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Znaczenie zdania a znaczenie implikowane.
Komunikacyjno-semantyczne aspekty odbioru
wypowiedzi z negacj! zdaniow! i performatywn!
Józef Maciuszek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski

Przedmiotem pracy jest analiza semantycznych relacji mi"dzy negacj! zdaniow!, negacj! performatywn!
i twierdzeniami w odniesieniu do wypowiedzi, które w teorii aktów mowy okre#lone s! jako przedstawienia
(stwierdzenia). Prezentowane badania ukazuj! sposób interpretacji wypowiedzi w zale$no#ci od jej formy
(twierdzenia, przeczenia), znaku afektywnego i czynników kontekstualnych (rodzaju oczekiwa% wobec
komentowanych wydarze% i rodzaju relacji mi"dzy nadawc! a odbiorc!). W Eksperymencie 1 badano
interpretacj" wypowiedzi w postaci twierdzenia lub negacji zdaniowej, w Eksperymencie 2 wykorzystano
czasownik performatywny oraz w !czono jeszcze jedn! form" wypowiedzi – negacj" performatywn!.
Uzyskane wyniki potwierdzaj! za o$enia modelu wnioskowania konwersacyjnego o wp ywie kontekstu
na interpretacj" komunikatu. Wyniki wskazuj! na relacje znaczeniowe mi"dzy twierdzeniami, negacj! zdaniow! i negacj! performatywn!, zmieniaj!ce si" w zale$no#ci od znaczenia afektywnego komunikatu oraz
czynników kontekstualnych.
S!owa kluczowe: negacja performatywna, negacja zdaniowa, uprzejmo#& werbalna, wnioskowanie konwersacyjne, znaczenie zdania, znaczenie implikowane

Tradycyjne podej#cie do komunikacji j"zykowej zak ada, $e znaczenie komunikatu jest w pe ni kodowane j"zykowo: komunikacja polega na kodowaniu i odkodowaniu przekazu. Wyra$a to klasyczny schemat komunikacji
Shannona-Weavera (1949) jako wymiany informacji.
W modelu tym mi"dzy nadawc! a odbiorc! wyró$nia si"
kolejno: kodowanie przekazu, sygna + szum, dekodowanie przekazu.
Wspó cze#nie w ramach pragmatyki j"zykowej odchodzi si" od takiego rozumienia ludzkiej komunikacji.
Jak zauwa$a Joanna Szwabe: „Model kodowy dokonuje
rozleg ych uproszcze% w kluczowych w"z ach ludzkiej
komunikacji: trywializuje problem znaczenia komunikatu; zak adaj!c, $e ca y przekaz jest zawarty w sygnale, ignoruje czynniki kontekstowe, k adzie za# nacisk na
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procedur" transmisji informacji” (Szwabe, 2006, s. 80).
Krytyka podej#cia do analizy znaczenia od strony czysto
j"zykowej zaowocowa a na gruncie pragmatyki j"zykowej koncepcj! wnioskowa% konwersacyjnych. Nale$y tu
przede wszystkim wymieni& koncepcj" implikatur Grice’a
(1975, 1989), gdzie zwraca si" uwag" na ró$nic" mi"dzy
literalnym sensem komunikatu (tzw. znaczenie zdania)
a znaczeniem implikowanym (tzw. znaczenie mówcy).
To ostatnie zak ada rozpoznanie przez odbiorc" intencji
nadawcy i uwzgl"dnienie kontekstu. Kontynuacj! podej#cia Grice’a jest obecnie m.in. teoria relewancji (Sperber
i Wilson, 1995, 2002) i koncepcja domy#lnych znacze%
Levinsona (2000), które widz! istot" komunikacji w zdolno#ciach inferencji, we wnioskowaniu konwersacyjnym.
W niniejszej pracy podejmuj" zadanie zbadania relacji
mi"dzy znaczeniem zdania a znaczeniem implikowanym,
czyli relacji mi"dzy teori! kodu (znaczenie czysto j"zykowe) a modelem wnioskowania konwersacyjnego. Do tego
celu wykorzystuj" z jednej strony analizy semantyczne,
z drugiej eksperymentalne badanie sposobu interpretacji
komunikatów sformu owanych b!d' to w postaci twier-
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dze%, b!d' to z negacj! performatywn! i negacj! zdaniow!.
Na pocz!tku zamieszczam wprowadzenie do problematyki aktów mowy, w ich kontek#cie analizuj" zjawisko
negacji oraz przedstawiam semantyczne aspekty negacji
performatywnej i zdaniowej w wybranym akcie mowy
(w przedstawieniach). Zaprezentowane badania w asne
dotycz! sposobu interpretacji wypowiedzi w zale$no#ci
od danych j"zykowych (form komunikatu) i czynników
kontekstualnych (typu oczekiwa% wobec komentowanych
wydarze% i rodzaju relacji mi"dzy nadawc! a odbiorc!).
Wprowadzenie do problematyki aktów mowy
W psychologii i psycholingwistyce podkre#la si"
przede wszystkim reprezentacyjn! i komunikacyjn! funkcj" mowy (Kurcz, 2005). Wypowiadaj!c si" – oznajmiamy, konstatujemy czy te$ opisujemy wydarzenia, procesy,
stany rzeczy. Tego rodzaju wypowiedzi podlegaj! ocenie
z punktu widzenia prawdy i fa szu. John Austin (1962),
angielski Þlozof j"zyka, okre#la je mianem konstatacji
(a tak$e: oznajmie% lub przedstawie%). Kiedy jednak mówimy: Podaj mi sól, kochanie. Przepraszam za wczorajszy dzie . Og!aszam was m"#em i #on$. Chrzcz" ci"…, to
funkcj! takich wypowiedzi nie jest oznajmianie czego#,
ale wykonywanie pewnego dzia ania. Mówi!cy w takich
przypadkach niczego nie opisuje, ale na przyk ad prosi,
przeprasza, udziela #lubu czy chrzci, czyli dokonuje pewnego czynu, którego integraln! cz"#ci! jest dana wypowied'. W ten sposób Austin zwróci uwag" na performatywn! (wykonawcz!) funkcj" mowy.
Rozwijaj!c swoj! koncepcj", Austin zrezygnowa z dychotomii: konstatacje–performatywy, przyjmuj!c za o$enie, i$ ka$da wypowied' jest nie tylko mówieniem, ale
tak$e robieniem czego#. Wiele wypowiedzi jest w oczywisty sposób wykonywaniem pewnej czynno#ci; wtedy
gdy, na przyk ad, nadawca przeprasza, wybacza, dzi"kuje, obiecuje, gratuluje, sk ada kondolencje, og asza werdykt itd. Jednak Austin przyj! , $e wszystkie wypowiedzi mo$na traktowa& jednocze#nie jako mówienie i jako
dzia anie. Tak$e wypowiedzi, które podlegaj! ocenie
prawdziwo#ciowej, czyli tzw. oznajmienia (przedstawienia), s! wykonywaniem pewnej czynno#ci. Na przyk ad
wypowied' Jest bardzo %lisko mo$e by& czynno#ci! informowania, ostrzegania, nawi!zywania kontaktu lub, na
przyk ad, skar$eniem si".
Ucze% Austina, John Searle (1975), wyró$ni kilka kategorii aktów mowy, czyli czynno#ci spe nianych za pomoc! mówienia: 1) przedstawienia lub stwierdzenia (representatives) – nadawca, stwierdzaj!c co#, wyra$a te$ przekonanie o prawdziwo#ci tego, co mówi (np. Uwa#am, #e
by! to b!$d); 2) dyrektywy (directives) – intencj! nadawcy

jest, by odbiorca co# uczyni (np. Prosz", przyjd& jutro);
3) zobowi!zania (commissives) – nadawca za pomoc!
obietnic, przyrzecze% itp. podejmuje si" zrobienia czego#
(np. Obiecuj", #e przyjd" jutro); 4) ekspresje (expression) – nadawca wyra$a wobec czego# (kogo#) swój stan
psychiczny, postaw" (np. 'ycz" ci wszystkiego dobrego); 5) deklaracje i werdykty (declarations, verdictives)
– polegaj! na wywo ywaniu okre#lonych stanów rzeczy
w stosunkach spo ecznych lub ich og oszeniu jako wa$nych czy oÞcjalnie przyj"tych (np. Og!aszam rozejm).
Wska'nikiem rodzaju aktu mowy s! tzw. czasowniki performatywne (wykonawcze), które stanowi! nazw" czynno#ci wykonywanej za pomoc! mówienia.
Sporz!dzona przez Austina lista czasowników performatywnych zawiera takie czasowniki, jak twierdzi(, mówi(,
informowa(, rozkazywa(, prosi(, obiecywa(, przyrzeka(, gratulowa(, przeprasza(, mianowa(, og!asza( itp.
Akt mowy mo$e by& wyra$ony explicite lub implicite.
Nadawca, u$ywaj!c czasowników performatywnych,
mo$e bezpo#rednio wskazywa& na rodzaj dokonywanego
aktu mowy, czyli na to, jak! czynno#& wykonuje on za pomoc! mówienia (Prosz" ci", zamknij okno. Pytam, kiedy
to zrobisz. Rozkazuj" wyj%(!). Jednak czasowniki performatywne nie musz! pojawia& si" w strukturze powierzchniowej wypowiedzi; wska'nikiem rodzaju aktu mowy
mo$e by& porz!dek s ów, akcent, intonacja, tryb czasownika, kontekst sytuacyjny. Niektóre rodzaje aktów mowy
atwo obywaj! si" bez czasowników perfomatywnych,
na przyk ad rozkazy, pro#by, pytania: Prosz" ci", otwórz
okno vs. Otwórz okno. Pytam was, kiedy przyjdziecie? vs.
Kiedy przyjdziecie? (rozkaz rzadko wyra$a si" za pomoc!
s ówka „rozkazuj"”, wystarcza ton g osu, intonacja, mimika). S! te$ takie akty mowy, które trudno realizowa&
bez u$ycia czasowników performatywnych, na przyk ad
przeprosiny, podzi"kowania czy gratulacje.
W uj"ciu Searle’a (1987) struktura wypowiedzi sk ada
si" z tre#ci s!du (p) i intencji wyra$onej implicite lub za
pomoc! czasowników performatywnych (F); czyli ogóln!
posta& aktu mowy mo$na przedstawi& w postaci formu y:
F(p). Obiecuj" (F), #e oddam ci pieni$dze (p). Dzi"kuj"
(F) wam za przyj%cie na spotkanie (p). Og!aszam (F) was
m"#em i #on$ (p).
Akty mowy a negacja; semantyczne aspekty
negacji zdaniowej i performatywnej
Celem artyku u jest analiza semantycznych aspektów
wybranych rodzajów negacji. Wspomniano powy$ej,
i$ struktur" aktu mowy przedstawiamy w postaci: F(p).
Przeczenia, wa$ny element codziennej komunikacji, mog!
dotyczy& F lub p. Gdy zaprzeczamy F mamy do czynienia z negacj! performatywn! (~F(p)), a gdy p – z negacj!
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zdaniow! (~p). Mo$emy tak$e jednocze#nie zaprzeczy&
F i p. Poni$sze przyk ady ilustruj! ró$ne kombinacje negacji performatywnej i negacji zdaniowej w odniesieniu
do dwóch rodzajów aktów mowy: dyrektyw i przedstawie%.
Dyrektywy: F(p): Prosz", aby% to zrobi!. F(~p): Prosz",
aby% tego nie zrobi!. ~F(p): Nie prosz", aby% to zrobi!.
~F(~p): Nie prosz", aby% tego nie zrobi!.
Przedstawienia: F(p): Uwa#am, #e sk!ama!. F(~p):
Uwa#am, #e nie sk!ama!. ~F(p): Nie uwa#am, #e sk!ama!.
~F(~p): Nie uwa#am, #e nie sk!ama!.
Negacja zdaniowa dotyczy tre#ci s!du; w przypadku
przedstawie% ujawnia si" w opisie zdarze% lub zachowa%
(zw aszcza gdy chcemy przekaza&, $e co# nie zasz o lub
nie zosta o zrobione). Z kolei negacja performatywna jest
odmow! spe nienia czynno#ci j"zykowej danego typu, na
przyk ad stwierdzenia, obietnicy, zgody, przyrzeczenia,
pro#by itp. (Nie twierdz". Nie obiecuj". Nie prosz" ci".
Nie przepraszam.); dotyka ona zatem tzw. czasowników
performatywnych (wykonawczych).
Zwró&my uwag" na semantyczne aspekty u$ywania
negacji w aktach mowy, czyli w codziennej komunikacji.
W wielu rodzajach aktów mowy atwo zauwa$y& ró$nice
semantyczne mi"dzy wypowiedziami z negacj! performatywn! a negacj! zdaniow!. Na przyk ad: (1) Nie obiecuj" przyj%( na to spotkanie (~F(p)) ma inne znaczenie ni$
(2) Obiecuj" nie przyj%( na to spotkanie (F(~p)). Aktem
obietnicy jest wypowied' (2) (obietnica powstrzymania
si" od czego#), a wypowied' (1) jest oznajmieniem o odmowie obietnicy. Takie ró$nice znaczeniowe mo$emy zauwa$y& w przypadku ró$nych rodzajów aktów mowy, na
przyk ad, (3) Nie prosz" ci", aby% to zrobi! vs. (4) Prosz"
ci", aby% tego nie robi!. (5) Nie twierdz", #e to si" sta!o vs.
(6) Twierdz", #e to si" nie sta!o. (7) Nie przepraszam, #e
przyszed!em vs. (8) Przepraszam, #e nie przyszed!em.
Interesuj!ce kwestie semantyczne pojawiaj! si" te$, gdy
uwzgl"dnimy logiczn! funkcj" negacji. Przede wszystkim podkre#la si" (por. Lyons, 1989) ró$nice znaczeniowe mi"dzy negacj! w aktach mowy a negacj! w logice
dwuwarto#ciowej. W rachunku zda% ~p oznacza zarówno asercj" zdania negatywnego (Jest tak, #e nie p), jak
i zaprzeczenie twierdzenia pozytywnego (Nie jest tak, #e
p). Natomiast w aktach mowy, jak pokazano powy$ej, zanegowanie czasownika performatywnego przynosi inne
znaczenie ni$ zanegowanie dope nienia. Tak$e u$ycie
podwójnej negacji ma w tych dwóch przypadkach odmienny skutek znaczeniowy. W logice zda% obowi!zuje
prawo podwójnej negacji, które g osi, $e dwa przeczenia
w zdaniu znosz! si" i w rezultacie zdanie takie ma charakter twierdz!cy (~(~p) = p). Tak$e w j"zyku naturalnym
podwójne przeczenie mo$e tworzy& zdanie twierdz!ce
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(Nieprawda, #e ona nie zda!a egzaminu równa si" Ona
zda!a egzamin). Natomiast w przypadku aktów mowy
podwójna negacja (performatywna i zdaniowa) daje inny
efekt ni$ w rachunku zda% (Nie prosz" ci", aby% tego nie
robi! nie jest równowa$nikiem wypowiedzi Prosz" ci",
aby% to robi ).
Negacja w przedstawieniach
W niniejszej pracy przedmiotem zainteresowania s!
semantyczne aspekty negacji zdaniowej i performatywnej zwi!zanej z pierwszym rodzajem aktu mowy, czyli
z przedstawieniami. Przedstawienia (stwierdzenia, konstatacje) to wypowiedzi, w których nadawca – przekazuj!c jakie# informacje s uchaczowi – daje wyraz swojemu przekonaniu na temat prawdziwo#ci tego, co mówi.
Nadawca mo$e stwierdza& o czym# kategorycznie, mo$e
uwa$a&, przypuszcza& lub, na przyk ad, w!tpi&. Si " tego
przekonania wyra$aj! ró$ne czasowniki performatywne;
s! to przyk adowo: uwa#am, s$dz", wiem, twierdz", wierz", przypuszczam, w$tpi" itp.
Przedstawienia na ogó nie zawieraj! czasownika performatywnego w swojej strukturze powierzchniowej
(cz"#ciej powiemy na przyk ad: On poszed! do szko!y albo
Jan jest bogatym cz!owiekiem ni$ odpowiednio: Uwa#am,
#e on poszed! do szko!y czy te$ Informuj" ci", #e Jan jest
bogatym cz!owiekiem). W wypowiedziach nale$!cych do
przedstawie% czasowniki performatywne s! zwykle u$ywane wtedy, gdy nadawca koncentruje si" na wyra$eniu
w asnego przekonania na temat wypowiedzianego s!du
czy stanu wiedzy (uwa#am, s$dz", wiem itd.), gdy chce
podkre#li& intencj" przekazania informacji (informuj",
oznajmiam) albo z jakiego# powodu chce podkre#li&, $e
jest autorem wypowiedzi (twierdz", mówi").
W przedstawieniach, podobnie jak w przypadku innych
aktów mowy, odró$niamy negacj" performatywn! i negacj" zdaniow!. Ta pierwsza spe nia funkcj" informowania
o naszych intencjach i wykorzystujemy j! zwykle, gdy
zak adamy fa szywe zrozumienie przez odbiorców naszych intencji, stanu wiedzy (Nie twierdz", #e on to zrobi!.
Nie wiem, kto to zrobi!).
Negacja zdaniowa to wa$na podklasa przedstawie%
(Kurcz, 1987). Tradycyjnie przyjmuje si" (Wason, 1965),
$e g ównym powodem wykorzystywania przecze% jest
korekta czyjej# wypowiedzi; uznanie, $e kto# nie ma racji lub nie mówi prawdy (np. Mylisz si", autorem tego
obrazu nie jest Malczewski). Korekcyjna funkcja przecze% ujawnia si" te$ w bardziej po#redni sposób; wed ug
Wasona (1965) u$ywa si" ich wówczas, gdy zmienia si"
zwyk y tok przebiegu zdarze%, gdy dzieje si" co#, co nie
zgadza si" z oczekiwaniami odbiorcy – np. wypowied'
On wczoraj nie spó&ni! si" do pracy ma sens, je#li ten kto#
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zwykle si" spó'nia, a oznajmienie W tym zak!adzie nie
kradn$ – je#li to si" zwykle zdarza.
Przedmiotem zainteresowania w tej pracy s! zarówno
wypowiedzi z czasownikiem performatywnym, jak i bez
niego; w pierwszym przypadku mo$emy mie& do czynienia z negacj! performatywn! i (lub) negacj! zdaniow!,
w drugim przypadku przeczenie ma posta& tylko negacji
zdaniowej.
Przedstawienia w formie przecze ;
semantyczne relacje mi!dzy twierdzeniami,
negacj" zdaniow" i negacj" performatywn"
Pytanie o inne ni$ korekcyjne funkcje negacji doprowadzi o badaczy (por. Colston, 1999) do zainteresowania si" semantycznymi relacjami mi"dzy twierdzeniami
a przeczeniami. Wed ug Colstona nie wszystkie nasze
wypowiedzi w formie przecze% wi!$! si" z intencj!
korygowania czyich# fa szywych przekona% czy oczekiwa%. Dlaczego zatem u$ywamy przecze% w funkcji
niekorekcyjnej, skoro to oznacza amanie maksym konwersacyjnych Grice’a (maksyma ilo#ci i maksyma sposobu)1; zwi"ksza z o$ono#& syntaktyczn! i semantyczn!
przekazu, utrudniaj!c jego zrozumienie i generuj!c b "dy
komunikacyjne? Zdaniem Colstona wynika to z kwestii
semantycznych – ró$nie interpretujemy znaczenia przecze% w zale$no#ci od znaku afektywnego zaprzeczonych
biegunów opozycji oraz oczekiwania wobec przebiegu
zdarzenia, do którego odnosi si" wypowied'. W swoich
eksperymentach Colston (1999) wykorzysta bieguny
opozycji przymiotnikowej (przys ówkowej), afektywnie
okre#lone (pozytywne vs. negatywne), by sprawdzi&, jak
ludzie interpretuj! znaczenie okre#lonych przymiotników
i ich zaprzeczonych przeciwie%stw wyst"puj!cych w postaci negacji zdaniowej (wed ug formu y x nie jest y; np.
To nie by!o nudne). W oparciu o przeprowadzone eksperymenty stwierdza on, i$ je#li od wydarze% oczekuje si",
$e oka$! si" pozytywne, pojawia si" asymetria znaczenia
– termin bezpo#rednio negatywny (np. To by!o z!e) ma
to samo znaczenie, co zaprzeczony termin pozytywny
(Nie by!o dobre), ale terminy bezpo#rednio pozytywne
nie maj! tego samego znaczenia, co zaprzeczone terminy
negatywne (komentarz bezpo#rednio pozytywny jest odbierany jako wyra$aj!cy wy$szy poziom pozytywno#ci:
To by!o dobre vs. To nie by!o z!e).
Ta asymetria znika w przypadku komentarzy odnosz!cych si" do wydarze% z negatywnymi oczekiwaniami;
terminy bezpo#rednio pozytywne (lub negatywne) maj!
podobne znaczenia jak ich zaprzeczone przeciwie%stwa.
Autor wyja#nia uzyskane wyniki, odwo uj!c si" do zao$e% pragmatyki j"zykowej na temat wnioskowania
konwersacyjnego oraz do poj"cia uprzejmo#ci werbalnej

(która znajduje teoretyczne oparcie w inklinacji pozytywnej; por. Czapi%ski, 1985). Przejawem uprzejmo#ci
werbalnej mo$e by& unikanie – przy ch"ci wyra$enia
oceny negatywnej – bezpo#rednich wyra$e% negatywnych (poniewa$ s uchacz mo$e odebra& tak! wypowied'
jako niegrzeczn!) i u$ywanie zaprzeczonych terminów
pozytywnych (zamiast z!y mo$emy powiedzie& nie jest
dobry). Przypuszczenie na temat uprzejmo#ci werbalnej
jest przywo ywane przez odbiorc" szczególnie wtedy,
gdy nadawca mówi o sytuacji, na temat której mo$na si"
spodziewa& negatywnego komentarza. Gdy nadawca zostanie zapytany o spraw", na temat której oczekuje si" negatywnej odpowiedzi, np. Jak tam rozmowa z te%ciow$?
i odpowie Nie by!o &le, to nast!pi zaprzeczenie oczekiwanego z ego opisu sytuacji, a komentarz nadawcy zostanie
zinterpretowany tak, jakby powiedzia dobrze. St!d, zdaniem Colstona, przy negatywnych oczekiwaniach zanika
ró$nica mi"dzy ocen! wyra$on! bezpo#rednio za pomoc!
pozytywnego terminu a zaprzeczeniem przeciwie%stwa
tego terminu (nie jest z!y równa si" dobry).
W niniejszej pracy Eksperyment 1 stanowi nawi!zanie
do bada% Colstona. Wykorzystane zosta y wypowiedzi
bez u$ycia czasownika performatywnego, które nale$! do
przedstawie% (pierwszego rodzaju aktu mowy w typologii Searle’a), czyli zdania w postaci x jest y vs. x nie jest
y (gdzie y to pozytywne i negatywne bieguny antonimii
przymiotnikowej lub przys ówkowej). Celem eksperymentu by o zbadanie sposobu interpretacji wypowiedzi
w zale$no#ci od jej formy (twierdzenia, przeczenia), jej
znaczenia (komentarz pozytywny vs. negatywny), oczekiwa% wobec komentowanego wydarzenia (pozytywne vs.
negatywne) oraz relacji interpersonalnej mi"dzy nadawc!
a adresatem komunikatu (blisko#& vs. obco#&). Dlaczego
wykorzystano zmienne zwi!zane z oczekiwaniami oraz
z blisko#ci! interpersonaln!? Koncepcja wnioskowania
konwersacyjnego zak ada, $e sens komunikatu wynika
nie tylko z j"zykowego znaczenia wypowiedzi, ale tak$e z kontekstu, który w moich badaniach okre#lony jest
przez oczekiwania uczestników dyskursu i p aszczyzn"
relacji mi"dzy nimi.
Kolejne zagadnienie natury semantycznej pojawia si",
gdy we'miemy pod uwag" wypowiedzi zawieraj!ce czasowniki performatywne. Wspomniano wcze#niej o ró$nicach znaczenia mi"dzy wypowiedzi! z negacj! performatywn! a negacj! zdaniow! w ka$dym rodzaju aktu mowy,
tak$e w przedstawieniach (np. Nie mówi", #e pada deszcz
ma inne znaczenie ni$: Mówi", #e nie pada deszcz albo
Nie wiem, czy on ma racj" vs. Wiem, #e on nie ma racji).
Jednak w przypadku niektórych czasowników performatywnych zwi!zanych z przedstawieniami jako aktem
mowy (np. takich czasowników, jak wierzy(, s$dzi() nie
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zawsze jest atwo odró$ni& negacj" performatywn! od
negacji zdaniowej. Otó$ ta sama wypowied' mo$e by&
(z punktu widzenia intencji nadawcy) kodowana jako
negacja performatywna albo jako przeczenie dotycz!ce
s!du (negacja zdaniowa). Wypowied' Nie s$dz", #e on
poszed! do pracy mo$e oznacza& negacj" performatywn!
Nieprawd$ jest, #e s$dz", i# on poszed! do pracy albo negacj" zdaniow! S$dz", #e on nie poszed! do pracy. I ta druga
interpretacja z wi"kszym prawdopodobie%stwem oddaje
intencje nadawcy. Podobnie b"dzie, gdy w miejsce s$dz"
u$yjemy wierz" lub uwa#am. Nie wierz", #e to powiedzia!
mo$e oznacza& Nieprawd$ jest, #e wierz", i# to powiedzia!
albo Wierz", #e tego nie powiedzia!. Takie przypadki sprawiaj!, i$ wypowiedzi zawieraj!ce zaprzeczenia mog! prowadzi& do b "dów w procesie komunikacji.
Ró$ne subtelno#ci semantyczne zwi!zane z przetwarzaniem negacji performatywnej nie stanowi y dot!d przedmiotu zainteresowania badawczego zarówno w polskiej,
jak i #wiatowej literaturze. Celem Eksperymentu 2 by o
zbadanie semantycznej relacji mi"dzy negacj! performatywn!, negacj! zdaniow! i twierdzeniami, a szczególnie
sprawdzenie, czy negacja performatywna jest odbierana
jako powstrzymanie si" od s!du (informacja o niezajmowaniu stanowiska), czy te$ jest kodowana jako negacja
zdaniowa (dotykaj!ca tre#ci s!du). Interesuj!ce jest te$,
czy interpretacja znacze% ró$nych form wypowiedzi zale$y od rodzaju oczekiwa% wobec komentowanego wydarzenia oraz od rodzaju komentarza (pozytywne vs. negatywny).
Obydwa eksperymenty wykorzystuj! „paradygmat scenariuszowy”: badani otrzymali opisy ró$nych sytuacji,
w których nadawcy wyra$ali komentarze formu owane
w ró$ny sposób – z wykorzystaniem twierdze%, negacji zdaniowej, negacji performatywnej. Na przyk ad By!
nudny, Nie by! nudny (Eksperyment 1); Uwa#am, #e by!
nudny, Nie uwa#am, #e by! nudny, Uwa#am, #e nie by!
nudny (Eksperyment 2).
Wykorzystano zatem tak! sytuacj" komunikacyjn!,
w której nadawca stan! wobec pytania o ocen". Przez
ocen" rozumiemy „ka$dy s!d warto#ciuj!cy lub zbiór s!dów warto#ciuj!cych jaki# przedmiot, cech" przedmiotu
lub stan rzeczy” (Puzynina, 1986, s. 1222). Oceny by y
formu owane za pomoc! przymiotników i przys ówków
– s ów s u$!cych do bezpo#redniego wyra$ania ocen pozytywnych lub negatywnych. Zadaniem uczestników by o
uszeregowa& na odpowiednim kontinuum znaczenie, jakie mia na my#li nadawca – na przyk ad na kontinuum od
„bardzo nudny” do „bardzo interesuj!cy”. Eksperyment 1
ocenia, jak badani interpretuj! komentarze bezpo#rednie
lub zaprzeczone (bez u$ycia czasowników performatywnych) w zale$no#ci od wybranych czynników kontek-
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stowych, a Eksperyment 2 bada interpretacje znaczenia
komentarzy pojawiaj!cych si" w formie negacji performatywnej, negacji zdaniowej lub w formie twierdzenia
(w ka$dym przypadku z u$yciem czasownika performatywnego).
Eksperyment 1
Celem eksperymentu by o zbadanie, jak ludzie interpretuj! znaczenie okre#lonych s ów (przymiotników i przys ówków) u$ytych w twierdzeniach i ich zaprzeczonych
przeciwie%stw wyst"puj!cych w postaci negacji zdaniowej (wed ug formu y x nie jest y). Dodatkowo postawiono pytanie, czy interpretacja znacze% wypowiedzi zale$y
od czynników kontekstualnych – czy przy interpretacji
znaczenia komentarzy odgrywaj! rol" oczekiwania (pozytywne lub negatywne) wobec sytuacji, której dotyczy
wypowied' oraz relacje blisko#ci vs. obco#ci mi"dzy
nadawc! a odbiorc!?
Plan eksperymentalny obejmuje: 2 (oczekiwanie wobec komentarza: pozytywne vs. negatywne) × 2 (forma
komentarza: twierdzenie vs. przeczenie) × 2 (znaczenie komentarza: pozytywne vs. negatywne) × 2 (relacja
mi"dzy rozmówcami: blisko#& vs. obco#&). Realizowano
jednogrupowy plan eksperymentalny z powtarzanymi pomiarami.
Metoda
Osoby badane. W eksperymencie wzi" o udzia 81 studentów Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w wieku
19–25 lat (69 kobiet i 12 m"$czyzn). Udzia w eksperymencie mia charakter dobrowolny, a uczestnicy nie
otrzymywali za to wynagrodzenia.
Materia!y i procedura. Materia badawczy stanowi o
16 ró$nych historyjek (scenariuszy). Ka$dy scenariusz by
skonstruowany wed ug nast"puj!cego schematu: a) krótki
opis pewnej sytuacji, w jakiej znalaz si" bohater; b) pytanie o opini" na temat przedstawionej sytuacji, zadane
bohaterowi przez postronn! osob"; c) oceniaj!ca wypowied' bohatera, w postaci twierdzenia lub przeczenia, zawieraj!ca biegun okre#lonej antonimii (przymiotnikowej
b!d' przys ówkowej). Bezpo#rednio pod komentarzem
nadawcy zamieszczono siedmiopunktow! skal", której
kra%cowe punkty zajmowa y bieguny okre#lonej antonimii, tre#ciowo zwi!zanej z historyjk! i komentarzem bohatera. Do ka$dego scenariusza przyporz!dkowane by y
inne pary antonimów. Po owa scenariuszy przedstawia a
wydarzenia, po których mo$na si" by o racjonalnie spodziewa&, $e oka$! si" pozytywne ($e nadawca wypowie
pozytywny komentarz), a po owa sugerowa a znaczenie
negatywne. Na przyk ad do scenariuszy z negatywnym
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oczekiwaniem zaliczono nast"puj!c! historyjk": Jan tego
dnia zgubi! portfel. Gdy wieczorem ojciec zapyta!, jaki
mia! dzie , Jan odpowiedzia!:…”. Wybór scenariuszy
by oparty na badaniu wst"pnym: 30 osób otrzyma o kilkadziesi!t ró$nych historyjek, skonstruowanych wed ug
powy$ej opisanego schematu (ale bez komentarza bohatera), a ich zadaniem by a ocena, na skali 7-punktowej,
stopnia „pozytywno#ci” vs. „negatywno#ci” sytuacji dla
bohatera opisanej historii. Dzi"ki temu upewniano si",
czy rzeczywi#cie wed ug badanych dany scenariusz ma
dla bohatera sens pozytywy czy negatywny (czyli mo$na
si" spodziewa& pozytywnego lub negatywnego komentarza). Do bada% w a#ciwych wybrano te scenariusze, które
mia y wysokie wska'niki pozytywnego lub negatywnego
oczekiwania oraz charakteryzowa y si" najwy$sz! zgodno#ci! ocen.
Jak ju$ podkre#lono, ka$dy scenariusz to inna historyjka, a komentarze nadawcy (bohatera historyjki) odnosi y
si" do ró$nych „obiektów” i dotyczy y: oceny przedmiotów, produktów, ich cech, opinii na temat sytuacji, w której przebywa czy dzia a nadawca, oceny swojego samopoczucia. Pos u$ono si" podobn! specyÞk! sytuacji dla
pozytywnego i negatywnego oczekiwania.
Komentarz bohatera ko%cz!cy dan! historyjk" by albo
bezpo#redni (np. By!o dobrze), albo w postaci zaprzeczonej (np. Nie by!o dobrze) oraz mia ró$ne znaczenie
afektywne, pozytywne vs. negatywne (odpowiednio:
By!o dobrze. Nie by!o &le vs. By!o &le. Nie by!o dobrze).
Wprowadzono jeszcze zmienn! zwi!zan! z relacj! mi"dzy nadawc! a adresatem jego komentarza; w po owie
przypadków komentarze by y adresowane do osób bliskich, takich jak m!$, $ona, siostra, brat, ch opak, dziewczyna, przyjaciel, a w po owie do osób obcych czy neutralnych (okre#lonych bezosobowo, jako „kto#” albo jako
„portier”, „nieznajomy turysta”, „przechodzie%” itp.).
Zadaniem badanych by o oceni& na skali 7-punktowej
(kra%cowe punkty skali zajmuj! bieguny okre#lonej antonimii), co mia na my#li bohater, wypowiadaj!c dan!
ocen".
Oto przyk ad scenariusza z negatywnym oczekiwaniem
i jedn! z czterech mo$liwych wersji wypowiedzi:
Anna po powrocie z zagranicznego wyjazdu musia!a
sama wnie%( swoje baga#e na trzecie pi"tro po schodach.
Kiedy w pracy zapytano j$ o ci"#ar baga#y, Anna odpowiedzia!a:
„By!y ci"#kie”
bardzo ci"$kie 1 2 3 4 5 6 7 bardzo lekkie
A to przyk ad scenariusza z zak adanym pozytywnym
oczekiwaniem:

Zbyszek sp"dzi! wieczór ze swoj$ now$ sympati$.
Nast"pnego dnia przyjaciel zapyta! go, jaki by! ten wieczór, Zbyszek odpowiedzia!:
„Nie by!o nudno”
bardzo nudno 1 2 3 4 5 6 7 bardzo interesuj!co
Ka$dy scenariusz mia cztery wersje ze wzgl"du na rodzaj wyra$onej opinii: komentarz bezpo#rednio negatywny (na przyk ad: By!o nudno) vs. komentarz bezpo#rednio
pozytywny (By!o interesuj$co), vs. komentarz zaprzeczony negatywny (Nie by!o interesuj$co) vs. komentarz
zaprzeczony pozytywny (Nie by!o nudno). Poniewa$
wykorzystano cztery wersje komentarza, dlatego zosta y
utworzone cztery zestawy scenariuszy, a ka$dy zestaw
zawiera inn! wersj" komentarza ko%cz!cego dany scenariusz. Ka$da osoba badana otrzymywa a jeden zestaw
scenariuszy, co oznacza, $e dan! historyjk" czyta a tylko
raz, maj!c do czynienia z jedn! z czterech wersji zako%czenia.
Materia przygotowany dla ka$dego badanego sk ada
si" z 16 scenariuszy – osiem z nich sugerowa o pozytywne oczekiwanie, a osiem negatywne. W#ród scenariuszy
z pozytywnym oczekiwaniem cztery scenariusze ko%czyy si" komentarzem bezpo#rednim, a cztery komentarzem
z u$yciem przeczenia. W ramach danej formy komentarza
dwa komentarze mia y pozytywne, a dwa negatywne znaczenie (jeden z tych dwóch komentarzy by adresowany
do osoby bliskiej, a jeden do obcej). Dok adnie taki sam
uk ad zosta zastosowany do o#miu scenariuszy z oczekiwaniem negatywnym.
Scenariusze prezentowano na oddzielnych stronach
w ksi!$eczce z instrukcj! na ok adce. Badani dowiadywali si", $e scenariusze dotycz! osób udzielaj!cych
bezpo#rednich i niebezpo#rednich komentarzy, $e maj!
przeczyta& scenariusz i zaznaczy& na skali swoj! opini"
na temat znaczenia, jakie chcia przekaza& nadawca.
Zmienne, schemat badania i pytania badawcze. Jak
wspomniano, schemat badania mia charakter wewn!trzgrupowy. Do zmiennych niezale$nych nale$y: 1) oczekiwanie wobec komentarza (pozytywne vs. negatywne),
2) forma komentarza (twierdzenie vs. przeczenie), 3) znaczenie komentarza (pozytywne vs. negatywne), 4) relacja
mi"dzy rozmówcami (blisko#& vs. obco#&). Podstawowe
problemy badawcze mo$na wyrazi& w nast"puj!cych pytaniach:
Czy forma wypowiedzi (bezpo#rednia vs. w postaci zaprzeczonej) wp ywa na jej interpretacj"?
Czy wp yw formy wypowiedzi zmienia si" w zale$no#ci od znaczenia komentarza (komentarz pozytywny vs.
negatywny)?
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Czy na interpretacj" wypowiedzi wp ywaj! czynniki
kontekstowe w postaci sensu przedstawionej historyjki
(oczekiwania pozytywne vs. negatywne) oraz relacji mi"dzy nadawc! a adresatem jego komentarza (blisko#& vs.
obco#&)?
Czy ewentualny wp yw czynników kontekstowych
zmienia si" w zale$no#ci od formy komunikatu i jego
znaczenia (pozytywnego vs. negatywnego)?
Przewidywania
Forma i znaczenie afektywne wypowiedzi – analizy semantyczno-logiczne. Buduj!c oceny zawarte w komentarzach, wykorzystano antonimy, czyli jednostki leksykalne
nale$!ce do jednego pola poj"ciowego, charakteryzuj!ce
si" przeciwie%stwem znacze%. Lyons (1989) ten typ przeciwie%stwa okre#la jako „przeciwstawienie stopniowalne” – bieguny antonimii stanowi! kra%ce pewnego kontinuum nasilenia wyst"powania danej cechy, a negacja
pe ni tu tzw. funkcj" gradacyjn!. Formalnie mo$na to
wyrazi& implikacj! typu je%li x to nie y (np. je%li bogaty,
to nie biedny), ale nie odwrotnie; negacja jednego z pary
antonimów nie implikuje stwierdzenia drugiego: Jego ojciec nie jest bogaty nie implikuje Jego ojciec jest biedny.
Charakterystyczn! cech! przeciwie%stw antonimicznych
jest to, $e daj! si" stopniowa&, a zdania je zawieraj!ce s!
zdaniami porównawczymi, maj!cymi jawny lub po#redni
charakter (je#li kto# jest bogaty, to mo$e by& nim mniej
lub bardziej od kogo# innego).
Czyli w przypadku komentarzy z przeczeniem badani
mieli do czynienia z gradacyjn! funkcj! negacji i wykorzystywali przy interpretacji wypowiedzi kontinuum
wyznaczone przez bieguny opozycji przys ówkowej (lub
przymiotnikowej). Zatem z logiczno-semantycznego
punktu widzenia znaczenie wypowiedzi z u$yciem bezpo#redniego terminu pozytywnego (np. dobry) zawiera –
ze wzgl"du na gradacyjn! funkcj" negacji – wi"cej „pozytywno#ci”, ni$ zaprzeczenie jego przeciwie%stwa (nie by!
z!y). Analogicznej gradacji mo$na si" spodziewa& w przypadku wypowiedzi o znaczeniu negatywnym (To by!o z!e
przynosi bardziej negatywne znaczenie ni$ To nie by!o
dobre). Czyli na gruncie analizy znaczenia zdania mo$na
si" spodziewa&, $e twierdzenia z pozytywnym lub negatywnym afektywnie biegunem antonimii b"d! oceniane
jako zawieraj!ce odpowiednio wi"cej pozytywno#ci lub
wi"cej negatywno#ci ni$ zaprzeczenie ich przeciwie%stw.
Kwestie semantyczne dotycz!ce antonimów odsy aj!
nas te$ do poj"cia nacechowania semantycznego (Waugh,
1985). Nacechowanie dotyczy relacji semantycznej polegaj!cej na tym, $e bieguny opozycji leksykalnej s! asymetryczne pod wzgl"dem swojej z o$ono#ci; cz on nacechowany posiada w swojej strukturze dodatkowy element
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niewyst"puj!cy w strukturze drugiego. Najcz"#ciej za
ten dodatkowy element uznaje si" negacj", której znak
(zwykle nie) mo$e by& widoczny w strukturze wyrazu
(niemoralny jako cz on nacechowany w stosunku do moralny) albo ukryty (z!y jest zaprzeczeniem s owa dobry).
Jednym z kryteriów nacechowania jest to, $e cz on nienacechowany desygnuje nie tylko jeden biegun wymiaru, ale mo$e s u$y& do nazwania ca ego tego wymiaru,
cz on nacechowany nazywa tylko drugi biegun wymiaru.
Przyk adowo w parze antonimów szeroki vs. w$ski cz onem nienacechowanym jest szeroki; powiemy bowiem
Zmierzmy szeroko%( tego muru, ale raczej nie powiemy
Zmierzmy w$sko%( tego muru. D!ugi jest nienacechowany w stosunku do krótki, a dobry w stosunku do z!y.
Interesuj!ce jest – z punktu widzenia naszych analiz semantycznych – przyjmowanie przez niektórych badaczy
(por. Okuniewska, 2004) relacji znaczeniowych jako
kryterium nacechowania: zanegowany za pomoc! przedrostka „nie-” cz on nienacechowany jest znaczeniowo
bli$szy cz onowi nacechowanemu, ni$ zanegowany cz on
nacechowany cz onowi nienacechowanemu (niedobry
jest bli$szy znaczeniowo do z!y, ni$ niez!y w stosunku do
dobry, nieczysty jest bli$szy znaczeniowo w stosunku do
brudny ni$ nie brudny w stosunku do czysty. Powy$sze
wnioski odnosz! si" nie tylko do tzw. negacji przynazwowej (por. Maciuszek, 2006); a tak$e negacji zdaniowej.
Oznacza to, $e w niniejszym eksperymencie komentarze
z zaprzeczonym biegunem pozytywnym (Nie by! dobry)
b"d! interpretowane jako bli$sze znaczeniowo komentarzom bezpo#rednio negatywnym (By! z!y) ni$ komentarze
zaprzeczone pozytywne (Nie by! z!y) komentarzom bezpo#rednio pozytywnym (By! dobry).
Wp!yw kontekstu na interpretacj" wypowiedzi. Teoria
relewancji (Sperber i Wilson, 1995) – proponuj!ca koncepcj" komunikacji opart! na wnioskowaniach konwersacyjnych – dowodzi, $e rozumienie wypowiedzi
wymaga interakcji znaczenia zdania z danymi kontekstowymi. Kontekstem jest to wszystko, co nie wchodzi
w sk ad wypowiedzi, ale umo$liwia zrozumienie jej tre#ci
(Tokarz, 2006, s. 15). Do najwa$niejszych aspektów kontekstu zalicza si": a) wiedz" odbiorcy o j"zyku i #wiecie,
b) okoliczno#ci, w których odbywa si" dany akt komunikacyjny (m.in. kto mówi i do kogo) oraz c) informacje zawarte w poprzednich wypowiedziach uczestników
tego aktu (Tokarz, 2006, s. 15–16). W Eksperymencie 1
czynniki kontekstowe to, po pierwsze: sytuacja, do której
odnosi a si" oceniana przez badanych wypowied' (opisana sytuacja sugerowa a, $e komentarz nadawcy b"dzie
prawdopodobnie pozytywny lub prawdopodobnie negatywny) i po drugie: relacja !cz!ca nadawc" z adresatem
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jego wypowiedzi (adresatem by a b!d' to osoba bliska,
b!d' osoba obca). Kontekst wp ywa m.in. na oczekiwanie s uchacza dotycz!ce tego, jakiego rodzaju wypowied'
oceniaj!ca zostanie udzielona – pozytywna vs. negatywna. Je#li wypowied' jest potwierdzeniem naszego oczekiwania, czyli pozytywnemu oczekiwaniu towarzyszy
pozytywny komentarz, a negatywnemu oczekiwaniu komentarz negatywny, to interpretujemy wypowied' jednoznacznie jako, odpowiednio, pozytywn! lub negatywn!.
Przewidujemy zatem, $e w sytuacji pozytywnych oczekiwa% badani b"d! przypisywa& wypowiedziom wy$szy
poziom pozytywno#ci (lub ni$szy poziom negatywno#ci)
w porównaniu do sytuacji, gdy opis zawarty w scenariuszu sugeruje negatywny komentarz nadawcy. Osoba, do
której nadawca adresowa swój komentarz, stanowi drugi czynnik kontekstowy (osoba bliska b!d' obca). Nasze
przewidywania mo$emy oprze& na koncepcji uprzejmo#ci
werbalnej, która przejawia si" m.in. unikaniem, przy ocenie negatywnej, bezpo#rednich negatywnych terminów
(np. nudne, brzydkie) i u$ywaniem zaprzeczonych terminów pozytywnych (nieciekawe, niepi"kne). Uprzejmo#&
werbalna jest mocniej uruchamiana wobec obcych; negatywny komentarz typu Nie by!o dobrze kierowany do
obcego mo$e zosta& zinterpretowany, jakby zosta o powiedziane By!o &le. Przewidowano wi"c, i$ badani b"d!
przypisywa& komentarzom o znaczeniu negatywnym adresowanym do obcych wy$szy poziom negatywno#ci, ni$
tym samym komentarzom adresowanym do bliskich.
Wyniki
Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami ujawnia efekt g ówny oczekiwa%; F(1, 33) = 19,22; p < 0,001;
)² = 0,36. Zasadniczo, komentarze wyst"puj!ce w scenariuszach z oczekiwaniem pozytywnym (M = 3,93;
SE = 0,06) interpretowano jako zawieraj!ce wi"cej pozytywno#ci, ni$ komentarze pojawiaj!ce si" przy negatywnych oczekiwaniach (M = 3,42; SD = 0,08). Okaza o si"
te$, $e ten wp yw oczekiwa% dotyczy obydwu znacze%
komentarza; czyli komentarze o znaczeniu pozytywnym
(wyra$one za pomoc! twierdze% i przecze%, typu By!o
dobrze lub Nie by!o &le) mia y wy$szy poziom pozytywno#ci w przypadku scenariuszy z pozytywnymi oczekiwaniami, F(1, 33) = 7,93; p < 0,01; )² = 0,19. Natomiast
komentarze negatywne by y odbierane jako wyra$aj!ce
wi"cej negatywno#ci w przypadku oczekiwa% negatywnych F(1, 33) = 16,44; p < 0,001; )² = 0,33 (w porównaniu do scenariuszy z oczekiwaniami pozytywnymi).
Wyst!pi tak$e efekt g ówny blisko#ci interpersonalnej:
F(1, 33) = 8,82; p < 0,01; )² = 0,21. Komentarze adresowane do osoby bliskiej (M = 3,79; SE = 0,06) oceniano
jako bardziej pozytywne ni$ adresowane do osoby obcej

(M = 3,56; SE = 0,06). Efekt g ówny znaczenia komentarza (F(1, 33) = 166,4; p < 0,001; )² = 0,83) jest oczywisty – komentarze o znaczeniu pozytywnym (np. By!o
interesuj$co albo Nie by!o trudno) by y oceniane jako
wyra$aj!ce wi"cej pozytywno#ci (M = 4,70; SE = 0,09)
ni$ komentarze o znaczeniu negatywnym (np. By!o nudno
lub By!o trudno) (M = 4,70; SE = 0,09).
Rodzaj oczekiwa% wp yn! na interakcj" formy i znaczenia komentarza (interakcja drugiego stopnia); F(1, 33)
= 5,26; p < 0,05; )² = 0,13. Ilustruje to Rysunek 1.
Gdy we'miemy pod uwag" tylko scenariusze z oczekiwaniami pozytywnymi, to okazuje si", $e wyst!pi efekt
interakcji formy i znaczenia komentarza; F(1, 33) = 25,88;
p < 0,001; )² = 0,40. Komentarze o znaczeniu pozytywnym ró$ni y si" ocen! w zale$no#ci od ich formy – komentarze bezpo#rednio pozytywne (np. By!o czysto) by y
oceniane (M = 5,35; SE = 0,12) jako wyra$aj!ce zdecydowanie wi"cej pozytywno#ci ni$ komentarze zaprzeczone
(M = 4,47; SE = 0,13) (np. Nie by!o brudno); (F(1, 33) =
60,12; p < 0,001; )² = 0,66). Jednak w przypadku komentarzy negatywnych nast"puje wyra'ne zmniejszanie si"
ró$nicy mi"dzy komentarzem bezpo#rednio negatywnym
(M = 2,70; SE = 0,20) a sformu owanym za pomoc! zaprzeczenia pozytywnej cechy (M = 3,22; SE = 0,15); F(1,
33) = 3,50; p = 0,07; )² = 0,09.
Mniejsza ró$nica mi"dzy twierdzeniami i przeczeniami
pojawia si" w przypadku scenariuszy z oczekiwaniami

Rysunek 1.
Wp yw oczekiwania (pozytywne vs. negatywne) na interakcj" formy komentarza (twierdzenia vs. przeczenia) i znaczenia komentarza (pozytywny vs. negatywny). Eksperyment 1
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negatywnymi. Tutaj komentarze o znaczeniu negatywnym – bezpo#rednio negatywne (M = 2,23; SE = 0,15)
i w formie zaprzeczonej (M = 2,45; SE = 0,14) – by y
oceniane w podobny sposób, F(1, 33) = 1,87; p = 0,17; )²
= 0,05. A w przypadku komentarzy o znaczeniu pozytywnym ró$nica mi"dzy dwiema formami komentarza znalaz a si" na granicy istotno#ci statystycznej F(1, 33) = 4,07;
p = 0,052; )² = 0,11.
W jaki sposób relacja mi"dzy rozmówcami wp yn" a
na interpretacj" komentarzy? Wspomniano ju$ o wyst!pieniu efektu g ównego blisko#ci interpersonalnej – przy
u#rednionych wynikach dla innych czynników komentarze kierowane do bliskich nadawcy by y interpretowane
jako bardziej pozytywne, ni$ komentarze kierowane do
obcych. Okaza o si" tak$e, $e rodzaj relacji interpersonalnej wp ywa na interakcj" formy komentarza i znaczenie
komentarza; F(1, 33) = 7,21; p < 0,05; )² = 0,18. Ilustruje
to Rysunek 2.
W przypadku komentarzy adresowanych do osoby bliskiej (ojciec, matka, brat, siostra, ch opak, dziewczyna)
pojawi a si" wyra'na ró$nica w interpretacji wypowiedzi
mi"dzy twierdzeniami i przeczeniami. Komentarze bezpo#rednio pozytywne (By!o dobrze) interpretowano jako wy-
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ra$aj!ce zdecydowanie wi"cej pozytywno#ci (M = 5,32;
SE = 0,15) ni$ komentarze zaprzeczone (M = 4,44;
SE = 0,13) (Nie by!o &le); F(1, 33) = 21,29; p < 0,001;
)² = 0,39. Z kolei komentarze zaprzeczone o znaczeniu
negatywnym (Nie by!o dobrze) interpretowano jako zwieraj!ce mniej negatywno#ci (M = 3,00; SE = 0,15) ni$ komentarze bezpo#rednie negatywne (M = 2, 54; SD = 0,13)
(By!o &le); F(1, 33) = 10,22; p < 0,01; )² = 0,23.
Ró$nica w interpretacji twierdze% i przecze% nie by a tak
wyra'na w przypadku komentarzy adresowanych do osoby obcej. Interpretacja komentarzy o znaczeniu negatywnym nie ró$ni a si" w zale$no#ci od ich formy; komentarze
zaprzeczone by y odebrane jako zawieraj!ce taki sam poziom negatywno#ci (M = 2,67; SE = 0,13) jak komentarze
bezpo#rednio negatywne (M = 2,54; SE = 0,13); F(1, 33)
= 0,49; p = 0,49; )² = 0,014. W przypadku pozytywnych
komentarzy twierdzenia wyra$a y wi"kszy poziom pozytywno#ci (M = 4,70; SE = 0,13) ni$ przeczenia (M = 4,35;
SE = 0,13); F(1, 33) = 6,57; p < 0,05; )² = 0,16; jednak
tutaj ró$nica mi"dzy twierdzeniami i przeczeniami by a
mniejsza w porównaniu z komentarzami adresowanymi
do osób bliskich. Powy$sza analiza interakcji pozwala te$
odkry& 'ród o efektu g ównego blisko#ci interpersonalnej
– komentarze tego samego rodzaju (ze wzgl"du na ich
znaczenie i form") adresowane do osoby bliskiej by y interpretowane jako bardziej pozytywne ni$ do osoby obcej
w dwóch przypadkach: przy wypowiedziach bezpo#rednich pozytywnych (F(1, 33) = 10,82; p = 0,01; )² = 0,24)
oraz przy zaprzeczonych negatywnych (F(1, 33) = 4,44;
p = 0,05; )² = 0,13).
Nie odnotowano natomiast znacz!cego efektu interakcji relacji interpersonalnej i oczekiwa%, co oznacza, $e zarówno przy blisko#ci, jak obco#ci rozmówców pozytywne oczekiwania wobec historyjki wp ywa y na bardziej
pozytywne interpretacje komentarzy ni$ przy oczekiwaniach negatywnych.
Dyskusja
Komentarz do uzyskanych wyników koncentrowa&
si" b"dzie, po pierwsze na ogólniejszej kwestii wp ywu
kontekstu na interpretacj" wypowiedzi, czyli na odró$nieniu znaczenia zdania i znaczenia implikowanego, po
drugie na semantycznych aspektach twierdze% i negacji
zdaniowej w zale$no#ci od znaczenia afektywnego wypowiedzi.

Rysunek 2.
Wp yw relacji interpersonalnej (blisko#& vs. obco#&) na
interakcj" formy komentarza i znaczenie komentarza.
Eksperyment 1

Znaczenie zdania a znaczenie implikowane, czyli wp!yw
kontekstu. Uzyskane wyniki stanowi! empiryczny dowód
na zasadno#& odró$nienia znaczenia zdania i znaczenia
implikowanego. Dok adnie te same wypowiedzi interpretowano inaczej w zale$no#ci od tego, do kogo by y
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adresowane (osoba bliska vs. osoba obca) i w zale$no#ci
od tego, do jakich wydarze% si" odnosi y (do wydarze%
maj!cych sens pozytywny b!d' negatywny).
Efekt g ówny oczekiwa% i efekt g ówny blisko#ci interpersonalnej dowodz!, i$ na interpretacj" wypowiedzi
mia y wp yw czynniki kontekstowe. Gdy scenariusze
przedstawia y wydarzenia, po których mo$na si" by o racjonalnie spodziewa&, $e oka$! si" pozytywne ($e nadawca wypowie pozytywny komentarz), badani przypisywali
wypowiedziom wy$szy poziom pozytywno#ci (lub ni$szy
poziom negatywno#ci, gdy wypowied' mia a znaczenie
negatywne) w porównaniu do sytuacji, gdy opis zawarty
w scenariuszu sugerowa negatywny komentarz nadawcy. Kontekst wp ywa m.in. na oczekiwanie s uchacza
dotycz!ce tego, jaka ocena (pozytywna vs. negatywna)
zostanie przez nadawc" wyra$ona. Wyobra'my sobie, $e
pytamy znajomego, który w a#nie kupi swój wymarzony
samochód, Jak twój nowy samochód? Prawdopodobnie,
zanim us yszymy odpowied', pojawi si" oczekiwanie,
$e odpowied' zawiera& b"dzie ocen" pozytywn!. Tego
rodzaju „przypuszczenia kontekstualne” wp ywaj! na interpretacj" wypowiedzi. Je#li wypowied' jest potwierdzeniem naszego oczekiwania, interpretujemy j! jednoznacznie jako pozytywn! (b!d' negatywn!). Gdy wypowied'
nadawcy nie potwierdza naszego przypuszczenia kontekstualnego (pozytywnego lub negatywnego), to oceniaj!c,
co mia na my#li nadawca, nadal bierzemy to przypuszczenie pod uwag" i interpretujemy jego wypowied' jako
mniej biegunowo pozytywn! czy negatywn!.
Drugi czynnik kontekstowy to osoba, do której nadawca
adresowa swój komentarz. Wypowiedzi adresowane do
osoby bliskiej by y interpretowane bardziej pozytywnie
ni$ adresowane do osoby obcej; dzia o si" to w przypadku dwóch form wypowiedzi: przy wypowiedziach bezpo#rednich pozytywnych oraz przy zaprzeczonych negatywnych. Czyli wypowied' typu By!o dobrze, adresowan! do
osoby bliskiej, interpretowano jako zawieraj!c! wy$szy
poziom pozytywno#ci ni$ gdy by a adresowana do osoby obcej, a wypowied' typu Nie by!o dobrze adresowan!
do osoby obcej interpretowano bardziej negatywnie ni$
do osoby bliskiej. Wyja#ni& to mo$na opisan! wcze#niej
uprzejmo#ci! werbaln! (verbal politeness). Przejawia si"
ona unikaniem, przy ocenie negatywnej, bezpo#rednich
negatywnych terminów (np. brzydkie, nudne) i u$ywaniem zaprzeczonych terminów pozytywnych (nie!adne,
nieekscytuj$ce). Uprzejmo#& werbalna ujawnia si" prawdopodobnie silniej wobec obcych; wobec osób bliskich
bywamy bardziej szczerzy, mniej „dyplomatyczni”. Gdy
wobec obcych powiemy Nie by!o dobrze, to odbiorcy
z wi"kszym prawdopodobie%stwem zinterpretuj! to, jakby zosta o powiedziane By!o &le. Koncept uprzejmo#ci

werbalnej mo$e te$ t umaczy& przypisywanie wy$szego
poziomu pozytywno#ci wypowiedziom bezpo#rednio
pozytywnym kierowanym do bliskich ni$ do obcych.
Interpretuj!c pozytywny komentarz kierowany do osoby
obcej, mo$emy bra& „poprawk"” na uprzejmo#& werbaln!
i przypisywa& mu ni$szy poziom pozytywno#ci, ni$ temu
samemu komentarzowi kierowanemu do osoby bliskiej.
Wyniki Eksperymentu 1 potwierdzi y wi"c za o$enie
pragmatyki j"zykowej – interpretacja wypowiedzi zale$y
nie tylko od zmiennych j"zykowych (znaczenia zdania),
ale te$ od zmiennych zwi!zanych z kontekstem (od oczekiwania i relacji z rozmówc!).
Interpretacja wypowiedzi w zale#no%ci od jej formy
i znaczenia afektywnego. W jaki sposób na interpretacj"
wypowiedzi wp ywa jej forma (twierdzenie vs. przeczenie) oraz warto#& afektywna (komentarz pozytywny vs.
negatywny)? Przeprowadzone przed prezentacj! wyników analizy semantyczno-logicznej (odwo uj!ce si" do
gradacyjnej funkcji negacji oraz teorii nacechowania)
sugeruj!, $e znaczenie zdania w formie twierdzenia jest
bli$sze bieguna pozytywno#ci/negatywno#ci ni$ zdania
z zaprzeczonym przeciwie%stwem oraz $e zaprzeczony
termin pozytywny jest bli$szy znaczeniowo terminowi
bezpo#rednio negatywnemu ni$ zaprzeczony termin negatywny bezpo#rednio pozytywnemu.
Wyniki Eksperymentu 1 w znacznym stopniu pozostaj! zgodne z tamtymi analizami logiczno-semantycznymi.
Przy pozytywnych oczekiwaniach zawartych w scenariuszu komentarze bezpo#rednio pozytywne (np. To by!o
dobre) oceniano jako wyra$aj!ce zdecydowanie wi"cej
pozytywno#ci ni$ komentarze zaprzeczone (np. Nie by!o
z!e). Komentarze bezpo#rednio negatywne (np. By!o
brudno) by y odbierane jako wyra$aj!ce wi"cej negatywno#ci ni$ zaprzeczone (Nie by!o czysto), ale ta ró$nica
by a nieznacznie poni$ej granicy istotno#ci statystycznej
(p = 0,07). Wynik ten, z jednej strony potwierdza przewidywania analiz czysto semantycznych opartych na teorii nacechowania, z drugiej strony wskazuje na czynniki
kontekstowe wp ywaj!ce na interpretacj" komunikatu
(uprzejmo#& werbalna).
Gdy scenariusz sugerowa negatywne oczekiwanie wobec znaczenia komentarza zmniejsza a si" ró$nica mi"dzy
twierdzeniami i przeczeniami w interpretacji tego znaczenia. W przypadku komentarzy o znaczeniu pozytywnym
ró$nica mi"dzy dwiema formami komentarza znalaz a si"
na granicy istotno#ci statystycznej. Natomiast komentarze o znaczeniu negatywnym – bezpo#rednio negatywne
i w formie zaprzeczonej – by y oceniane w podobny sposób: jako wyra$aj!ce taki sam poziom znaczenia negatywnego (Nie by! dobry oznacza By! z!y).
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To zacieranie si" ró$nicy mi"dzy komunikatami wprost
a zaprzeczonymi, gdy maj! one znaczenie negatywne,
mo$na wyja#ni& wspó oddzia ywaniem czynnika czysto semantycznego z wnioskowaniem konwersacyjnym
i uprzejmo#ci! werbaln!. W Eksperymencie 2, w podobnym paradygmacie badawczym, badano semantyczne
kwestie dotycz!ce negacji performatywnej w relacji do
negacji zdaniowej i twierdze%.
Eksperyment 2
Analizy czysto semantyczne, przeprowadzone we
wprowadzeniu teoretycznym do tych bada%, wskazuj! na
ró$nice znaczenia mi"dzy wypowiedzi! z negacj! performatywn! a negacj! zdaniow!. Celem Eksperymentu 2
by o zbadanie semantycznej relacji mi"dzy negacj! performatywn!, negacj! zdaniow! i twierdzeniami oraz
sprawdzenie, czy interpretacja znacze% ró$nych form
wypowiedzi zale$y od rodzaju oczekiwa% wobec komentowanego wydarzenia oraz od rodzaju komentarza (pozytywny vs. negatywny). W tym eksperymencie zwi"ksza si" liczba poziomów zmiennej „forma komentarza”
(trzy poziomy); aby upro#ci& schemat eksperymentalny,
a przekaz uczyni& bardziej czytelny, zrezygnowano tym
razem z czynnika blisko#ci interpersonalnej (planuj!c
osobn! seri" bada%).
W Eksperymencie 2 wykorzystano ten sam paradygmat
„scenariuszowy”, co w Eksperymencie 1, ale z innymi
formami komentarza. Dany scenariusz ko%czy si" komentarzem nadawcy zawieraj!cym czasownik performatywny uwa#am i przyjmowa jedn! z trzech form: twierdzenie vs. negacja zdaniowa vs. negacja performatywna.
Plan eksperymentalny obejmuje: 2 (oczekiwanie wobec
komentarza: pozytywne vs. negatywne) × 3 (forma komentarza: negacja performatywna vs. negacja zdaniowa
vs. twierdzenie) × 2 (znaczenie komentarza: pozytywne
vs. negatywne). Podobnie jak w Eksperymencie 1 realizowano jednogrupowy plan eksperymentalny z powtarzanymi pomiarami.
Metoda
Osoby badane. W eksperymencie wzi" o udzia 86 studentów Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w wieku
19–25 lat (67 kobiet i 19 m"$czyzn). Udzia w eksperymencie mia charakter dobrowolny, a uczestnicy nie
otrzymywali za to wynagrodzenia.
Materia!y i procedura. Tym razem wykorzystano 24 scenariusze, skonstruowane wed ug tego samego schematu
jak w Eksperymencie 1. Ka$dy scenariusz mia sze#&
wersji ze wzgl"du na rodzaj wyra$onej opinii: twierdze-
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nie o znaczeniu pozytywnym (np. Uwa#am, #e by! dobry)
vs. twierdzenie o znaczeniu negatywnym (np. Uwa#am,
#e by! z!y) vs. negacja performatywna o znaczeniu pozytywnym (np. Nie uwa#am, #e by! z!y) vs. negacja performatywna o znaczeniu negatywnym (np. Nie uwa#am, #e
by! dobry) vs. negacja zdaniowa o znaczeniu pozytywnym (np. Uwa#am, #e nie by! z!y) vs. negacja zdaniowa
o znaczeniu negatywnym (np. Uwa#am, #e nie by! dobry).
Poniewa$ wykorzystano sze#& form komentarza, dlatego
utworzono sze#& zestawów scenariuszy, a ka$dy zestaw
zawiera inn! wersj" komentarza ko%cz!cego dany scenariusz. Ka$da osoba badana otrzymywa a jeden zestaw
scenariuszy, co oznacza, $e dan! historyjk" czyta a tylko
raz, maj!c do czynienia z jedn! z sze#ciu wersji zako%czenia.
Materia przygotowany dla ka$dego badanego sk ada
si" z 24 scenariuszy – 12 z nich sugerowa o pozytywne
oczekiwanie, a 12 negatywne. W#ród scenariuszy z pozytywnym oczekiwaniem cztery scenariusze ko%czy y
si" komentarzem bezpo#rednim, cztery komentarzem
z u$yciem negacji performatywnej, a cztery scenariusze
z negacj! zdaniow!. W ramach danej formy komentarza dwa komentarze mia y pozytywne, a dwa negatywne znaczenie. Dok adnie taki sam uk ad zosta zastosowany do 12 scenariuszy z oczekiwaniem negatywnym.
Scenariusze prezentowano tak samo, jak w Eksperymencie 1: na oddzielnych stronach w ksi!$eczce z instrukcj!
na ok adce.
Podstawowe problemy badawcze mo$na wyrazi& w nast"puj!cych pytaniach:
Czy forma komentarza (komentarz bezpo#redni vs. komentarz z negacj! zdaniowa vs. z negacj! performatywn!) wp ywa na interpretacj" jego znaczenia?
Czy ten wp yw zmienia si" w zale$no#ci od znaczenia
komentarza (pozytywny vs. negatywny) oraz w zale$no#ci od sensu przedstawionej historyjki (oczekiwania pozytywne vs. negatywne)?
Czy badani dostrzegaj! semantyczne ró$nice mi"dzy
negacj! performatywn! a negacj! zdaniow!: ~F(p) vs.
F(~p) i czy relacja mi"dzy ~F(p) a F(~p) zmienia si"
w zale$no#ci od znaczenia afektywnego komentarza?
Przewidywania
Przeprowadzone w teoretycznym wprowadzeniu analizy semantyczne wskazuj! na ró$nice znaczeniowe
mi"dzy negacj! zdaniow! a negacj! performatywn!;
pierwsza dotyczy tre#ci s!du, druga stanowi informacj"
o intencji nadawcy o powstrzymywaniu si" od spe nienia danego aktu mowy. W przypadku naszego materia u
badawczego negacja zdaniowa jest sposobem wyra$enia
oceny sytuacji (produktu, osoby) przez nadawc". Negacja
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performatywna jest informacj! o powstrzymaniu si" od
wydania takiej oceny. St!d mo$na przewidywa&, $e negacja zdaniowa b"dzie prowokowa& bardziej biegunow!
interpretacj" na wymiarze pozytywny–negatywny; czyli
komentarz pozytywny wyra$ony przez negacj" zdaniow!
(np. Uwa#am, #e nie by!o nudno) b"dzie odebrany jako
wyra$aj!cy wi"cej pozytywno#ci ni$ w przypadku negacji
performatywnej (np. Nie uwa#am, #e by!o nudno). Z kolei
komentarz negatywny wyra$ony przez negacj" zdaniow!
b"dzie bli$ej bieguna negatywnego w porównaniu z negacj! performatywn!. Nale$y si" te$ spodziewa& (na podstawie przeprowadzonych analiz semantycznych i wyników
Eksperymentu 1), $e oceny wypowiedziane w formie
twierdzenia (np. Uwa#am, #e by!o interesuj$co b!d' np.
Uwa#am, #e by!o nudno) b"d! interpretowane najbardziej
biegunowo na wymiarze pozytywny – negatywny. Mo$na
przewidywa& te$ replikacj" uzyskanego w Eksperymencie 1 efektu g ównego oczekiwa%; nale$y s!dzi&, $e badani b"d! przypisywa& wypowiedziom wy$szy poziom
pozytywno#ci w przypadku oczekiwa% pozytywnych ni$
w przypadku, gdy opis zawarty w scenariuszu sugeruje
negatywny komentarz nadawcy. Z powodu zmienionego
materia u badawczego trudno przewidzie&, czy wp yw
formy komentarza na interpretacj" jego znaczenia zmienia& si" b"dzie w zale$no#ci od kontekstu (oczekiwania
pozytywne vs. negatywne).
Wyniki
Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami ujawnia efekt g ówny znaczenia komentarza: F(1, 85) = 753,3;
p < 0,001; )² = 0,89 – komentarze o znaczeniu pozytywnym (np. Nie uwa#am, #e by!o nudno albo Uwa#am, #e nie
by!o nudno) by y oceniane jako wyra$aj!ce wi"cej pozytywno#ci (M = 5,08; SE = 0,06) ni$ komentarze o znaczeniu negatywnym (M = 2, 26; SE = 0,06) (Nie uwa#am, #e
by!o interesuj$co lub Uwa#am, #e nie by!o interesuj$co).
Wyst!pi tak$e efekt g ówny oczekiwa%; F(1, 85) = 31,76;
p < 0,001; )² = 0,27. Podobnie jak w Eksperymencie 1,
oczekiwania dotycz!ce konsekwencji wydarze% opisanych w scenariuszach wp yn" y na interpretacje wypowiedzi nadawcy; komentarze wyst"puj!ce ze scenariuszami z oczekiwaniem pozytywnym (M = 3,84; SE = 0,04)
interpretowano jako zawieraj!ce wi"cej pozytywno#ci,
ni$ komentarze pojawiaj!ce si" przy negatywnym oczekiwaniu (M = 3,49; SE = 0,04). Sprawdzono, czy ten wp yw
oczekiwa% dotyczy obydwu znacze% komentarza i wszystkich jego form (twierdze%, negacji zdaniowej, negacji
performatywnej). Okaza o si", $e komentarze o znaczeniu pozytywnym – wyra$one za pomoc! twierdze% oraz
negacji zdaniowej – mia y wy$szy poziom pozytywno#ci
w przypadku scenariuszy z pozytywnymi oczekiwania-

mi: F(1, 85) = 29,85; p < 0,001; )² = 0,26. Tylko przekaz
zawarty w negacji performatywnej oceniano tak samo
w obu rodzajach czekiwa%: F(1, 85) = 0,0016; p = 0,96;
)² = 0,00002. Z kolei komentarze negatywne (wyra$one
za pomoc! negacji performatywnej i negacji zdaniowej)
odbierano jako wyra$aj!ce wi"cej negatywno#ci w przypadku oczekiwa% negatywnych ni$ w przypadku oczekiwa% pozytywnych: F(1, 85) = 30,65; p < 0,001; )² = 0,26
(negatywne komentarze w formie twierdze% by y oceniane tak samo w obu rodzajach oczekiwa%: F(1, 85) = 0,13;
p = 0,71; )² = 0,0015).
Wyst!pi a interakcja formy komentarza i znaczenia komentarza (F(2, 170) = 73,29; p < 0,001; )² = 0,46), która
zmienia a si" w zale$no#ci od rodzaju oczekiwa% – analiza wariancji wykaza a interakcj" drugiego stopnia oczekiwania wobec komentarza, formy komentarza i znaczenia komentarza (F(2, 170) = 12,93; p < 0,001; )² = 0,13).
Ilustruje to Rysunek 3.
Jak widzimy, interpretacja komentarzy z negacj! performatywn! i negacj! zdaniow! zale$y od rodzaju oczekiwa% wobec scenariuszy. Zwró&my najpierw uwag" na
wyniki dla scenariuszy z oczekiwaniem pozytywnym.

Rysunek 3.
Charakter interakcji formy i znaczenia komentarza w zale$no#ci od rodzaju oczekiwa%. Eksperyment 2
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W przypadku komentarzy o znaczeniu pozytywnym forma komentarza wp yn" a na ocen" poziomu znaczenia
pozytywnego. Komentarze w formie twierdzenia (np.
Uwa#am, #e by!o interesuj$co) by y interpretowane jako
najbardziej pozytywne (M = 6,01; SE = 0,8) (ró$nica z negacj! zdaniow!: F(1, 85) = 56,16; p < 0,001; )² = 0,39; a z
negacj! performatywn!: F(1, 85) = 127,57; p < 0,001; )²
= 0,60). Wypowied' z negacj! zdaniow! (np. Uwa#am,
#e nie by!o nudno) by a oceniana jako wyra$aj!ca wi"cej
pozytywno#ci (M = 5,18; SE = 0,09) ni$ z negacj! performatywn! (M = 4,62; SE = 0,11) (np. Nie uwa#am, #e by!o
nudno) (F(1, 85) = 14,48; p < 0,001; )² = 0,14).
Tak$e w przypadku wypowiedzi o znaczeniu negatywnym komentarze by y oceniane jako maj!ce ró$ne
poziomy znaczenia negatywnego w zale$no#ci od formy
komentarza: komentarze w formie twierdzenia (M = 1,96;
SE = 0,10) by y oceniane jako najbardziej negatywne
(ró$nica z negacj! zdaniow!: F(1, 85) = 16,36; p < 0,001;
)² = 0,16; a z negacj! performatywn!: F(1, 85) = 50,87;
p < 0,001; )² = 0,37). Wypowiedzi z negacj! zdaniow!
(np. Uwa#am, #e nie by!o interesuj$co) by y oceniane jako
wyra$aj!ce wi"cej negatywno#ci (M = 2,41; SE = 0,08)
ni$ z negacj! performatywn! (M = 2,90; SE = 0,11) (np.
Nie uwa#am, #e by!o interesuj$co) (wynik analizy kontrastów: F(1, 85) = 15,50; p < 0,001; )² = 0,15).
Taki wynik #wiadcz!cy o tym, $e badani dostrzegaj! ró$nice semantyczne mi"dzy negacj! performatywn!
a negacj! zdaniow! mo$e sugerowa&, $e negacja performatywna w mniejszym stopniu ni$ zdaniowa jest odbierana jako informacja o faktach, a bardziej o postawie
(nastawieniu, wiedzy, intencji) nadawcy. St!d jest odbierana jako przynosz!ca najmniej skrajn! ocen": najmniej
pozytywn!, gdy komentarz jest pozytywny, i najmniej
negatywn!, gdy komentarz jest negatywny – w porównaniu z pozosta ymi formami komentarza (twierdzenie i negacja zdaniowa). Wynik ten potwierdza przeprowadzone
wcze#niej analizy semantyczne, wskazuj!ce na nieto$samo#& znaczeniow! obydwu rodzajów negacji.
Jednak ró$nica mi"dzy negacj! performatywn! a zdaniow! zaciera si" przy interpretacji komentarzy dotycz!cych sytuacji o spodziewanych negatywnych konsekwencjach. Gdy oczekiwania s! negatywne, wtedy pozytywne
komentarze wyra$one za pomoc! negacji performatywnej s! interpretowane podobnie (M = 4,61; SE = 0,10),
jak komentarze wyra$one w postaci negacji zdaniowej (M = 4, 65; SE = 0,11); F(1, 85) = 0,07; p = 0,78;
)² = 0,00087. Nie ró$ni si" tak$e interpretacja komentarzy o znaczeniu negatywnym; wypowied' z negacj!
performatywn! (M = 2,25; SE = 0,09) jest oceniana jako
wyra$aj!ca taki sam poziom negatywno#ci, jak wypowied' z negacj! zdaniow! (M = 2,16; SE = 0,09); F(1, 85)
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= 0,46; p = 0,49; )² = 0,0054. Zatem przedstawiona we
wprowadzeniu mo$liwo#& semantycznego „mieszania”
negacji performatywnej z negacj! zdaniow! ujawnia si"
w przypadku scenariuszy z oczekiwaniami negatywnymi.
Natomiast komentarzom w formie twierdzenia przypisywano wy$szy poziom pozytywno#ci w przypadku pozytywnych komentarzy (M = 5,40; SE = 0,13) (ró$nica
z po !czonymi wynikami dla pozosta ych dwóch form:
F(1, 85) = 33,58; p < 0,001; )² = 0,28). W przypadku
komentarzy o znaczeniu negatywnym twierdzeniom
przypisywano wi"kszy poziom negatywno#ci (M = 1,91;
SE = 0,09), jednak$e ró$nica z pozosta ymi dwoma formami komentarzy ulega zmniejszeniu (ró$nica z negacj!
zdaniow! wynosi: F(1, 85) = 4,09; p < 0,05; )² = 0,048,
a z negacj! performatywn!: F(1, 85) = 7,92; p < 0,05;
)² = 0,085).
Dyskusja
Wp!yw kontekstu. W Eksperymencie 2, podobnie jak
w Eksperymencie 1, uzyskano efekt g ówny oczekiwa%:
gdy scenariusze przedstawia y wydarzenia, po których
mo$na si" by o racjonalnie spodziewa&, i$ oka$! si" pozytywne ($e nadawca wypowie pozytywny komentarz),
to badani przypisywali wypowiedziom wy$szy poziom
pozytywno#ci (lub ni$szy poziom negatywno#ci, gdy wypowied' mia a znaczenie negatywne) w porównaniu do
sytuacji, gdy opis zawarty w scenariuszu sugerowa negatywny komentarz nadawcy. A zatem zmieniony materia
j"zykowy (wyst"powanie w ka$dym komentarzu czasownika performatywnego uwa#am oraz u$ycie negacji performatywnej) tak$e prowadzi do potwierdzenia wp ywu
kontekstu na interpretacj" wypowiedzi.
Interpretacja wypowiedzi w zale#no%ci od jej formy
i znaczenia afektywnego. Jednak wp yw kontekstu sytuacyjnego pozostawa w interakcji z form! i znaczeniem
afektywnym komentarza. Podstawowa ró$nica mi"dzy
trzema formami komentarza pojawia si", gdy wypowiedzi dotycz! sytuacji z pozytywnymi oczekiwaniami.
Dostrzegamy tutaj spójn! hierarchi" poziomu odbieranej
przez badanych pozytywno#ci vs. negatywno#ci w trzech
wykorzystanych formach wypowiedzi. Wypowiedzi
w formie twierdzenia s! odbierane najbardziej biegunowo, wyra$aj! – w porównaniu z obydwoma rodzajami
negacji – najwy$szy poziom znaczenia pozytywnego oraz
najwy$szy poziom znaczenia negatywnego (przy negatywnym znaczeniu komentarza). Jest to zgodne zarówno
z analizami semantycznymi, jak ze zwyk ym odczuciem
u$ytkownika j"zyka: wypowied' Uwa#am, #e by! interesuj$cy wyra$a wy$sz! ocen" od Uwa#am, #e nie by!
nudny oraz od Nie uwa#am, #e by! nudny. Z kolei twier-
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dzenia o znaczeniu negatywnym, np. Uwa#am, #e by!
nudny znajduj! si" bli$ej bieguna negatywnego ni$ przeczenia Uwa#am, #e nie by! interesuj$cy lub Nie uwa#am,
#e by! interesuj$cy. W tej hierarchii si y przekazywanego
znaczenia afektywnego negacja zdaniowa znajduje si"
na drugim miejscu; w przypadku komentarzy o znaczeniu pozytywnym wypowiedzi z negacj! zdaniow! (np.
Uwa#am, #e nie by!o &le) by y oceniane jako wyra$aj!ce wi"cej pozytywno#ci ni$ z negacj! performatywn!.
Z kolei w przypadku wypowiedzi o znaczeniu negatywnym komentarze z negacj! zdaniow! (np. Uwa#am, #e nie
by!o dobrze) by y oceniane jako wyra$aj!ce wi"cej negatywno#ci ni$ z negacj! performatywn! (np. Nie uwa#am,
#e by!o interesuj$co) (por. Rys. 3).
Zatem w przypadku okre#lonego kontekstu wypowiedzi (sytuacja sugerowa a pozytywne oczekiwania wobec
komentarza) analizy semantyczno-logiczne dotycz!ce
ró$nicy mi"dzy negacj! zdaniow! a performatywn! znalaz y potwierdzenie w badaniach empirycznych: negacja
zdaniowa prowokowa a bardziej biegunow! ocen" na wymiarze pozytywny–negatywny. Na tej podstawie mo$emy stwierdzi&, $e przekaz w negacji performatywnej by
odbierany bardziej jako powstrzymanie si" od s!du, a nie
jako wyra$enie oceny na temat sytuacji.
Po#rednim potwierdzeniem tego wniosku jest wynik
dla scenariuszy z negatywnym oczekiwaniem; w tym
przypadku negacja performatywna jest odbierana jako
przynosz!ca taki sam poziom znaczenia afektywnego, jak
negacja zdaniowa. Dla komentarzy o znaczeniu pozytywnym (np. Uwa#am #e nie by!o gro&nie vs. Nie uwa#am, #e
by!o gro&nie) to „zrównanie” wynik o z faktu, $e przekaz
z negacj! zdaniow! „traci na pozytywno#ci”, a z negacj!
performatywn! nie zmienia si" (w porównaniu ze scenariuszami z oczekiwaniami pozytywnymi). Mo$na to zrozumie& w ten sposób, $e wypowied' z negacj! zdaniow!
dotyczy oceny sytuacji zawieraj!cej negatywne oczekiwanie. To oczekiwanie modyÞkuje afektywne znaczenie wypowiedzi. Natomiast na interpretacj" wypowiedzi
z negacj! performatywn! – je#li przekaz w niej zawarty jest odbierany bardziej jako komunikat o intencjach
nadawcy ni$ na temat sytuacji – s abiej wp ywa kontekst
sytuacyjny.
Z kolei w przypadku komentarza o znaczeniu negatywnym (w rodzaju Nie uwa#am, #e by!o bezpiecznie)
wypowied' z negacj! performatywn! oceniano bardziej
negatywnie ni$ w przypadku oczekiwa% pozytywnych.
Mo$na to wyja#ni& konstruktem uprzejmo#ci werbalnej,
która ujawnia si" przy wyra$aniu ocen negatywnych. Gdy
nadawca, mówi!c o sytuacji, na temat której mo$na si"
spodziewa& negatywnego komentarza, u$ywa negacji
performatywnej, to przywo ane przypuszczenie na temat

uprzejmo#ci werbalnej sk ania odbiorc" do zinterpretowania tej wypowiedzi, jakby jednak odnosi a si" do sytuacji,
a nie do intencji nadawcy. Gdy na pytanie Jak rozmowa
z te%ciow$? us yszymy odpowied' Nie uwa#am, #e by!o
mi!o, to mo$emy j! zinterpretowa& jako negatywn! ocen"
sytuacji, a nie informacj" o powstrzymaniu si" nadawcy
od s!du na jej temat, co zwi"kszy negatywny adunek
takiej wypowiedzi. Te uwagi dotycz! negatywnego znaczenia wypowiedzi. Natomiast komentarze o znaczeniu
pozytywnym wyra$one w formie negacji performatywnej by y podobnie interpretowane niezale$nie od rodzaju oczekiwa%. Mo$na zatem pokusi& si" o supozycj", i$
'ród em mo$liwej to$samo#ci znaczeniowej negacji performatywnej i negacji zdaniowej s! czynniki kontekstowe
i zjawisko uprzejmo#ci werbalnej. Jednak to przypuszczenie winno znale'& potwierdzenie w dalszych badaniach.
Warto zwróci& tak$e uwag" na fakt, $e nie uzyskano
w pe ni replikacji efektu braku ró$nicy mi"dzy twierdzeniami i przeczeniami o negatywnym znaczeniu afektywnym, który to efekt wyst!pi w Eksperymencie 1 w przypadku negatywnych oczekiwa%. Jednak w warunkach,
o których mowa (negatywne oczekiwania i negatywne
znaczenie komentarza), wyst!pi a wyra'na tendencja do
zmniejszania si" ró$nicy mi"dzy twierdzeniami i obydwoma formami negacji w porównaniu z pozosta ymi
warunkami eksperymentalnymi. Brak replikacji mo$e
mie& zwi!zek z u$yciem w Eksperymencie 2 czasownika
perfomatywnego uwa#am. W wypowiedziach nale$!cych
do przedstawie% czasowniki performatywne (takie, jak
uwa#am, wiem, s$dz") s! zwykle u$ywane wtedy, gdy
nadawca koncentruje si" na wyra$eniu w asnego przekonania na temat prawdziwo#ci tego, co mówi. Opinia
w postaci twierdzenia z czasownikiem performatywnym
uwa#am (np. Uwa#am, #e by!o nudno) brzmi najbardziej
kategorycznie, dlatego by& mo$e twierdzenia – tak$e
w przypadku omawianych warunków – by y interpretowane bardziej biegunowo ni$ przeczenia. Oczywi#cie
wymaga to weryÞkacji w kolejnych badaniach, podobnie
jak rola czynnika blisko#ci interpersonalnej, który zosta
pomini"ty, by upro#ci& schemat drugiego eksperymentu.
Podsumowanie; perspektywa dalszych bada
Kontekstem teoretycznym zaprezentowanych bada%
jest, z jednej strony teoria aktów mowy, w oparciu o któr!
wprowadzi em – jako materia badawczy – dwa rodzaje negacji: zdaniow! i performatywn!, a z drugiej strony
wspó czesna pragmatyka j"zykowa, postuluj!ca odró$nienie znaczenia zdania od znaczenia implikowanego.
Kontekst pragmatyki j"zykowej, która postuluje inferencyjny charakter komunikacji – wymagaj!cy przypisywania (uwzgl"dnienia) intencji nadawcy – jest szczególnie
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wa$ny przy badaniu semantycznych aspektów negacji
performatywnej. Performatywy bowiem s u$! w przedstawieniach do sygnalizowania intencji nadawcy, a negacj"
performatywn! wykorzystujemy zwykle, gdy zak adamy
fa szywe zrozumienie przez odbiorców naszych intencji
lub stanu wiedzy.
Potwierdzi y si" za o$enia modelu wnioskowania konwersacyjnego; w obydwu eksperymentach na interpretacj" komunikatów mia y wp yw czynniki kontekstowe
w postaci sensu historyjki (oczekiwa% pozytywnych lub
negatywnych) oraz relacji mi"dzy nadawc! a adresatem
wypowiedzi (Eksperyment 1).
Wa$nym celem bada% by o semantyczne porównanie
negacji performatywnej z negacj! zdaniow! oraz ocena,
czy negacja cz"#ci illokucyjnej przedstawie% (negacja
czasownika performatywnego) jest odbierana jako powstrzymanie si" nadawcy przed wydaniem s!du czy te$
odbierana jest tak, jak negacja zdaniowa (dotykaj!c tre#ci
s!du). Okaza o si", $e sposób interpretacji komentarza
wyra$onego przez negacj" performatywn! zale$y od kontekstu sytuacyjnego, do którego odnosi si" wypowied',
ale tak$e od znaczenia komunikatu (pozytywnego vs. negatywnego).
Negacja performatywna (inaczej ni$ negacja zdaniowa) nie stanowi a dot!d przedmiotu bada% empirycznych z zakresu psychologii komunikacji czy psycholingwistyki (przynajmniej autorowi nie wiadomo o takich
badaniach). Dlatego warto okre#li& problematyk" takich
bada%. Po pierwsze, po$!dana by aby kontynuacja bada%
nad semantycznymi aspektami negacji performatywnej
w przedstawieniach; m.in. sprawdzenie, jakie inne czynniki kontekstualne oraz inne mechanizmy (oprócz uprzejmo#ci werbalnej) wp ywaj! na interpretacj" komunikatów z negacj! performatywn!. W prezentowanych w tym
tek#cie badaniach nie sprawdzono, czy relacja interpersonalna mi"dzy nadawc! a odbiorc! komunikatu (czynnik
wykorzystany w Eksperymencie 1) wp ynie na przetwarzanie negacji performatywnej. Interesuj!ce by oby u$ycie innych czasowników performatywnych zwi!zanych
z pierwszym aktem mowy o ró$nej sile illokucyjnej i ró$nej funkcji. Mi"dzy innymi warto sprawdzi& przetwarzanie negacji performatywnej w kontek#cie ró$nych funkcji
spe nianych przez czasowniki performatywne w przedstawieniach – czyli przy wyra$aniu przez nadawc" w asnego
przekonania na temat wypowiedzianego s!du czy stanu
wiedzy, podkre#laniu intencji przekazania informacji czy
autorstwa wypowiedzi.
Po drugie: interesuj!ce tak$e wydaje si" wyj#cie poza
kwestie semantyczne i, na przyk ad, podj"cie bada% nad
manipulacyjnym efektem negacji performatywnej. Mo$na
bowiem postawi& pytanie, czy wypowied' w rodzaju Ja
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nie s$dz", aby pan pose! by! zwi$zany z maÞ$ jest insynuacj!. Wegner i wspó pracownicy (Wegner, Wenzlaff,
Kerker i Beattie, 1981) wykazali, $e nag ówki sformuowane jako pytania (np. Czy Bob Talbert by! zwi$zany
z maÞ$?) sprawia y wra$enie tak samo negatywne, jak
wra$enia wywo ane przez nag ówki sformu owane twierdz!co: Bob Talbert by! zwi$zany z maÞ$. Przewiduj", $e
podobne skutki mo$e wywo ywa& wypowied' z negacj!
performatywn! Ja nie twierdz" (nie uwa#am, nie my%l"),
#e Bob Talbert jest zwi$zany z maÞ$. Celem kolejnych
bada% by oby sprawdzenie, czy u$ycie negacji performatywnej w kontek#cie polemiki z przeciwnikiem mo$e, po
pierwsze, budowa& negatywne skojarzenia u odbiorców
na temat bohatera tej wypowiedzi, a po drugie, czy mo$e
spe nia& funkcje budowania wra$enia u odbiorców, i$
nadawca zachowuje bezstronno#& i osobi#cie nie dokonuje negatywnych supozycji na temat swojego przeciwnika.
Negacja performatywna wyst"puje w kontek#cie
wszystkich aktów mowy, a nie tylko przedstawie%. Ka$dy
z aktów mowy, ze wzgl"du na swoj! specyÞk", wymaga by sformu owania specyÞcznych pyta% badawczych dotycz!cych negacji performatywnej. Oznacza to, $e pe ne
zbadanie tego fenomenu j"zykowego stanowi du$e wyzwanie badawcze.
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PRZYPISY
1. Maksymy konwersacyjne to niepisane regu y czy standardy skutecznego porozumiewania si". Maksyma sposobu postuluje logiczne, jasne i jednoznaczne wypowiedzi. Maksyma
ilo#ci dotyczy mówienia tego, co niezb"dne i informacyjnie wymagane w danej sytuacji konwersacyjnej.

The meaning of sentence and the implied meaning.
Communication-semantic aspects of comprehension
of utterances with sentence negation and performative negation
Józef Maciuszek
Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University

Abstract
The study analyzed semantic relationships between sentence negation, performative negation and statements with reference to utterances described by the speech acts theory as representatives (asertives). The
research showed that interpretation of utterance was dependent on form of the uterance (statements, negations), the affective mark, and contextual factors (expectations in regard to commented events and relationship between the speaker and the receiver). In Experiment 1 the interpretation of utterance in form of either
statement or sentence negation was investigated. In Experiment 2 the performative verb was used and
another form of utterance (performative negation) was included. The obtained results conÞrm assumption
of the conversational inference model that interpretation of a message depends on the context. Additionally,
the results demonstrated that there exist two meaning relations between statements, the sentence negation
and the performative negation, which vary dependent on the affective meaning of the message and on the
contextual factors.
Key words: performative negation, sentence negation, verbal politeness, conversational implicature, sentence meaning
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