Program Gramatyki Rozproszonej
– opis i streszczenia –
Geneza. Program gramatyki rozproszonej powstał w wyniku wieloletnich badań
szczegółowych, jakie Hélène i André Włodarczyk prowadzili, najpierw oddzielnie, nad
językami polskim i japońskim, a następnie w ramach nowo utworzonej w celu
wyjaśnienia pozornie niczym niepowiązanych ze sobą zjawisk językowych jednolitej i
spójnej teorii wypowiedzi MIC (Meta-Informative Centering).
Metoda. Jak się okazało typologiczna metoda nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów w badaniach nad strukturami poruszanych zagadnień. Nowy matematyczny
paradygmat (tzw. “transformacyjno-generatywny”), pomimo solidnych podwalin
formalno-teoretycznych, ograniczając się wyłącznie do przetwarzania struktur
hierarchicznych – można by rzec – siłą rzeczy zawężał zakres problemów i także nie
nadawał się do adekwatnego opisania zaobserwowanych zjawisk. Dopiero
upowszechnienie metod powstałych w ramach obliczeń wykonywanych przez
komputery, a zwłaszcza udostępnienie narzędzi komputacyjnych, umożliwiło
proponentom programu Gramatyki Rozproszonej zachowanie pożądanej (tj.
zadowalającej z punktu widzenia zaawansowania współczesnej wiedzy o języku)
spójności w badaniach nad językami naturalnymi dzięki zastosowaniu metod weryfikacji
i ewaluacji hipotez (cluster analysis oraz data mining).
Stan obecny. Zaletą teorii MIC jest (a) jednolitość opisu (włącznie z dążeniem do
używania definicji wspólnych naukom takim, jak informatyka, logika i psychologia), z
czego właśnie wynikają uściślenia terminologiczne, (b) oparcie na badaniach
interaktywnych (komputerowa eksploracja danych) oraz (c) nawiązanie do innych badań
nad skupianiem uwagi. Fakt ten przyczynił się znakomicie do tego, by mogły powstać
podstawy do prowadzenia badań transdyscyplinarnych na szerszą skalę w ramach
programu Gramatyki rozproszonej z uogólnioną idiomatyką, w której wyróżnione zostały
(przynajmniej) trzy rodzaje wykładników językowych treści należących do trzech warstw
w przestrzeni konceptualnej wypowiedzi, jak następuje:
1) warstwa para-informacji – pojęcia ustanawiane w opozycji do wybranych pojęć
(im częściowo podobnych i częściowo przeciwstawnych),
2) warstwa orto-informacji – wyznaczona w wyniku enkapsulacji i ograniczona do
jakiejś ramy oraz skonfigurowana sieć informacji o rolach uczestników i
zakotwiczeniach czasowo-przestrzennych sytuacji,
3) warstwa meta-informacji – podziały orto-informacji na meta-informacje
pierwszego i drugiego stopnia (tj. w wypowiedziach bazowych i w
wypowiedziach rozszerzonych) na podstawie skupiania uwagi.

Co dalej ? Zastosowanie technik komputerowych i przystosowanie pojęć
enkapsulacji i multipleksowania celem zbudowania modelu hybrydowego interfejsu
między informacjami zawartymi w treści wypowiedzi a ich wykładnikami językowymi.
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Znaki (nie tylko językowe) “znaczą”, ponieważ ich substytutywny charakter w
stosunku do rzeczy umożliwia sygnalizowanie wszelkiego rodzaju informacji o nich.
Wypowiedzi językowe są znakami złożonymi, tj. wyrażeniami jednostkowymi
określonymi przez kanoniczne schematy słowne (walencyjne). Schematy te - zależnie od
intencji komunikacyjnych tworzących przestrzenie konceptualne wypowiedzi - ulegają
przekształceniom wedle reguł gramatycznych.
Przy takim założeniu zadaniem reguł gramatycznych nie jest odzwierciedlanie
jakiejś struktury hierarchicznej domniemanej całościowej i jednolitej reprezentacji
znaczenia, lecz lokalne (pomocnicze) dopasowywanie (przekształcanie) schematów do
pochodzących z rozproszenia kopii różnego rodzaju informacji. Dlatego też poddana
będzie ewaluacji przydatność - dla analizy wypowiedzi - pojęć zapożyczonych
bezpośrednio z informatyki takich, jak: zagnieżdżanie, enkapsulacja oraz
multipleksowanie.
Ogólnie można przypuszczać, że korelacja między myśleniem a mową przebiega
grosso modo przez trzy warstwy przestrzeni konceptualnej: ontologiczną, semantyczną i
pragmatyczną, do których – w tej samej kolejności – należą para-informacje, ortoinformacje i meta-informacje wraz z odpowiadającymi im procesami budowania/
rozumienia wypowiedzi: emergencja/gruntowanie, konfigurowanie i koncentrowanie.
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Podmiot i dopełnienie, jako frazy motywowane uwagą, służą do sekwencyjnego
uporządkowania informacji o sytuacji semantycznej, jej uczestnikach i okolicznościach,
umożliwiając w ten sposób wyrazić meta-informacyjne statusy (datum/novum) treści
wypowiedzi. Pozostałe frazy nominalne mają formę, która wraz z funkcją składniową
wyraża zarazem (mniej lub bardziej jednoznacznie) role semantyczne oraz zakotwiczenia
czasowo-przestrzenne. Według teorii MIC wypowiedź podstawowa opiera się na
kanonicznym schemacie zawierającym czasownik (w stronie nie nacechowanej), oraz

podmiot
i dopełnienie przy użyciu tranzytywnych schematów walencyjnych. W
zależności od potrzeb komunikacyjnych operatory meta-informacyjne pozwalają na
przekształcanie schematu kanonicznego, co wyraża się przez użycie: strony (czynna,
bierna lub zwrotna), konstrukcji bezosobowych (różnych typów) oraz mające na celu
utworzenia kontrast między informacją przedstawioną jako datum lub novum
rozszerzenie wypowiedzi o topik i/lub fokus.
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Dr hab. Lidia Miladi (Université Stendhal Grenoble)
lidiamiladi@gmail.com
Istnieje możliwość wykorzystania teorii składni formalnej M. Grossa (1975) do
opisania procesu meta-informacyjnego koncentrowania uwagi (MIC) w wypowiedziach
językowych wg teorii A. i H. Włodarczyków (2012, 2013). Połączenie tych dwóch teorii
pozwoli nam zidentyfikować różne statusy, których jednym z wykładników w języku
polskim jest bez wątpienia morfem “to”. Pozycja syntagmatyczna morfemu “to” oraz
funkcje transformacyjne (komutacja, permutacja, usunięcie), jakich jest wykładnikiem, są
uwarunkowane nie tylko strukturą zdań (prostych i złożonych), w której ten morfem się
znajduje, ale także cechami prozodycznymi całych wypowiedzi.
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