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Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014

W bogatym nurcie literatury naukowej poświęconej językowi dziecka obserwuje się niedo-
statek publikacji w zakresie dziecięcego rozwoju semantycznego. Monografia Heleny Borowiec 
w pewnym stopniu wypełnia tę lukę, stawiając sobie za cel odtworzenie struktur semantycznych 
wybranych wyrazów w języku dzieci sześcioletnich. Dobór grupy badawczej był oczywiście nie-
przypadkowy, zgodnie z ustaleniami psychologów i językoznawców, sześcioletnie dziecko ma już 
za sobą etap naturalnego opanowywania kodu językowego, rozwija sprawności komunikacyjne  
i – co ważne z punktu widzenia omawianej pracy – przygotowuje się do podjęcia edukacji szkol-
nej. Zdaniem Autorki, warto wiedzieć, jakimi sprawnościami semantycznymi dysponuje dziecko 
przed rozpoczęciem nauki w szkole, jaki jest jego poziom znajomości pojęć, w jaki sposób okre-
śla znaczenia słów. Opisanie tego wskaźnika rozwoju intelektualnego wydaje się istotne zwłaszcza  
w kontekście wprowadzanej reformy edukacyjnej i związanej z tym, ciągle żywej, dyskusji na temat 
dojrzałości szkolnej dzieci w tym wieku. 

Zgodnie z teoriami kognitywnymi, dla rozwijającego się we wzmożony sposób dziecka, tak 
jak i dla człowieka już ukształtowanego, język stanowi narzędzie nie tylko komunikacji, ale też my-
ślenia, służy nie tylko nazywaniu, ale również rozumieniu i porządkowaniu świata. Jedni i drudzy 
użytkownicy posługują się tym narzędziem nieco inaczej. Różnice wynikają zarówno ze stopnia 
rozwoju biologicznego (możliwości poznawczych), jak i poziomu wiedzy o rzeczywistości i języku 
(stopień poznania). Badaczka, uwzględniając ten fakt, nie poprzestaje na odtworzeniu fragmentów 
stabilizującego się językowego obrazu świata dzieci, ale zestawia je z odpowiednimi fragmentami 
obrazu świata dorosłych. Już samo to przynosi ciekawe poznawczo efekty, ale Autorka szerzej za-
kroiła sobie zadanie:  próbuje rozpoznać i opisać ujawniające się w języku mechanizmy (zasady) 
rządzące myśleniem dziecka o świecie na tle ogólnych zasad językowych i poznawczych (język – 
myślenie – rzeczywistość). Pytania stawiane w tej pracy są następujące: „do jakich elementów real-
nego świata odwołują się dzieci w swych interpretacjach znaczeniowych”, „jakie cechy składają się 
na znaczenie charakteryzowanego przez nie słowa”, „jakie własności są podstawą ich oceny” (s.11). 

Znakomicie sprawdza się tu metoda kognitywnego opisu znaczenia, którą badaczka jako jed-
na z pierwszych na gruncie polskim zastosowała do opisu języka dziecka. Przyjęty przez nią mo-
del semantycznej definicji wyrazu bodaj najpełniej odsłania poziom sprawności językowej dzieci  
w zakresie określania (rozumienia) słów. Dzięki tej metodzie – wydaje się, że znacznie precyzyjniej 
niż dzięki innym – ujawniają się różnice w rozumieniu języka (świata) przez dzieci i dorosłych. 

W myśl zasady, że dopiero wszechstronny ogląd pozwala na pełnię opisu prawidłowości  
w rozwoju języka i odbijających się w nim funkcji poznawczych dzieci, prowadzone przez siebie 
dociekania semantyczne autorka oświetla z wielu perspektyw. Uzasadnia je badaniami językoznaw-
czymi, psychologicznymi, pedagogicznymi i filozoficznymi. Jest to niezaprzeczalny walor książki, 
ponieważ uświadamiając konieczność holistycznego spojrzenia na rozwijający się intelekt dziecka, 
zarazem przynosi ona pożytki badawcze wielorakim specjalistom – także dydaktykom i logopedom. 
Autorka widzi możliwości dla podjętych przez siebie badań również w ramach innych dyscyplin, 
dlatego w zakończeniu pracy postuluje ich dalsze rozszerzenie (np. o metody stosowane w psycho-
lingwistyce, socjolingwistyce).

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I stanowi podbudowę teoretyczną następu-
jących dalej wnikliwych analiz. Borowiec omawia tu możliwości umysłowe dzieci w wieku przed-
szkolnym, jakie wynikają ze związku mowy i myślenia. Oprócz teorii szeroko znanych: rozwoju 
poznawczego Jeana Piageta i historyczno-kulturowej koncepcji rozwoju pojęć Lwa Wygotskiego, 
przybliża hipotezę cech semantycznych (FSH) dotyczącą opanowywania znaczenia przez dzieci 
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w najwcześniejszym stadium ontogenezy oraz – stanowiącą próbę przezwyciężenia ograniczeń tej 
propozycji – teorię kontrastów leksykalnych eve Clark. W Polsce badania inspirowane ustalenia-
mi Clark prowadziła Maria Kielar-Turska. Dalej Autorka referuje: hipotezę funkcjonalnego jądra 
Katherine Nelson, koncepcję kategorii semantycznych eleanor Rosh i dziecięce teorie umysłu. Ze 
wszystkich relacjonowanych teorii wynika, że dziecko nie przejmuje automatycznie gotowych zna-
czeń słów wraz z nabywaniem języka, ale samo je konstruuje w długotrwałym procesie opraco-
wywania. Różnice w poglądach ich twórców dotyczą sposobu konstruowania znaczeń: zdaniem 
Clark odbywa się to przez dodawanie kolejno odkrywanych cech percepcyjnych, według Nelson, 
znaczenia konstruowane są wokół głównej cechy funkcjonalnej – podstawy znaczenia, zgodnie  
z ustaleniami Rosch, dziecko opracowując znaczenie kategorii, najpierw poznaje prototyp (central-
ny przykład kategorii), a następnie inne przykłady reprezentujące kategorię, pozostające w różnym 
stopniu semantycznej bliskości wobec prototypu.

Dla obserwacji badawczych Borowiec ważne są te z przywoływanych teorii, które nawią-
zują do klasycznego i prototypowego modelu pojęcia i pojęcia jako teorii wyjaśniającej. Autorka 
bowiem podziela pogląd obowiązujący wśród większości badaczy z dziedziny psychologii, że roz-
wój poznawczy człowieka przebiega od reprezentacji nieklasycznych (prototypowych, egzempla-
rzowych) do pojęć klasycznych. Inne omawiane teorie (np. dziecięce teorie umysłu) służą jedynie 
dopełnieniu obrazu istniejących propozycji w zakresie podejmowanej problematyki. 

Stosowane w badaniach semantycznych modele pojęciowe – ich zalety i ograniczenia – szcze-
gółowo omawiane są w rozdziale II: Opis znaczenia a struktura pojęć. Autorka wykazuje tu, że 
teorie klasyczne i prototypowe bądź obydwie jednocześnie są przydatne dla opisu znaczeń różnych 
części leksyki. Modele klasyczne są bardziej użyteczne dla oddania struktur pojęć naukowych. Po-
jęcia naturalne zaś, zwłaszcza ujmowane w perspektywie rozwojowej, mają strukturę prototypową 
(bądź egzemplarzową).

W rozdziale tym Autorka referuje przyjęte przez siebie założenia metodologiczne. W bada-
niach nad stabilizującym się dopiero systemem pojęciowym dzieci przyjmuje model treści pojęcia 
dla pojęć kształtujących się drogą naturalnego rozwoju człowieka, zaproponowany przez Jerzego 
Trzebińskiego. Badacz, odwołując się do ustaleń edwarda Smitha, Lance’a Ripsa i edwarda Shobe-
na, umniejsza rolę cech definicyjnych pojmowanych dotychczas jako  rozstrzygające w tworzeniu  
i rozumieniu cech prototypowych, akcentuje natomiast rolę cech charakterystycznych. Według nie-
go „treść pojęcia wyznaczana jest przez tzw. rdzeń pojęciowy oraz dopuszczalną wielkość jego 
transformacji”1. 

Obrany przez Borowiec model  treści pojęcia narzuca rodzaj definicji znaczeniowej wyrazu, 
która wiernie by go odtwarzała. Najbardziej odpowiada mu formuła definicji otwartej, nazywanej 
(za Bartmińskim i Tokarskim) definicją kognitywną,  umożliwiająca opis szerokiego spektrum cech, 
mieszcząc w sobie zarówno cechy typowe, stanowiące rdzeń znaczenia wyrazu, jak i konotacyjne, 
nietypowe, rzadkie – wynik transformacji semantycznych składników leksemu. 

Opis znaczenia wyrazu badaczka odtwarza z uwzględnieniem relacji zachodzącej między 
znakiem językowym, użytkownikiem znaku, jakim jest tu dziecko sześcioletnie, oraz elementem 
rzeczywistości przez ten znak reprezentowanym. Dziecko w takim ujęciu jawi się jako podmiot 
interpretujący, język jako interpretator rzeczywistości – co łączy się z koncepcją językowego obrazu 
świata. Za celowe w związku z tym uważa prześledzić m.in.: „co użytkownicy języka wybierają, 
a co pomijają, nazywając różne elementy rzeczywistości pozajęzykowej”, „jakie elementy tkwią 
w świadomości językowej dzieci”, „jakie są mechanizmy konceptualizacji określonego wycinka 
rzeczywistości” (s. 84).

Autorka w swej analizie semantycznej zakłada istnienie dla słów abstrakcyjnego wzorca, in-
terpretacyjnej ramy pojęciowej, którą za Tokarskim rozumie jako „kulturowo zinterpretowany obraz 

1 J. Trzebiński, Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981, s.11.
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świata (jego fragmentu) skorelowany z daną jednostką leksykalną”2. Koncepcja ramy nawiązuje do 
wczesnego nurtu kognitywnych badań nad znaczeniem (Charles Fillmore). Wzorzec pojęcia (rama 
całościowa) ma, według niej, strukturę wielopoziomową, na którą składają się subramy (ramy 
szczegółowe). W podobny sposób o znaczeniu wyrazu myśli Anna Wierzbicka, przyjmując w swej 
koncepcji „modeli konceptualnych” – i tworzonych przez siebie eksplikacjach semantycznych – 
fasetowy układ opisu, wyodrębniając inny dobór i porządek faset dla nazw rodzajów naturalnych, 
inny dla artefaktów itp. Dla przykładu: w eksplikacjach nazw zwierząt wyodrębnia takie fasety, jak: 
kategoria, wielkość, wygląd, zachowanie, stosunek do ludzi, dla nazw artefaktów: kategoria, cel, 
materiał, kształt, wielkość3. Autorka omawianej pracy nawiązuje do Wierzbickiej, tworząc ekspli-
kacje dla nazw zwierząt (kot) i roślin (róża).  

Analityczną część pracy rozpoczyna rozdział III: Semantyczne interpretacje wybranych wyra-
zów. Przynosi on prezentację wyników dwóch typów badań ankietowych, pierwszy – z zastosowa-
niem instrukcji zawierającej pytania, które badaczka sformułowała w oparciu o odtworzone przez 
siebie ramy pojęciowe i drugi – z instrukcją bez pytań. Przydatność stosowanych narzędzi badaczka 
potwierdziła we wcześniej przeprowadzonych przez siebie badaniach pilotażowych. Badania za-
sadnicze zostały przeprowadzone w dwóch różnych grupach sześciolatków o identycznym profilu 
społecznym. Grupy liczyły po trzydzieścioro dzieci inteligenckich ze środowiska wielkomiejskiego. 
Na podstawie uzyskanego materiału językowego Autorka tworzy eksplikacje semantyczne wybra-
nych wyrazów, głównie – istotnych dla językowego opisu świata – rzeczowników i czasowników4, 
konfrontując je następnie z wybranymi pracami językoznawczymi i definicjami zamieszczonymi  
w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza oraz w Innym słowni-
ku języka polskiego pod redakcją Mirosława Bańki. Spośród 40 badanych słów decyduje się zapre-
zentować eksplikacje 8 różnych pod względem kategorii gramatycznej i reprezentujących odmien-
ne sfery pojęciowe, takie jak: człowiek (wyrazy: mama, odnoszący się do czynności fizycznych 
czasownik kupować-kupić, nazywający czynności emocjonalne czasownik lubić), zwierzęta (kot), 
rośliny (róża), zjawiska astronomiczne i atmosferyczne (księżyc), istoty nadprzyrodzone (anioł, kra-
snoludek). 

Zastosowanie przez Autorkę dwóch typów badań pozwoliło na bardziej wnikliwe obserwacje, 
które przekładają się nie tylko na zaprezentowane eksplikacje semantyczne, odtworzone na podsta-
wie wyodrębnionych z wypowiedzi dzieci cech typowych charakteryzowanych nazw obiektów, ale 
także na wnioski co do zasad rządzących myśleniem dziecka o świecie. Mali respondenci, naprowa-
dzani pytaniami badaczki odtwarzającej ramę semantyczną dla poszczególnych wyrazów, podawali  
nieco odmienne interpretacje leksemów niż w wypadku, gdy stosowali się do instrukcji: „Powiedz 
wszystko, o czym myślisz, kiedy słyszysz słowo…”. Odpowiedzi uzyskane w badaniu I pokazały 
przede wszystkim, co dziecko wie, czy i jak rozumie znaczenie wyrazu. Badanie II – jak organizuje 
swoją wiedzę, co jest dla niego ważne w pojmowaniu nazwy i tworzeniu definicji: pozwoliło wyod-
rębnić struktury pojęciowe, według których dzieci interpretują znaczenie słów. Zestawienie wyni-
ków tego badania z badaniem I potwierdziło zasadniczą zgodność „modeli dziecięcych” z modelami 
przyjętym przez badaczkę. Tylko niektóre z nich były rozbudowane o dodatkowe fasety (subramy), 
np. w przypadku krasnoludka była to jego relacja do zwierząt, zupełnie nie uwzględniona przez Au-
torkę i pomijana w słownikach polszczyzny ogólnej. Definicje wyrazów odtworzone na podstawie 
badania II są bardziej rozbudowane (zawierają więcej cech typowych) niż te z badania I.

W badaniach autorki w pełni potwierdził się pogląd, że dziecko w tym stadium rozwoju po-
znawczego (faza myślenia konkretno-wyobrażeniowego) skupia uwagę na przedmiotach lub ich 

2 R. Tokarski, Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji (przyczynek do tak zwanej definicji kogni-
tywnej), [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin 1996, s.108–109.

3 Podaję za H. Borowiec, Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne, Lublin 2014, s. 88.
4 Wstępne analizy Autorki ujawniły, że opis znaczenia przymiotników okazał się dla dzieci trudny; przy-

miotnik jako kategoria leksykalno-semantyczna jest dalszym celem badań Heleny Borowiec.
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wyobrażeniach i dokonuje uogólnień na podstawie mało istotnych cech.  Badanie II pokazało, że 
spontaniczne definicje dzieci nie opierają się na kategoriach uporządkowanych hierarchicznie: 
większość badanych sześciolatków opisywała kryjące się za nazwami przedmioty (za wyjątkiem 
nazw gatunków naturalnych: kot, róża) bez uwzględnienia kategorii nadrzędnej. Podobnie brako-
wało w ich definicjach także kategorii równorzędnych. Uzyskane wyniki mogłyby sugerować, że te 
elementy (hiperonimy, kohiponimy) nie są dla dzieci niezbędne do opisywania znaczeń wszystkich 
nazw. O ile obecność składnika kategoryzującego w definicjach dzieci występowała wariantywnie 
(brak/obecność – co dało dwa warianty strukturalne definicji dziecięcych), o tyle wszystkie interpre-
tacje semantyczne nazw zawierały składniki odnoszące się do funkcji przedmiotów, m.in. takich jak: 
cechy percepcyjne czy jakościowe. Okazało się przy tym, że definiowanie rzeczowników (pytanie: 
„Co to jest?” z badania I),  jest dla dzieci łatwiejsze niż, opierające się na innych modelach, defi-
niowanie czasowników (połowa dzieci miała trudności z odpowiedzią na pytanie: „Co to znaczy?” 
z badania I).

Opisując znaczenie rzeczownika, dzieci odwoływały się głównie do doświadczeń zmysło-
wych. eksponowały przede wszystkim te funkcje oznaczanego przedmiotu bądź zjawiska, które 
wynikały z użyteczności bądź korzyści, jakie przynosi człowiekowi. Drugim składnikiem opisu 
były cechy fizyczne obiektu: barwa, kształt, wielkość, zapach, podobieństwo do innych obiektów, 
uroda. Trzecim: cechy wartościujące: ogólnie wartościujące (dobry – zły), wyrażające emocjonalny 
stosunek do obiektów (kochana mama, milutki kot).

Rozdział Iv: Kategorie interpretowania rzeczywistości w języku sześciolatków to próba 
odtworzenia mechanizmów rządzących myśleniem dziecka o świecie, odzwierciedlających się  
w języku. Zdaniem Borowiec, środkami  służącymi kategoryzacji  dziecięcego doświadczenia są: 
analogia, przeciwieństwo, tożsamość, kolektywność, przyczynowość, celowość i antropocentryzm, 
powszechnie występujące w języku badanych sześciolatków (pokazuje to uważna analiza wszyst-
kich 40 badanych wyrazów). Antropocentryzm badaczka uznała za zasadę najważniejszą. Odnosze-
nie wszelkich zjawisk do człowieka ujawnia się najsilniej w dziecięcych definicjach słów, nawet  
w wypowiedziach typu: „ryba tak jak człowiek dobrze pływa”. 

Problematyka podjęta w tej części pracy wydaje się szczególnie istotna, zwłaszcza że rozwa-
żania na ten temat rzadko pojawiają się w pracach poświęconych językowemu rozwojowi dzieci. 
Ustalone przez Autorkę prawidłowości organizujące językowy świat dziecka tworzą główne formy 
ludzkiego poznania.

Wszystkie obserwacje zostały zebrane w zakończeniu, jednak wypływające z nich wnioski 
Autorka uogólnia z całą ostrożnością, dla uznania ich reprezentatywności postuluje konieczność 
rozszerzenia grupy respondentów o sześciolatki z innych środowisk społecznych.

 Badania Autorki zweryfikowały dotychczasowe ustalenia językoznawców co do dziecięcych 
eksplikacji semantycznych. Potwierdziły się w nich twierdzenia Anny Wierzbickiej dotyczące róż-
nic w układzie kategorii semantycznych (różne dla nazw osób, nazw zwierząt i nazw artefaktów). 
Badaczka wniosła tylko niewielkie modyfikacje do zaproponowanych przez Wierzbicką struktur 
fasetowych w eksplikacjach nazw roślin i zwierząt. Helenie Borowiec udało się – jak pisze (s. 283) 
– potwierdzić faktami językowymi możliwości umysłowe dzieci rozpoznane uprzednio na gruncie 
psychologii oraz zbadać sprawność językową sześciolatków w dziedzinie określania znaczeń wy-
razów.

Pożytki badawcze w przypadku tej książki nie wyczerpują się jednak wyłącznie na polu usta-
leń naukowych – co jest głównym zamierzeniem pracy. Poczynione tu spostrzeżenia mogą mieć tak-
że zastosowanie praktyczne – na co zwróciła uwagę profesor Helena Synowiec i z czego zdaje sobie 
sprawę również sama Autorka, zaznaczając to w zakończeniu.  Zaprezentowane w książce wyniki 
badań mogą służyć za podstawę działań w dydaktyce przedszkolnej, mających na celu budowanie 
(lub rozszerzanie) znaczeń wyrazów z różnych kręgów tematycznych, reprezentujących różne czę-
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ści mowy (zgodnie z wyodrębnionymi strukturami pojęciowymi – modelami dla poszczególnych 
klas pojęciowych). Obiecujące wydają się tu także zasady, którym podporządkowane jest myślenie 
dziecka o świecie. Same zaś założenia teoretyczne dają dydaktykom przedszkolnym dodatkową 
motywację do nauczania języka polskiego jako narzędzia, dzięki któremu dziecko nie tylko pięknie 
mówi, ale poznaje rzeczywistość i uczy się ją wartościować. 

Dr Justyna Urban
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
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