienie studentom kursów dziennych nauczenia się trze-
ciego lub czwartego języka. Na kursy przyjmowani są jednak nie tylko
studenci ISTI, ale wszystkie chętne osoby z zewnątrz.

Halina Walasek

„Konwersacja i wideo”
jako uzupe³niaj¹cy kurs jêzyka polskiego

jako obcego
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Kurs języka polskiego jest organizowany przez ISTI asbl od 1990 r. i
cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W marcu 1998 r. dyrekcja posta-
nowiła utworzyć wydział polski w celu zaoferowania wystarczającej liczby
kursów naszego języka.

Geneza kursu „Konwersacja i wideo”
W roku akademickim 1997/98 elementy kursu wideo1 zostały wpro-

wadzone do normalnych lekcji na poziomie II i III na zasadzie ekspery-
mentu. To urozmaicenie lekcji zostało życzliwie przyjęte przez studentów.
Okazało się jednak, że wideo zabierało zbyt dużo czasu, w związku z czym
brakowało go zwłaszcza na ćwiczenie swobodnych wypowiedzi. W tej sy-

tuacji stało się jasne, że
zorganizowanie oddzielne-
go kursu pozwoliłoby na
pełne wykorzystanie walo-
rów audiowizualnych i
słownikowych podręcznika
Władysława Miodunki.

Ponieważ testowanie w
ubiegłym roku akademic-
kim przebiegło pozytyw-
nie, odważyliśmy się na za-
proponowanie studentom
dwóch równoległych kur-
sów na każdym poziomie,
były to: kurs „Komunikacja
i gramatyka” oraz kurs
„Konwersacja i wideo”.

„Komunikacja i gra-
matyka” jest kursem pod-
stawowym. Jego uzupeł-
nieniem jest kurs „Konwer-
sacja i wideo”, na który

m o g ą zapisać się za dodatkową
opłatą ci studenci, którzy mogą

1 W. Miodunka, Uczmy się polskiego, Warszawa 1996.

Rys. 1.

poświęcić drugi wieczór w tygodniu na naukę języka polskiego. W ten
sposób powstał system, w którym studenci, zależnie od swojej
dyspozycyjności, sytuacji zawodowej i rodzinnej, mogą wybrać jeden lub
dwa kursy w tygodniu.
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W roku akademickim 1998/99, zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
mniej więcej połowa studentów z kursu „Komunikacja i gramatyka”
zapisała się również na „Konwersację i wideo”. Z drugiej strony na ten
kurs zostały również przyjęte osoby, które już wcześniej uczyły się
języka polskiego i potrzebna im
była powtórka w innej postaci niż
lekcje, na które uczęszczały w po-
przednich latach.

Kilka uwag o kursie wideo
Każda jednostka z podręcz-

nika została podzielona przeze
mnie na kilka części (w za-
leżności od długości lekcji i
stopnia zaawansowania studen-
tów: od 5 do 12, ale przeważnie:
od 6 do 8).

Głównym celem kursu wideo
jest ćwiczenie rozumienia ze słu-
chu oraz wzbogacenie słow-
nictwa. Jest to bardzo atrakcyjne
uzupełnienie kursu gramatycz-
nego. Studenci mogą słuchać
różnych głosów: dzieci i osób
starszych, kobiet i mężczyzn.
Daje im to wrażenie przebywa-
nia w polskim otoczeniu i słu-
chania naturalnych głosów ulicy.
Uczestnicy kursu mogą też za-
znajomić się z pozajęzykowymi
realiami życia codziennego, co
jest niezmiernie motywujące.
Przywiązują się do bohaterów i
z zainteresowaniem śledzą ich
perypetie.

Z zagadnień gramatycznych Rys. 2.
zwracam baczną uwagę na aktyw-
ne przyswajanie par aspektowych (począwszy od czwartej jednostki), a
zwłaszcza na różnicę między niedokonaną formą czasu teraźniejszego a
dokonaną formą czasu przyszłego (różnica między: „tłumaczę – przetłu-
maczę”, „zaczynam – zacznę” itp.).
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Z moich obserwacji wynika, że z ćwiczeniami na rozumienie ze słuchu
lepiej sobie radzą osoby młode i o wysokim stopniu inteligencji, ale nie
można tu robić żadnych uogólnień. Wszystko zależy od motywacji!

Przebieg lekcji wideo
A. Część związana z poprzednią sekwencją
1. Studenci oglądają znaną już sekwencję.
2. Nauczyciel rozdaje studentom do wypełnienia formularz z lukami

do wypełnienia (tekst sekwencji z zamazanymi dwudziestoma słowami i li-
stą słów do wstawienia – rys. 1.). Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki
i liczebniki są podane w mianowniku, a czasowniki w bezokoliczniku.

Jest to więc ćwiczenie na znajomość słownictwa, ale i gramatyki: stu-
denci muszą odmieniać rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki. Mają
też za zadanie znaleźć właściwą formę czasowników.

Ćwiczenie to trwa od 5 do 7 minut.
3. Sprawdzenie ćwiczenia.
B. Jeśli między sekwencjami są ćwiczenia fonetyczne – studenci po-

wtarzają zdania wymawiane przez aktorów.
C. Część związana z nową sekwencją.

1. Studenci oglą-
dają nową sekwen-
cję.

2. Nauczyciel ob-
jaśnia słownictwo,
odwołując się do
przygotowanej przez
siebie powielonej lis-
ty (rys. 1.), na której
uwzględni zwłaszcza
pary aspektowe (oba
bezokoliczniki oraz
formy pierwszej i
drugiej osoby w licz-
bie pojedynczej).

3. Studenci oglą-
dają jeszcze raz sekwencję (można im pokazać film dwa razy – jeśli
wybrany fragment był szczególnie trudny).

4. Studenci dostają kwestionariusz z lukami do wypełnienia (tekst
sekwencji z zamazanymi niektórymi słowami – od 20 do 50, przeważnie
od 25 do 30 – zob. rys. 3.). Mają teraz za zadanie uzupełnić luki w czasie
trzykrotnego słuchania taśmy.

Rys. 3.
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Halina Walasek od roku 1986 pracuje jako wykładowca języka pol-
skiego w Belgii. Od roku 1998 kieruje Departamentem Polskim w Institut
Supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté Française de
Belgique w Brukseli. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Polonijnym”.

5. Wspólne sprawdzenie tego ćwiczenia.
6. Rozdanie studentom pełnej wersji tekstu (rys. 4.).
7. Ewentualne przetłumaczenie tekstu. Jest to konieczne zwłaszcza w

pierwszych lekcjach, gdyż struktury syntaktyczne zawarte w nich znacznie
odbiegają od mojego
programu grama-
tycznego.

Cała lekcja wi-
deo trwa od 30 do 45
minut, co zależy
głównie od długości
sekwencji, która wa-
ha się od jednej do
pięciu minut. Oczy-
wiście sama lekcja
wideo może być
podzielona na dwie
lub trzy części, mię-
dzy którymi studen-
ci mogą się ćwiczyć w sztuce konwersacji, uczestniczyć w różnego typu
grach i zabawach, utrwalać znajomość gramatyki i słownictwa dzięki odpo-
wiednim programom komputerowym.

Halina Walasek

Rys. 4.
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Znaczenie nie kryje się w tekście pisanym ani
mówionym, ale w dialogu między uczącym się
a tekstem1.

Postulat nauczania języka jako dialogu (dyskursu) jest najważniej-
szym punktem teorii Claire Kramsch, znanej pod nazwą: nauczanie języka
jako kontekstu; to znaczy tak, by uchwycić wielowymiarowość złożonej
całości jaką jawi się język zanurzony w kulturze, a więc – „linguakultura”2.
Claire Kramsch przedstawiła swoje poglądy oraz metody nauczania
linguakultury w wielu odkrywczych artykułach i referatach z końca lat 80.
i początku lat 903. Za syntezę jej poglądów należy uważać przełomową dla

Gra¿yna Zarzycka

Jêzyk w stanie dyskursu
jako rezultat pracy z wieloma mediami

1 C. Kramsch, Context and Culture in Language Teaching, Oxford 1993, s.
177.

2 Kramsch przejmuje termin „linguaculture” od Paula Firedricha, który użył
go po raz pierwszy w artykule Language, Ideology, and Political Economy, [w:]
American Anthropologist 1989, vol. 91, s. 295. Termin ten uzyskał dużą
popularność wśród tych lingwistów i antropologów amerykańskich, którzy uważają,
że język i kultura tworzą całość.

3 C. Kramsch, The Cultural Discourse of Foreign Language Textbooks, [in:]
A.J. Singerman (ed.), Toward a New Integration of Language and Culture, Middle-
bury 1988.

Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego
jako obcego
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światowej lingwistyki stosowanej książkę Context and Culture in Language
Teaching, z której pochodzi motto tego referatu.

O tym, jakie praktyczne metody realizowania postulatu dyskursywności
proponuje Kramsch, pisałam już wcześniej4, dziś wspomnę jedynie, iż w
koncepcji Kramsch dyskurs z nowym językiem i kulturą danego języka ma
doprowadzić uczących się do miejsca, w którym samodzielnie będą wy-
twarzali znaczenia. Kramsch nazywa tę przestrzeń „trzecim miejscem”,
bowiem nie jest ono tożsame ani z „pierwszym miejscem” (które można
utożsamić z kulturą rodzimego języka uczącego się wzbogaconą o cechy
indywidualne danej osoby), ani też z „drugim” (które można utożsamić z
linguakulturą języka docelowego). Teoria Kramsch stanowi wyzwanie dla
lingwistów stosowanych, których podstawowym zadaniem w tej nowej pe-
dagogice ma być umożliwianie uczącym się dojścia do ich własnych „trze-
cich miejsc”. Jednocześnie zaś jest to teoria wynikająca z głębokiej refleksji
nad naturą człowieka i nad sposobem uczenia się języków obcych. Uzys-
kanie wysokiej kompetencji językowej jest zadaniem nieraz przekracza-
jącym możliwości wielu uczących się; natomiast działania podjęte w kie-
runku zdynamizowania kontaktu uczącego się z nową linguakulturą mogą
zaowocować czymś znacznie ważniejszym – otwarciem się całkiem nowych
kanałów dialogowych, poprzez które osoba ucząca się realizuje swoje
potrzeby, pragnienia, fascynacje językowo-kulturowe; realizuje je poprzez
działania negocjacyjne i interpretacyjne. Zjawisko to Kramsch określa jako
„dialogiczne wyłanianie się kultury podczas lekcji języka”5.

Kolejną amerykańską teorią akcentującą konieczność dialogicznego
nauczania języka i jego kultury jest koncepcja Michaela Byrama6. Uważa
on – podobnie zresztą jak i Kramsch – że uczącemu się języka należy
umożliwić w czasie zajęć takie kontakty językowe, które zaowocowałyby
dialogami (negocjacjami), w których student jest punktem mediacji między
dwiema kulturami. Dialogi te mają w rezultacie wytworzyć w uczących się
stan empatii z nową linguakulturą i jej przedstawicielami. Byram ostro
rozgranicza empatię od tolerancji. Uważa, iż „empatia [...] jest dużo bar-

4 Por. G. Zarzycka-Suliga, Znaczenie dialogu w nauczaniu języka drugiego w
kontekście kulturowym, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, „Kształcenie Polonis-
tyczne Cudzoziemców” 10, Łódź 1998, ss. 135-142.

5 C. Kramsch, The Dialogic Emergence of Culture in the Language Classroom,
Washington 1992.

6 M. Byram, Cultural Studies in Foreign Language, Avon 1989; koncepcję
opisuję za: R. Steele, A. Suozzo, Teaching French Culture. Theory and Practice,
Lincolnwood 1994, ss. 13-17.
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dziej wymagająca [od tolerancji – G.Z.]. Wiąże się ze zrozumieniem raczej
niż z bierną akceptacją; wymaga zmiany punktu widzenia, który trzeba
wypracowywać, w które to działanie trzeba się zaangażować”7.

Podsumowując, wyrosłe na gruncie amerykańskim kulturowe teorie
nauczania języka obcego lub drugiego jako dyskursu:

1. Dążą do rozszerzenia i wzbogacenia przestrzeni dialogowych między
uczącymi się a tekstami, poglądami, faktami i przedstawicielami kultury
języka docelowego.

2. Głoszą nowy humanizm, wynikający z aktywnego dążenia uczących
się do zrozumienia innych systemów wartości; dążenie to powinno
wypływać z samych uczących się i być przez nich traktowane jako sposób
prowadzący do samorealizacji, samokreacji.

3. Są wyzwaniem dla nauczycieli, którzy powinni pomagać uczącym
się w poszukiwaniu miejsc dialogowych.

4. Są przyjazne dla uczących się, gdyż akceptują każdy sposób nauki,
którego efektem będzie twórczy dialog. Jednocześnie są wyzwaniem dla
uczących się, gdyż wymaga się od nich gotowości do prowadzenia dialogu,
do negocjowania, do przyjęcia postawy otwartej na innych oraz wartości,
jakie inni wytworzyli i akceptują.

Obecnie pragnę opisać, jak można zrealizować postulat dyskursywności
w nauczaniu języka i kultury, porównując wykorzystanie komputera z bar-
dziej tradycyjnymi kanałami przenoszenia informacji. Opisane w kolejnych
punktach działania są wynikiem moich doświadczeń amerykańskich, z czasu
pobytu w DePaul University w Chicago, gdzie nauczałam języka polskiego
i kultury Europy Wschodniej, a także obserwowałam działania pracujących
wraz ze mną na wydziale „modern languages” amerykańskich kolegów.

1. Rola multimediów w nauczaniu języków w uczelniach
amerykańskich – uwagi ogólne

Claire Kramsch, propagatorka dyskursywnego nauczania języków
stwierdza, iż „wynalazek multimediów, będących kombinacją wideo oraz
komputerów, jest w stanie zrewolucjonizować sposób użycia autentycznych
materiałów [...] dla celów dydaktycznych”8. Przepowiednia Kramsch co do
rewolucyjnego charakteru zmiany, jaka może zajść pod wpływem multi-
mediów, zaczyna się dziś powoli spełniać, a uczelnie amerykańskie są z
pewnością czułym wskaźnikiem tej zmiany.

W latach 1993-97 DePaul University (średniej wielkości uczelnia – 18

7 M. Byram, V. Escarte-Serries, Investigating Cultural Studies in Foreign
Language Teaching, Avon 1991, s. 89.

8 C. Kramsch, Context and Culture..., s. 196.
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tysięcy studentów) wyposażony był już w kilka pracowni komputerowych
(w każdej z nich było co najmniej 30 komputerów), m.in. w jedną pracow-
nię komputerową spełniającą rolę laboratorium językowego. Wykładowcy
– przede wszystkim romaniści, germaniści, ale i nauczyciele języka japoń-
skiego, włoskiego oraz hiszpańskiego – mieli do dyspozycji językowe pro-
gramy komputerowe (choć jeszcze nie były to programy interaktywne), któ-
re mogli wykorzystywać w różnorodny sposób. Najczęściej zlecali swoim
słuchaczom wykonanie pewnych zadań w laboratorium komputerowym w
ramach zadań domowych. Każdy słuchacz, po przeszkoleniu, zasiadał sam
przed komputerem i mógł dokształcać się językowo.

Warto jeszcze wspomnieć, iż studenci uczący się w DePaul University
mogli też wypożyczać indywidualnie kasety magnetofonowe i kasety video.
Korzystali z tych możliwości często i chętnie. Działa tu wzór wychowania
zaszczepiany dzieciom już w szkołach podstawowych, a wyrażający się w
potrzebie samodzielnego rozwiązywania zadań oraz wykorzystywania
bibliotek (obecnie dobrze wyposażonych w sprzęt komputerowy) jako pods-
tawowego źródła informacji. Dodajmy również, że obecnie w uczelni ame-
rykańskiej o średnim już prestiżu każdy profesor i słuchacz, który wyrazi
na to ochotę, ma darmowy dostęp do Internetu i poczty elektronicznej (do-
tyczy to domowych komputerów osobistych, które za pomocą specjalnego
programu są aktywizowane przez uczelnię).

Nauczyciel języka może dodatkowo zamawiać na swoje zajęcia wy-
konanie przez pracowników obsługujących laboratorium językowe takich
usług, jak nagrywanie (co tydzień, co dwa tygodnie) wiadomości lub cie-
kawych programów w danym języku. Poprzez usługi audiowizualne Bib-
lioteki Uniwersyteckiej można również zamówić na określony dzień filmy
w oryginalnej wersji wraz ze sprzętem. Nauczyciel, który pragnie uatrak-
cyjnić swoje zajęcia, nie ma więc z tym problemów.

2. Postulat interaktywności
Obecnie, pod koniec lat 90., powstaje coraz więcej interaktywnych

komputerowych programów do nauczania języków. Uczyć się interak-
tywnie, to znaczy tworzyć własne ścieżki kontaktowe z danym materiałem
językowym, wykorzystując to, co kryje się w bazie danych komputera; jest
przy tym zrozumiałe, że dany materiał komputerowy musi być tak zapro-
jektowany, by taki kontakt umożliwiać.

 Nowoczesne programy komputerowe i gry komunikacyjne dają wiele
możliwości aktywnego dialogu „człowieka z maszyną”; obsługujący kom-
puter może np. ingerować w treść opowiadanej na ekranie historii (cho-
ciażby poprzez utożsamianie się z którymś z bohaterów i odgrywanie jego
roli na różne sposoby); uczący się może zatrzymać grę w dowolnym punk-
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cie, może zajrzeć do tezaurusa elektronicznego, może dowolną liczbę razy
powtarzać dane wyrażenia. Osoba obsługująca program ma więc poczucie
uczestnictwa w naturalnej komunikacji. Entuzjastycznie nastawiona do wy-
korzystywania multimediów w nauczaniu języka Kramsch nazywa je za M.
Rogersem „nowym sposobem obrazowania dla umysłu (a new kind of
imaginary for the mind)”9. Stwierdzenie to dotyczy jednak jedynie praw-
dziwie nowoczesnych językowych propozycji komputerowych w zakresie
nauczania języków. Wiele programów nadal przypomina przepisane pod-
ręczniki, do których dodano dźwięk i obraz.

3. Wykorzystanie poczty elektronicznej – eksperyment Andrew
Suozzo (DePaul University, Chicago 1994)

Andrew Suozzo, romanista zatrudniony na wydziale „modern langua-
ges” Uniwersytetu DePaul w Chicago oraz propagator nauczania języka
francuskiego w kontekście kulturowym, zaplanował eksperymentalny za-
awansowany kurs współczesnej cywilizacji francuskiej z wykorzystaniem
poczty elektronicznej. Kurs ten był prowadzony (w języku docelowym) w
kwartale wiosennym 1994 roku, a więc wtedy, gdy Internet oraz poczta
elektroniczna dopiero zaczynały zadomawiać się w uczelniach amerykań-
skich, a komputerowe interaktywne programy językowe były nadal rzad-
kością.

W artykule opisującym i podsumowującym kurs, Suozzo w następujący
sposób ocenia stosowane zazwyczaj materiały kulturowe na zajęciach
językowych: „Z wyjątkiem paru programów komputerowych, które właśnie
się pojawiają [...], nie potrafią one reagować na wypowiedź, pytania, ani
stwierdzenia studenta, ani też nie są w stanie przekazać – na żądanie stu-
denta – konkretnej informacji. Krótko mówiąc, są to rzeczy, a nie ludzie”10.
W tym stwierdzeniu widać więc wyraźnie, iż idei zorganizowania tego kur-
su z wykorzystaniem poczty elektronicznej towarzyszyły przede wszystkim
postulaty osiągnięcia interaktywności oraz bezpośredniości kontaktu; a po-
nadto promowanie idei używania języka francuskiego w spontaniczny i na-
turalny sposób a przy tym w naturalnym kontekście, stworzenie atmosfery
sprzyjającej przyjaźni i nawiązaniu kontaktu ciągłego.

Ważnym pytaniem towarzyszącym było również to, do jakiego stopnia
e-mail może stać się praktycznym środkiem pomocnym w realizacji wyżej
wymienionych celów dydaktycznych, a zarazem środkiem pomocnym w

9 C. Kramsch, Context and Culture..., s. 197. M. Rogers, Here comes hyper-
media, „Newsweek” 1988, October 3, s. 44.

10 A. Suozzo, Dialog and Immediacy in Cultural Instruction: The E-Mail Op-
tion, „The French Review” 1995, Vol. 69, No. 1, s. 78.
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rozwoju poznawczym. Aby wymiana korespondencji służyła obu korespon-
dującym stronom, miała być prowadzona jako tzw. „tandem teaching” w
dwóch kodach językowych (korespondenci mieli wymieniać listy i po an-
gielsku, i po francusku); zrozumiałe jest więc, że w ten sposób miała nastę-
pować równoczesna wymiana informacji kulturowych na temat społe-
czeństw, w których żyli obaj korespondenci). Kontakt za pomocą poczty
elektronicznej nie był jedyną drogą przenoszenia informacji kulturowych
w czasie prowadzonych przez Suozzo zajęć (studenci omawiali na lekcjach
inne materiały, dyskutowali, oglądali filmy itp.), jednak nawiązanie oraz
utrzymanie kontaktu drogą elektroniczną oceniane było na tym kursie wy-
soko (stanowiło 20% ogólnej oceny z tych zajęć).

„Udrożnienie” elektronicznej poczty z listami wymagało wielu wysił-
ków ze strony osoby prowadzącej kurs, a jej funkcjonowanie – wszystkich
osób zaangażowanych w wymianę korespondencji oraz w powodzenie
pomysłu. Oto kolejne czynności, służące realizacji założonych celów:

1. Prowadzący kurs Andrew Suozzo – początkowo całkowicie nie-
pewny efektów podejmowanych przez siebie działań – zaczyna od umiesz-
czenia w Internecie (w grupie wiadomości fr.announce.divers fran-
cuskiego biuletynu informacyjnego dostępnego pod hasłem interneto-
wym soc.cultural.french), ogłoszenia w języku francuskim, w któ-
rym zaprasza osoby francuskojęzyczne do wymiany korespondencji drogą
elektroniczną z grupą studentów amerykańskich. Suozzo kierował się w
tym wypadku intuicją, gdyż Internet nie zapewnia przecież specjalnego
miejsca, które integrowałoby wszystkich Amerykanów poszukujących
kontaktu z frankofonami, i odwrotnie. W ogłoszeniu znalazła się informa-
cja na temat uczelni, został określony cel kursu, zasugerowano też
możliwe tematy korespondencji (ekonomia, polityka, kino, życie kulturalne
itd.). Podano jeden adres elektroniczny, który na etapie wstępnym
obsługiwała osoba prowadząca kurs. Suozzo poprosił również swojego
przyjaciela z uczelni francuskiej o rozpropagowanie idei kursu we Francji.

2. Na ogłoszenie odpowiedziało (wbrew obawom inicjatora wymiany)
około 50 osób w wieku od dwudziestu do dwudziestu kilku lat; przede
wszystkim studenci (z wyjątkiem trzech osób). Większość pochodziła z
Francji, zazwyczaj z mniejszych ośrodków uniwersyteckich (Lille, Lyon,
Bordeaux), choć byli też w tej grupie paryżanie. Na ogłoszenie odpowie-
działo również kilku Francuzów studiujących w USA i w Kanadzie, dwoje
innych pochodziło ze Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W grupie fran-
cuskiej znalazła się jedna osoba pochodząca z północnej Afryki i jedna po-
chodzenia azjatyckiego. Frankofońscy korespondenci byli na ogół
mężczyznami reprezentującymi specjalności techniczne – kierunki inży-



114 POSTSCRIPTUM 27-29

nieryjne, nauki ścisłe.
3. Suozzo wydrukował otrzymane korespondencje i rozdzielił je (drogą

losowania) wśród swoich 27 amerykańskich słuchaczy.
4. Zadaniem studentów było udzielenie odpowiedzi na korespondencje,

a następnie przekazanie kopii listu profesorowi, który miał sam przesyłać
go dalej korespondentowi francuskojęzycznemu.

5. Okazało się, że jest to zadanie przekraczające siły jednej osoby.
Suozzo postanowił więc przerzucić odpowiedzialność za prowadzenie
korespondencji na barki samych studentów. Wiązało się to z rozwiązaniem
kolejnych problemów – studenci musieli zostać szybko przeszkoleni w za-
kresie używania Internetu (tylko 5 słuchaczy z 27 umiało to robić w mo-
mencie rozpoczęcia kursu); każdej zainteresowanej osobie należało przy-
dzielić adres e-mail.

6. Wszystko to zrobiono w ciągu tygodnia z dużą pomocą kierownika
komputerowego laboratorium językowego, który nie tylko napisał trzystro-
nicową instrukcję korzystania z Internetu i poczty elektronicznej, ale służył
stałą pomocą tym studentom, którzy mieli jakiekolwiek dalsze kłopoty.
(Przy okazji wyszkolono studentów w zakresie wyszukiwania w Internecie
informacji kulturowych na temat Francji, które później były również wyko-
rzystywane podczas zajęć). Od tej pory każdy student był odpowiedzialny
za prowadzenie korespondencji, a prowadzący kurs wykładowca kon-
trolował przebieg kursu na podstawie wydruków komputerowych dostar-
czanych mu przez słuchaczy.

7. Większość słuchaczy zaangażowała się w intensywną wymianę kore-
spondencji; niektórzy wymieniali nawet po dwa lub nawet trzy listy
tygodniowo. Suozzo ocenia ten fakt tak: „Uważam, że każdy sposób, w
efekcie którego nastąpiła tak spontaniczna i długotrwała wymiana, jest sam
w sobie rzeczą chwalebną. Wystarczy przypomnieć, jak trudną sprawą jest
zmuszenie studentów do systematycznego pisania wypracowań [w języku
obcym – G.Z.], żeby docenić wartość takiego medium, które sprzyja inten-
sywnemu i dobrowolnemu komunikowaniu się”11.

Amerykańsko-francuski dialog toczył się wokół tematu AIDS, społecz-
nych protestów, rodziny, edukacji, ekonomii, polityki (trzy ostatnie sfery
zagadnień wywołały zainteresowanie zwłaszcza frankofonów, którzy chęt-
nie komentowali najnowsze i kontrowersyjne wydarzenia w parlamencie
francuskim, decyzje rządu, sytuację ekonomiczną różnych warstw i pokoleń
Francuzów. Francuskojęzyczni korespondenci starali się zmienić stereo-
typowe opinie na temat Francji i Francuzów upowszechniane w podręcz-

11 A. Suozzo, Dialog and Immediacy..., s. 83.
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nikach języka francuskiego dla Amerykanów (np. ten o dużej zależności
młodych pokoleń Francuzów od ich rodziców).

Obie strony zaangażowały się w poważną dyskusję na temat systemu
kształcenia wyższego w USA i we Francji. Jedna z francuskich korespon-
dentek była zaskoczona tym, że absolwentom amerykańskich college’ów
nie gwarantuje się żadnej pracy; a już całkowicie zdziwiła ją wiadomość o
tym, jak wielu Amerykanów pracuje jako wolontariusze. Była ciekawa, czy
woluntariat jest koniecznym etapem wstępnym prowadzącym do zdobycia
stałego etatu. Nie unikano również pytań drażliwych – jeden z Amerykanów
zapytał swojego korespondenta o jego stosunek do mniejszości arabskiej
zamieszkującej we Francji i nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi na to
pytanie. W tym miejscu dialogu zetknęły się więc dwa punkty widzenia –
propagowana przez ostatnie dziesięciolecie w USA idea wielokulturowości
oraz – prawdopodobnie ciągle bardziej popularna we Francji – idea tygla
narodowego, w której to kładzie się nacisk (tak samo jak jeszcze w po-
przednim pokoleniu robiono w USA) na konieczność asymilacji z kulturą
gospodarzy.

Okazało się więc, iż obie korespondujące strony odniosły w wyniku
zaaranżowanej wymiany korzyści poznawcze. Obie też miały możliwość
uzyskania szczerego, bezpośredniego, zindywidualizowanego obrazu socjo-
kultur francuskiej i amerykańskiej. Równie ważny okazał się aspekt socjo-
lingwistyczny – korespondenci omawiali i objaśniali stosowane w obu
linguakulturach typowe zwroty (np. amerykańskie „What’s up?”, „No
way!”), a także zachowania językowe (np. francuski korespondent szeroko
skomentował zjawisko mówienia sobie na ty we Francji (fr. „tutoiment”);
taktownie poprawiali błędne użycia słów czy zwrotów. Były to korekty nie-
pedantyczne, ograniczone do wychwycenia najbardziej ewidentnych błę-
dów i ułatwienia komunikacji; często żartobliwe. I było to – jak stwierdza
Suozzo w swoim komentarzu12 – charakterystyczne również dla Francuzów,
którzy przez bardziej tolerancyjnych Amerykanów są zazwyczaj odbierani
jako zbyt krytyczni, a nawet hiperpoprawni.

Okazało się więc, że niewymuszona, naturalna sytuacja komunikacyjna
sprzyja reinterpretacji zastanych poglądów i uprzedzeń, a także jest krokiem
ku kształtowaniu się ponadnarodowych więzi; inaczej mówiąc – sprzyja
rozwojowi nastawień internacjonalistycznych (a idea internacjonalizmu, w
dzisiejszej epoce nastawionej na szybki kontakt, coraz częściej wymieniana
jest jako jeden z ważnych aspektów i celów nauczania języków obcych i
kultury13). W grupie studentów amerykańskich zaangażowanych w proces

12 A. Suozzo, Dialog and Immediacy..., s. 83.
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wymiany korespondencji drogą elektroniczną 2/3 wyraziło chęć kontynuo-
wania korespondencji oraz utrzymania dotychczasowych adresów elektro-
nicznych.

Widać więc, że oprócz celu dydaktycznego zajęcia z udziałem nowej
technologii spełniły dodatkowy cel – wykształciły w uczących się potrzebę
prowadzenia dialogu z kimś z innej kultury za pośrednictwem nowoczes-
nych mediów, zahamowały uprzedzenia (bądź po prostu lęk) wobec tych
mediów, a tym samym wykształciły w uczących się wiarę zarówno we
własne możliwości komunikacyjne, jak też w możliwość stałego uczest-
nictwa w świecie coraz bardziej uzależnionym od elektroniki.

Prowadzący zajęcia ocenił je w następujący sposób: „Próba, którą pod-
jąłem, prawdopodobnie stanie się w przyszłości ogólnie stosowaną prak-
tyką. To przecież bardzo ważne, byśmy my, instruktorzy języka francus-
kiego, próbowali zbudować pomost między obszarami, które rozdzielają
naszych studentów od kultur będących przedmiotem ich studiów. To ważne,
byśmy przypominali im, że uczenie się innego języka i kultury ma na celu
przede wszystkim porozumienie z innymi; że ani Francja, ani kraje franko-
fońskie, nie są abstrakcjami, ale złożonymi strukturami składającymi się z
milionów pojedynczych osób z własnymi aspiracjami i poglądami. E-mail
to jedna z propozycji osiągnięcia takiej bezpośredniości komunikacji, która
wiąże ze sobą ludzi pochodzących z różnych kultur”14.

4. Eksperyment Suozzo a nauczanie języka polskiego i kultury
polskiej

Budować pomosty kulturowe można na różne sposoby, choć niewąt-
pliwie wykorzystanie techniki internetowej temu bardzo służy i ekspery-
ment francusko-amerykański Andrew Suozzo można uznać za właściwą i
pionierską propozycję; szczególnie wtedy, gdy dany język nauczany jest
jako obcy, nie jako drugi, a często jeszcze nie przez rodzimych użytkow-
ników danego języka.

W Polsce jest coraz więcej osób korzystających z technologii inter-
netowej, a zarazem chętnych do nawiązania kontaktów z osobami z innych
krajów. Uważam więc, że każdy lektorat języka polskiego prowadzony w
kraju zaawansowanym technologicznie, w uczelni, która może stworzyć
odpowiednie warunki pracy nauczycielowi i studentom, zyskałby na atrak-
cyjności, gdyby jednym z jego komponentów uczynić wymianę korespon-
dencji via e-mail. Internet może zarazem służyć jako doskonałe źródło
wszelkich informacji kulturowych na temat Polski, wybitnych i zwy-

13 R. Steele, A. Suozzo, Teaching..., ss. V-VI.
14 A. Suozzo, Dialog and Immediacy..., s. 85.
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czajnych Polaków, faktów kulturowych; a także jako źródło modelowych
współczesnych tekstów (ich gatunków, stylów etc.). Dodam na marginesie,
że anglojęzyczne strony internetowe dotyczące Polski były przez moich
amerykańskich kolegów oceniane zawsze bardzo wysoko pod względem
zawartości oraz przejrzystości. A więc nawet gdy poziom językowy naszych
słuchaczy nie pozwala im na czytanie lub pisanie po polsku, ważne jest
przyzwyczajenie ich do wyszukiwania informacji o Polsce w języku dla
nich zrozumiałym i do prowadzenia indywidualnego dialogu z obszarem
kulturowym języka, który jest przedmiotem ich studiów.

Stosowanie Internetu i poczty elektronicznej w praktyce szkolnej
może jednak budzić wątpliwości. Jedna z koleżanek uczących w Studium
dla Cudzoziemców w Łodzi zareagowała na przedstawianą jej ideę kursu
z wykorzystaniem e-mailu: – „A cóż w tym takiego niezwykłego, przecież
jest to po prostu wymiana listów!”. Wydaje mi się jednak, że nowa
technologia daje wiele korzyści, być może nie od razu dostrzeganych.
Przede wszystkim daje możliwość szybkiego bezpośredniego kontaktu –
w myśl zasady: w tym samym dniu piszę i w tym samym (lub w
następnym) mogę otrzymać odpowiedź, a nie po kilku tygodniach, gdy
już dawno zapomniałam, co miałam na myśli – a to współgra z dzisiej-
szymi tendencjami do ekonomizacji działań oraz do uzyskiwania efektu
szybkiego „sprzężenia zwrotnego”. Wbrew pozorom, właśnie dzięki Inter-
netowi może dojść do odnowienia sztuki pisania listów i prowadzenia
dialogu (dyskusji). W takim kraju jak USA tradycyjną drogą pocztową
przesyła się przede wszystkim rachunki i czeki, ważne listy polecone
oraz wszelkie śmieci pocztowe (ulotki, reklamy). Ważne rozmowy, jeśli
nie jest możliwy lub pożądany kontakt face-to-face, prowadzi się przez
telefon i coraz częściej właśnie z użyciem nowych mediów.

Gdy osoba prowadząca kurs włączy wymianę listów tradycyjnym spo-
sobem (czyli za pośrednictwem poczty) do programu zajęć, może spodzie-
wać się porażki tego przedsięwzięcia. Spotkało to również i mnie, gdy w
pierwszym roku swojego pobytu w DePaul University próbowałam namó-
wić słuchaczki prowadzonego przez mnie kursu na temat sytuacji kobiet
w Europie Wschodniej do wymiany listów z Polkami. Pomysł nie wypalił
(doszło do jednej tylko wymiany i to po jednym liście z każdej strony),
mimo że wyposażyłam każdą ze studentek w adres zainteresowanej wy-
mianą (i znającej angielski) Polki. Później uświadomiłam sobie, że studentki
amerykańskie nie widziały sensu w mobilizowaniu się do działań o cha-
rakterze ekstensywnym (bo ile listów z USA do Polski i z Polski do USA
można napisać i otrzymać w ciągu jednego kwartału?) Z dużo większym
entuzjazmem zareagowały natomiast na pomysł skontaktowania się i zro-
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bienia wywiadu z kobietami pochodzącymi z Europy Wschodniej zamiesz-
kującymi Chicago. Przykłady te pokazują, jak ważną motywacją prowa-
dzącą do podjęcia dyskursu jest możliwość szybkiego i wielokrotnego
sprzężenia z drugą stroną dialogu.

W małych grupach studenckich dobrym sposobem wprowadzenia
języka w stan dyskursu jest wymiana listów między prowadzącym zajęcia
nauczycielem a słuchaczami (a więc wymiana odbywa się tu z pominięciem
poczty). Pomysł ten wprowadziłam w życie dwukrotnie w czasie mojego
pobytu w USA (w latach 1996 i 1997), z bardzo dobrymi rezultatami. Było
to możliwe dzięki temu, że w grupach miałam nie więcej niż 8-10 słucha-
czy. Reprezentowali oni zazwyczaj bardzo różne poziomy językowe (od
takich słuchaczy, którzy uczyli się polskiego od zera do takich, którzy cał-
kiem dobrze mówili – choć gorzej pisali – po polsku). Pomysł wymiany
listów realizowany był zawsze w trzecim kwartale; tak, by umożliwić w
nim udział nawet początkującym.

Realizacja tego pomysłu wymaga wielkiego zaangażowania nauczy-
ciela, który tę wymianę inicjuje, tzn. pisze pierwszy list do każdego z
uczących się, a następnie na każdy z tych listów odpowiada. Żeby
wymianę listów uczynić jak najbardziej naturalną, moje listy do każdego
ze studentów były zróżnicowane treściowo, pisane z intencją indywidu-
alnego dotarcia do każdego z nich. Zaangażowanie słuchaczy w te
wymiany było różne – z niektórymi wymieniłam około pięciu listów, z
innymi tylko po jednym lub dwa. Z zaproszenia do wymiany skorzystali
głównie „fałszywi początkujący”, którzy teraz dopiero mogli naprawdę
wykazać się znajomością języka oraz realiami kulturowymi. Nasz dialog
toczył się wokół spraw lokalnych, takich jak sytuacja polsko-amerykań-
skich rodzin w Chicago, moja sytuacja jako cudzoziemki, perspektywy
życiowe moich słuchaczy, rzadziej – zagadnienia bardziej uniwersalne
lub dotyczące jedynie spraw polskich15.

Porównując więc amerykańsko-francuskie sesje korespondencyjne
z użyciem poczty elektronicznej z sesjami korespondencyjnymi zorganizo-
wanymi przeze mnie, łatwo zauważyć, że podstawowym celem obu
z nich było zmobilizowanie słuchaczy do aktywnego komunikowania się,
wykreowanie sytuacji, w której język wprowadzony jest w stan dyskursu,
a osoby prowadzące dyskurs w stan sprzężenia; i cel ten w obu wypadkach
został zrealizowany. Jednak dobrze widać również i to, że „opcja e-

15 Jest to jedynie garść informacji na temat sesji korespondencyjnych, które
stanowiły jeden z komponentów moich kursów języka polskiego w USA. Dokładną
analizę korespondencji postaram się przedstawić w innej publikacji.
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mail” stanowi znacznie szerszy pomost, daje możliwość natychmiastowego
kontaktu stron o przeróżnych punktach widzenia, daje więcej możliwości
negocjacji i interpretacji znaczeń przekazywanych w trakcie dialogu
informacji. Jest nie tylko oknem umożliwiającym bliższe ujrzenie osoby,
z którą w danym momencie się komunikujemy. Jest zarazem obrazem i
metaforą idealnego świata, w którym wszyscy mogą z pożytkiem dla
wszystkich porozumieć się dzięki technologii wymyślonej przez człowieka.

Grażyna Zarzycka

Grażyna Zarzycka jest wykładowcą w Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1993-97 pracowała
jako visiting professor w DePaul University w Chicago, prowadząc zajęcia
językowe, literackie, filmowe i socjologiczne związane z obszarem Europy
Środkowej.

Interesuje się analizą dyskursu, socjolingwistyką, socjologią oraz dy-
daktyką języka polskiego jako obcego.

Jej najważniejsze publikacje to: Łódzka Wieża Babel, [w:] Gość w dom.
Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, pod red. E. Nowickiej i S.
Łozińskiego, Warszawa 1993 oraz Dialog międzykulturowy. Teoria oraz
opis zachowań komunikacyjnych słuchaczy Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców w Łodzi, [w]: Acta Universitatis Lodziensis, „Kształcenie
Polonistyczne Cudzoziemców” 11, Łódź (w druku).
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Tomasz Pelc

Model reprezentacji semantyki
zdañ prostych jêzyka naturalnego

dla potrzeb przetwarzania komputerowego

Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego
jako obcego

1 Skróty występujące w tekście:
JN – język naturalny
JP – język programowania
NLP – przetwarzanie języka naturalnego („natural language processing”)
SGW – semantyczna grupa wyrazowa
VCG – model Verb-Case Grammar

Cel i sens abstrakcyjnego modelu reprezentacji semantyki
Multimedialne przetwarzanie informacji narzuca konieczność automa-

tyzacji przetwarzania tekstów wyrażonych w języku naturalnym (tekstów
JN)1. Nawał informacji produkowanych przez systemy komputerowe, zwła-
szcza po pojawieniu się Internetu, jest nie do ogarnięcia przez człowieka.
Zwykłe przetwarzanie tekstów JN, polegające na wyszukiwaniu i eliminacji
danych przez porównanie ze wzorcem, przestaje wystarczać system prze-
twarzania danych powinien dokonywać analizy sensu informacji, aby inteli-
gentnie wspomagać pracę użytkownika z programami, także multimedial-
nymi. Ponadto dane powinny być prezentowane selektywnie według kry-
teriów zależnych od konkretnych wymagań użytkownika.

Z drugiej strony coraz szersze zastosowanie komputerów i pro-
gramów multimedialnych narzuca konieczność zwiększania natural-
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ności interfejsu2. Wiąże się to z faktem, iż stale rosnąca liczba
potencjalnych użytkowników nie ma żadnego formalnego przygo-
towania informatycznego, a czas poświęcony na ich wdrożenie do
pracy z komputerem powinien być jak najkrótszy. Stąd również
wynika potrzeba automatyzacji przetwarzania zdań JN na wyższych
niż tylko składniowy poziomach abstrakcji.

Stawia to przed nami szereg trudnych zadań o charakterze badawczym
i poznawczym. Ich natura sprawia, że nieunikniona stała się już współpraca
informatyków i lingwistów3. Komputery wymagają ścisłego formułowania
zadań i programów, co narzuca konieczność formalizacji zjawisk języko-
wych4, często bardzo trudno się jej poddających5. Przepływ inspiracji jest
dwukierunkowy: z jednej strony inżynierowie otrzymują od językoznaw-
ców modele języka oraz ekspertyzę lingwistyczną, z drugiej informatycy
prezentują często odmienne spojrzenie na szereg zjawisk, dysponując roz-
budowanym aparatem formalnym, a także mogą ułatwić lingwistom prak-
tyczną (tzn. komputerową) weryfikację tworzonych modeli, bardzo trudną
do przeprowadzenia bez komputera.

Formalizacji można i trzeba dokonywać na różnych poziomach abstrak-
cji. Najniższym jest poziom syntaktyki6 zdań JN. Istnieje wiele podejść do
analizy/syntezy składni7 i chociaż można uznać, że wiele z nich jest za-
dowalających, powstają ciągle nowe, bardziej wydajne metody, w tym także
z użyciem systemów konekcjonistycznych (sieci neuronowe)8. Jak już jed-
nak wspomniano, przetwarzanie JN jedynie na poziomie składniowym jest
niewystarczające.

O wiele trudniejsze jest zadanie formalizacji na poziomie semantyki9.
Nie ma tu, jak na razie, w pełni satysfakcjonujących rozwiązań – istnie-
jące obejmują w sposób zadowalający albo tylko pewne aspekty zna-

2 Chodzi o to, żeby udział JN w interakcjach użytkownik-komputer był
większy, a komunikacja między nimi elastyczniejsza.

3 P.N. Johnson-Laird, The Computer and the Mind. An Introduction to
Cognitive Science, London 1988.

4 J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge 1968.
5 I. Kurcz, A. Polkowska, Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie

informacji językowych, Wrocław 1990.
6 T. Winograg, Language as a Cognitive Process. Volume I: Syntax, Reading

1983.
7 M. King, Parsing Natural Languages, London 1983.
8 B. Selman, Connectionist Systems for Natural Language Understanding,

University of Toronto 1989.
9 E. Bach, Informal lectures on formal semantics, New York 1989.
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czenia10, albo tylko pewne fragmenty (odmiany) języka11, albo wreszcie
wynikają z podejść bardzo abstrakcyjnych12 i nie nadają się (jako zbyt
ogólne) do bezpośredniego zastosowania w praktyce.

Prezentowany model reprezentacji semantyki (model VCG) stanowi
skromną, wobec ogromu całości przedsięwzięcia13, próbę formalizacji
semantyki na potrzeby komputerowego przetwarzania języka naturalnego.
Model ten nadaje się szczególnie dobrze do reprezentacji semantyki zdań
pewnego fragmentu języka („odmiany języka” – ang. „language variety”14),
tzn. specjalistycznego stylu związanego z nauką o komputerach i progra-
mowaniem. W pracy porusza się problem uniwersalności przyjętego mo-
delu. Pierwszym jego zastosowaniem była reprezentacja semantyki w hy-
brydowym, symboliczno-konekcjonistycznym, zintegrowanym systemie
programowania automatycznego15.

Model VCG – podstawy, ilustracje i przykłady
Jak już wspomniano, pierwotnie model VCG służył do reprezentacji

semantyki na potrzeby systemu przetwarzającego zdania języka angielskie-
go, stąd duża liczba angielskojęzycznych terminów w nim występujących.
Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter słów „Verb Case Grammar” i mia-
ła początkowo sugerować pokrewieństwo z gramatyką przypadków głębo-
kich („Case Grammar”) Fillmore’a16. W trakcie dalszych prac model oddalił

10 Computational Semantics, E. Charniak E., Y. Wilks (red.), North Holland 1976;
L. Bolc, M. Cichy, L. Różańska, Przetwarzanie języka naturalnego, Warszawa 1982.

11 J. Sampson, Adaptive Information Processing. An introductory Survey, b.
m. i r. wyd.; Computational Semantics...

12 C. Fillmore, The Case for Case, [w:] Universals of Linguistic Theory, E.
Bach, R.P. Harms (red.), Chicago 1968; R.C. Schank, Conceptual Information Pro-
cessing, Amsterdam 1975.

13 Wymaga ono przyjęcia upraszczających założeń, jeżeli w ogóle ma być moż-
liwe do zrealizowania w praktyce.

14 R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman 1973.
15 J. Kazimierczak, Knowledge Representation for Processing Automatic Syn-

thesis of User Programs, Skokie 1991; J. Kazimierczak, Acquisition and Represen-
tation of Knowledge on the Level of Natural Language for Automatic Programming,
Wrocław 1992; T. Pelc, T. Kapłon, Pewne podejście do hardwarowej reprezentacji
wiedzy, [w:] Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 2, Wrocław 1997; T. Pelc,
Model formalny sieci neuronowej do reprezentacji semantyki zdań języka natural-
nego na potrzeby automatycznego programowania, Wrocław 1998; T. Pelc, A For-
mal Model of an Artificial Neural Network Used to Store and Recognize the Seman-
tics of Some Sentences of Natural Language, [w:] ICONIP ’98, the Fifth Interna-
tional Conference on Neural Information Processing, t. 2, Tokyo 1998.

16 Zob. przyp. 12.
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się znacznie od pierwotnej koncepcji i obecnie z „Case Grammar” łączy
go głównie ogólna koncepcja kategorii semantycznej (zainspirowanej po-
jęciem tzw. przypadka głębokiego („deep case”) wprowadzonego przez Fill-
more’a17, a poza tym chyba już tylko – nazwa. Obszerny opis modelu VCG
zawiera praca Pelca18. Niniejszy artykuł porządkuje i wzbogaca ten opis,
szczególnie pod kątem poszerzenia spektrum możliwych zastosowań i
zwiększenia uniwersalności modelu.

Model służy do reprezentacji semantyki zdań prostych (ang. „clause”),
należących do pewnego podzbioru zbioru wszystkich zdań języka natural-
nego. Formalnie abstrahuje się w nim od czasu gramatycznego, aspektu i
trybu, które traktuje się jako parametry „zewnętrzne” w stosunku do repre-
zentacji przyjętej w modelu19. Takie podejście jest zgodne z trendem wystę-
pującym we współczesnej lingwistyce formalnej, gdzie zagadnienia czasu,
aspektu i trybu najczęściej rozpatruje się oddzielnie od semantyki zdania20.

Model VCG był pierwotnie podstawą reprezentacji semantyki za pomo-
cą sieci neuronowej do pamiętania i rozpoznawania semantyki zdań JN sta-
nowiącej implementację tego modelu.

Semantykę zdania wyrażonego w języku naturalnym reprezentuje się
w modelu VCG jako zbiór grup słów, z których każdą opatruje się infor-
macją o roli semantycznej pełnionej przez nią w danym zdaniu. Rolę tę
formalnie określa tzw. kategoria semantyczna z ustalonego zbioru S (1).
Grupę słów opatrzoną taką kategorią semantyczną nazywamy semantyczną
grupą wyrazową (SGW).

S = {AGENT, ACTION, OBJECT, METHOD, LOCATION, (1)
SOURCE, GOAL}

Semantyczną grupę wyrazową definiuje się następująco:
SGW = { {at1,...,atn, R}, SCat} (2)

gdzie at1,...,atn to słowa określniki (ang. „attributes”), a R – słowo, peł-
niące rolę ośrodka grupy słów; oprócz tego oczywiście SCatS. Ośrodek

17 Por. C. Fillmore, The Case for Case oraz Computational Semantics...
18 Por. T. Pelc, Model formalny sieci neuronowej... Podstawowe informacje o

tym modelu można również znaleźć w: T. Pelc, Model systemu sieci neuronopodob-
nej do reprezentacji semantyki zdań języka naturalnego, [w:] Materiały I Krajowej
Konferencji „Głosowa komunikacja człowiek-komputer”, Wrocław 1995; T. Pelc,
T. Kapłon, Pewne podejście do hardwarowej reprezentacji wiedzy; T. Pelc, A
Formal Model of an Artificial Neural Network...

19 Por. np. Computational Semantics...
20 F. van Eynde, Towards a dynamic and compositional treatment of temporal

expressions, Leuven 1992.
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grupy nosi nazwę „rdzenia” (ang. „core”) grupy słów. Zbiory określników
i rdzeni są rozłączne. W danej SGW może wystąpić dokładnie jeden rdzeń
i zero, jeden lub więcej określników. Niżej określniki i rdzenie będą łącznie
nazywane „jednostkami leksykalnymi”, bądź tam, gdzie nie prowadzi to
do nieporozumień – po prostu „słowami”.

W modelu przewidziano możliwość modyfikacji zbioru S wszelkie for-
muły operują na pojęciu liczności card(S) zbioru S i nie używa się w nim
liczby 7 jako aktualnej liczby kategorii semantycznych. Oczywiście zmiana
tego zbioru pociągnęłaby za sobą konieczność zmiany danego systemu im-
plementującego model.

Poszczególne kategorie semantyczne mają następującą interpretację:
AGENT: podmiot/przedmiot działający;
ACTION: działanie;
OBJECT: przedmiot działania;
METHOD: sposób działania;
LOCATION: obszar/miejsce działania;
SOURCE: źródło/początkowy punkt działania;
GOAL: cel/końcowy punkt działania.

Taki podział wynika z podstawowego przeznaczenia modelu reprezen-
tacji znaczeń zdań specjalistycznego języka technicznego związanego z pro-
gramowaniem komputerów. Tabela 1. zawiera przykłady ilustrujące wyko-
rzystanie modelu także do reprezentacji semantyki zdań języka potocznego w
językach polskim i angielskim. Ma to na celu unaocznienie zakresu stoso-
walności modelu i zilustrowanie jego inwariantności językowej (z dokład-
nością do brzmienia słów w różnych językach i ścisłości odpowiedniości „pól
semantycznych” poszczególnych jednostek leksykalnych w obu językach).

Model VCG spełnia zasadę „semantic singleness”21. Ponieważ w do-
stępnej literaturze polskojęzycznej nie udało mi się znaleźć ekwiwalentu tego
terminu, proponuję tłumaczyć go jako zasadę „wyłączności semantycznej”.
Zgodnie z tą zasadą, każda spośród siedmiu kategorii semantycznych SCatiÎS
może wystąpić co najwyżej jeden raz w reprezentacji semantyki danego
zdania. Innymi słowy, w danym zdaniu dana kategoria semantyczna może
zostać przyporządkowana danej grupie wyrazowej co najwyżej jeden raz (np.
w zdaniu nie może wystąpić więcej niż jedna kategoria AGENT).

 Na mocy konwencji określniki zapisujemy małą literą, rdzenie wielką.
Na przykład zdanie „Program sortuje tablicę znakową.” ma następującą re-
prezentację według modelu VCG:

{{{PROGRAM}, AGENT}, {{SORTOWAĆ}, ACTION}, (3)

21 Computational Semantics...
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{{znakowy, TABLICA}, OBJECT}}
Taką reprezentację semantyki zdania Z nazywamy „strukturą

semantyczną” zdania Z, oznaczaną symbolicznie jako SSem(Z) (patrz
dalej). Oczywiście zgodnie z przyjętym formalizmem teoriomnogo-
ściowym, porządek semantycznych grup wyrazowych nie ma znacze-
nia w SSem(Z).

Tab. 1. Lista kategorii semantycznych wraz z objaśnieniem ich ról i przykładami

Kategoria
semantyczna

Rola w zdaniu Przykład

AGENT Podmiot / przed-
miot działający

Kategoria grupy Program w zdaniu Program
uruchamia proces.
Kategoria grupy The Sun w zdaniu The Sun
also rises.
Słońce też wschodzi.

ACTION działanie Program odszukuje dany element na liście zna-
kowej.
A man reads a book.
Człowiek czyta książkę.

OBJECT przedmiot działa-
nia

Program sortuje tablicę znakową.
This man writes books.
Ten człowiek pisze książki.

METHOD sposób działania Program sortuje listę liczb w porządku rosną-
cym.
The woman dresses beautifully.
Kobieta ubiera się pięknie.

LOCATION Obszar / miejsce
działania

Program odszukuje dany element na liście zna-
kowej.
The students study at a university.
Studenci studiują na uniwersytecie.

SOURCE Źródło / począt-
kowy punkt dzia-
łania

Program sortuje listę pozycji od najmniejszej
pozycji do największej pozycji.
The train leaves the station.
Pociąg odjeżdża ze stacji.

GOAL Cel / końcowy
punkt działania

Program sortuje listę pozycji od najmniejszej
pozycji do największej pozycji.
The train arrives at the station.
Pociąg przyjeżdża na stację.
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Opis formalny modelu VCG
W modelu VCG („Verb-Case Grammar”) rozważa się semantykę zdań

prostych należących do pewnego podzbioru zbioru wszystkich, składniowo
poprawnych zdań prostych.

 W modelu abstrahuje się od środków syntaktycznych służących wyrażaniu
zależności semantycznych pomiędzy poszczególnymi grupami w zdaniu.

Semantykę zdania wyraża się w VCG jako zbiór tzw. semantycznych
grup wyrazowych (SGW). Każda semantyczna grupa wyrazowa składa się
ze rdzenia i opcjonalnie określników. Poniżej wyjaśniono znaczenie wyżej
wymienionych terminów.

a) Rdzenie – nazwą tą określa się główne elementy konstrukcyjne
zdania (rzeczowniki i czasowniki główne), czyli takie, które potencjalnie
posiadają główną własność semantyczną w grupie (co oznacza, że można
im przypisać kategorię semantyczną).

 b) Określniki – nazwą tą określa się elementy konstrukcyjne zdania
posiadające jedynie uboczną własność semantyczną. Tak więc na określnik
przenosi się kategoria rdzenia semantycznej grupy wyrazowej, w której wy-
stępuje. Określnik może mieć kategorię gramatyczną przymiotnika lub rze-
czownika.

c) Kategorie semantyczne i grupy semantyczne. Terminem „kategoria
semantyczna” określa się semantykę poszczególnych grup wyrazowych, czy-
li kategorii syntaktycznych (takich jak grupa rzeczownikowa NP, grupa przy-
miotnikowa AP, grupa przysłówkowa ADVP oraz grupa czasownikowa VP)
w zależności od ich ról semantycznych w zdaniu prostym. Kategorie seman-
tyczne odzwierciedlają więc zależności semantyczne (głębokie) między gru-
pami wyrazowymi w zdaniu. Wprowadza się tu taką abstrakcyjną repre-
zentację semantyki zdania, która oddaje jedynie zależności semantyczne
między poszczególnymi wyrazami i/lub grupami wyrazowymi, i która ab-
strahuje od środków syntaktycznych służących do oddawania tych zależności
w języku naturalnym, takich jak: fleksja (np. w polskim, rosyjskim, łacinie,
sanskrycie22), różne partykuły (np. w polskim, niemieckim, japońskim, turec-
kim23), pozycja w zdaniu (np. w angielskim, chińskim24). Z faktem nie-

 22 Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, t. 1, Warszawa 1988; J. Lyons,
Introduction...

 23 J. Lyons, Introduction...; I. W. Gołownin, Grammatika sowriemiennogo ja-
ponskogo jazyka Moskva 1986; E. Yasui, J. Berndt, Japanisch für Naturwissen-
schaftler und Techniker, Leipzig 1987; E. Saito, H. Silberstein, Grundkurs der
modernen japanischen sprachen, Leipzig 1981.

24 A.T. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989; J. Lyons,
Introduction...
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uwzględniania środków syntaktycznych wiąże się postulowana w modelu
inwariantność językowa – dwa zdania o tym samym znaczeniu wyrażone w
dwóch różnych językach mają, w tym modelu, taką samą reprezentację se-
mantyki. Należy jednak pamiętać, że do sformułowania „o tym samym zna-
czeniu” musimy podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż słowa (a dokładniej
ich znaczenia rozpatrywanie na poziomie semantyki leksykalnej) są termi-
nalnymi elementami składowymi reprezentacji wg VCG, a semantyczna
ekwiwalentność słów w dwóch różnych językach jest często pozorna25.

 Semantyczna grupa wyrazowa jest konkretną realizacją danej kategorii
semantycznej, tzn. jest grupą wyrazów uzupełnioną o informację, jaka jest
jej kategoria semantyczna w danym zdaniu. Kategoria semantyczna jest
więc „etykietą” przydzielaną grupie wyrazowej, będącej kategorią syntak-
tyczną i określającą rolę tej grupy w zdaniu. Formalnie można wyrazić to
w następujący sposób:

SGW = {WP’, SCat} (4)
gdzie:
SGW – semantyczna grupa wyrazowa.
WP’ – zbiór (grupa) jednostek leksykalnych, utworzona na podstawie

jednej z następujących grup wyrazowych: rzeczownikowej, przymiotniko-
wej, przysłówkowej lub czasownikowej. Grupy przyimkowej nie dopuszcza
się, gdyż – jak już wspomniano – model nie uwzględnia syntaktycznych
środków wyrażania zależności semantycznych w zdaniu; grupę przyimko-
wą, jeśli wystąpi, sprowadza się do odpowiadającej jej grupy rzeczowni-
kowej, przymiotnikowej lub przysłówkowej.

SCat – kategoria semantyczna z ustalonego zbioru S (1) kategorii se-
mantycznych.

Nie wiadomo, czy istnieje zbiór kategorii semantycznych nadający
się do reprezentacji semantyki dowolnego zdania prostego. Model VCG
i podobne modele można albo wiązać z pewnym postulatem poznaw-
czym26 (a mianowicie, że istnieje zbiór kategorii semantycznych, nadający
się do opisu semantyki każdego zdania prostego) lub tylko traktować je
jako sposoby mniej lub bardziej skutecznej realizacji reprezentacji seman-

25 Przeważnie pola semantyczne „ekwiwalentów leksykalnych’’ pokrywają się
tylko częściowo i to niezależnie od tego, czy pole semantyczne zdefiniujemy jako
dany układ mikrocech semantycznych (ang. „microfeature”, fr. „valeur”, por. E.
Bach, Informal lectures...), czy też w jakiś inny sposób (por. Connectionist
Approaches to Natural Language Processing, R.G. Reilly, N.E. Sharkey (red.),
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers 1992).

26 Por. Computational Semantics...



128 POSTSCRIPTUM 27-29

tyki jedynie dla pewnych27 zdań języka naturalnego, za pomocą jednego
zbioru kategorii semantycznych. Pierwotnie zakładano, że przedstawiony
wyżej podział na kategorie semantyczne (propozycja własna) nadaje się
do reprezentacji zdań dotyczących informatyki. Obecnie, w ramach
kontynuacji prac nad modelem, autor planuje rozważyć zakres jego
stosowalności dla innych zdań języka polskiego. Jedną z istotnych różnic
między modelem VCG przedstawionym w niniejszej pracy, a „Case
Grammar” jest to, że kategorię „działania’’ (ACTION) traktuje się w
VCG jako jeszcze jedną kategorię semantyczną jest to kategoria nadawana
grupie czasownikowej.

W związku z tym, że przyimki służą oddawaniu zależności semantycz-
nych w zdaniu, w rozpatrywanym modelu reprezentacji semantyki grupę
przyimkową sprowadza się do odpowiadającej jej grupy rzeczownikowej,
przymiotnikowej lub przysłówkowej z odpowiednią kwalifikacją seman-
tyczną: {A/NPi’, SCati}, gdzie:

A/NPi’  grupa (zbiór) wyrazów odpowiadająca grupie rzeczownikowej,
przymiotnikowej lub przysłówkowej;

SCati  kategoria semantyczna wynikająca z użytego przyimka i/lub po-
zycji przekształcanej grupy przyimkowej w rozpatrywanym zdaniu prostym
(clause).

Przykłady:
1) grupa przyimkowa „przez domniemanie’’ w zdaniu „Program przyj-

muje wartości zmiennych przez domniemanie” zostaje sprowadzona do
postaci {„domniemanie”, METHOD};

2) grupa przyimkowa „przez użytkownika’’ w zdaniu „Te wartości są
wprowadzane przez użytkownika” zostaje przekształcona do zbioru
{„użytkownik”, AGENT};

W trakcie ewentualnej rekonstrukcji wiedzy na podstawie zbioru struk-
tur semantycznych zdań (zagadnienia tego nie rozpatruje się w niniejszej
pracy szczegółowo) trzeba uzupełniać odtwarzane grupy wyrazowe o przy-
imki i inne środki syntaktyczne służące oddawaniu zależności semantycz-
nych, a także, zwłaszcza w przypadku języków analitycznych (jak angiel-

27 W przypadku pierwotnego zastosowania modelu były to zdania, będące
1) komentarzami w programach lub 2) poleceniami użytkownika, kierowanymi do
systemu automatycznego programowania, por. J. Kazimierczak, Acquisition and
Representation of Knowledge on the Level of Programming Language for Automatic
Programming, New York 1993 oraz J. Kazimierczak, Representation of Knowledge
Acquired from Comments of User Programs for Purposes of Automatic Programm-
ing, Wrocław 1994.
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ski), porządkować te grupy w zdaniu zgodnie z kategoriami semantycznymi
odpowiadających im SGW.

Opis formalny modelu reprezentacji semantyki zdania na poziomie
leksykalnym

Na poziomie leksykalnym reprezentacji określone są dwa zbiory ozna-
czeń jednostek leksykalnych, zbiór B określników i zbiór K rdzeni. Suma
mnogościowa tych zbiorów tworzy zbiór Q słów, odpowiadających całemu
zasobowi słów, które mogą wystąpić w reprezentowanych zdaniach; ich
iloczyn jest zbiorem pustym.

B = {bi ,..., bcard(B) }, K = {k1 ,..., kcard(K)} (5)

Q = B  K, B  K =  (6)

card (B)  cb, card (K)  ck (7)
Na liczności zbiorów B oraz K narzucono ograniczenia cb i ck, odpo-

wiednio.
Opis formalny modelu reprezentacji semantyki zdania na poziomie

kategorii semantycznych
Na poziomie kategorii semantycznych reprezentacji wyróżnia się zbiór

G grup semantycznych zdania.
Elementy zbioru G odpowiadają dowolnym możliwym do zapamiętania

w systemie semantycznym grupom wyrazowym, rozumianym formalnie
jako sumy poszczególnych elementów zbioru K i elementów wszystkich
podzbiorów zbioru B.

Fragment zbioru G przedstawia poniższa formuła:

Zbiór G zdefiniowany jest więc następująco:

(8)

gdzie (B) oznacza zbiór wszystkich podzbiorów zbioru B.
Opis formalny modelu reprezentacji semantyki zdania na poziomie

zdaniowym
Zbiór P możliwych do zapamiętania zdań określony jest jako podzbiór

iloczynu kartezjańskiego:
P  G’ card(S) (9)

gdzie
G’ = G   {} (10)

Zbiór G’ wprowadzono po to, aby uwzględnić możliwość należenia do
zbioru P także niepełnych ciągów.

           G 


1 1 2 2 2 3
1

b k b b b k b k b b b k b ki card B i i card B i card B i
i

card K
, ,.., , ,.., , , , ,.., , ,.., , ,.., ,( ) ( ) ( )

( )
U

     G       g x B g x K i card Ki ik k: , , ,.., ( ) 1
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 Ponieważ P jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego, na jego liczność
card (P) narzuca się ograniczenie cs

cs  = [card (G) + 1]card(S) – 1 (11)
Opis formalny modelu reprezentacji semantyki zdania na poziomie

semantyk. 
Odwzorowanie zdań w semantyki
Jeśli C = {c1 ,..,card(C)} oznacza zbiór semantyk pamiętanych w danej

chwili tw zdań, to wiedzę systemu w chwili tw określa pewne odwzorowanie
Iw zbioru P w zbiór C:

 Iw : P  C (12)
Odwzorowanie Iw zmienia się za każdym razem, gdy zmienia się wiedza

sieci, tzn. po nabyciu nowego zdania i/lub semantyki. Ponieważ liczba
możliwych do zapamiętania semantyk nie może przekraczać liczby
zapamiętanych zdań (choć możliwa jest sytuacja odwrotna), na jego
liczność card (C) narzuca się ograniczenie cc oraz:

cc = cs

 Odwzorowanie Iw jest typu „na’’28, jeśli system zawiera całą, możliwą
do zapamiętania, wiedzę.

Ograniczenia pamięciowe
Ograniczenia pamięciowe w praktycznych implementacjach wynikają

z liczności poszczególnych zbiorów występujących w modelu VCG.
Tak więc, skoro każdy rdzeń może pełnić w zdaniach maksymalnie

card(S) różnych ról semantycznych, zachodzi zależność:
card (G) = card (S) . card (K) . 2card(B) (13)

Zakłada się również, że VCG powinien służyć do reprezentacji struk-
tury semantycznej co najmniej jednego zdania. Wynika stąd bezpośrednio,
że zbiory zdań i semantyk muszą zawierać co najmniej po jednym neuronie.
Tak więc:

card (P)  1  card (C)  1
Z drugiej strony, według VCG nie można reprezentować więcej, niż

card(S). card(K) . 2card(B) semantycznych grup wyrazowych (wynika to ze
wzoru (7)), z tego zaś i z (10) wynika, że maksymalna liczba reprezen-
towanych zdań (a więc i semantyk), nie może przekroczyć
wartości granicznej sent_max,:

 sent_max = (card(K) . 2card(B) + 1)card(S) – 1

28 H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Warszawa 1979.
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Tak więc dla siedmiu kategorii semantycznych liczność zbioru P zdań
nie może przekroczyć

sent_max = (7 . 2card(B) + 1)7 – 1
Zakłada się, że liczność card(C) zbioru C semantyk nie może przekro-

czyć liczności card (P) zbioru zdań (patrz wyżej), gdyż jednemu zdaniu
można przypisać tylko jedną semantykę, a dwa różne zdania mogą mieć
jedną i tę samą semantykę.

Definicje
Definicja 2.1:
„Strukturą semantyczną” SSem (Z) zdania Z nazywa się zbiór wszyst-

kich semantycznych grup wyrazowych (SGW), występujących w zdaniu
Z wyrażonym w postaci z wyróżnionymi kategoriami semantycznymi:

[w zdaniu Z występują następujące SGW: SG1,..,SGn,
gdzie 1ncard(S)]29  [SSem(Z) = {SG1, .., SGn}]

Definicja 2.2: 
„Fragmentem struktury semantycznej” FSem (Z) zdania Z o strukturze

semantycznej SSem (Z) = {SG1, .., SGn}, 1ncard(S) nazywa się dowolny
podzbiór zbioru SSem (Z), różny od zbioru pustego:

FSem (Z) = {F : F  ((SSem(Z)) – )};
gdzie () oznacza zbiór wszystkich podzbiorów zbioru .
Definicja 2.3: 
„Szkieletem reprezentacji semantyki” SK (Z) zdania Z o strukturze se-

mantycznej SSem (Z) = {SG1, .., SGn}, 1ncard(S) nazywa się zbiór ele-
mentów SG’i, i=1..card(S), powstałych z odpowiednich elementów zbioru
S przez usunięcie z nich określników.

Definicja 2.4:
Rdzeń lub określnik „odgrywa” w danym zdaniu Z, wyrażonym w po-

staci z wyróżnionymi kategoriami semantycznymi, „rolę semantyczną”
SCatx  S, jeśli należy on do semantycznej grupy wyrazowej, która ma w
tym zdaniu kategorię semantyczną SCatx.

Przykład reprezentacji
W podrozdziale niniejszym zilustrowano reprezentację semantyki we-

dług VCG na zdaniu przykładowym (Z1):
„Program sortuje tablicę liczb” (Z1)

Zdanie musi zostać poddane rozkładowi gramatycznemu (ang.
„parsing”). Rozkład ten może zostać przeprowadzony przez program

29 Gdzie S oznacza zbiór kategorii semantycznych.
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implementujący jeden z wielu znanych algorytmów rozkładu30 („shift-
reduced parser”, „chart-parser” itd.). Następnie program analizy seman-
tycznej musi odnaleźć rdzenie w grupach wyodrębnionych w wyniku roz-
kładu gramatycznego, przypisać im kategorie semantyczne i na tej podsta-
wie utworzyć odpowiadające im SGW. Programy i metody kategoryzacji
semantycznej są obecnie przedmiotem badań w wielu ośrodkach31.

Podczas analizy semantycznej program kategoryzacji musi wykorzys-
tywać informacje składniowe zawarte w strukturze tej postaci zdania, którą
otrzymał w wyniku analizy syntaktycznej. W celu zwiększenia uniwersal-
ności takiego programu należy również przewidzieć konieczność dostar-
czenia mu informacji o charakterze wiedzy o świecie, dotyczącej desyg-
natów określanych przez słowa w słownikach dostępnych dla całego syste-
mu przetwarzania informacji.

Otrzymaną w wyniku rozkładu i kategoryzacji strukturę semantyczną
zdania (Z1)

SSem (Z1)={
{{PROGRAM}, AGENT}, {{SORTOWAĆ}, ACTION} (13)
{{liczby, TABLICA}, OBJECT}

}
przedstawia rysunek 1.

30 Por. J. Kazimierczak, Splitting Natural Language Sentences into Group
Words for Purposes of Automatic Programming, Wrocław 1992.

31 Por. D. Banasiak,  J. Mierzwa, A. Sterna, Analiza zdań języka naturalnego
z uwzględnieniem zdań złożonych oraz ram przypadków, Wrocław 1995; D.
Banasiak i in., Analiza semantyczna zdań języka naturalnego wprowadzanych do
bazy wiedzy, Wrocław 1996; L. Bolc, M. Cichy, L. Różańska, Przetwarzanie języka
naturalnego, Warszawa 1982; J. Kazimierczak, D. Banasiak, Z. Buchalski, J.
Mierzwa, A. Sterna, Rozumienie przez komputer zdań języka naturalnego na
potrzeby automatycznego programowania, Wrocław 1994; Connectionist
Approaches to Natural Language Processing...

Rys. 1. Struktura semantyczna zdania „Program sortuje tablicę liczb”
według modelu VCG
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SSem(Z1) można też wyrazić w postaci czytelniejszej niż formuła (13),
według następującej konwencji:

{
<[] [PROGRAM]> (14)
<[] [SORTOWAĆ]>
<[liczby] [TABLICA]>
<> <> <> <>

}
gdzie
{...} – struktura semantyczna,
<...> – poszczególne semantyczne grupy wyrazowe w następującej

kolejności ich kategorii semantycznych: AGENT, ACTION, OBJECT,
METHOD, LOCATION, SOURCE, GOAL,

[...]  określniki/rdzenie w danej SGW, w kolejności: określniki, rdzeń.
Postaci struktury semantycznej odpowiadają następujące przyporządko-

wania:
PROGRAM  k1 rdzeń („core”)

SORTOWAĆ  k2 rdzeń („core”)
TABLICA  k3 rdzeń („core”)

liczby  b1 określnik („attribute”)
Dla rozpatrywanego zdania przykładowego istnieją trzy zbiory gi  G,

i =1,..,3, odpowiadające trzem semantycznym grupom wyrazowym:
g1 = {k1},
g2 = {k2},
g3 = {b1 ,k3}

Zdanie (Z1) o oznaczeniu symbolicznym p1   P ma postać (g1 ,g2 ,g3),
czyli:

 p1 = (g1, g2, g3 ) = ( {k1}, {k2 }, {k3, b1})
 Należy zwrócić uwagę na to, że na poziomie reprezentacji poszcze-

gólnych grup słów jest ona mnogościowa, a nie ciągowa, co oznacza, że
uporządkowanie słów w grupie formalnie nie odgrywa roli na tym pozio-
mie; innymi słowy, dla dowolnych bj B oraz k  K, zachodzi

{k, bi, bj} = {k, bi, bj} = {bj, k, bj} etc.
(k jest wyróżnione przez fakt należenia do zbioru K, rozłącznego ze

zbiorem B).
Powyższy fakt wynika z przyjętego w niniejszej pracy założenia, że

porządek elementów posiadających uboczne własności semantyczne (czyli
określników) względem rdzenia w grupie nominalnej nie jest istotny, tzn.
np. frazie „wielki niebieski samochód’’ (gdzie „wielki” i „niebieski” są
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określnikami, a „SAMOCHÓD” rdzeniem) odpowiadają następujące ciągi
równoważne na poziomie reprezentacji semantyki:

(wielki, niebieski, SAMOCHÓD) = (wielki, SAMOCHÓD, niebieski) =
etc. = {SAMOCHÓD, niebieski, wielki}

 Zakłada się bowiem, że w przypadku zdań należących do technicznych
odmian języka naturalnego nie występuje konieczność odróżnienia grup
wyrazowych o różnym wzajemnym uporządkowaniu rdzenia i określników,
a dokładniej że permutacja określników i rdzenia nie zmienia znaczenia
grupy na poziomie denotacji (należy zwrócić uwagę, że nie gubimy tutaj
informacji o relacji rdzenia i określników, gdyż rdzeń jest wyróżniony po-
przez przynależność do zbioru rozłącznego ze zbiorem określników). Jeżeli
kolejność ta jest istotna, to określają ją odpowiednie (deterministyczne) za-
sady gramatyczne, a jeśli nie, to można ją dowolnie przyjąć na etapie ewen-
tualnej rekonstrukcji zdania. Przyjmujemy, że ewentualne rozmycie deli-
katnych odcieni znaczeniowych32 nie jest wadą modelu reprezentacji zdań
należących do specjalistycznych odmian języka naturalnego. Po zakończe-
niu wszystkich operacji związanych z zapamiętywaniem semantyki wpro-
wadzanego zdania, następuje zmiana odwzorowania Iw na Iw’, to znaczy ele-
mentowi p1 = (g1, g2, g3) przyporządkowany zostanie element c1 C.

Model VCG w świetle potrzeb zautomatyzowanego przetwarzania
języka naturalnego

Przedstawiony model reprezentacji semantyki stanowi raczej ramową
propozycję stanowiącą punkt wyjścia do dalszych prac niż ukończony sys-
tem formalny.

Zaletą jego jest prostota reprezentacji, wadą zaś to, że struktura seman-
tyczna zdania zachowuje silny związek ze strukturą syntaktyczną, czyli
postacią zdania rozbitego na grupy wyrazowe.

Przeznaczeniem modelu VCG może być rozpoznawanie semantyki
zdań. Zadanie wykorzystującego ten model systemu rozpoznawania seman-
tyki33, może polegać na generowaniu oznaczeń semantyk zdań podawanych
na wejście systemu. Obecnie jednak możliwości zastosowań praktycznych
modelu ogranicza brak dedykowanego programu kategoryzacji semantycz-
nej. Pamiętajmy, że spora część obciążenia obliczeniowego związanego z
operacjami na reprezentacji według VCG przypada właśnie na ten program,

32 Problem ten może wystąpić w tylko przypadku takich języków, w których
kolejność (grup) słów nie jest wymuszona składnią (np. w polskim) i w których w
związku z tym jej zmiana jest dopuszczalna, stanowiąc dodatkowy środek ekspresji.

33 Mógłby on być częścią inteligentnego i przyjaznego interfejsu programu
multimedialnego, np. edukacyjnego.
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którego w pracy niniejszej nie omawia się. Należy tutaj również uczynić
zastrzeżenie wobec wyżej wzmiankowanej inwariantności językowej. Otóż
przystosowanie istniejącego systemu NLP do pracy z nowym językiem
naturalnym wymaga napisania całkowicie nowego programu kategoryzacji
semantycznej, chociaż samo jądro systemu NLP, skonstruowane i działające
według modelu VCG, nie będzie wymagało żadnych zmian34.

Uniwersalność modelu
Ze względu na pierwotne przeznaczenie modelu, zaproponowany zbiór

kategorii semantycznych prowadzi do trudności w reprezentowaniu pew-
nych zdań, np. takich, w których występuje i narzędzie, i metoda działania.
Przyjrzyjmy się bowiem zdaniom (Z2) i (Z3):

Program sortuje rosnąco tablicę znakową. (Z2)

Stolarz bardzo szybko składa stół. (Z3)
i odpowiednim strukturom semantycznym (zob. def. 2.1):

SSem(Z2) = (15)
{

<[] [PROGRAM]>
<[] [SORTOWAĆ]>
<[znakowy][TABLICA]>
<[][ROSNĄCO]>
<> <> <>

}

SSem(Z3) = (16)
{

<[] [STOLARZ]>
<[] [SKŁADAĆ]>
<[drewniany][STÓŁ]>
<[bardzo][SZYBKO]>
<[]> <> <>

}
W przypadku (Z2) i (Z3) reprezentacja jest oczywista. SGW o kategorii

METHOD reprezentuje w obu zdaniach wyrażenia przyimkowe (okolicz-
niki sposobu). Z kolei w zdaniach (Z4) i (Z5)

Program sortuje tablicę znakową, używając procedury A. (Z4)
Stolarz składa stół, używając młotka. (Z5)

34 Oczywiście przy założeniu, że jądro używa nie samych jednostek leksy-
kalnych, ale ich oznaczeń, danych przez słownik jądra („słownik sieci” w: Pelc,
Model formalny sieci neuronowej...; „SRNN Dictionary” w: Pelc, A Formal Model
of an Artificial Neural Network...).
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Do wyrażenia kategorii semantycznej INSTRUMENT35, nieuwzględ-
nionej w modelu VCG, można użyć w przypadku zdań (Z4) i (Z5) również
kategorii METHOD. Przyjrzyjmy się odpowiednim strukturom seman-
tycznym:

SSem(Z4) = (17)
{

<[] [PROGRAM]>
<[] [SORTOWAĆ]>
<[znakowy][TABLICA]>
<[A][PROCEDURA]>
<> <> <>

}

SSem(Z5) = (18)
{

<[] [STOLARZ]>
<[] [SKŁADAĆ]>
<[drewniany][STÓŁ]>
<[][MŁOTEK]>
<> <> <>

}
Jak jednak wyrazić zgodnie z VCG semantykę poniższych zdań (Z6)

i (Z7)?
Program sortuje rosnąco tablicę znakową, używając procedury A. (Z6)

Stolarz bardzo szybko składa stół, używając młotka. (Z7)
Ostatni przykład ilustruje konieczność wprowadzenia do modelu dodat-

kowej kategorii semantycznej INSTRUMENT. Ponadto model ma jeszcze
inne ograniczenia. Na przykład, jak wyrazić w nim semantykę zdania (Z8)?

Stolarz składa stół, używając młotka i gwoździ. (Z8)
Możliwości uogólnień
Przeznaczeniem systemu NLP z zaimplementowanym modelem VCG

mogłoby również być wnioskowanie semantyczne lub uogólnianie wiedzy.
Wnioskowanie w takim systemie może odbywać się niejako jednopozio-
mowo, poprzez porównywanie szkieletów reprezentacji semantyki (zob. def.
2.3.) różnych zdań. Ponieważ jednak przypisywanie znaczenia po-
szczególnym strukturom semantycznym odbywa się arbitralnie, model w
jego obecnej wersji nie umożliwi systemowi NLP przeprowadzania bardzo
złożonych wnioskowań, uogólniających wiedzę zgromadzoną w postaci

35 Computational Semantics... (rozdział 4).
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zbioru struktur semantycznych. Innymi słowy: model w obecnym stadium
nie uwzględnia postulatu „compositionality”36 i znaczenia całego zdania nie
można wywieść z sposób systematyczny (a więc poddający się auto-
matyzacji) z jego struktury semantycznej. Z uwzględnienia tego postulatu
zrezygnowano ze względu na chęć szybkiego wdrożenia praktycznego mo-
delu. Z praktycznego bowiem punktu widzenia z postulatem tym wiąże się
konieczność określenia zbioru mikrocech semantycznych i podawania ze-
stawu mikrocech dla każdego elementu leksykalnego branego pod uwagę
w reprezentacji! Proces określania zestawów mikrocech jest również arbi-
tralny i może prowadzić do wieloznaczności, a poza tym nie zawsze zestaw
taki jest oczywisty (np. czy słowo „krzesło” ma mikrocechę ruchomy?
Odpowiedź przecząca wydaje się w pierwszej chwili oczywista, co jednak
mamy zrobić z krzesłem biurowym na kółkach; a co ze słynnym już niela-
tającym strusiem, który jest ptakiem, który lata?).

Wnioski i dalsze plany
Wzmiankowane ograniczenia modelu wynikają z jego pierwszego za-

stosowania w konekcjonistycznym systemie NLP do przetwarzania zdań
specjalistycznej odmiany języka naturalnego. Pomimo tych ograniczeń mo-
del wydaje się stanowić interesującą platformę dla dalszych prac związa-
nych z formalizacją semantyki na potrzeby komputerowych systemów NLP.
Ze względu na mnogościowy charakter użytych formalizmów model daje
się łatwo implementować zarówno w klasycznych systemach przetwarzania
symbolicznego, jak i w systemach neuronowych. Ta ostatnia cecha wydaje
się szczególnie pożądana, gdyż systemy takie umożliwiają implementacje
sprzętowe znacznie przyspieszające szybkość działania, która ma bezpo-
średni wpływ na praktyczną użyteczność systemów NLP. W przypadku sys-
temów klasycznych użyty formalizm można łatwo wyrazić w kategoriach
specyfikacji formalnej programów komputerowych, w związku z czym
można go bez większych trudności zaimplementować w dowolnym języku
programowania wysokiego poziomu.

Model jest elastyczny i umożliwia łatwą rozbudowę. W dalszym ciągu
prac na modelem planuje się przede wszystkim zrezygnować z jednopozio-
mowej reprezentacji semantycznych grup wyrazowych. Oznacza to, że
zamiast pojedynczego rdzenia w semantycznej grupie wyrazowej (SGW)
będzie mogła wystąpić cała „podgrupa” o strukturze SGW, zamiast której
będzie mogła znów wystąpić następna podgrupa itd. Taka rekurencyjna

36 Por. E. Bach, Informal lectures... Zgodnie z tym postulatem znaczenie wyra-
żenia złożonego powinno wynikać w systematyczny sposób ze znaczeń wyrażeń
składowych. Por. też prace Gottloba, Fregego i semantykę Montague.
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struktura reprezentacji powinna zwiększyć uniwersalność modelu i posze-
rzyć zakres stosowalności pod względem liczby i rodzaju reprezentowanych
zdań.

Drugim kierunkiem prac nad rozbudową modelu VCG jest zwiększenie
stopnia systematyczności wywodu znaczenia całych struktur semantycznych
na podstawie składowych semantycznych grup wyrazowych („com-
positionality”). Wynikiem tych prac powinno być zwiększenie zakresu sto-
sowalności modelu pod względem możliwości uogólnień wiedzy i wnios-
kowania semantycznego.

Tomasz Pelc

Tomasz Pelc jest pracownikiem Instytutu Cybernetyki Technicz-
nej Politechniki Wrocławskiej.
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I
Kiedy dwa lata temu po raz pierwszy przeszukałem Internet, zmierzając

do ustalenia, jaki użytek może zeń mieć miłośnik literatury, znalazłem wiele
powodów, by zalecać Czytelnikom pójście do zwykłej, to znaczy nieelek-
tronicznej biblioteki1.

Dwa lata w życiu literatury to oczywiście bardzo mały przedział czasu,
w Internecie jednak niemal epoka. Przystępując do nowych poszukiwań,
mogłem więc mniemać, że wiele się zmieniło w internetowej literaturze
pięknej. Jak wiele i co – postaram się wyjaśnić.

Wcześniej jednak uwagi o dydaktycznym punkcie widzenia na tematy
literacko-internetowe. Jest faktem dobrze znanym, że literaturze pięknej
przypisuje się ważną rolę w procesie nauczania języka, bez względu na to,
czy jest to język pierwszy, czy nie. Literatura dostarcza przykładów wzor-
cowego wysłowienia się, choć jej funkcje naturalnie nie ograniczają się do
tego, ponieważ zdolna jest też mówić wiele o kulturze narodu, w obrębie
którego powstała. W związku z tym w kształceniu językowym i kulturalnym

Jan Grzenia

O literaturze polskiej w Internecie.
Z dodaniem uwag o mo¿liwoœci jej wykorzystania

w nauczaniu jêzyka polskiego

Multimedia w nauczaniu
jêzyka rodzimego

jako obcego

1 J. Grzenia, Literatura polska w Internecie, „Postscriptum” 1996, nr 19
(http://www.us.edu.pl/~sjikp/html/ps-html/ps_19_09.html).
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od dawna wykorzystuje się całościowo lub fragmentarycznie utwory lite-
rackie. Pojawienie się i upowszechnienie Internetu nie zmienia oczywiście
punktu widzenia na tę sprawę, nie powinniśmy jednak przeoczyć faktu, że
Internet może zmienić zasięg literatury, możliwości korzystania z niej, a więc
wpływa – przynajmniej od strony technicznej – na charakter kontaktu z
literaturą a w związku z tym i z językiem. Bez wątpienia wkrótce trzeba
będzie dopisać nowe rozdziały do podręczników socjologii literatury.

Internetu jednak nie należy sprowadzać do roli archiwum tekstów wcześ-
niej drukowanych. Rozwija się już bowiem, także w języku polskim, lite-
ratura internetowa – teksty artystyczne, których jedynym kanałem rozpo-
wszechniania są łą-
cza internetowe.
Należy mieć ten
fakt na uwadze,
ponieważ wynika-
ją stąd nowe moż-
liwości w procesie
nauczania języ-
ków.

Stan rzeczy w
interesującym nas

zakresie oceniałem
przed dwoma laty,
nie żałując żartów i
ironii, ponieważ wi-
dać było, że interne-
towa literatura pol-
ska znalazła się w
rękach nielicznego
grona entuzjastów,
którzy niewiele
mieli do zaoferowa-
nia poza entuzjaz-

mem. Kwiatki, które wówczas wykryłem, oglądać można w Internecie i
dzisiaj (np. wiersze Czesława Miłosza z licznymi błędami), choć na szczę-
ście nie wszystkie. Co prawda w mocy pozostaje pierwsza z moich daw-
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nych uwag ogólnych, że nigdy nie wiadomo, co nam się w Internecie trafi.
Wynika to stąd, że przetwarzanie tekstów z drukowanych na komputerowe
odbywa się w sposób całkowicie spontaniczny i niekontrolowany. Druga
uwaga jednak  („jeśli już się coś trafi, nie wiadomo, w jakim to będzie
stanie”) chyba powinna być stopniowo modyfikowana, ponieważ coraz
częściej i w coraz większym stopniu Internet staje się miejscem dla profe-
sjonalnych filologów, choć ciągle spotkać tam można wiele niestarannych
tekstów. Należy chyba jednak uznać, że jest to cena nieskrępowanej inter-
netowej wolności, chociaż nie chcę nikogo usprawiedliwiać, bo dzisiejsze
edytory umożliwiają sprawdzanie pisowni „w locie”, a w Internecie pojawił
się nawet słownik ortograficzny (zob. http://venus.ci.uw.edu.pl/
~milek/).

Konkludując: teksty literackie prezentowane w Internecie stanowią ko-
lejny dowód znanego faktu, że filolodzy boją się komputerów. Kompute-
rowcy zaś nie boją się filologów, zdarza im się też ważyć sobie lekce reguły
językowe, choćby ortograficzne, bywa nawet, że staranność i solidność są
im też obojętne. Widać jednak wyraźny postęp. O ile dwa lata temu stra-
szyły teksty bez polskich liter, o tyle dziś prawie nikt już takich w Inter-
necie nie proponuje. Co więcej: poprawiono niektóre teksty dawne, nie
mógłbym więc już naigrawać się z internetowej wersji jednego z wierszy
Szymborskiej („Od szczek do piety wszedl napiety”), ponieważ ma on już
formę należytą.

Tyle pokrótce o korzystnych zmianach. Przejdźmy do rzeczy i podej-
mijmy próbę opisania stanu posiadania w interesującym nas zakresie.

II
Najpierw kilka informacji o internetowych informatorach ułatwiających

dostęp do witryn literackich2. Porównując je, łatwo dostrzec, że zasób in-
formacji podawanych przez każdy z tych serwisów jest odmienny – jedynie
nieliczne strony mają swoje odnośniki (tzw. linki) w dwu lub więcej ser-
wisach informacyjnych. To niedoinformowanie internetowych serwisów
informacyjnych stanowi pewne utrudnienie dla użytkownika, ponieważ wy-

  2 Korzystającym z Internetu miłośnikom literatury można polecić drukowany
przewodnik Literackie spacery po Internecie Reinharda Kaisera (Kraków 1997).
Jednak w związku z tym, że czas w Internecie biegnie wyjątkowo szybko, najlepiej
przeszukiwać katalogi tematyczne wyszukiwarek, polecić można zwłaszcza Excite
(http://www.excite.com/entertainment/books_and_literature/) oraz
HotBot (http://directory.hotbot.com/Arts/Humanities/Literature/).
Spośród polskich serwisów informacyjnych najlepiej wybrać Onet (http://www.
onet.pl/) i Wirtualną Polskę (http://www.wp.pl/), sporo dobrych odsyłaczy
można znaleźć też pod adresem http://www.ksiazki.pl/.



142 POSTSCRIPTUM 27-29

dłuża czas odnajdywania odpowiednich miejsc; a gdy się poszukiwania
ukończy, nie można uciec od wątpliwości, czy udało się odnaleźć wszyst-
ko, co interesujące. Wina jednak leży po stronie właścicieli (administra-
torów) witryn internetowych, a nie serwisów informacyjnych.

Jeśli scharakteryzujemy teksty internetowe, uwzględniając ich powsta-
wanie i sytuację nadawczą, będziemy mogli w Internecie widzieć, po
pierwsze, miejsce rozpowszechniania tekstów wcześniej drukowanych i, po
drugie, miejsce, w którym publikuje się teksty literackie po raz pierwszy.
Dla tekstów wcześniej drukowanych Internet jest głównie innym sposobem
rozpowszechniania, choć na tym sprawa się nie kończy. Teksty publikowane
w Internecie uznać wolno za pewien typ literatury, dla którego można by
zaproponować nazwę „literatura internetowa”.

Przegląd internetowych witryn literackich pozwala na sformułowanie
kilku obserwacji i wniosków. Rozpocznę od uwag o klasyce literackiej w
Internecie. Jak należało się spodziewać, w Internecie spotykamy przede
wszystkim bardzo popularne teksty bardzo znanych pisarzy. Jeśli chodzi o

liczbę tekstów,
prym wodzą Wisła-
wa Szymborska i
Czesław Miłosz,
mamy też klasyków
nie żyjących, choć
tylko niektórych –
zwłaszcza Mickie-
wicza, też Kocha-
nowskiego, Herber-
ta i kilkunastu in-
nych. Łatwo zauwa-
żyć, że rej w Inter-
necie wodzą poeci.
Nie kwestionując

wszelkich zalet ich twórczości, musimy zaznaczyć, że w naszych czasach
największe szanse mają utwory krótkie, a więc poetyckie. Prozaicy muszą
jeszcze poczekać, co nie znaczy, by nie było widać prozatorskiej ofensywy.

Internet jako najbardziej wolnorynkowa z wolnorynkowych instytucji
preferuje oczywiście teksty pokupne, o ile kupują je miłośnicy komputerów,
toteż zakres prezentowanej literatury wykazuje dość szczególne odchylenia
– strony internetowe poświęcone sobie mogą mieć na przykład autorzy lite-
ratury science-fiction, ale raczej nie romansów. Jeśli uwzględnić ilość tek-
stów sobie poświęconych, w gronie polskich pisarzy przoduje Stanisław
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Lem, który jednak najwięcej zawdzięcza swoim zagranicznym entuzjastom.
Jeśli zaś szukać pisarza, który miał szczęście znaleźć się w miejscu, w któ-
rym ilość spotyka się z jakością, możemy wskazać Andrzeja Sapkowskiego
(http://www.ists.pwr.wroc.pl/~jsuliga/sapek/). Poza tym pro-
zaicy mają się w Internecie bardzo źle – wszakże z co najmniej jednym
jeszcze wyjątkiem. Swojej strony doczekał się Marek Hłasko i gdybym miał
przyznawać nagrodę w kategorii literackiej witryny WWW, przyznałbym
ją autorowi tej witryny właśnie (http://friko.onet.pl/bb/costa/
hlasko/glowna.html). Nie porównywałem wprawdzie tekstu interneto-
wego z oryginalnym słowo po słowie, ale już na pierwszy rzut oka widać,
że autor witryny dba o szczegóły, nawet tak nieistotne dla innych, jak
myślniki.

Kolejny fragment moich uwag będzie się odnosić do internetowej
działalności polskich wydawnictw. Skoro szukamy sposobów, by miłośni-

kom literatury pol-
skojęzycznej dostar-
czyć satysfakcji, nie
możemy zlekcewa-
żyć myśli, że
znakomitymi so-
jusznikami w tym
dziele mogłyby być
wydawnictwa książ-
kowe. Dobrze
znanym sposobem
promocji książek
jest przecież publi-
kowanie ich frag-
mentów. Przejrza-

łem więc witryny kilkunastu polskich wydawnictw, by stwierdzić, że
żadne z nich nie chce udostępniać poprzez Internet wyjątków ze swoich
książek3. To nadzwyczaj dziwne, bo przecież chyba już wszystkie książki

3 Jedyne znane mi polskie wydawnictwo chętnie rozpowszechniające w Sieci
fragmenty swoich książek to Pascal (http://www.pascal.pl/pascal.html),
który jednak – jak wiadomo – nie wydaje literatury pięknej, lecz przewodniki tu-
rystyczne. Wyjątkiem jest też, znowu niebeletrystycznym, encyklopedia wydaw-
nictwa Fogra (publikowana tylko na CD-ROM-ie), trzeba jednak ją wymienić, bo
warto promować pożyteczne inicjatywy: http://www.encyklopedia.pl. A
poza tym: gdzie miłośnicy literatury mają szukać biogramów pisarzy?
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opracowywane są za pomocą komputerów – wystarczy tylko skopiować
wybrany fragment, a następnie wykonać kilka banalnie prostych czyn-
ności, podczas których nie trzeba wstawać od komputera.

Tymczasem w konkluzji uwag na ten temat należy powiedzieć, że wy-
dawnictwa książkowe są reprezentowane w Internecie tylko przez ich działy
handlowe. Trzeba poczekać.

Natomiast redaktorzy czasopism literackich zachowują się o wiele przy-
tomniej i chętnie udostępniają teksty w Internecie. Jak udało mi się ustalić,
co najmniej 10 polskich czasopism literackich ma swoje internetowe wersje.
Niektóre wykorzy-
stują Internet tylko
jako sposób na zys-
kanie nowych za-
mówień dla wersji
drukowanej, nie-
które jednak – tu
wymieńmy „Maga-
zyn Literacki” –
pozwalają na dłuż-
szą lekturę. Zaletą
większości spośród
tych czasopism jest
staranność w opra-
cowaniu tekstu.
Mamy tu z reguły i polskie literki, i poprawną ortografię, a nawet znaki
interpunkcyjne, nie wspominając o innych zakresach poprawności
językowej i typograficznej. Chodzi więc o pisma godne polecenia tym,
którzy chcieliby polskie periodyki wykorzystywać w procesie nauczania
języka polskiego4.

Gdyby trzeba było dokonać oceny sytuacji literatury pięknej w Inter-
necie, powiedziałbym, że widać zjawiska bardzo korzystne i że – moim
zdaniem – wyraźnie dominują one nad negatywnymi, chociaż jeszcze dwa
lata temu proporcje były odwrotne. Przede wszystkim tworzeniem witryn
internetowych zajęli się ludzie przygotowani do redagowania tekstów, toteż
poziom językowy, graficzny i edytorski wielu witryn internetowych jest
dobry. Istnieje i istnieć będzie pewna liczba niechlujnych stron WWW, lecz

4 Czasopism internetowych o tematyce kulturalnej najlepiej szukać w prowa-
dzonej przez Fundację Batorego witrynie „Czasopisma kulturalne w Polsce”
(http://www.batory.org.pl/katalog/) – zob. rysunek na poprzedniej
stronie.
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przecież i poza Internetem spotykamy teksty niestaranne obok dopraco-
wanych w najmniejszych szczegółach, nie ma więc powodu do gwałtow-
nego załamywania rąk. Bez wątpienia wartością w Internecie najwyższą
jest wolność publikowania. Zadaniem filologów, nie licząc biadolenia, po-
winno być dawanie pozytywnych wzorców, co idzie jak widać z pewnym
trudem, skoro słownik ortograficzny on-line uruchomił student filozofii.

Sprawy językowej poprawności w Internecie nie powinny przysłaniać
innych poważnych problemów. Moim zdaniem najpoważniejszym z nich
jest brak dużej, powszechnie dostępnej internetowej bazy tekstów, takiej,
jak np. angielskojęzyczny „Project Gutenberg”. Anglosasi mają zresztą o
wiele więcej tego rodzaju zbiorów tekstów, które znakomicie ułatwiają filo-
logom pracę naukową i dydaktyczną. W Polsce podobną próbę podjęto pół-
tora roku temu pod nazwą „Biblioteka Sieciowa”, szkoda tylko, że tak trud-
no ją odnaleźć przy użyciu dostępnych wyszukiwarek (http://
biblioteka.sieciowa.to.jest.to/). Warto też wiedzieć o cennej ini-
cjatywie naukow-
ców z Uniwersy-
tetu Gdańskiego,
którzy realizują
projekt badawczy
„Literatura polska
w Internecie”, a w
ramach tego przed-
sięwzięcia przygo-
towują przewodnik
po literackich zaso-
bach Internetu, któ-
ry nosi nazwę Bib-
lioteka Literatury
Polskiej w Interne-
cie (http://monika.univ.gda.pl/~literat/index.htm).

Zalety takich baz danych (które zresztą mogą obejmować również tek-
sty nieliterackie) są nieocenione: łatwy dostęp do tekstów z każdego prak-
tycznie miejsca na świecie i ogromna łatwość przeszukiwania ich – to tylko
najważniejsze.

Problem ten oczywiście zostanie rozwiązany wcześniej lub później w
wyniku wspólnej pracy wszystkich użytkowników Internetu. Jednak wobec
faktu, że chodzi tu też o wartości ważne dla kultury kraju, zastanawiam
się, czy takiej inicjatywy nie powinny wesprzeć instytucje państwowe, któ-
rych obowiązkiem jest dbanie za pieniądze podatników o dorobek kultury
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narodowej. Byłoby to może właściwe, choć szczerze mówiąc, wolałbym,
żeby urzędnicy trzymali ręce z daleka od tak poważnych spraw.

III
Wreszcie garść uwag o Internecie, jako miejscu, w którym powstaje

literatura. Tu  jeszcze za wcześnie na uogólnienia, bo chodzi o zjawisko
istniejące w języku polskim od paru lat, warto jednak mieć na uwadze, że
ten rodzaj twórczości jest skazany na znakomity rozwój. Wynika to z og-
romnej łatwości publikowania tekstów w Internecie – można ogłosić np.
własny zbiór wierszy, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów. W związ-
ku z tym już mamy w sieci niemało tekstów literackich lub chcących za
takie uchodzić.

Charakterystyczne właściwości literatury internetowej wynikają ze spe-
cyfiki Internetu, są to przede wszystkim znaczne ułatwienia komunikacyjne,
interaktywność a także możliwość łatwego organizowania grup mających
działać w jakimś celu. Wszystko to właściwości, na których ogromnie po-
winno zależeć nauczycielom języka. Warto w związku z tym odnotować,
że obok pewnej liczby witryn WWW prezentujących indywidualną twór-
czość poetycką, pojawiają się już takie, które proponują różne formy zbio-
rowej pracy nad tekstami.

Główny wniosek stąd taki, że uczący języka polskiego powinni poważ-
nie rozważać możliwość wprowadzenia tekstów dostępnych w Internecie
do zestawu środków dydaktycznych, zachowując oczywiście wszelkie środ-
ki ostrożności, by ustrzec się wzorów niegodnych polecenia. Jednocześnie
powinni – jak sądzę – wykazywać większą aktywność w Internecie, co po-
winno polegać nie tylko na tworzeniu wyspecjalizowanych narzędzi do na-
uki (np. specjalnych stron WWW), ale i na wykorzystywaniu tego, co po-
wstało dzięki wspólnemu wysiłkowi internautów.

Jan Grzenia
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KRONIKAKRONIKA
Szko³a od grudnia do marca

Od 7 do 8 grudnia 1998 roku od-
bywała się VIII konferencja pt. „Mul-
timedia w nauczaniu języka rodzime-
go jako obcego”. Na konferencji gości-
liśmy wielu naukowców z licznych
ośrodków uniwersyteckich w Polsce
oraz lektorów pracujących poza gra-
nicami Polski.

Cały aktualny numer „Postscriptum”
jest tejże konferencji poświęcony.

17 grudnia odbyła się w Szkole
Wigilia. Studenci podczas uroczystej
wieczerzy mogli poznać polskie zwy-
czaje świąteczne. Spotkanie rozpoczęło
się od dzielenia się opłatkiem i składania
sobie życzeń, które zostało zaini-
cjowane przez dyrektora Szkoły dr.

Romualda Cudaka. Następnie na wigilij-
nym stole zaczęły się pojawiać świą-
teczne potrawy. Każda potrawa okra-
szona była komentarzem: z jakiego
regionu Polski potrawa ta wywodzi się
oraz z jakimi wierzeniami ludowymi
była niegdyś związana. I tak, nasi stu-
denci mogli zjeść makówki, które
zapewnią im w nadchodzącym roku siły
witalne, cztery orzechy, z których każ-

dy informował ich o jakości po-
szczególnych ćwiartek roku, kapustę z
grochem, co zapewni płodność, zupę
grzybową itd. Dodatkową atrakcją było
to, że większość potraw została przy-
gotowana przez pracowników Szkoły.
Stąd studenci mogli poznać nauczycieli

Studenci szkoły
przy wigilijnym stole



148 POSTSCRIPTUM 27-29

jako mistrzów kuchni. Podczas wie-
czoru studenci mogli także nauczyć się
polskich kolęd. Kolędowaniu nie było
końca. Śpiewano po polsku, angielsku,
hiszpańsku, ukraińsku... Święta w Pol-
sce związane są z wzajemnym ob-
darowywaniem się. I choć nie mieliśmy
prawdziwej choinki, studenci otrzymali
drobne podarunki. Uczestnicy Wigilii
szybko połączyli obyczaje Świąt
Bożego Narodzenia z Nowym Rokiem,
który powitaliśmy w rytmach latyno-
amerykańskich, dzięki naszemu studen-
towi z Peru. Śpiewom, tańcom znów
nie było końca!

W ostatnim tygodniu stycznia nasi
studenci zostali poddani próbie egza-
minu – wszyscy zdawali test z języka
polskiego. Wyniki były rewelacyjne.
Studenci otrzymali certyfikaty z okrągłą
pieczęcią Uniwersytetu oraz podpisami
JM Rektora prof. dr. hab. Tadeusza
Sławka i dyrektora Szkoły dr. Romualda
Cudaka.

Niektórzy studenci po pierwszym
semestrze wyjechali z Polski, przyrze-
kając sobie, że nigdy nie zapomną o
Szkole, inni natomiast podjęli naukę w
semestrze letnim. Obecnie mamy 40
studentów, którzy uczą się w grupach o
różnym stopniu zaawansowania.

W lutym i marcu niektórzy nasi lek-
torzy uczestniczyli w szkoleniu dla lek-
torów organizowanym przez Stowarzy-
szenie „Bristol” Polskich i Zagranicz-
nych Nauczycieli Kultury Polskiej i
Języka Polskiego jako Obcego. Wy-
słuchali między innymi wykładów
prowadzonych przez prof. dr. hab.
Władysława Miodunkę (prezesa Stowa-
rzyszenia), prof. dr hab. Annę Dąb-
rowską (z Wrocławia), dr. Waldemara
Martyniuka (z Krakowa), prof. dr. hab.
Jana Mazura (z Lublina), dr. Mirosława

Jelonkiewicza (z Warszawy). Dyrekcja
naszej Szkoły została także poproszona
o zreferowanie ważkich problemów me-
todycznych  podczas szkolenia lekto-
rów. Dr Jolanta Tambor wygłosiła wy-
kłady nt. metod nauczania cudzoziem-
ców wymowy i zapisywania tekstów
polskich, zaś dr Romuald Cudak swój
wykład poświęcił roli komputera w na-
uczaniu języka polskiego jako obcego.

W dniach 12-13 marca gościliśmy
JM Rektora Uniwersytetu im. Marcina
Lutra w Halle – prof. Thomasa Bremera
oraz Dziekana Wydziału Filologicznego
tegoż Uniwersytetu – prof. Gerharda
Meisera. Nasi goście odbyli rozmowy z
JM Rektorem UŚ prof. Tadeuszem
Sławkiem, Dziekanem Wydziału Filolo-
gicznego prof. Wiesławem Banysiem
oraz dyrektorami instytutów zaintere-
sowanych nawiązaniem bliższej współ-
pracy z Uniwersytetem w Halle.

12 marca 1999 roku odbył się wy-
kład prof. dr hab. Gerharda Meisera  pt.
„Tamten świat. Wyobrażenia narodów
staroindoeuropejskich o życiu pozagro-
bowym”. Wykładu wysłuchali studenci
polonistyki oraz kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Śląskiego.

Od 11 do 19 marca gościliśmy
jeszcze jednego pracownika Uniwer-
sytetu im. M. Lutra – Juttę Frach, która
oprócz udziału w badaniach podej-
mowanych przez Szkołę, przepro-
wadziła serię zajęć konwersacyjnych ze
studentami filologii germańskiej naszej
uczelni.

W marcu została wydana przez
Szkołę i Wydawnictwo Śląsk książka dr.
Romualda Cudaka pt. „Czytając
Białoszewskiego”. Uroczysta promocja
polska odbyła się 8 marca w  VIII
Liceum Ogólnokształcącym w Kato-
wicach, natomiast promocja dla cudzo-
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ziemców odbędzie się w sierpniu w
Cieszynie podczas letniej szkoły
języka, literatury i kultury polskiej.

Ponadto w lutym Szkoła gościła w
ramach bilateralnej wymiany między
uczelniami studentkę z Halle – Anettę
Merbach, która zbierała w Katowicach
materiały do swojej pracy magisterskiej
na temat aspektu czasowników w języ-
ku polskim. Z kolei w marcu na takich
samych zasadach przebywał w Kato-
wicach student z Ołomuńca – Roman
Malcher.

Od 11 do 25 marca w Polsce prze-
bywała Ludmiła Mavrić z Litwy. Lud-

miła jest pierwszą Cudzoziemską
Mistrzynią Polskiej Ortografii. Zdobyła
ona I nagrodę w „Dyktandzie” dla cu-
dzoziemców, które Szkoła wraz z Pol-
skim Radiem Katowice zorganizowała w
ubiegłym roku w Cieszynie. Ową I na-
grodę ufundowało Radio Katowice, był
nią dwutygodniowy pobyt w ośrodku
wczasowym Radia w Wiśle (górskiej
miejscowości w Beskidach).

W tym roku do „Dyktanda” chcemy
zaprosić także inne osoby, spoza naszej
Szkoły. Nagrody będą równie atrak-
cyjne.

A.A.
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Dyktando
Polskie Radio Katowice od kilku ju¿ lat organizuje konkurs

o tytu³ mistrza polskiej ortografii, czyli „Dyktando”. W kon-
kursie bior¹ udzia³ tysi¹ce Polaków, którzy zje¿d¿aj¹ do
Katowic z ca³ego kraju. W jury uczestnicz¹ znani polscy
jêzykoznawcy, m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Walery Pisarek
czy redaktor Nowego s³ownika ortograficznego PWN – prof.
Edward Polañski. Niespotykana popularnoœæ „Dyktanda”
sprawi³a, ¿e organizatorzy konkursu, redaktorzy Polskiego
Radia Katowice: Krystyna Bochenek i Piotr Karmañski,
postanowili otworzyæ go tak¿e dla Polonii, prowadz¹c
zmagania ortograficzne poza granicami kraju.

W ubieg³ym roku, po raz pierwszy, Szko³a Jêzyka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach oraz Polskie
Radio Katowice zaprosi³y do konkursu cudzoziemców,
inicjuj¹c turniej o tytu³ Cudzoziemskiego Mistrza Polskiej
Ortografii. W konkursie wziê³o udzia³ ponad sto osób. Byli
to uczestnicy letniej szko³y jêzyka, literatury i kultury polskiej,
kolegium polsko-austriackiego oraz warsztatów polonis-
tycznych, czyli kursów, które Szko³a organizuje w sierpniu
w Cieszynie.

W tym roku proponujemy drug¹ edycjê „Dyktanda”,
turnieju ortograficznego o tytu³ Cudzoziemskiego Mistrza
Polskiej Ortografii. Konkurs odbêdzie siê 14 sierpnia w
Cieszynie, w Filii Uniwersytetu  Œl¹skiego. Pragniemy jednak
rozszerzyæ jego formu³ê, proponuj¹c udzia³ w konkursie
wszystkim cudzoziemcom, którzy bêd¹ w sierpniu w Polsce i
zapraszaj¹c ich do uczestnictwa w zmaganiach
ortograficznych.
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Instytucjom prowadz¹cym w sierpniu kursy dla cudzo-
ziemców proponujemy, aby przeprowadzi³y eliminacje do
„Dyktanda” i przys³a³y do Cieszyna ich zwyciêzców.

Cudzoziemców, którzy spêdzaj¹ wakacje sierpniowe
w Polsce lub zechcieliby przyjechaæ do nas, aby sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci, zapraszamy 15 sierpnia do Cieszyna.

Turniej zostanie podzielony na uczestników, którzy posia-
daj¹ korzenie polskie oraz na tych, którzy nie maj¹ polskiego
pochodzenia. Szko³a zapewni uczestnikom „Dyktanda” nocleg
z 14 na 15 sierpnia oraz wy¿ywienie w dniu konkursu. Ale
limit miejsc dla osób spoza kursów jest ograniczony, dlatego
prosimy o wczeœniejsze deklaracje udzia³u. Polskie Radio
Katowice i Szko³a funduj¹ nagrody dla zwyciêzców fina³u.
Ka¿dy uczestnik dostanie za udzia³ w konkursie s³owniczek
ortograficzny jako dar od Biura Uznawalnoœci Wykszta³cenia
i Wymiany Miêdzynarodowej.

Zapraszamy, bo Cudzoziemski Mistrz Polskiej Ortografii
jest wœród nas!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt! Nasz
adres:

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach
pl. Sejmu Œl¹skiego 1
40-032 Katowice
Tel./fax: 48-32-25129991
E-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
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