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1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł1 jest próbą porównania wywodzącej się z Moskiewskiego Koła Seman-
tycznego koncepcji Igora Mel’čuka (Meaning-Text Model, MTM) i teorii semantyki ge-
neratywnej (Generative Semantics, GS) George’a Lakoffa, wyrosłej w nurcie kontestacji 
generatywizmu Noama Chomsky’ego. W pracy ukazane zostały założenia teoretyczne to-
warzyszące konceptualizacji obu teorii oraz te cechy modeli, które decydują o ich wyjątko-
wości, a sprowadzone do wspólnego mianownika ukazują różnice i podobieństwa dwóch 
podejść do badania semantyki. Oba modele stanowią pokłosie osiągnięć teoretycznych 
cybernetyki, rozwijającej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 50.  
XX wieku. Lakoniczne informacje o ich podobieństwie znaleźć dziś można w podręcz-
nikach do językoznawstwa (por. np. Bobrowski 1998). Warto jednak bardziej wnikliwie 
przyjrzeć się rozwiązaniom zaproponowanym w tych klasycznych już teoriach. 

2. Semantyczny model Lakoffa

Semantycy generatywni wychodzą z założenia o istnieniu wielu poziomów struktury języ-
kowej, którymi rządzi system reguł generowania swoisty dla danego poziomu. Wszystkie 
poziomy struktury językowej połączone są ogólnymi regułami interpretacyjnymi mody-
fikującymi znaczenie analizowanego elementu językowego. Swoje założenia semantycy 
generatywni, jak już zostało to wyżej zaznaczone, opierali na kontrargumentacji wobec tez 
Chomsky’ego i interpretatywistów. Obszary, na których koncentrowała się krytyka genera-
tywistów, dotyczyły: natry gramatyczności zdań, istoty struktury semantycznej i kategorii 
syntaktycznych oraz poziomów analizy językowej.

1  Artykuł jest skróconą wersją pracy magisterskiej, obronionej w Katedrze Językoznawstwa 
Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku.
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Lakoff (1971: 232) mówi o gramatyce języka jako o specyficznym systemie reguł 
wiążących dźwięki języka z abstrakcyjnymi znaczeniami. Użytkownicy języka nie mają 
przy tym wpływu na owe reprezentacje fonetyczne i semantyczne — są one bytami nie-
zależnymi. Dodając do gramatyki określenie „generatywna”, Lakoff precyzuje, że gra-
matyka ma być „kompletna i ścisła” (Granger-Legrand, Devlamminck 1981: 35). Prakty-
kowana przez niego semantyka generatywna wymaga natomiast założenia, że nie można 
interpretować składni odrębnie od semantyki. W takiej właśnie interpretacji główną rolę 
odgrywają transformacje, których funkcją, według Lakoffa, jest łączenie reprezentacji se-
mantycznych z odpowiadającymi im strukturami powierzchniowymi (Granger-Legrand, 
Devlamminck 1981: 34).

U podstaw modelu Lakoffa leżą założenia o identyczności charakteru formalnego struk-
tur semantycznych i syntaktycznych oraz o tym, że każda gramatyka powinna zawierać takie 
reguły transformacyjne, które mapują jedne składniki frazowe na drugie (Lakoff 1971: 246). 
Gramatyka nie generuje przy tym zbioru struktur powierzchniowych, ale zbiór derywacji. 
W modelu GS system transformacji pełni rolę narzędzia filtrującego, które definiuje struktury 
poprawne gramatycznie, przy czym reguły określające gramatyczność w ogóle i poprawność 
gramatyczną zdania są tożsame. Lakoff, podobnie jak inni semantycy generatywni, wycho-
dzi z założenia, że język to wielopoziomowy byt, którym rządzi system reguł generowania, 
swoisty dla danego poziomu. Struktura semantyczna charakteryzowana jest przy tym tożsa-
mością znaczeniową. W obrębie struktury syntaktycznej, charakteryzowanej przez tożsamość 
morfologiczną, semantycy generatywni postulują zmodyfikowanie wyznaczników kategorii 
syntaktycznych (por. Fodor, Katz 1963: 198). Zgodnie z powyższym nurtem w modelu GS 
postulowane jest stworzenie zestawu kategorii syntaktycznych i logicznych, uzupełnionych 
przez „wyjątkowe właściwości” (McCawley 2005: 1400). W związku z tym założeniem, na 
podstawie wspólnych właściwości semantycznych wyrażających się w transformacjach, cza-
sowniki i przymiotniki zaliczane są do jednej kategorii predykatów.

W modelu GS znaczenie opisywane jest przy użyciu narzędzi logiki formalnej. Waż-
nym elementem opisu komponentów semantycznych są presupozycje, które implikują 
prawdziwość lub fałszywość zdań w zależności nie od przypisanej sądowi logicznemu 
prawdziwości/fałszywości, lecz w nawiązaniu do tego, co znaczą poszczególne leksemy. 
Analizując leksem pretend, należy zauważyć, że implikuje on fałszywość zdania, które 
występuje po nim w charakterze dopełnienia. Zdanie: Sam pretends that Bill has gone, 
Lakoff traktuje jako sąd: +P- (S) ´ -S. Notacja ta uwzględnia fakt, że analizowane zdanie 
jest twierdzące (+P) oraz że implikuje ono fałszywość (P-) zdania dopełniającego (-S). 
W modelu Lakoffa (1971: 230) presupozycje dzielą się ponadto na: wewnątrzzdaniowe 
(zaprezentowane na powyższym przykładzie) i międzyzdaniowe (oddawane poprzez kolej-
ne zdania wzajemnie warunkujące się). Model semantyki generatywnej zakłada, że wszyst-
kie elementy znaczeniowe leksemu są obecne na poziomie reprezentacji semantycznej. Nie 
istnieje zatem możliwość wprowadzania dodatkowych elementów znaczeniowych na po-
ziomie kolejnych transformacji. Generatywiści zakładają ponadto, że samo wprowadzenie 
elementów leksykalnych na — tak ważnej dla ich koncepcji — płaszczyźnie preleksykal-
nej, nie kłóci się z powyższą tezą.
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Semantycy generatywni uważają, że między logiką a analizą znaczenia zachodzi 
jeszcze jeden istotny związek, który dopełnia analizę reprezentacji semantycznej. Mowa 
tu o tożsamości reguł łączących struktury logiczne i gramatyczne (Lakoff 1971: 230). Lo-
gika naturalna jest tu uznawana za narzędzie, które może pomóc rozstrzygnąć, które fakty 
językowe konstytuują struktury logiczne (Granger-Legrand, Devlamminck1981: 61). Tak 
opisane relacje logiki i gramatyki ukazują przyjęte przez Lakoffa „postulaty znaczeniowe”, 
czyli mechanizmy ukazujące, jakimi relacjami powiązane są ze sobą predykaty atomowe 
(wspomniane wyżej niepodzielne znaczeniowo jednostki leksykalne, służące opisowi 
znaczenia haseł leksykonu). Jako przykładowe „postulaty znaczeniowe” Lakoff przedsta-
wia: CERTAIN (S’) ⊃ POSSIBLE (S’). Zgodnie z postulatami Lakoffa założyć przy tym 
należy, że CERTAIN (S) ↔ WO, WO↔(∀ w) (W OR1w ⊃ S jest prawdziwe, gdy w), gdzie  
WO to świat realny, w którym S prawdziwe jest wtedy i tylko wtedy, gdy S prawdziwe 
jest we wszelkim świecie związanym z WO. WO to świat możliwy, a R1 to warunki łą-
czenia w możliwych światach konkretnych predykatów, w tym przypadku CERTAIN 
i POSSIBLE (McCawley 2005: 1404). Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest niemoż-
liwość inwersji tych elementów w zdaniach: It’s certain that Sam will find a girl and 
possible that he will kiss her i *It’s possible that Sam will find a girl and certain that he 
will kiss her.

3. Własności Modelu Sens↔Tekst

Odmiennie od modelu Lakoffa, MTM nie wywodzi się bezpośrednio z kontestacji teorii 
Chomsky’ego. Koncepcja badania modelowania rozumienia tekstów (czyli wyabstraho-
wania z tekstu zawartego w nim znaczenia) oraz modelowania tworzenia tekstów (rozu-
mianego jako synteza znaczenia i przełożenie go na konkretny tekst) została zapoczątko-
wana przez leksykologów: V. Vinogradova i L. Ščerbę w latach 40. XX wieku (Apresjan 
1980: 56). Rozpowszechnili oni koncepcję potencjalnej możliwości opisania procesów 
abstrahowania i syntezy, co w 1965 roku zostało wykorzystane przez I.A. Mel’čuka  
i S. Zolkovsky’ego jako podwaliny pod model MTM, na którego ostateczny kształt wy-
warły wpływ dokonania generatywistów. 

W centrum teorii lingwistycznej, na której bazuje Mel’čuk, stoi język naturalny, rozu-
miany przez badacza jako specyficzne narzędzie logiczne, służące ustanawianiu i wyraża-
niu odniesienia między nieskończonym zbiorem potencjalnych znaczeń oraz nieskończo-
nym zbiorem potencjalnych tekstów. To konstrukt, który gwarantuje budowę wypowiedzi 
językowej, wyrażającej konkretne znaczenie oraz umożliwiającej zrozumienie możliwych 
znaczeń zawartych w danym przekazie, czyli zrozumienie mowy. Własnością języka na-
turalnego jest to, że dane znaczenie w swojej złożoności może być wyrażone poprzez 
niezwykle duży, lecz skończony zbiór tekstów. Zdaniem członków Moskiewskiego Koła 
Semantycznego posługiwanie się językiem polega głównie na zdolności przekładania ję-
zyka naturalnego na język semantyczny i odwrotnie (Apresjan 1980: 61). Model MTM 
ma za zadanie odwzorować sposób działania języka naturalnego, co konstytuuje hipotezy  
postawione przez Mel’čuka. Pierwsza z nich ciężar badania języka naturalnego przenosi 
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na konieczność ustanowienia formalnych odniesień między znaczeniem a dźwiękiem przy 
użyciu aparatu pojęciowego zaczerpniętego z logiki i lingwistyki. MTM prowadzi do skon-
struowania modelu ludzkiego języka, opierając się na założeniu, że na każdy fakt językowy 
składają się trzy integralne elementy: informacja komunikowana (znaczenie), konkretne 
formy lub zjawiska fizyczne postrzegane zmysłowo (tekst) oraz schemat wzajemnych re-
lacji dostrzegalnych między nieskończonym zbiorem elementów tekstu i nieskończonym 
zbiorem znaczeń. Siatka tych wzajemnych relacji konstytuuje „język właściwy” rozumiany 
jako ukształtowany społecznie system znaków arbitralnych służący do komunikowania się. 
Drugą hipotezą leżącą u źródła teorii Mel’čuka jest spostrzeżenie o funkcjonalnej interpre-
tacji języka jako narzędzia komunikowania się2. Autor koncepcji MTM rozpatruje język 
jako „czarną skrzynkę”, w przypadku której obserwacji mogą podlegać elementy wprowa-
dzane do urządzenia i zeń wyprowadzane. Obserwacji nie podlega natomiast wewnętrzna 
struktura przetwarzająca komunikat wchodzący na wychodzący (Mel’čuk 1981: 29). 

Wyznaczając główne aspekty konstytuujące model MTM, Mel’čuk koncentruje się na 
(Mel’čuk 1981: 30–31): 

—  funkcjach języka naturalnego w ramach języka jako systemu komunikacyjnego;
—  posługiwaniu się modelem MTM jako narzędziem logicznym, służącym opisywa-

niu podlegających obserwacji zjawisk językowych;
—  odniesieniu między znaczeniem a tekstem ujętym jako statystyczny układ elemen-

tów istotnych;
— potencjalnym wystąpieniu sprzężenia zwrotnego między znaczeniem a tekstem. 

Relacja ta jest możliwa do zaobserwowania w procesie mówienia/słuchania; pełni funkcję 
modyfikującą budowę tekstu przez jego nadawcę.

W modelu MTM pomijany jest aspekt akwizycji języka oraz analiza istoty znaczenia. 
Model nie umożliwia opisania anomalii semantycznych zachodzących w procesie łączeń 
różnych znaczeń (takich jak absurd, sprzeczność czy banał). Jest on natomiast przygotowa-
ny do wykrywania dewiacji formalnych i gramatycznych.

Na potrzeby modelu MTM Mel’čuk i Zolkovsky stworzyli hipotetyczny język seman-
tyczny, nazwany przez nich językiem mnożników semantycznych. Oparli się na założeniu, że 
znaczenie redukowane jest w modelu do jego formalnej reprezentacji i jako takie może podle-
gać opisowi. Wykorzystując mnożniki semantyczne, czyli te zredukowane, elementarne sensy, 
podczas analizy znaczenia tworzone są złożone kombinacje sensów odpowiadające znaczeniom 
wyrazów języka naturalnego (Apresjan 1980: 56). Mnożniki semantyczne to również specy-
ficzny język, w którym dokonywana jest redukcja podwójnego przeczenia czy usuwanie tau-
tologii, a także procesy odwracania: A należy do B = B jest właścicielem A; A jest starsze od  
B = B jest młodsze od A. Na podstawie swoich badań, Mel’čuk mówi o tautologiach znaczenio-
wych jako o zjawiskach występujących często w wielu językach (Apresjan 1980: 57).

2  Autor koncepcji rozumie jako funkcjonalny taki model X obiektu Y, który stanowi system 
reguł oddających funkcjonowanie, pracę i zachowanie obiektu Y, bez twierdzeń o dającej się zaobser-
wować budowie obiektu Y (Mel’čuk 1981: 29).
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Analogicznie do amerykańskich generatywistów Mel’čuk mówi o wielopoziomowej 
płaszczyźnie interpretacji języka i przekładania myśli na tekst. Używa on pojęcia „struktury 
głębokiej” lub „struktury głębszej”, umieszczając taki byt na każdym poziomie analizy ję-
zykowej. Ze względu na wielość tekstów odpowiadających znaczeniu w języku naturalnym 
między płaszczyzną fonologiczną a reprezentacją semantyczną w opisie semantycznym 
wystąpić muszą pośrednie wobec powyższych płaszczyzny: syntaktyczna i morfologiczna. 
Fonologiczny, syntaktyczny i morfologiczny poziom opisu dzielą się ponadto na warstwy: 
głęboką i powierzchniową. Warstwa głęboka odnosi się do znaczenia jako reprezentacji 
umysłowej, natomiast warstwa powierzchniowa dotyczy reprezentacji fizycznej danego 
faktu językowego (Mel’čuk 1974: 65). Poprzez taki podział uzyskujemy siedem poziomów 
reprezentacji jednostek: reprezentację semantyczną (znaczenie), głęboką reprezentację 
syntaktyczną, powierzchniową reprezentację syntaktyczną, głęboką reprezentację morfo-
logiczną, powierzchniową reprezentację morfologiczną, głęboką reprezentację fonetyczną 
(reprezentację fonemiczną) oraz powierzchniową reprezentację fonetyczną (reprezentację 
fonetyczną) (Mel’čuk 1981: 32).

Kluczową rolę w modelu MTM odgrywa słownik, na którym opiera się główny ciężar 
analizy semantycznej. W teorii Mel’čuka słownik języka naturalnego nie jest statystycznym 
udokumentowaniem wszystkich wyrazów występujących w danym języku, ale matrycą 
składającą się z dwóch elementów: słownika analizy i słownika syntezy (służących obja-
śnianiu przejścia od znaczenia do tekstu i odwrotnie). Słownik analizy pomaga odczytać 
tekst wraz z wszystkimi możliwymi wariantami interpretacji danej konfiguracji wyrazów. 
W procesie odczytywania tekstów ważne są reguły umożliwiające wskazanie homonimii. 
Słownik syntezy jako drugi z elementów słownika języka zakłada możliwość przejścia od 
konkretnego znaczenia do wszystkich możliwych tekstowych form wyrazu danego zna-
czenia. Ze słownikiem synonimii są z kolei powiązane reguły wykrywania i identyfiko-
wania synonimii, które pomagają w wyborze wariantu tekstowego najściślej związanego 
z analizowanym znaczeniem (Mel’čuk 2000: 4). Słownikom analizy i syntezy odpowiadają 
adekwatne systemy filtrów, które pomagają odrzucać teksty niespełniające kryteriów po-
prawności gramatycznej lub leksykalnej oraz te, które nie wpisują się w konwencję wyra-
żania przez tekst danego znaczenia (Apresjan 1980: 59). Słownik języka semantycznego 
w analizie MTM to zbiór wyrazów niepodzielnych znaczeniowo, służących do eksplikacji 
pozostałych jednostek oraz zbiór wyrazów o charakterze bardziej złożonym. Do pierw-
szej grupy kwalifikowane są wyrazy, tj.: „zbiór”, „przedmiot”, „czas”, „przestrzeń”, „nie”, 
„jest konieczne/wystarczające/prawdziwe”. Druga grupa to wyrazy z języka naturalnego. 
Ogniwem łączącym oba komponenty jest grupa „pojęć pośrednich”, tj.: „żaden”, „inny”, 
„tylko”, „poprzedzać”, „stykać się”, „kauzować”. W odróżnieniu od słownika języka na-
turalnego w słowniku semantycznym nieuwzględniana jest kategoria części mowy. Jak już 
zostało powiedziane wcześniej, składnia jest kompo-nentem uzupełniającym znaczenie, ale 
nieodzownym, by przybliżyć całość opisu reprezentacji semantycznej danego wyrażenia. 
W myśl postulatu Zolkovsky’ego, uwzględniając strukturę składniową, model MTM pro-
ponuje zapis znaczenia (Apresjan 1980: 60): A przekonuje B o C = przekonywać (A, B, C) 
= (A przekonywać (B, C)) = kauzuje (A sądzi (B, C)). 
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Słownik semantyczny w modelu MTM ma zatem pomóc transformować znaczenia 
i teksty oraz identyfikować różne teksty jako tożsame znaczeniowo. Ma również pomóc 
przekładać skomplikowane strukturalne wyrażenia abstrakcyjne na prostsze formy, przy-
bliżające pojęciowo ich reprezentacje semantyczne. 

Przykładowa analiza pochodząca ze słownika modelu:

WSTRĘT
X odczuwa wstręt do Y ≡ X postrzega Y, || X odczuwa (silne) negatywne emocje wo-

bec Y, co jest podobne do tego, czego ludzie doświadczają, gdy mają kontakt z czymś, co 
sprawia, że źle się czują i co powoduje, że X chce uniknąć kontaktu z Y.

Składnia wyrażenia (Government Pattern)

X = I Y = II

1. Nom odczuwać
2. Nom robić (pl)
3. ze wstrętem

1. do Gen
2. przed Abl
3. w Loc

1) CII.1 : N to coś, co można doświadczyć zmysłowo i coś abstrakcyjnego.
2) CII.2 : N to czynność fizyczna lub konkretny przedmiot, zwierzę lub człowiek.
3) CII.3 : N to miejsce, w którym X robi wstręty Y (np. praca, szkoła).
4) CI.3  : X wykonuje czynność ze wstrętem.

Jan odczuwa wstręt do wody. Wstręt do podróży utrudnia Janowi życie. 

Jan czuje wstręt przed pracą. Wstręt przed ludźmi uniemożliwia Janowi wyjście z domu.

Szef Jana robi mu wstręty w pracy.

Jan ze wstrętem wstaje każdego dnia z łóżka.

Funkcje leksykalne
Syn1 : niesmak
Syn2 : odraza
Syn3 : odrzucenie
Anti : upodobanie
A1 : wstrętny
Magn + Adv1  : być przepełnionym (N = Y)
Able2 : odpychający 
Qual1 : przeczulony, nadwrażliwy (X)
Magn : głęboki, silny
AntiMagn : lekki
Oper1 : odczuwać, doświadczać (do/przed N = Y)
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ConvCaus2Oper1 : doprowadzać do (przez N = Y)
Magn + Labor : wypełniać (N = X, Y-em) 

Przykłady:
Wstręt do zwracania na siebie uwagi — właściwość, którą geniusz nabywa późno, ale 
której człowiek przeciętny nie traci ani na chwilę (Wilde O., Portret Doriana Graya, 
2004: 53).
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam (Witkiewicz 
S.I., Listy do żony (1928–1931), 2005: 105).
Na zakończenie padł Argument ze Zwierzętami Lądowymi, które instynktownie winny 
zawsze biec ku wschodowi, zgodnie z ruchem Ziemi, bo ma ona nad nimi władzę; 
winny natomiast okazywać wielki wstręt do poruszania się w stronę zachodnią, al-
bowiem czułyby, iż jest to ruch przeciw naturze (Eco U., Wyspa dnia poprzedniego, 
1995: 315).

4. Model MTM na tle modelu GS — porównanie

Zarysowane w poprzednich częściach artykułu modele semantyczne mają wspólny cel  
— jak najpełniejsze odwzorowanie procesu transformowania znaczenia w teksty odpowia-
dające wypowiedziom użytkowników języka. Nie można jednak nie zauważyć występują-
cych między nimi różnic, które zostaną przedstawione poniżej.

Model GS dąży do nakreślenia sposobu przekształcenia znaczeń w teksty poprzez 
założenia o możliwości odwzorowania procesu przejścia myśli wyrażającej znaczenie do 
struktury powierzchniowej, czyli eksplikacji znaczenia zgodnie z zasadami logiki natural-
nej (Granger-Legrand, Devlamminck 1981: 60). Model MTM z kolei do sformułowania 
zasad użytkowania języka stosuje reguły, które określane są przez Mel’čuka jako naśla-
dujące działalność mowną człowieka. W modelu MTM to nie strukturyzacja wypowiedzi 
określana na drzewku jest najważniejsza. Rolę tę pełni proces selekcji haseł ze słownika 
języka naturalnego i metody zestawiana wyselekcjonowanych haseł w taki sposób, by two-
rzyły one semantycznie poprawną wypowiedź. Według koncepcji Mel’čuka, strukturyzacja 
tego, co zostanie powiedziane, odbywa się na wielu płaszczyznach modyfikujących wypo-
wiedź syntaktycznie, morfologicznie i fonologicznie (Mel’čuk 1981: 31). U podstaw szere-
gu transformacji leży jednak konkretny fakt językowy, czyli jednostka (lub zbiór jednostek) 
scharakteryzowana w słowniku, wybrana przez użytkownika języka ze względu na swoje 
cechy semantyczne. Zarówno w opracowaniu teoretycznym modelu MTM, jak i modelu 
GS pojawia się sformułowanie „język naturalny”. Spojrzenie na język, obok poglądów do-
tyczących celów semantyki, jest jednym z pomostów łączących obie koncepcje. Definicja, 
którą posługuje się model GS, jest generatywna i określa język jako zbiór reguł służących 
tworzeniu tekstów (Granger-Legrand, Devlamminck 1981: 15). U podłoża modelu MTM 
stoi obserwacja języka jako narzędzia logicznego, które służy przede wszystkim ustana-
wianiu relacji między znaczeniem a zbiorem tekstów, które mogą wyrażać dane znaczenie
(Apresjan 1980: 61). Odmienny dobór środków językowych prowadzi w przypadku obu
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modeli do obrazowo ujętego stwierdzenia, że między znaczeniem a tekstem istnieje prze-
paść, którą pokonać można przy użyciu języka jako zbioru reguł, pomagających zbudować 
most nad ową przepaścią oraz nadać kształt temu, co widać po obu jej stronach. Przy po-
mocy języka bowiem nie tylko budujemy teksty (czyli dokonujemy syntezy), ale — jak 
zostało podkreślone w modelu MTM — analizujemy również to, co za pomocą tekstów 
wyrażamy. Zasadniczo mamy zatem w obu koncepcjach język ujmowany jako narzędzie, 
przy czym w modelu MTM narzędzie to jest dwufunkcyjne, ponieważ przedstawia reguły 
konstruowania i dekonstruowania tekstów. 

Pojęcie struktury głębokiej, wprowadzone do współczesnej lingwistyki przez Chom-
sky’ego, zakłada istnienie takiego konstruktu, w którym wyrażone są podstawowe cechy 
składniowe jednostki, mogące jednakże przybierać różne formy powierzchniowe. Z poglą-
dem tym polemizują semantycy generatywni, postulując istnienie struktury zanurzonej, 
głębszej wobec reprezentacji powierzchniowej3. W tak pojmowanej strukturze głębokiej 
w modelu GS dochodzi do przedstawienia zależności nie tylko syntaktycznych, jak chciał 
Chomsky, ale przede wszystkim znaczeniowych, poprzez nakreślenie struktury predykato-
wo-argumentowej danej jednostki. Transformacje stosowane na tak zoperacjonalizowanym 
konstrukcie prowadzą do ustrukturyzowania bytów powierzchniowych adekwatnych dla 
danego konstruktu pod względem składniowym i semantycznym. W modelu MTM również 
występuje podział na to, co głębokie, czyli zanurzone w procesach zachodzących w ludz-
kiej świadomości i to, co powierzchniowe, czyli obserwowalne, oddające znaczenie zawarte 
w strukturze głębokiej. Jak już zostało powiedziane, w modelu MTM jednostka poddawana 
syntezie musi — by dojść od tego, co potencjalnie pomyślane przez użytkownika języka, 
do tego, co wypowiedziane, a więc posiadające indywidualną reprezentację semantyczną 
— zostać zinterpretowana na trzech poziomach: syntaktycznym, morfologicznym i fonolo-
gicznym. Każdy z tych poziomów składa się ze struktury powierzchniowej i głębokiej, czyli 
formy ustrukturyzowanej i takiej, która poddawana jest strukturyzacji (Mel’čuk 1981: 32). 
Dla modelu Mel’čuka struktura głęboka to immanentny byt towarzyszący każdej formie 
językowej w momencie jej strukturyzacji. Nie jest ona właściwa tylko i wyłącznie analizo-
wanemu zdaniu, ale wszystkim jego elementom na każdym poziomie analizy.

Opisowi elementów konstytuujących zdanie w modelu MTM towarzyszy również 
postulat Mel’čuka o analizowaniu faktów językowych z uwzględnieniem kontekstów, 
w których się pojawiają. Zgodnie z założeniami wyżej wymienionego modelu, niektóre 
jednostki nabierają pożądanego znaczenia tylko w zestawieniu z otoczeniem, np. wy-
rażenie „być pod wpływem” musi zawierać argumenty określające kogoś lub coś, co 
wywiera wpływ i kogoś lub coś będące pod wpływem. Dopiero po uwzględnieniu po-
zycji tychże argumentów możemy przeanalizować jednostkę. Ponadto w analizie ważny 
jest kontekst pragmatyczny, który pozostaje poza modelem i z tego powodu nie został 
omówiony w rozdziale poświęconym modelowi MTM. U podstaw modelu GS również 
stoi postulat analizowania faktów językowych w ich kontekście, ponieważ wieloznaczna

3 W modelu GS chodzi o „strukturę głębszą od powierzchniowej”, której rozumienie różni się od 
definicji struktury głębokiej Chomsky’ego (McCawley 2005: 1403).
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struktura znaczenia ujawnia się poprzez użycie nośnika znaczenia w konkretnym kon-
tekście (Lakoff 1971: 258). Analiza proponowana przez semantyków generatywnych nie 
uwzględnia jednak kontekstu jednostki w takim stopniu jak mapa relacji w modelu MTM, 
a postulowana przez generatywistów analiza relacji logicznych ukazuje kontekst predy-
katu i argumentów oraz relacje między predykatami. Związki te, opisane w słowniku 
MTM, w koncepcji GS nie są systematycznie ukazane i przypisane immanentnie każdej 
jednostce. Stąd też analiza faktu językowego w kontekście w modelu Lakoffa pozostaje 
słabiej rozwinięta wobec propozycji stosowanych przez Mel’čuka.

Z opisem relacji między faktami językowymi, rozumianymi jako wyrazy lub jed-
nostki słownika języka naturalnego, wiąże się — wspólny dla obu koncepcji — postu-
lat formalizacji opisu semantycznego. Zaproponowany przez Chomsky’ego (Chomsky 
1965) język analizy matematycznej, który służyć miał opisowi relacji syntaktycznych 
w zdaniu językoznawczym, został przez semantyków generatywnych zmodyfikowany 
w ten sposób, by optymalnie oddawał relacje logiczne zawarte między poszczególnymi 
elementami zdania. McCawley i Lakoff proponowali użycie notacji logicznej (McCawley 
2005: 1399), która — ich zdaniem — oddaje owe relacje. Ponadto notacja logiczna jest 
uniwersalnym systemem analizy relacji zdań z kwantyfikatorami czy też wykazywania 
tautologii. Z podobnego założenia wychodzi również Mel’čuk, uznając język stosowany 
w logice i filozofii za podstawę analizy znaczenia. W przypadku tego modelu notacja 
logiczna jest punktem wyjścia do stworzenia języka opisu semantycznego, czyli języ-
ka mnożników semantycznych. Analiza logiczna, zawarta w opisie, została wzbogacona 
o iloczyn właściwy dla danego wyrażenia, określający własności jego użycia. Każdy ele-
ment analizowanego zdania zawiera w modelu MTM liczbę będącą sumą jego możliwych 
znaczeń. Pomnożone sumy znaczeń wszystkich elementów zdania stanowią iloczyn ca-
łostki semantycznej, określający możliwość jego użycia. Konkretny wskaźnik liczbowy 
określa, w jakim stopniu analizowane zdanie mieści się w normalnym użyciu lub na 
ile jest ono marginalne względem tekstu właściwego. Opis skonstruowany przy pomocy 
tego narzędzia w modelu MTM jest, jak oceniają badacze (Bolshakov I.A., Gelbukh A.F. 
2000: 20), bardziej sformalizowany i bardziej rozbudowany niż w modelu GS. 

W obu modelach opis jednostek słownikowych polega na użyciu najmniejszych, sa-
modzielnych znaczeniowo jednostek (w modelu GS są to predykaty atomowe, w modelu 
MTM — semy) do opisu jednostek bardziej złożonych. Jednak w modelu MTM — poprzez 
użycie operatorów — opis ten jest bardziej odpowiadający uniwersalnym standardom i zo-
biektywizowany. Eksplikowane są rdzenne znaczenia jednostek oraz klasa ich potencjal-
nych rozszerzeń, co pozwala wskazywać na relacje w obrębie określonej klasy leksemów 
lub pola semantycznego oraz, w praktyce, sprawniej korzystać ze słownika. Swój opis 
w słowniku modelu MTM mają miejsce również kwantyfikatory jako jednostki decydujące 
o interpretacji semantycznej na wielu płaszczyznach. W zależności od pozycji kwantyfi-
katora w zdaniu można podporządkować mu całe wyrażenie, grupę elementów wyrażenia 
lub pojedynczy element. Kwantyfikatory ponadto różnią się między sobą znaczeniem, co 
w notacji logicznej jest oczywiste, i jako takie ukazane są na mapie zależności elementów
zdania w modelu MTM. W modelu GS kwantyfikatory przedstawiane są na drzewku jako
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symbole, których znaczenie uwarunkowane jest konkretnymi transformacjami, wpisujący-
mi się w reguły globalne Lakoffa (1971: 239). Zawierają one właściwe dla siebie znaczenie, 
które może być modyfikowane w zależności od wykonania operacji QL bądź jej pominię-
cia. W modelu GS nie można natomiast modyfikować znaczenia danego leksemu w trakcie 
wyprowadzania struktury powierzchniowych. 

W słowniku MTM hasła grupowane są tematycznie, niezależnie od tego, jaką część 
mowy stanowią. Takiemu uszeregowaniu podlegają również predykaty, które odgrywają 
ważną rolę w analizie semantycznej w obu modelach, co zostało pokazane w poprzednich 
rozdziałach. Model MTM ustanawia predykat zdania osią przełożenia tekstu na konkretne 
znaczenia. W modelu MTM, podobnie jak u semantyków generatywnych, predykaty są roz-
kładalne znaczeniowo w taki sposób, by ukazać zależność przyczynowo-skutkową struktu-
ry zdania oraz relacje, w jakie wchodzą argumenty. Formalnie oba zapisy są do siebie zbli-
żone. W modelu GS analiza predykatów zajmuje ważne miejsce w opisie semantycznym, 
możliwy rozkład predykatów nie jest jednak zaznaczony w słowniku w taki sposób, w jaki 
ma to miejsce w koncepcji Mel’čuka. Ukazana jest ona w sytuacji budowania słownika 
parafraz dla analizowanego zdania.

Z powyższymi założeniami dotyczącymi słownika oraz możliwości transponowania 
analizowanych treści na znaczenie wyłania się obraz zawartej implicite w obu modelach 
przekładalności znaczenia. Możliwość modyfikowania tekstu na znaczenie i znaczenia na 
tekst jest potencjalnie większa w modelu MTM. Nie tylko ze względu na — innowacyjne 
względem koncepcji generatywistów — podejście do możliwości odwracania procesu prze-
kładania znaczenia, ale ze względu na samą budowę modelu oraz sprecyzowanie zakresu, 
jaki model analizuje. Zaczynając od właściwej dla modelu MTM analizy i syntezy, zauwa-
żyć można, że czynnikiem ograniczającym ten proces jest jedynie kompetencja językowa. 
Dopóki znajomość języka naturalnego pozwala generować parafrazy analizowanego zdania, 
dopóty istnieje możliwość opisu jednostek składowych poszczególnych parafraz. Kombina-
cje znaczeń konkretnych elementów zdania pozwalają tworzyć wiele tekstów traktujących 
o tym samym, ale w inny sposób. Proces taki pozwala lepiej przyswoić abstrakcyjne znacze-
nie, jak najściślej je skonkretyzować oraz — jeśli odwrócić mechanizm — uabstrakcyjnić 
tekst w taki sposób, by wyrażał złożone semantycznie treści. Założenie o tłumaczeniu jed-
nostki przez wielość u podstaw ma jak najbardziej dokładne unaocznienie wszystkich relacji 
między obiema stronami równania. Pozwala to wnioskować o dużych możliwościach realnie 
(i potencjalnie) tkwiących w modelu Mel’čuka. Dynamiczny charakter słownika w modelu 
MTM oddaje dynamiczną naturę języka. Łącząc wyrażenia służące analizie, czyli przetwa-
rzaniu tekstu na znaczenie, zestawiać należy ze sobą treści z różnych płaszczyzn. Własno-
ścią definicji słownika modelu MTM jest wyjaśnianie hasła w sposób rzetelny, oddając jego 
niuanse znaczeniowe. W połączeniu z dynamiką słownika daje to możliwość analizowania 
znaczeń odnoszących się do wszystkich dziedzin aktywności fizycznej i intelektualnej czło-
wieka. Model GS zagadnienie przekładalności znaczenia na tekst traktuje odmiennie. Słow-
nik modelu GS nie posiada takich możliwości jak ten odwzorowany przez Mel’čuka. Jak zo-
stało wyżej opisane, hasła słownika semantyki generatywnej zawierają w definicji konkretne 
znaczniki semantyczne, umożliwiające ich interpretację w połączeniu z innymi jednostkami. 
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Analiza semantyczna w modelu GS również jest wielostopniowa, ale już nie tak zło-
żona jak w modelu MTM. Owocem analizy przeprowadzanej w paradygmacie semantyki 
generatywnej jest zatem zbiór skończonych fraz, derywatów i pojedynczych elementów, 
które — podlegając transformacji — przekształcane są na język odpowiadający naturalne-
mu. Zgodnie z założeniami generatywizm, analiza ta tworzy zdania językoznawcze, a więc 
takie, które są odpowiednikami zdań wypowiadanych przez użytkowników języka. Metody 
interpretowania znaczenia stosowane przez semantyków generatywnych nie oddają złożo-
nej struktury znaczenia. Nie są w stanie przełożyć na język semantyki znaczeń abstrakcyj-
nych lub metaforycznych, jeśli nie są one wyeksponowane syntaktycznie. Analiza seman-
tyczna działa równomiernie z analizą syntaktyczną zdania i wespół z nią określa fizyczne 
i psychiczne właściwości tekstu. 

Analiza semantyczna dokonywana jest przy tym na poziomie nie tak szczegółowym 
jak w modelu MTM, co wyjaśniają poniekąd cele semantyki zawarte w obu modelach. Dla 
Mel’čuka semantyka winna określać relacje między tym, co przekazywane, czyli znacze-
niem, a formą, w jakiej jest przekazywane, czyli tekstem. Zrozumiałe jest zatem dążenie 
Mel’čuka do szczegółowego opisania poszczególnych elementów po to, by móc skoncen-
trować się na procesie transponowania znaczenia i na jego efektach. W modelu GS seman-
tyka ma ustalać relacje między tym, co określone jest w strukturze głębokiej, a tym, co 
ujawnia się na powierzchni oraz między logiką naturalną a językiem naturalnym, co po-
zwala na określenie wszystkich pojęć, których można użyć przy pomocy języka. W modelu 
tym — bardziej niż na proces — zwraca się uwagę na strukturę relacji logiki i języka oraz 
strukturę relacji w obrębie zdania. Komponent syntaktyczny, wspomniany już przy okazji 
celów semantyki i budowy słownika w obu koncepcjach, to kolejne ogniwo różnicujące 
koncepcje amerykańską i moskiewską. Jak już zostało powiedziane, w modelu GS pełni on 
formalnie funkcję równoważną komponentowi semantycznemu. Analiza znaczenia bazuje 
na obu elementach równocześnie, opierając się na wyznacznikach zawartych w kategoriach 
syntaktycznych, logicznych i semantycznych, właściwych dla każdego elementu języka 
naturalnego. W modelu GS składnia zdania wpływa na jego sens, a każdy element zdania 
charakteryzuje się własną strukturą syntaktyczną. Transformacje służące przekształcaniu 
struktur zanurzonych w struktury powierzchniowe również mają za zadanie łączenie zna-
czenia wyrażenia ze specyficzną dla owego znaczenia strukturą składniową widoczną na 
powierzchni. W modelu MTM proces transformacji zdania w reprezentację semantyczną 
uwzględnia również transformację syntaktyczną elementów zdania. Również w słowniku, 
co już zostało powiedziane, zawarte są informacje syntaktyczne potrzebne do użycia dane-
go elementu w zdaniu. Jak podkreśla Mel’čuk, w modelu MTM składnia nie jest równo-
ważna semantyce, pełni wobec niej funkcję komplementarną, pomagając przedstawieniu 
mapy znaczeniowej wyrażenia. 

Komponent syntaktyczny służy zatem — podobnie jak komponent  morfologiczny 
— poprawnej strukturyzacji reprezentacji semantycznej. W modelu GStransformacji syntak-
tycznej podporządkowane jest przeprowadzenie transformacji topikalizacji, czyli przesunięcie 
ważnych elementów zdania na początek. W modelu MTM procedurze tej odpowiada tema-
tyzacja wypowiedzi. Struktura tematyczno-rematyczna jest co prawda podporządkowana 
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regułom syntaktycznym, ale o jej tworzeniu decyduje znaczenie całego zdania. Zabieg ten 
skierowany jest zatem ku komponentowi semantycznemu.

Ostatnim elementem częściowo wspólnym dla obu koncepcji jest postulat ukazania 
relacji między elementami całostki znaczeniowej w słowniku i w strukturyzacji syntaktycz-
nej. W modelu GS określone przez Lakoffa postulaty znaczeniowe odgrywają rolę ramy in-
terpretacyjnej ukazującej wewnętrzne relacje w jednostce oraz charakter relacji tworzonych 
między tą jednostką a pozostałymi elementami zdania. W modelu MTM relacje między ele-
mentami semantemu wynikają z definicji zaczerpniętej ze słownika i częściowo ujawniają 
relacje systemowe. Pojawiając się w analizie struktury wyrażenia, relacje międzywyrazowe 
przywodzą na myśl możliwe parafrazy i dynamizują proces analizy.

5. Podsumowanie

Omówione w niniejszym artykule podobieństwa i różnice między modelami GS a MTM 
ukazują większą zupełność i wyższy poziom eksplicytności modelu Mel’čuka względem 
modelu Lakoffa. Podobne założenia teoretyczne leżące u podstaw obu modeli, konieczność 
dokonywania analizy semantycznej w odwołaniu do odpowiednio składni i pragmatyki, 
wskazanie na możliwość ukazywania relacji między tym, co obserwowalne w języku, czyli 
formą wyrazową, a tym, co stanowi zagadkę dla filozofów i lingwistów, czyli znaczeniem  
— to główne podobieństwa obu modeli. Teorię semantyków generatywnych i semantyków 
moskiewskich łączy również zdefiniowanie języka jako narzędzia służącego w głównej 
mierze generalizacjom i specyfikacjom. W obu przypadkach semantycy dążą do formaliza-
cji opisu znaczenia i uniezależniają budowę modelu od transformacji znaczeń i form tek-
stowych. Jak zostało wykazane, wiele zagadnień łączy oba modele. Nie można jednak nie 
zauważyć, że model MTM proponuje bardziej uszczegółowione i zupełne opisy każdego 
z wyżej wymienionych postulatów. Ponadto zagadnienia omawiane w tym modelu są spój-
ne i jako takie podlegają ocenie przez językoznawców. Praktyczny wymiar obecny w obu 
modelach określić można jako uniezależnienie algorytmu wyjaśniającego od danych języ-
kowych. Maksymalizacja obiektywności i formalności opisu przy jednoczesnym zachowa-
niu jego funkcjonalności niewątpliwie wpłynęła na to, że w modelu MTM uniwersalność 
algorytmu stosowanego podczas analizy znaczenia może być wzorem do naśladowania 
w innych koncepcjach semantycznych.

Przeanalizowane koncepcje semantyczne są najbardziej rozbudowanymi i szczegó-
łowo omówionymi teoriami semantycznymi XX wieku. Odpowiadają one popularnym 
współcześnie paradygmatom uprawianym w obrębie językoznawstwa: generatywizmowi 
i formalizmowi. Kolejną próbą interpretowania semantyki jest propozycja holistycznego 
traktowania znaczenia w paradygmacie kognitywistycznym. Postulaty kognitywistów nie 
stanowią jednakże zupełnej i usystematyzowanej teorii i z tego powodu nie były w niniej-
szym omówieniu brane pod uwagę. Kluczowym kryterium doboru koncepcji był bowiem 
kompletny i eksplicytny model aplikowany w badaniach językoznawczych, a spośród 
opisanych w artykule rozwiązań model MTM najzupełniej spełnia oba wyżej opisane 
kryteria.
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SUMMARY

Igor Mel’čuk’s Meaning-Text Model vs George Lakoff’s Concept of Generative Semantics

In this article I analyze two classical theories of natural language, e. i. Igor Mel’čuk’s Meaning-Text 
Model and George Lakoff’s generative semantics. It seems that Mel’čuk’s theory is more complete 
and should be located on the higher level of explicitness than the model of generative semantics.


