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TEORIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ

rok akademicki 2017/2018, semestr letni

Temat 5:

Teoria reprezentacji dyskursu segmentowanego
– wprowadzenie



Nicolas Asher & Alex Lascarides (2003), Logics of Conversation

Segmented Discourse Representation Theory (→ SDRT)

czyli teoria reprezentacji dyskursu segmentowanego
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Cele SDRT:

A. określić metodę reprezentacji znaczenia, 

czyli formy logicznej dyskursu; 

B. zbudować model interpretacji dyskursu,

czyli model kompetencji dyskursywnej. 

A. → forma logiczna dyskursu jest strukturą sądów

(wprowadzanych przez jego poszczególne składniki)

połączonych relacjami retorycznymi;

B. → modularny model niezależnych, 

wchodzących w interakcję źródeł lub rodzajów wiedzy. 
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(1) a. Jan przyjechał do Szczecina pociągiem.

b. Piotr spotkał go na dworcu. anafora

(2) a. Jan przyjechał do Szczecina pociągiem.

b. ?? Piotr spotkał go w sklepie. 

• To, że (i) Piotr spotkał Jana na dworcu w Szczecinie, oraz że 
(ii) zdarzenie opisane w (1a) poprzedziło zdarzenie opisane 
w (1b), jest częścią językowej treści (ang. linguistic content) 
dyskursu (12ab);

• dodanie tej treści jest istotne dla podtrzymania domyślnego 
założenia, że (1ab) jest spójnym dyskursem. 

→ idea gramatyki rozszerzonej. 



(1) a. Jan przyjechał do Szczecina pociągiem.

b. Piotr spotkał go na dworcu. anafora

(2) a. Jan przyjechał do Szczecina pociągiem.

b. ?? Piotr spotkał go w sklepie. 

(1ab), w przeciwieństwie do (2ab), jest spójną opowieścią. 

Narration(1a, 1b)
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R(α, β)

czyli treść β stoi w relacji R do treści α

Ważne: 

• między α i β występuje pewna relacja retoryczna R ztw, gdy 
wystąpienie R ma wpływ na warunki prawdziwości α i/lub β;

• dlatego możemy mówić o semantyce relacji retorycznych;

• za pomocą formuły „R(α, β)” opisujemy funkcję, 
jaką β pełni w dyskursie, którego elementem jest α;

• dlatego relacje retoryczne są relacyjnymi mocami illokucyjnymi;

(1) a. Jan przyjechał do Szczecina pociągiem.

b. Piotr spotkał go na dworcu. 
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Główna idea SDRT:

• semantyka relacji retorycznych wchodzi w interakcję 
z semantyką leksykalną i kompozycyjną (→ trzy moduły);

• wynikiem tej interakcji jest znaczenie 
(tj. forma logiczna) dyskursu. 

Problem: 

• zazwyczaj relacje retoryczne nie są komunikowane explicite; 

• w wielu wypadkach są wywnioskowane. 

Ważne:

• tym wnioskowaniem rządzi oczekiwanie spójności;

ale jego ustalenia wchodzą w skład językowej treści dyskursu. 



Grice'owskie implikatury:

• istotne dla zrozumienia spójności dyskursu, 

• nieistotne dla zrozumienia spójności dyskursu. 
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(4) a. Jan chciał się spotkać ze swoim przyjacielem Piotrem.

b. Przyjechał do Szczecina pociągiem.

c. Piotr założył perukę. 

d. Jan nie mógł go rozpoznać. 

Ważne:

• spójność retoryczna 

jest zależna od kontekstu (dyskursywnego). 



Zastrzeżenie:

• niektóre relacje retoryczne są komunikowane eksplicytnie. 

(5) a. Piotr lubi muzykę. b. Nie przepada jednak za jazzem.
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Zastrzeżenie:

• niektóre relacje retoryczne są komunikowane eksplicytnie. 

(5) a. Piotr lubi muzykę. b. Nie przepada jednak za jazzem.

(6) a. Karol jest bogatym, b. choć uczciwym człowiekiem.

Contrast(5a, 5b)

Contrast(6a, 6b)

→ Grice o tzw. implikaturach konwencjonalnych
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(7) Karol upadł. Zofia pomogła mu wstać.

(8) Karol upadł. Zofia go popchnęła.

Narration(7a, 7b)

Explanation(8a, 8b)

→ Grice o implikaturach związanych 

z przestrzeganiem maksymy sposobu
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(9) a. Kazik bawił się dobrze na Sylwestra.

b. Dostał pyszną kolację. 

c. Zjadł soczystego łososia.

d. Zakąsił serem i krakersami. 

e. Następnie wygrał konkurs na króla balu. 

Narration VERSUS Elaboration

Właściwa granica (ang. right frontier) zawiera:

• sąd x wprowadzony przez poprzednią wypowiedź 

oraz każdy sąd, względem którego x jest podrzędny. 

Punkty odniesienia dla anafor znajdują się na właściwej granicy.

→ To strukturalne ograniczenie na formę logiczną! 



(9) a. Kazik bawił się dobrze na Sylwestra.

b. Dostał pyszną kolację. 

c. Zjadł soczystego łososia.

d. Zakąsił serem i krakersami. 

e. Następnie wygrał konkurs na króla balu. 

f. Był świeży i różowy. 



(10) a. Jedna z pracownic nie otrzymała od trzech lat podwyżki.

b. Drugiej stale blokuje się awans. 

c. Trzecia otrzymuje niższe stawki niż mężczyźni

zatrudnieni na tym samym stanowisku. 

d. Ale sędzia nie dał temu wiary.
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b. Drugiej stale blokuje się awans. 

c. Trzecia otrzymuje niższe stawki niż mężczyźni

zatrudnieni na tym samym stanowisku. 

d. Ale sędzia nie dał temu wiary.

Continuation(10a, 10b)

Continuation(10b, 10c)

→ kontynuacja omawiania tego samego tematu. 

Contrast(???, 10d) 



(11) a. Jedna z pracownic nie otrzymała od trzech lat podwyżki.

b. Drugiej stale blokuje się awans. 

c. Trzecia otrzymuje niższe stawki niż mężczyźni

zatrudnieni na tym samym stanowisku. 

d. Wszystkie są dyskryminowane. 

e. Ale sędzia nie dał temu wiary.

(12) a. Wszystkie pracownice są dyskryminowane. 

b. Jedna nie otrzymała od trzech lat podwyżki.

c. Drugiej stale blokuje się awans. 

d. Trzecia otrzymuje niższe stawki niż mężczyźni

zatrudnieni na tym samym stanowisku. 

e. Ale sędzia nie dał temu wiary.
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c.  C: Ma fiata 125p z 1975.



(13) a.  A:  Janek ma kilka zabytkowych aut.

b.  B:  Nie, nie ma. 

c.  C: Ma fiata 125p z 1975.

Correction(13a, 13b)

Counterevidence(13b, 13c)

Elaboration(13a, 13c)



Zasada maksymalizacji spójności dyskursu:

• właściwą logiczną formą dyskursu jest ta jego forma, 
która jest najbardziej spójna wśród jego form zgodnych 
z ustaleniami semantyki leksykalnej i kompozycyjnej. 

Porównaj: 

• Grice i jego working-out schema.



Zasada maksymalizacji spójności dyskursu:

• właściwą logiczną formą dyskursu jest ta jego forma, 
która jest najbardziej spójna wśród jego form zgodnych 
z ustaleniami semantyki leksykalnej i kompozycyjnej. 

Porównaj: 

• Grice i jego working-out schema.

(14) a. Zjedliśmy kolację w tajskiej restauracji.

b. Potem poszliśmy na piwo do „Starej komendy”. 

c. Kelnerka była z Bangkoku. 


