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Artykuł ukazuje, w jaki sposób sześcioletnie dzieci stosują schemat klasycznej definicji rów-
nościowej w znaczeniowych interpretacjach wyrazów. ze względu na współwystępowanie w defi-
nicji semantycznej dwu składników: rodzaju najbliższego i różnicy gatunkowej, znaczeniowy opis 
słowa łączy zespoły wyrazów w uporządkowane zbiory powiązane wspólnym podobieństwem, jed-
nocześnie wskazując na elementy odrębne w każdym z tych zbiorów. Poszukiwanie podobieństw 
i różnic między obiektami odzwierciedla ogólną tendencję myślenia o świecie. Posługiwanie się tą 
metodą definicyjną w charakterystyce znaczeniowej słów jest bardzo istotne, gdyż dowodzi umie-
jętności porządkowania wiedzy o rzeczywistości.

Słowa kluczowe: klasyczna definicja równościowa, definiendum (wyraz definiowany), defi-
niens (część definiująca), genus proximum (rodzaj najbliższy), differentia specifica (różnica gatun-
kowa), teoria identyfikacji wyrazów.

SUMMArY

the article shows how six-year-old children use the pattern of equational definition in semantic 
interpretations of words. Since the semantic definition has two components: the genus proximum 
and specific difference, the semantic description of a word, using the pattern of  classic definition, 
combines groups of words into ordered sets linked by common similarity, at the same time indica-
ting different elements in each of the sets. Seeking of similarities and differences between objects 
reflects a general tendency of thinking of the world. the use of this definitional method in the seman-
tic description of words is highly significant because it shows the ability to organize the knowledge 
of the world. 

Key words: classic equational definition, definiendum (the word being defined), definiens (the 
defining part), genus proximum (the closest kind), differentia specifica (specific difference), lexeme 
identification theory.
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Dziecko, ucząc się mowy od swojego otoczenia, przyswaja sobie system ję-
zykowy – jego podsystemy: fonetyczny, morfologiczny, leksykalny i składnio-
wy. U dzieci w wieku przedszkolnym obserwuje się zarówno intensywny rozwój 
słownictwa, jak i struktur gramatycznych. W kontaktach ze światem zewnętrz-
nym dziecko stopniowo styka się z wielością i różnorodnością obiektów i zda-
rzeń. Sprawne funkcjonowanie pośród tak wielu zjawisk byłoby niemożliwe bez 
prób ich uporządkowania. Język, który stanowi jedno z podstawowych narzędzi 
poznania świata i swoiście interpretuje rzeczywistość, pozwala dziecku ogarnąć 
i zasymilować ów świat do jego własnego działania, pośredniczy między nim – 
mówiącym podmiotem a rzeczywistością. W tym procesie interpretacji „niezbęd-
ne są wiedza i doświadczenie związane z naturą obiektów kategoryzowanych, ale 
przefiltrowane przez potrzeby interpretatora i im podporządkowane” (tokarski, 
2013, 109). Oznacza to, że „świat ukryty za słowami” ukształtowany jest zawsze 
przez działanie kategoryzacyjne człowieka, język podsuwa człowiekowi sposoby 
porządkowania obiektów realnego świata. Sposoby porządkowania rzeczywisto-
ści mogą ukazywać intersubiektywne doświadczenia członków danej wspólnoty 
bądź jednostkowe, niekiedy bardzo subiektywne asocjacje, co można obserwo-
wać w języku artystycznym czy w języku dzieci. 

najpełniej kategoryzacje językowe ujawniają się w znaczeniowych defini-
cjach słów (por. tokarski, 2013, 110). Opis znaczenia słowa ujawnia bowiem 
umiejętność wyodrębniania informacji o świecie, która jest oparta na relacji za-
chodzącej między znakiem językowym, użytkownikiem języka a rzeczywistością 
pozajęzykową przez ów znak językowy reprezentowaną. Badanie tej relacji wy-
maga „odwołania się do obiektów działań, tj. otaczającej rzeczywistości pozaję-
zykowej, ale też, co jest tu szczególnie istotne, uwzględnienia subiektów działa-
jących, a więc człowieka jako podmiotu interpretacji czy kreacji” (Bartmiński, 
tokarski, 1993, 48). Konsekwencją takiego stanowiska jest przypisanie językowi 
roli narzędzia interpretacji, a użytkownikowi języka roli podmiotu tejże interpre-
tacji. Oznacza to, że język nie odzwierciedla wiernie wszystkich cech obiektów, 
ale tylko niektóre, zapewne te, które pomagają człowiekowi uporządkować do-
świadczeniowy chaos i zredukować złożoność otaczającego świata.

Podstawowy mechanizm kategoryzacyjny i jednocześnie sposób definiowa-
nia słów, zgodnie z tradycją Arystotelesowskiej retoryki przybiera kształt klasycz-
nej definicji równościowej złożonej z genus proximum (rodzaj najbliższy) i diffe-
rentia specifica (różnica gatunkowa). Semantyczna definicja słowa, łącząc cechy 
właściwe każdemu z tych składników, wykorzystuje podstawowe formy aktyw-
ności poznawczej, tj. porządkowanie świata według podobieństw i różnic. „Genus 
proximum wyznacza  przynależność elementów  w swej istocie odmiennych do 
wspólnej ogólniejszej klasy, którą łączy relacja podobieństwa” (tokarski, 2013, 
115). na przykład stół, krzesło i kanapa są nazwami mebli, mających odmienne 
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cechy fizyczne i funkcjonalne, ale jednocześnie są do siebie podobne w tym sen-
sie, że przynależą do wspólnej kategorii mebli. Ustalona w ten sposób kategoria 
nadrzędna jest z kolei wewnętrznie różnicowana przez charakterystyczne dla każ-
dego mebla i odpowiadającej mu nazwy zespoły cech diagnostycznych. zatem 
semantyczny opis słowa łączy w sobie dwie przeciwstawne, ale dopełniające się 
tendencje: „wiąże pozornie chaotyczne zestawy słów w uporządkowane zbiory 
powiązane wspólnym podobieństwem, ale zarazem w obrębie każdego takiego 
zbioru wyznacza miejsce dla wszystkich odrębnych elementów zbioru” (ibidem, 
116). Owo poszukiwanie podobieństw i różnic między obiektami rzeczywisto-
ści i odpowiadającymi im słowami zdaje się wyrażać ogólną tendencję myślenia 
o świecie. 

ze względu na znaczącą rolę, jaką ta metoda definicyjna odgrywa w proce-
sach poznawczych, ważne byłoby zbadać, czy i w jaki sposób sześcioletnie dzieci 
stosują ten schemat definicji. zagadnienie to chciałabym prześledzić, odwołując 
się do interpretacji znaczeniowych wyrazów, jakie uzyskałam w wyniku przepro-
wadzonych przez siebie badań w 30-osobowej grupie sześciolatków. narzędziem 
w badaniach była ankieta zawierająca 40 wyrazów odnoszących się do następują-
cych sfer rzeczywistości pozajęzykowej: i. człowiek, ii. zwierzęta, iii. rośliny, 
iV. zjawiska astronomiczne i atmosferyczne, V. istoty nadprzyrodzone, Vi. Posta-
cie fantastyczne. Jednym z pytań zawartych w ankiecie było pytanie „co to jest?” 
w odniesieniu do rzeczowników. Przedmiotem analizy będą odpowiedzi dzieci na 
to właśnie pytanie.

Odwołując się do dziecięcych interpretacji znaczeń wyrazów, które uzyska-
łam w trakcie wspomnianych badań, przyjrzę się bliżej, jakich środków języko-
wych używają sześciolatki dla zdefiniowania słowa. 

z przeprowadzonych analiz wynika, że dla określenia znaczeń interpretowa-
nych przez siebie wyrazów dzieci najczęściej stosują poniższe formy językowe.

A. Formuły przybierające postać klasycznej definicji przedmiotowej równo-
ściowej1 o strukturze: definiendum (wyraz definiowany), zwrot łączący (łącznik) 
oraz definiens (część definiująca), który składa się z dwu elementów, rodzaju (ge-
nus) i różnicy gatunkowej (differentia specifica). Deskrypcja taka wskazuje na 
przynależność definiendum do kategorii nadrzędnej (genus) określanej nazwą ga-
tunkową, która wyznacza zarazem tożsamość wyrazu definiowanego, bliżej iden-
tyfikuje definiendum przez podanie różnicy gatunkowej. Łącznik zaś formalnie 

1 Definicja klasyczna to typ definicji równościowej, której budowę określa zasada: Definitio fit 
per genus et differentia specifica ‘definicja polegać ma na podaniu rodzaju i różnicy gatunkowej’. 
Powyższa zasada zaleca, by „definiować daną nazwę A przez porównanie jej zakresu z zakresem 
jakiejś ogólniejszej nazwy B (genus – rodzaj, do którego należy gatunek przedmiotów oznaczonych 
nazwą A), ograniczonym przez dodanie cech c, zwężających należycie ten szerszy zakres (c – dif-
ferentia specifica – różnica gatunkowa)” – ziembiński, 2000, 48–49. Por. też: Kwiatkowski, 1998, 
97–99; nieznański, 2000, 103; Grochowski, 1993, 43.
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wyraża tożsamość obiektu nazywanego przez wyraz definiowany, stawiając znak 
równości między nim a charakterystyką jego właściwości, zawartą w kompo-
nentach definiensa. ten sposób wyrażania tożsamości opartej na równoważności 
członów definicyjnych dominuje w prezentowanym materiale.

Biorąc pod uwagę wyraz pełniący funkcję nazwy kategorii nadrzędnej wzglę-
dem definiendum wyróżniam w tej grupie poniższe deskrypcje.

1. Deskrypcje, w których kategoria nadrzędna określana jest przez wyrażenie 
językowe, zwykle pojawiające się w tej funkcji w definicjach słownikowych2, 
które można by określić jako nazwę właściwego genus oraz jej derywaty; ten typ 
występuje najczęściej, np.:

słońce to jest ogromne światło na niebie // słońce to gwiazda większa od in-
nych i bardzo gorąca;

mama to kobieta, która ma dzieci // mama to jest kobieta, która urodziła 
dzieci;

tata to jest taki mężczyzna, który ma żonę i dzieci;
córka to jest dziecko mamy i taty;
syn to takie dziecko, które urodziła mama;
kolega to jest chłopiec, który nam pomaga // kolega to jest chłopczyk, który 

się z nami przyjaźni;
osa to jest owad, który żądli;
wróbel to jest ptak, który ćwierka // wróbel to taki ptaszek, co woła: ćwir, 

ćwir;
jabłko to jest owoc jabłonki // jabłko to owoc, który bardzo mi smakuje;
róża to jest kwiat, który ładnie pachnie // róża to kwiatek kłujący z ładnymi 

płatkami;
rower to jest pojazd do jeżdżenia;
kubek to takie naczynie, którym się pije; 
deszcz to takie krople wody z nieba // deszcz to są takie kropelki wody, które 

z chmury się skraplają;

a. Deskrypcje, w których kategoria nadrzędna (genus) jest określona przez 
wyrażenie językowe bądź jego derywaty będące synonimami nazwy właściwego 
genus, np.: 

mama to jest pani, która ma dzieci i męża (właściwe genus: kobieta);
tata to jest taki pan, któremu żona urodziła dziecko (właściwe genus: męż-

czyzna);

2 za punkt odniesienia i posłużyły mi: Słownik stereotypów i symboli ludowych, Inny słownik 
języka polskiego pod red. M. Bańki, które w definiowaniu haseł uwzględniają nienaukowy, po-
toczny, zbieżny z dziecięcym ogląd świata, a także Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. 
Dubisza oraz Słownik języka polskiego pod red. Szymczaka.
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krasnoludek to małe stworzenie w czerwonej czapeczce // krasnoludek to taka 
mała postać ubrana na czerwono z czapką z pomponem // krasnoludek to jest taki 
mały stworek w czerwonym ubraniu (właściwe genus: istota);

anioł to jest dobry duch // anioł to jest taka biała postać ze skrzydłami // anioł 
to jest dobra dusza, co lata i pomaga Panu Bogu (właściwe genus: istota ducho-
wa, istota niematerialna);

kubek to jest pojemnik do picia // kubek to taki pojemniczek z uszkiem i wgłę-
bieniem, co się nim pije (właściwe genus: naczynie);

niebo to królestwo Pana Boga // niebo to nowy świat dla ludzi, którzy umrą 
(właściwe genus: siedziba Boga) ;

deszcz to takie malutkie cząsteczki wody (właściwe genus: krople wody).

b. Deskrypcje, w których kategoria nadrzędna jest określana bezpośrednimi 
(bliskimi) hiperonimami nazwy właściwego genus, np.:

mama to jest człowiek dla nas najważniejszy // mama to jest taka osoba, która 
kocha dzieci i opiekuje się nimi;

córka to osoba, którą mama najbardziej kocha // córka to jest człowiek po-
słuszny rodzicom;

kolega to jest taki człowiek, którego się lubi // kolega to dziecko, z którym się 
bawię;

rower to urządzenie do jeżdżenia // rower to taki sprzęt do jeżdżenia.

c. W tej grupie dadzą się wyodrębnić deskrypcje, w których genus jest okre-
ślane wyrażeniem o największym stopniu ogólności (o najszerszym zakresie); są 
to rzeczowniki przedmiot, rzecz oraz zaimki nieokreślone ktoś, coś i zaimek wska-
zujący to lub ich połączenia: coś takiego, takie coś, np.:

mama to jest taki ktoś, kto opiekuje się swoim dzieckiem;
syn to jest ktoś, kogo mama urodziła;
anioł to jest ktoś, kto opiekuje się ludźmi // anioł to jest coś, co jest święte;
diabeł to jest ktoś, kto mieszka w piekle i robi złe rzeczy // diabeł to jest coś, 

co jest złe bardzo;
krasnoludek to coś, co nie istnieje i jest wymyślone, bo nigdy w życiu tego nie 

widziałam // krasnoludek to jest ktoś mały bardzo, co mieszka w lesie;
ufoludek to ktoś, kto mieszka w kosmosie // ufoludek to takie coś, co lata 

w UFO;
niebo to jest takie coś, co sięga nad wszystkie kraje // niebo to takie coś, na 

czym siedzi księżyc i słońce;
rower to jest coś, co na nim się jeździ // rower to jest to, na czym się jeździ 

// rower to jest przedmiot do jeżdżenia // rower to rzecz, na której można jeździć;
kubek to jest rzecz, z której się pije // kubek to taki przedmiot do picia.
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tego typu formuły, w których zakres definiensa obejmuje także obiekty nie-
należące do zakresu definiendum, są definicjami za szerokimi i uważa się je za 
niepoprawne logicznie (zob. ziembiński, 2000, 53). Stosowanie ich przez dzieci 
może wynikać z nieznajomości właściwego genus – co jest rzadkie (por. waha-
nia, trudności w ustalaniu osobowego // rzeczowego statusu nazw: anioł, diabeł, 
krasnoludek, ufoludek) lub być luką pamięciową.  Być może te deskrypcje są wy-
razem spontanicznego, intuicyjnego poszukiwania przez dzieci kategorii nadrzęd-
nej, która pozwalałaby odnaleźć właściwe miejsce dla desygnatu definiowanego 
wyrazu w porządkowanej przez nie rzeczywistości. Możliwe jest także, że dzieci 
traktują te wyrażenia jako synonimy nazwy właściwego genus, gdyż zjawisko 
rozszerzania semantycznego towarzyszy uczeniu się znaczeń nowych słów.

d. Kolejną podgrupą, którą wyróżniam w omawianym zbiorze deskrypcji, są 
formuły definicyjne zawierające w funkcji określenia genus wyrazy, spotykane 
wprawdzie także w potocznych wypowiedziach dorosłych użytkowników języka, 
ale charakterystyczne szczególnie dla języka dziecięcego, np.:

księżyc to jest jasna kula, która oświeca świat, jak nie ma słońca // księżyc to 
takie koło błyszczące w nocy // księżyc to jest rożek, który świeci nocą // księżyc to 
rogal, który świeci w nocy na niebie // księżyc to piłeczka świecąca w nocy;

gwiazda to taka kula // gwiazda to jest taki krążek z zaostrzeniami naokoło, 
z trójkącikami takimi;

słońce to kula, która świeci i grzeje // słońce to jest piłka ognista i świecąca 
// słońce to taka wielka lampa świecąca na niebie // słońce to jest wielki ogień na 
niebie // słońce to takie kółko z patykami żółte i ciepłe // słońce to jakby centralne 
ogrzewanie kuli ziemskiej;

anioł to święty człowiek // anioł to człowiek ze skrzydłami, który mieszka 
w niebie // anioł to jest dziecko ze skrzydełkami białymi; 

diabeł to zły stróż // diabeł to zły człowiek //diabeł to zły skurczybyk;
krasnoludek to jest mały człowieczek, co się go nie widzi // krasnoludek to 

mały pan, mniejszy od człowieka //krasnoludek to maciupeńki ludek //krasnolu-
dek to ludzik, ale w pomniejszeniu;

ufoludek to jest taki dziwny człowiek z innej planety w kosmosie // ufoludek to 
taki mały człowieczek zielony, co żyje na Marsie // ufoludek to jest zielony ludek 
z kosmosu // ufoludek to taki dziwny ludzik z Marsa;

ręka to jest przyrząd do trzymania // ręka to taki przybór do trzymania // ręka 
to taki długi patyk z ciała, który ma na końcu dłoń z palcami.

Wyrażenia tego typu stosują dzieci dla uzupełnienia luk w swoim zasobie 
leksykalnym, usiłując znaleźć wyraz, który – ich zdaniem – adekwatnie charakte-

HelenA BOrOWiec



235

ryzowałby określany obiekt3. W wyborze nazwy kierują się przede wszystkim ce-
chami sensorycznymi wizualnymi, takimi jak: kształt (np. kula, koło, rożek, rogal, 
piłeczka – o księżycu; kula, piłka, kółko z patykami – o słońcu; patyk – o ręce) bądź 
ogólny wygląd desygnatu (np.: człowiek, dziecko – o aniele, człowiek – o diable; 
człowiek, człowieczek, pan, ludzik, ludek – o krasnoludku; człowiek, człowieczek, 
ludek, ludzik – o ufoludku), oraz funkcjonalnymi (np. ogień, lampa, centralne 
ogrzewanie – o słońcu; (zły) stróż – o diable; przyrząd, przybór – o ręce).

Wyboru dokonują z wyraźnie antropocentrycznej perspektywy oglądu świa-
ta, głównym punktem odniesienia bowiem jest tu człowiek – wygląd istot nad-
realnych i fikcyjnych (anioł, diabeł, ufoludek, krasnoludek) kreują dzieci na 
podobieństwo ludzkie, a miarą użyteczności obiektów jest ich przydatność dla 
człowieka. Możliwe jest też inne uzasadnienie, dla niektórych stosowanych przez 
dzieci określeń, np. wyrażenie zły stróż ‘o diable’, zostało utworzone przez ana-
logię do utrwalonego w języku: Anioł Stróż, z oczywistą modyfikacją (zły), ade-
kwatną dla określanego obiektu (diabeł). z kolei użycia nazwy człowiek w od-
niesieniu do anioła i diabła (anioł to święty człowiek, diabeł to niedobry czło-
wiek z rogami i kłami) wyraźnie nawiązują do metaforycznych użyć tych słów 
w języku ogólnym (anioł ‘o człowieku dobrym’ oraz diabeł ‘o człowieku złym’), 
z którymi dziecko mogło się spotkać w wypowiedziach dorosłych z najbliższego  
środowiska.

Przyjrzyjmy się teraz badanemu materiałowi, biorąc pod uwagę składniki 
definiensa. ze względu na rodzaj użytych wyrazów w funkcji komponentów defi-
niensa wyróżniam niżej podane deskrypcje.

2. Deskrypcje, w których składnikami definensa są określenia cech zwykle 
ujmowane w definicjach słownikowych, jakie można by uznać za cechy charakte-
rystyczne dla definiowanych obiektów, np.:

anioł to jest ktoś, kto służy Panu Bogu i ludziom // anioł to dobry duch // 
anioł to jest dobra dusza, co lata i pomaga Panu Bogu // anioł to człowiek ze 
skrzydłami; 

słońce to kula, która świeci i grzeje // słońce to taka kula, co daje światło;
gwiazda to mała świecąca kropka w nocy na niebie;
ręka to jakby przyrząd do trzymania // ręka to taki przybór do trzymania // 

ręka to taki długi patyk z ciała, który ma na końcu dłoń z palcami // ręka to coś 
takiego, czym się bierze jakieś przedmioty;

3 Por. na ten temat Vasta, Haith, Miller (1995, 417): „dziecko nazywa czasem przedmiot, które-
go nie zna, stosując hipergeneralizację etykiety przedmiotu poznanego wcześniej. tak więc widząc 
po raz pierwszy grabie, dziecko może nazwać je widelcem, jakkolwiek wie, że nie jest to etykieta 
poprawna”.

Autorzy odnoszą to zjawisko do wczesnego etapu nabywania leksyki, gdy dziecko nie zna 
jeszcze odpowiednich nazw dla poznawanych desygnatów. W podobnej sytuacji jest ono także, gdy 
usiłuje wyjaśnić znaczenie znanego mu wyrazu, poszukując dla niego kategorii nadrzędnej.
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mama to kobieta, która ma dzieci // mama to jest kobieta, która urodziła dzie-
ci // mama to pani, która się opiekuje dziećmi;

róża to jest kwiat, który ładnie pachnie // róża to kwiat, który ma ostre kolce 
na łodygach;

ryba to jest zwierzę, co pływa i łowi się je do jedzenia;
ryba to stworzenie wodne // ryba to takie zwierzę, które mieszka pod wodą // 

zwierzę, które pływa, ma płetwy i ogon;
kubek to taki pojemnik z uszkiem i wgłębieniem co się nim pije // kubek to 

naczynie, którym się pije // kubek to jest sprzęt do picia;
rower to jest pojazd do jeżdżenia // rower to jest maszyna, na której się jeździ;
ufoludek to zielony człowiek, co żyje na Księżycu albo na Wenus // ufoludek 

to zielony ludek z kosmosu;
jabłko to owoc, który można jeść // jabłko to owoc do jedzenia;
dąb to drzewo, na którym rosną żołędzie // dąb to drzewo z żołędziami // dąb 

to drzewo, które ma żołędzie;
krasnoludek to taka mała postać ubrana na czerwono z czapką z pomponem 

// krasnoludek to małe stworzenie w czerwonej czapeczce;
niebo to miejsce, gdzie mieszka Pan Bóg i Pan Jezus // niebo to takie coś, na 

czym siedzi księżyc i słońce;
tata to pan, który ma dziecko;
syn to jest dziecko mamy i taty // syn to dziecko pani, która go urodziła;
córka to dziecko mamy i taty // córka to dziewczynka, co ma mamę i tatę.

Przytoczone przykłady wskazują, że są wśród nich:
a) deskrypcje, w których dzieci umieszczają jako komponenty definiensa ce-

chy uznane za charakterystyczne, właściwe (tj. adekwatne do tych, które wystę-
pują w słownikach). Wśród nich są cechy:

– funkcjonalne, np.: 
‘bycie narzędziem, środkiem służącym do wykonywania określonego typu 

czynności (ręka ‘do trzymania, brania przedmiotów’, rower ‘do jeżdżenia’, kubek 
‘do picia’); 

‘bycie obiektem czynności’ (ryba, jabłko ‘do jedzenia’, ‘to, co się je’); 
‘bycie źródłem czegoś’ (słońce, księżyc, gwiazda ‘dawanie światła, oświetla-

nie’, słońce ‘dawanie ciepła, ocieplanie’);
‘bycie miejscem dla kogoś, czegoś’, funkcja lokatywna, np.: (niebo) ‘miejsce 

pobytu Pana Boga’, ‘miejsce występowania ciał niebieskich’;
‘pełnienie określonych ról społecznych’, np.: (mama, tata ‘bycie czyimś ro-

dzicem’, córka, syn ‘bycie czyimś dzieckiem’, anioł ‘bycie sługą’);
– percepcyjne, np.:
 kolor, np. (krasnoludek ‘czerwony kolor ubrania’, ufoludek ‘zielony kolor 

skóry’);
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zapach (róża ‘przyjemny, ładny zapach’);
ogólny wygląd i elementy tego wyglądu (anioł ‘zewnętrzne podobieństwo do 

człowieka’), 
 (anioł ‘skrzydła’ ręka ‘dłoń, palce’, róża ‘kolce na łodydze’, dąb ‘żołędzie’, 

kubek ‘uszko’, ryba ‘płetwy, ogon’, krasnoludek, ‘czapka z pomponem // cza-
peczka’);

b) deskrypcje, w których składnikami definiensa są określenia cech nie-
istotnych dla definiendum w ocenie dorosłych użytkowników języka (pomijane 
w słownikach), ale ważne z punktu widzenia dziecka, charakterystyczne dla jego 
języka; są to:

– cechy percepcyjne:
• kolor:
słońce to taka kula cała zapełniona żółtym kolorem //słońce to taka kula, 

która zmienia kolory jak chodzi po niebie: raz żółty, raz czerwony;
księżyc to jasna kula, która oświeca świat, jak nie ma słońca;
gwiazda to srebrna kropeczka na niebie // gwiazda to kula z trójkącikami, 

która jest bardzo gorąca i ma niebieski kolor;
dąb to jest drzewo, które ma ciemną skórę, ładne liście i żołędzie; 
róża to kwiat, który ma bardzo ładne płatki i ładny kolor // róża to kwiat 

z zieloną kłującą łodygą, co ma płatki różowe, białe, a czasem nawet niebieskie;
anioł to dziecko ze skrzydełkami białymi //anioł to postać z białymi skrzydła-

mi i złotym kółkiem nad głową;
• kształt:
niebo to taki prostokąt nad nami, czasem szary, czasem niebieski;
ryba to takie stworzenie podłużne z płetwami,
gwiazda to kula z trójkącikami, która jest bardzo gorąca i ma niebieski kolor;
• wielkość:
deszcz to małe kuleczki wody // deszcz to malutkie cząsteczki wody,
ufoludek to taki mały człowieczek zielony, co żyje na Marsie // ufoludek to 

malutki stworek, co lata latającym talerzem;
córka to mała dziewczynka taty i mamy;
słońce to wielka kula, większa od kuli ziemskiej // słońce to taka największa 

kula w kosmosie, w całym układzie planetarnym;
księżyc to ogromna kula, która oświeca Ziemię w nocy;
mama to duża dziewczyna, która się żeni i rodzi dziecko;
krasnoludek to malusieńki człowieczek, co się go nie widzi // krasnoludek to 

malutki ludzik w czerwonym ubraniu;
dąb to takie duże drzewo z żołędziami;
niebo to taka wielka przestrzeń, taka duża jak kosmos;
• wygląd ogólny:
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deszcz to woda, co spada na ziemię w małych kropelkach,
ufoludek to ludzik z blachy z antenkami na głowie,
słońce to kula gorąca, co ma promyki naokoło // słońce to takie kółko z pa-

tyczkami żółte i ciepłe,
diabeł to takie brzydkie stworzenie z rogami // diabeł to czarna postać z kro-

wimi rogami, krowim ogonem i takimi jakby widłami // diabeł to człowiek z ro-
gami i kłami;

• dotyk:
kot to zwierzę domowe, co ma futerko miłe,
ryba to zwierzątko morskie śliskie na wierzchu,
słońce to gwiazda większa od innych i bardziej gorąca // słońce to najgoręt-

sza planeta // słońce to kula gorąca, co ma promyki naokoło,
deszcz to takie kropelki z nieba mokre i zimne,
róża to kwiat kłujący ale bardzo ładny.
• cechy funkcjonalne:
ręka to część ciała, która człowiekowi pomaga // którą się dotyka // którą się 

rusza i można wszystko nią robić;
mama to kobieta, która jest po to żeby kochać dzieci, przytulać je // mama to 

taka osoba, która pomaga swojemu dziecku w jakimś trudnym problemie;
tata to człowiek, który bardzo ciężko pracuje, żeby przynieść dzieciom pienią-

dze // tata to koś, kto opiekuje się dziećmi, pracuje i zarabia pieniążki,
córka to jest dziewczynka, która ma pomagać swojej mamie,
syn to chłopiec, który ma pomagać tacie;

– cechy, które wskazują na relacje między charakteryzowanym obiektem 
a jego najbliższym otoczeniem:

mama to jest najważniejszy człowiek dla dziecka // mama to ktoś, kto jest 
najlepszy dla dzieci // mama to pani, która nas kocha // mama to bardzo dobra 
osoba, co ma dzieci i jest dobra dla nich;

tata to mężczyzna przyzwyczajony do mamy // tata to jest człowiek, który lubi 
mamę i dzieci;

córka to osoba, którą mama najbardziej kocha // córka to człowiek posłusz-
ny rodzicom;

kolega to grzeczny chłopak, którego lubimy // kolega to ktoś, kto lubi swoją 
koleżankę;

kot to zwierzątko miłe dla ludzi // kot to zwierzę, które może być groźne, bo 
czasami może nas udrapać.

– charakterystyczne dla obiektu czynności wydawania głosu:
wróbel to taki ptaszek, co woła: ćwir, ćwir,
kot to zwierzę, które mówi: miau, miau.
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Pozostałe deskrypcje są formułami odbiegającymi swą postacią od definicji 
klasycznej.

B. Formuły utożsamiające wyraz definiowany z definiującym go synoni-
mem4, np.:

kolega to inaczej przyjaciel // kolega to towarzysz zabaw // kolega to po pro-
stu znajomy;

anioł to duch // anioł to inaczej święty;
diabeł to to samo co szatan // diabeł to potwór,
ufoludek to to samo co kosmita // ufoludek to inaczej marsjanin // ufoludek 

to przybysz z kosmosu;
krasnoludek to inaczej skrzat;
deszcz to po prostu woda;
kubek to inaczej garnuszek.

C. Formuły, w których tożsamość interpretowanego wyrazu określają dzieci 
jedynie za pomocą hiperonimu5, traktując wyraz definiowany jak równoważny 
z definiensem, por.:

kot to ssak // kot to zwierzę // kot to jest zwierzątko // kot to po prostu zwierzak 
// kot to jest stworzenie;

kolega to chłopiec // kolega to jest chłopak // kolega to człowiek;
rower to pojazd // rower to maszyna;
 róża to kwiat // róża to jest roślina;
jabłko to owoc po prostu;
ręka to część ciała;
mama to rodzic // mama to jest kobieta // mama to człowiek;
tata to człowiek // tata to jest mężczyzna // tata to pan;
syn to chłopiec // syn to jest dziecko.

Dziecięce opisy znaczeń wyrazów przypominają – jak widać – formuły iden-
tyfikacyjne leksemów, (odzwierciedlające wstępne przeddefinicyjne fazy kształ-
towania się znaczeń jednostek leksykalnych), które zaproponował Andrzej Mar-
kowski w swej teorii identyfikacji6.

4 tego rodzaju charakterystyki znaczenia wyrazu Grochowski nie uznaje za definicje (zob.  
Grochowski, 1993, 39): “charakterystyka jednostki leksykalnej polegająca na odesłaniu jej do 
(przytoczeniu) innej jednostki leksykalnej, będącej jej równoznacznikiem, nie będzie tu określana 
mianem definicji”.

5 również przytoczenie jednostki, która stanowi hiperonim “jednostki badanej, nie będzie 
traktowane jako jej definicja” (ibidem).

6 Badacz wychodzi z założenia, że dla potrzeb metajęzykowych przeciętnego użytkownika 
języka, który na ogół nie jest zainteresowany definiowaniem leksemów, wystarczająca jest “umie-
jętność rozróżniania i identyfikacji wyrazów, czyli świadomość tego, jak, wedle jakich cech, roz-
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W jego ujęciu identyfikacja obejmuje: 1) zdanie definicyjne identyfikujące, 
2) synonimy i / lub antonimy (nieobligatoryjnie) oraz 3) identyfikatory seman-
tyczne (wyabstrahowane ze zdania identyfikacyjnego i uporządkowane według 
relacji występujących w strukturze znaczenia danego wyrazu i danego pola se-
mantycznego –  stanowią wyłącznie etap badawczy procesu identyfikacyjnego, 
pozostający poza zasięgiem codziennego doświadczenia przeciętnego użytkow-
nika języka).

zdanie identyfikacyjne – będące zapisem kompetencji użytkownika języka 
– zawiera tylko cechy wystarczające do identyfikacji wyrazu (tj. typowe, łączą-
ce się z identyfikowanym słowem na zasadzie ogólnie występujących skojarzeń, 
utartych wyobrażeń i sposobu występowania wyrazu – pragmatyka). na przy-
kład takim słowem koniecznym i wystarczającym do identyfikacji wyrazu kot 
jest mruczeć. W proponowanym przez Markowskiego zdaniu identyfikacyjnym 
dla słowa kot występuje: 1) pochodzące z poziomu opisu wiedzy potocznej (a nie 
naukowej) genus proximum: ‘zwierzę’, 2) differentia specifica: ‘domowe’ oraz 
3) uszczegółowienie: ‘to zwierzę, które mruczy’.

Podobne środki językowe, tj. zdania definicyjne identyfikujące, synonimy 
(por. pkt B), stosują badane sześciolatki dla wyrażenia tożsamości znaczeniowej 
interpretowanych przez nie słów z innymi reprezentującymi je wyrazami lub połą-
czeniami wyrazów. Bywa, że znaczenie charakteryzowanej jednostki leksykalnej 
zrównują one z wyrazem zakresowo względem niej nadrzędnym (hiperonimem 
– por. pkt c). Być może pełni to funkcję wstępnej identyfikacji obiektu, jest zna-
kiem jego “rozpoznania”. Dla większości dziecięcych zdań definicyjnych można 
ustalić wspólne z proponowanym w słownikach genus proximum (np. mama: ko-
bieta, syn, córka: dziecko, rower: pojazd itp. por. pkt A. 1).

W części analizowanych definicji miejsce nazwy właściwego genus zajmuje 
jego synonim (np. pani – właściwe genus: kobieta, stworzenie – właściwe genus: 
istota itp., por. pkt A.1.a) lub jej bezpośredni bądź bliski hiperonim (np. mama: 
człowiek, córka: osoba itp. por. pkt A.1.b). rzadziej genus jest określane wyraże-

poznawać znaczenie danego słowa” (Markowski, 1992, 55) – tzn. co dzieje się podczas przejścia 
od tego, co jakie jest, do tego ‘czym jest x’, jakie jest znaczenie wyrazu W. Autor podkreśla jedno-
cześnie, że rozumienie i rozpoznawanie znaczeń wyrazów stanowi początek refleksji semantycznej, 
przejaw aktywności poznawczej człowieka ujawniającej się w języku i poprzez język, niezbędny 
wszakże do zrozumienia istoty funkcjonowania semantycznego poziomu języka. Dlatego postu-
luje, aby opracowywane słowniki języka naturalnego uwzględniały w opisie leksemów potoczną 
świadomość językową, potoczne rozumienie i identyfikację wyrazu. celem tak rozumianej leksy-
kologii naiwnej byłoby opracowanie Słownika identyfikacji semantycznej leksemów, zdającego 
sprawę “z kompetencji językowej różnych grup użytkowników języka i opisywanie tej kompetencji 
zgodnie z wyobrażeniami native-speakerów”( Markowski, 1992, 67). Sam daje próbę rekonstrukcji 
takiego potocznego stosunku do leksyki. zob. także omówienie tej teorii, np. Anusiewicz, 1994, 
87–90; Korżyk, 1992, 485–496. 
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niem o największym stopniu uogólnienia (np.: rzecz, przedmiot, ktoś, coś, to, por. 
pkt A.1.c). 

Jeśli dzieci nie dysponują właściwą nazwą, uruchamiają swój zasób spo-
strzeżeniowy. najczęściej odwołują się wtedy do cech percepcyjnych wizualnych 
określanego definiowanym wyrazem obiektu, umieszczając w funkcji nazwy ge-
nus wyrażenie – wprawdzie nietypowe w ocenie dorosłego, ale adekwatnie cha-
rakteryzujące ów obiekt z „dziecięcego” punktu widzenia (np. słońce: piłka ogni-
sta, gwiazda: krążek, ręka: przybór, por. pkt A.1.d).

Jeszcze więcej rozbieżności pojawia się przy określaniu differentia specifica. 
co prawda, badane dzieci podają w swoich definicjach jako komponenty definien-
sa wiele cech uznanych za właściwe (zbieżne z cechami występującymi w słow-
nikach – por. pkt A.2a), jednak w większości dziecięcych opisów występują cechy 
nieistotne z punktu widzenia  dorosłych, lecz w odczuciu dzieci niezwykle ważne 
i charakterystyczne dla ich języka i postrzegania obiektów (por. pkt A.2b). to 
bowiem, co dorośli użytkownicy języka uznają nieraz za cechę istotną i odróż-
niającą, na ogół nie jest tak istotne dla dzieci. i tak np. cecha “bycia zwierzęciem 
domowym” (jedynie kilka razy pojawiająca się w badanym materiale) w odniesie-
niu do kota, jest dla dzieci mniej ważna niż cechy jego wyglądu czy wydawania 
charakterystycznych dźwięków: “miau”. Moje badania zdają się potwierdzać, że  
opanowywanie znaczeń to proces żmudny i długotrwały, uwarunkowany rozwo-
jowo, ale też i środowiskowo (wpływem otoczenia, wiedzy, doświadczenia) i kul-
turowo.

Przedstawione charakterystyki tożsamościowe opisywanych przez sześcio-
latków wyrazów świadczą o ich sprawności językowej. Dzieci stosują różne środ-
ki leksykalne w funkcji łącznika stwierdzającego tożsamość: jest to, to jest, to, to 
jest taki, to taki..., inaczej, to to samo, co.

Używają różnorodnych struktur składniowych dla określenia różnicy gatun-
kowej – wypowiedzi badanych charakteryzuje synonimia składniowa i dążenie 
do precyzji w przekazywaniu informacji.: róża to jest taki kwiat pachnący / który 
ładnie pachnie / co ma ładny zapach / co wydaje ładny zapach; dąb to drzewo, na 
którym rosną żołędzie / z żołędziami / co ma żołędzie. Są też przydawki rozwija-
jące, typowe dla języka dorosłych, np. kula zapełniona żółtym kolorem, świecąca 
kropka. z łatwością dzieci odnajdują właściwe słowa na określenie rodzaju (ge-
nus) bądź spontanicznie zastępują je innymi wyrażeniami, wykorzystując przy 
tym zdobytą wiedzę o świecie i posiadane środki językowe. Bogactwo i rozma-
itość stosowanych środków wskazuje na wielość7 dróg prowadzących dzieci do 
ostatecznego opracowania znaczenia wyrazu. trzeba jednak dodać, że sprawność 
językowa badanych sześciolatków jest zróżnicowana – u pewnych dzieci są kon-

7 Podobną opinię wyraża wielu badaczy, (np. clark, 1979), która – podając prawidłowości 
nabywania znaczeń przez dzieci – zastrzega, że nie ma jednej stałej drogi wiodącej do opanowania 
znaczenia. 
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strukcje bardziej rozbudowane, u innych mniej. Uwagę zwracają – co jest uzasad-
nione – właściwości polszczyzny potocznej, np. wskaźnik zespolenia „co” w zda-
niach przydawkowych, pronominalizacje: to taki mały kubek, to takie kółko, a tak-
że liczne zdrobnienia (cecha języka dziecięcego, ale też wpływ języka dorosłych, 
którzy tak się często zwracają do dzieci – używając zdrobnień). Prawdopodobnie 
dobry poziom sprawności językowej jest zdeterminowany środowiskowo (dzieci 
pochodzą z rodzin inteligenckich, w których mówi się poprawną polszczyzną, 
mieszkają w wielkim mieście).
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