
F R A N C I S Z E K  C H W A L C Z Y K

Nauka 
   wobec wyzwań

N
własnego wzrostu

yy
Cyfrowa humanistyka (CH)a

   jako możliwość zarządzania wiedzą

48 02.2015



„Niewątpliwie przy tym szczególnie interesujące są dla badacza języka danej 

kultury […] hipotezy interpretacyjne rekonstruujące semantykę odniesień 

przedmiotowych wyrażeń języka owej kultury, rekonstrukcja bowiem tej se-

mantyki wprowadza nas w «świat» określonej kultury”.

Jerzy Kmita, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragma-

tyzmu, Poznań 1998.
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Aby nie skończyć jak Luzanie1, których sytuację 
opisuje Stanisław Lem w Wizji lokalnej, nie po-
paść w wieki ciemne, lecz wkroczyć w ów nowy, 
cyfrowy renesans, o którym pisał Piotr Celiński2, 
niezbędna wydaje się – zarówno w samej huma-
nistyce, jak i innych dziedzinach – właśnie cyfry-
zacja, ale uważna, świadoma i niepowierzchow-
na. Rozumiem ją jako włączanie nowych języków 
– programowania, matematyki – do humanistyki 
( jako narzędzi, a także przedmiotów badań) oraz 
próbę wyjaśniania, konstrukcji wiedzy i objaśnia-
nia za ich pomocą. 

Lawinowy przyrost informacji
W biologii liczbę tekstów naukowych cechuje już 
nie wzrost wykładniczy, ale podwójnie wykład-
niczy. Na gruncie matematyki mamy analogiczny 
dylemat Ulama3. A „przecież na tym chyba po-
lega nauka, żeby wiedzieć, co się wie i czego nie 
wie4”, jak to ujął Hans Georg Gadamer. Aby po-
zostać specjalistami w swojej dziedzinie, biolo-
dzy są zmuszeni korzystać z narzędzi cyfrowego 
zarządzania wiedzą i językiem, choćby z eksper-
ckich baz danych, takich jak PubGene5. Oprócz
dostosowania opcji wyszukiwania, wstępnej ana-
lizy, przetwarzania (choćby streszczania) tekstów 
wprowadzenie tych narzędzi umożliwiło obsługę 
samej dyscypliny oraz badanie jej funkcjonowa-

1 „[p]ostawili oni na rozwój techniki, co spowodowało w ich XXII 

wieku chaos informacyjny (nie było już wiadomo, gdzie dana 

informacja się znajduje), który omal nie doprowadził całej nauki 

do ruiny. Rozwiązaniem stało się wynalezienie bystrów [...]. Dzięki 

nim tradycyjnie pojmowana nauka uległa unicestwieniu, bo bystry

były w stanie stworzyć to, czego sobie dana osoba zażyczyła”.

Hasło Wizja lokalna (powieść), Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/

wiki/Wizja_lokalna_%28powie%C5%9B%C4%87%29 (30.01.15).
2 P. Celiński, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, [w:] 

A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, 

Lublin 2013, s. 13–36.
3 S. Ulam, Przygody matematyka, przekł. A. Górnicka, Warszawa 

1996, s. 315.
4 M. Dudzikowa, Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności

w naukach społecznych i humanistycznych (z kryzysem
w tle), [w:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.),

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą 
a praktyką, Kraków 2012, s. 21.

5 T.-K. Jenssen i in., A literature network of human genes for 
high-throughput analysis of gene expression, „Nature

Genetics” 28(1)/2001, s. 21–28.

nia: trafności abstraktów i słów-kluczy względem
treści artykułów6 czy możliwości mechanicznego
wyznaczania terminologii7. „Istnieje co najmniej 
tyle powodów do uprawiania text miningu, ile jest
rodzajów biologów”8. Najczęściej używane serwi-
sy zbudowane zostały nie przez specjalistów od
IT, ale przez samych biologów, cechujących się
większą precyzją i świadomością podczas formu-
łowania celów, często wąskich, jakim tworzone na-
rzędzia czy bazy danych mają służyć. Analogiczne
rozpoznanie i postulaty odnajdujemy w CH9.

Problemy władzy języka i braku kontroli nad infor-
macją, które stają się źródłem kryzysów, są obecne
w całej współczesnej kulturze na świecie10, na grun-
cie nauki zaś można zauważyć nawoływania do ich
porządkowania. W humanistyce, na gruncie ani-
mal studies i posthumanizmu, Cary Wolfe rozważa 
kryzys spójności tych dyscyplin i postuluje potrze-
bę namysłu nad ich kształtem11. Badacz przytacza,
wynikający z analiz Thomasa Pfau, zakładany 
aksjomat „ p l u r a l i z m u  ( l u b  « i n d y f e r e n t y -
z m u » ) :  s i ł a  i  z n a c z e n i e  w s p ó ł c z e s n e j
k r y t y k i  w y w o d z i  s i ę  z  p r y m i t y w n e g o
g r o m a d z e n i a  w i e l u  r o z p r o s z o n y c h  g ł o -
s ó w  i  p r o j e k t ó w  a r c h i w a l n y c h ,  z  c z y m
w i ą ż e  s i ę  k o l e j n e  z a ł o ż e n i e ,  ż e  w i e -
d z a  k r y t y c z n a  s a m o r z u t n i e  n a r o d z i  s i ę
z  w o l n o r y n k o w e j  i n t e r a k c j i  ( r z e k o m o
i n d y f e r e n t n y c h  p e r s p e k t y w ) ” 1 2 .

6 K.B. Cohen i in., The structural and content aspects of 
abstracts versus bodies of full text journal articles are 
different, „BMC Bioinformatics” 11(492)/2010; P.K. Shah i in.,

Information extraction from full text scientific articles: Where
are the keywords?, „BMC Bioinformatics” 4(20)/2003.

7 S. Luther i in., Using statistical text mining to supplement the 
development of an ontology, „Journal of Biomedical 

Informatics” 44/2011, s. 86–93. 
8 K.B. Cohen, L. Hunter, Getting started in text mining, „PLoS 

Computational Biology” 4(1)/2008.
9 A. Nacher, Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od 

humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji, [w:]

A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, 

op. cit., s. 92.
10 K. Krzysztofek, Zwrot cyfrowy: ku pracy rozproszonej, [w:] 

A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, 

op. cit., s. 54–55.
11 C. Wolfe, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), 

przekł. K. Krasuska, „Teksty Drugie” 1–2/2013.
12 Ibidem, s. 128.
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Zwłaszcza nieprawdziwość założenia o samorzut-
nym kształtowaniu się wiedzy krytycznej w wyniku 
interakcji między różnymi głosami i próbami archi-
wizowania wiedzy to dobre uzasadnienie dla pro-
jektów porządkowania dyscyplin. Warto zacytować 
jeszcze przywoływaną za Jamesem Chandlerem 
potrzebę „ustalenia systemu dyscyplin po trzech 
dekadach ciągłego doczepiania obszarów [badań] 
i programów [studiów]”13.

Kognitywistyka
Ta interdyscyplinarna (albo multidyscyplinarna14) 4

dziedzina wiedzy, przedmiotem badań czyniąca 
umysł i poznanie (albo rozwijając: inteligencję, 
świadomość, różne systemy i procesy zmysłowe, po-
znawcze itp.), sięga do fi lozofi i, psychologii, badań
nad sztuczną inteligencją, neuronauki, lingwistyki 
i antropologii15. Nasuwa się pytanie: jak te bardzo 
różne dyscypliny realnie ze sobą współpracują? O ile 
w ogóle mogą – bo czy dyscypliny mogą przekroczyć 
swoje specjalistyczne ramy?  Należy tu wspomnieć, 
że jeśli nie mogą, to jeszcze nic straconego. Inspi-
rując się Niklasem Luhmannem, Cary Wolfe widzi 
możliwość interdyscyplinarności, przekraczania 
ram nie przez (słusznie) zamknięte w sobie dyscy-
pliny, ale przez uczestniczących w nich ludzi, migru-
jących między nimi z pewnym bagażem, przekłada-
jących co nieco z jednej do drugiej16.

W badaniach Kognitywistyka foresight spróbowa-t
no odpowiedzieć na pierwsze z powyższych pytań 
w kontekście polskich realiów17ww . Sprawdzono zatem

13 Ibidem, s. 135.
14 A. Klawiter, Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki, „Nauka”

3/2004, s. 101–120; R. Poczobut, Interdyscyplinarność i pojęcia
pokrewne, [w:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.),

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności..., op. cit., s. 39–62;

W. Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham, The life of cognitive
science, [w:] W. Bechtel, G. Graham (red.), A companion to 
cognitive science, Oxford 1998, s. 3.

15 Choćby hasło Cognitive science, Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/ 

(19.01.2014).
16 C. Wolfe, Animal studies..., op. cit., s. 143.
17 J. Barbasz i in., Analiza publikacji z zakresu kognitywistyki. 

Artykuły polskich autorów, Kognitywistyka foresight, 2011, 

http://www.kognitywistyka.if.uj.edu.pl/oprojekcie-raporty.jsf 

(30.01.2015).

przynależność artykułów kognitywistycznych do sub-
dyscyplin (42% z psychologii, 25% z fi lozofi i, 11% „in-
terdyscyplinarne”, 10% neuronauka, 6% informatyka 
i 6% językoznawstwo) i zapytano kognitywistów, jak 
widzą teraźniejszość i przyszłość swojej dyscypliny 
(w kontekście różnych modeli współpracy pomiędzy 
subdyscyplinami). Podczas gdy kognitywistykę opi-
suje się najczęściej modelem maksymalistycznym 
(w badania zaangażowane są jednocześnie dwie, trzy 
lub więcej subdyscyplin, określane są relacje, siły 
związków między nimi, rozważana jest możliwość 
włączenia wszystkich wymienionych subdyscyplin 
do badań), to kognitywiści nie opowiedzieli się za 
nim. Co więcej, choć większość naukowców deklaro-
wała jako pożądany model umiarkowany (w badania 
zaangażowane są naraz dwie lub trzy dyscypliny, ce-
lem jest konkretny problem badawczy, a nie budowa 
zunifi kowanej teorii – ten typ współpracy leży u pod-
staw powstania i rozwoju tej dziedziny), to jednocześ-
nie zdiagnozowali oni jako obecnie stosowany model 
minimalistyczny (wystarczy możliwość wykorzysta-
nia wyników w innych dyscyplinach, nie trzeba na-
wet współpracować czy wspólnie badać) i nie widzą 
możliwości ani potrzeby zmian18. Interesujące byłoby 
zbadanie położenia CH w ramach tych modeli – wy-
dawałoby się, że umiarkowane, ale to osąd wynikający 
z pobieżnych obserwacji, a nie badań. Jednocześnie 
można w kognitywistyce odnaleźć apele o uporząd-
kowanie dziedziny, zwłaszcza jej języka i pojęć19 (po-
dobnie jak robi się to w skali międzynarodowej – na 
konferencjach Cognitive Science Society, np. usta-
lając priorytety20). Dyskusja na temat polskiej kog-0

nitywistyki i badań umysłu odbyła się 10 lat temu21,
ale jest to nadal, jak można wnioskować po wynikach 
Kognitywistyka foresight, aktualne zagadnienie.t

18 M. Wierzchoń, J. Orzechowski, J. Barbasz, Interdyscyplinarność
w naukach kognitywnych – science, fiction czy science fiction?, 

[w:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.),

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności..., op. cit., s. 119–122.
19 Zob. R. Piłat, O istocie pojęć, Warszawa 2007; P. Kołodziejczyk, 

Głos w debacie „Czym jest i jak istnieje umysł”? na podstawie 
artykułu M. Miłkowskiego i R. Poczobuta, Diametros, 

18–20.02.2005, http://www.diametros.iphils.uj.edu.

pl/?l=1&p=deb5&m=17&ii=118 (30.01.2015). 
20 M. Wierzchoń i in., Interdyscyplinarność…, op. cit., s. 123.
21 Dyskusja „Czym jest i jak istnieje umysł?”, Diametros,

18–20.02.2005, http://www.diametros.iphils.uj.edu.

pl/?l=1&p=deb7&m=17&ik=9 (30.01.2015). 
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Interdyscyplinarność (która nie jest prosta, a może
wręcz niemożliwa – np. według Stanleya Fisha 
możliwe jest jedynie pojawianie się nowej dyscy-
pliny lub przechwytywanie wiedzy, praktyk z jednej
przez drugą22) i rozpięcie na rozległym archipelagu
subdyscyplin to zarówno zaleta, jak i podstawo-
wy problem kognitywistyki. Na przykład składowa 
neuronauka zawiera co najmniej 20 subdyscyplin,
które same określane są czasem jako interdyscypli-
narne23. Dlatego tak ważna jest budowa wspólne-
go języka i wyróżnianie najważniejszych pojęć, by 
specjaliści z różnych subdyscyplin mogli się poro-
zumiewać, a dyscyplina – rozwijać i funkcjonować.
Na znaczenie integracji (oraz rolę czynników insty-
tucjonalnych, np. czasopism, a poprzez nie – języka)
zwracają uwagę Andrzej Klawiter, Robert Poczobut
i Włodzisław Duch24. Uznając kognitywistykę za 
część biologii (m.in. ze względu na zajmowanie się
systemami), najlepiej te niepokoje oddaje Noam
Chomsky: „Cóż, jedno, czemu poświęca się za mało
uwagi na polu kognitywistyki, to sama kognitywisty-
ka. Większość tego, co się robi, zdaje mi się nie mieć
znaczenia dla kognitywistyki”25. Problem stanowi
nie tyle mały zakres wiedzy z kognitywistyki i sub-
dyscyplin, ile wiedzy o samej kognitywistyce. Analo-
gicznie więc pisanie o cyfrowej humanistyce jawi się
jako wciąż potrzebne.

Dyscypliny, język 
i kolokacje
W swoich tekstach o cyfrowej humanistyce i bada-
niach typu big data Piotr Idzik26 i Anna Nacher27

22 S. Fish, Being Interdisciplinary Is so Very Hard to Do, 

„Profession” 89/1989, s. 15–22.
23 R. Poczobut, Interdyscyplinarność i pojęcia…, op. cit., s. 45; 

M. Wierzchoń i in., Interdyscyplinarność…, op. cit., s. 117, a także

podhasło Major branches w haśle Neuroscience, Wikipedia, http://

en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience#Major_branches (30.01.2015).
24 A. Klawiter, Powab i moc..., op. cit., s. 18, i R. Poczobut, 

Interdyscyplinarność i pojęcia..., op. cit., s. 44 i przypis nr 7.
25 N. Chomsky, Chomsky on cognitive science, and anarchism,

Chomsky.info the Noam Chomsky Webside, 12.03.2010, http://

www.chomsky.info/interviews/20100312.htm (30.01.2015).
26 P. Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu

2.0, [w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy 
w humanistyce, op. cit., s. 158–160.

27 A. Nacher, Poza cyfrowość…, op. cit., s. 85–86.

wysunęli pewne ważne zastrzeżenia. Hasłowo
można je podsumować jako ostrzeżenie przed mi-
tem neutralności techniki/narzędzia oraz apel
o uaktywnienie silnego potencjału krytycznego
obecnego w CH i pamiętanie o wadze świadomości
i samowiedzy badacza, wizji świata i wpływu nań
związków metody i teorii. Aby uczynić im zadość,
należałoby teraz omówić założenia tego tekstu.
Jak pisze Wolfe: „specyfi ka dyscyplin wynika nie
z przedmiotów, którymi się zajmują, ale ze specy-
fi cznych protokołów, dyskursów (Foucault), ich
komunikacji i obserwacji (Luhmann)28”. Thomas
Kuhn z kolei stwierdza:
„Jednym z czynników, który zarazem wiąże ze sobą 
członków każdej wspólnoty naukowej i różni ich od
członków innych, pozornie podobnych wspólnot,
jest ich wspólny język lub specyfi czny żargon [...].
Ucząc się tego języka, co jest niezbędne do uczest-
niczenia w działalności grupy, nowi jej członkowie
uzyskują szereg przeświadczeń poznawczych, które
nie dają się w pełni analizować w tym języku. Prze-
świadczenia te wynikają ze sposobu, w jaki termi-
ny, wyrażenia i zdania tego języka odnoszone są do
przyrody”29.

Motto przytoczone na początku wskazuje inten-
cje tego tekstu. Podczas opisanego w nim badania 
usiłuje się wysnuć wnioski na temat dyscypliny nie
z deklaracji naukowców, ale z efektów ich pracy.
Jest to próba dotarcia właśnie do owego języka,
dyskursów i określenia terminów (a dokładniej:
kolokacji, o czym niżej), jakie są najczęściej uży-
wane, a więc mogłyby być uznane za kluczowe dla 
dyscypliny. 

Kolokacja to „związek frazeologiczny o znacznej
łączliwości elementów będący często używanym
zestawieniem słów, w którym – w odróżnieniu od
idiomu – sens całości wynika ze znaczeń poszcze-
gólnych wyrazów, na przykład obrać jabłko, odczu-
wać tęsknotę, mocna kawa, silny wiatr, na Węgrzech,

28 C. Wolfe, Animal studies..., op. cit., s. 140.
29 T.S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach 

naukowych, przekł. S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 24.
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we Francji”30, „znane, powtarzające się wyrażenie”31

czy „preferowany sposób wypowiedzenia czegoś 
w danym dyskursie”32.

Zgodnie z ujęciem Claude’a Shannona język trakto-
wany jest tutaj jako proces stochastyczny33yy  (co umoż-
liwia jego cyfryzację), a za Ludwigiem Wittgenstei-
nem można przyjąć, że „znaczeniem słowa jest sposób 
użycia go w języku34”. J.R. Firth łącząy oba powyższe 
stanowiska: „Poznasz słowo po towarzystwie, w ja-
kim się obraca35”. Jednocześnie można uznać, że ce-
chy języka naukowego – wynikające z jego założeń, 
celów, funkcji: protohipertekstualność, tendencje ku
ścisłości, formalizacji – dodatkowo uprawomocniają 
potraktowanie go w sposób ilościowy. 

Pokrewieństwo i uzasadnienie dla działań tu po-
dejmowanych można odnaleźć w już zaistniałych,
podobnych przedsięwzięciach: analogicznych bada-
niach na gruncie nauk biomedycznych36, krytycznej
analizie dyskursu w nauce37, badaniach metafor w na-7

uce38, języka nauki39, w lingwistyce języków specjali-9

stycznych40, rozważaniach nad rolą języka w naukach

30 A. Jóźwiak-Dądela, Historia i wybrane aspekty badań nad 
frazeologią, „Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza

w Częstochowie. Seria: Studia Neofilologiczne” 5/2006, s. 19,

za: hasło Kolokacja (frazeologia), Wikipedia, http://pl.wikipedia.

org/wiki/Kolokacja_%28frazeologia%29 (30.01.2015).
31 Ibidem, s. 11.
32 Ch. Gledhill, Collocations in science writing, Tubingen 2000, s. 5.
33 J. Gleick, Informacja. Bit. Wszechświat. Rewolucja, Kraków 

2012, s. 209.
34 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przekł. B. Wolniewicz,

Warszawa 2000, § 43, s. 34.
35 Ch.D. Manning, H. Schutze, Foundations of statistical natural 

language processing, Cambridge, Massachusetts 1999, s. 6.
36 Ch. Gledhill, Collocations…, op. cit.
37 G.N. Gilbert, M. Mulkay, Opening Pandora’s box: a sociological

analysis of scientists’ discourse, Cambridge 1984; M.A.K.

Halliday, J.R. Martin, Writing science: Literacy and discursive
power, London–Washington, 1993.

38 T.L. Brown, Making truth: metaphor in science, Illinois 2003; 

T. Fojt, The construction of scientific knowledge through 
metaphor, Toruń 2009; R.R. Hoffman, Metaphor in science, 

[w:] R.P. Honeck, R.R. Hoffman (red.), The psycho-linguistics of 
figurative language, Hillsdale 1980; G. Lakoff, M. Johnson, 

Metafory w naszym życiu, przekł. T.P. Krzeszowski Warszawa 1988.
39 H. Sankey, The language of science: meaning variance and

theory comparison, „Language sciences” 22/2000, s. 117–136.
40 S. Grucza, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa

2013.

ścisłych, zwłaszcza fi zyce41, i rozważaniach nad zna-
czeniem i rolą obrazów, multimediów, elementów 
niewerbalnych w tekstach naukowych42.

Badanie:
korpus, narzędzia, metoda
Polskojęzyczna treść kognitywistycznych czasopism 
naukowych stanowi korpus badania, który jest dosta-
tecznie reprezentatywny, choć mógłby być lepszy43y .
Ponieważ badanie to ma charakter eksploracyjny i nie 
skupia się na wynikach, ale raczej na możliwości za-
stosowania metody, wydaje się on wystarczający. Ma-
teriały z czasopism, składające się na korpus, zostały 
z pierwotnego rozszerzenia PDF skonwertowane do 
formatu TXT44 i w tej wersji liczą 1477 767 słów. 

By działania statystyczne na tekście miały sens, ze 
względu na fl eksyjność języka polskiego niezbędne 
jest ujednolicenie wyrazów tworzących tekst. W tym 
celu odmienione wyrazy sprowadzone zostały do ich 
form podstawowych, bezokoliczników, rzeczowni-
ków w mianowniku (lematyzacja), dzięki czemu są 
identyfi kowalne dla programów statystycznych jako 
tożsame i tak liczone. Przy przetwarzaniu za pomocą 
odpowiedniego oprogramowania45 przyjęta została 
zasada, że w razie niepowodzenia w sprowadzeniu 
danego słowa do jego lemmy – formy podstawowej 
– pozostaje ono niezmienione. Jeśli istnieje wiele 
możliwych form, wybierana jest pierwsza z nich. 

41 F.D. Peat, A. Ford, The role of language in science, „Foundations 

of Physics” 18(1233)/1988, dostępne na: F. David Peat, http://

www.fdavidpeat.com/bibliography/essays/lang.htm (30.01.2015).
42 J.L. Lemke, Multiplying meaning. Visual and verbal semiotics

in scientific text, [w:] J.R. Martin, R. Veel (red.), Reading 
Science: Critical and functional perspectives on discourses of 
science, London 1998, s. 87–113.

43 Z siedmiu polskich czasopism kognitywistycznych (portal Arianta

Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne, http://

www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/, dziedzina: kognitywistyka,

30.01.15) jedno zostało pominięte celowo ze względu na 

obcojęzyczność i słabszy związek z dyscypliną, do jednego zaś nie 

udało mi się uzyskać dostępu w ogóle, do jednego uzyskałem 

dostęp tylko do fragmentów, a w jednym nie mogłem uwzględnić 

dwóch pierwszych numerów.
44 Źródła konwerterów, Free Pdf Solution, http://www.

freepdfsolutions.com/ i online-converter.com, http://document.

online-convert.com/convert-to-txt (30.01.2015).
45 Źródło oprogramowania, psi toolkit, http://psi-toolkit.amu.edu.pl/ 

(30.01.2015), odpowiednie komendy i skrypt w pythonie.

53cyfrowa humanistyka



Oczywiście należy mieć na uwadze problem wielo-
znaczności, ale ze względu na wspomniane cechy 
języka naukowego nie wydaje się on tutaj znaczącą 
przeszkodą. Po lematyzacji i czyszczeniu korpus li-
czy ogółem 1384 152 słowa, w tym 73 409 różnych.

Do wyszukiwania kolokacji posłużyłem się pro-
gramem Kolokacje46 w wersji 1.21 z lipca 2006
roku, autorstwa Aleksandra Buczyńskiego, mody-
fikowanym przez Tomasza Oknińskiego i Piotra 
Miłkowskiego. Jednak najczęstszymi słowami,
jakimi posługujemy się w języku, również nauko-
wym, nie są terminy oznaczające pojęcia, lecz
wyrazy „pomocnicze” („jeżeli”, „mam”, „dziś”,
„dobrze”, „owszem” et cetera), zgodnie z termino-
logią przetwarzania języka naturalnego nazywane
stop words. Program Kolokacje umożliwia wpro-
wadzenie listy stop words poprzez opcję „Ignoro-
wane słowa”, z której skorzystałem i z pewnymi
modyfikacjami użyłem listy 231 słów47. W efekcie
otrzymałem korpus liczący ogółem 1023 188 słów,
w tym 73 203 różnych.

Do wyszukiwania i weryfi kowania kolokacji (dwu-
wyrazowych) wykorzystam (oczywiście z pomocą 
programu) test t. Procedura wygląda następująco48:
formułujemy hipotezę zerową – słowa nie są kolo-
kacją. Obliczamy t i sprawdzamy w tablicacht 49 dla 
odpowiedniego poziomu istotności (ze względu na 
dużą liczbę danych w statystycznym przetwarzaniu
języka naturalnego oczekuje się i przyjmuje poziom
0,005 oraz nieskończoną ilość stopni swobody), jak 
wielka powinna być wartość t, by móc odrzucić hipo-t
tezę zerową i przyjąć alternatywną. Poprzez to oce-
niamy prawdopodobieństwo, hipoteza zerowa jest

46 A. Buczyński, T. Okniński, Program Kolokacje, Wydział 

Matematyki, Informatyki i2 Mechaniki Uniwersytetu

Warszawskiego, 4.07.2006, http://www.mimuw.edu.pl/

polszczyzna/kolokacje/index.htm (30.01.2015).
47 Źródła stopwords, Ranks NL Webmaster Tools, http://www.

ranks.nl/stopwords/polish i Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Stopwords (30.01.2015).
48 Dokładne omówienie zastosowania testu t i innych metod do t

wyszukiwania kolokacji można znaleźć choćby w podręczniku

Ch. Manning, H. Schutze, Foundations of statistical..., op. cit.,

s. 163–164.
49 Hasło Tablica rozkładu t Studenta, naukowiec.org, 

http://www.naukowiec.org/tablice/statystyka/rozklad-t-

studenta_248.html (30.01.2015).

prawdziwa i mamy nadzieję, że będzie ono mniejsze
niż 0,005, bo wtedy właśnie możemy pozwolić sobie
na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjąć alterna-
tywną – słowa tworzą kolokację. Aby wynik testu
t świadczył o istotnie możliwej nieprzypadkowej t
obecności obok siebie dwóch słów, tworzeniu przez
nie kolokacji, jego wartość – według tablic rozkładu
wartości dla testu t – musi być większa niż 2,8070.t
W tej pracy przyjmuję większą lub równą 2,9.

Wyniki, interpretacje,
podsumowanie
W tabeli 1. jest 50 najczęściej występujących słów 
w badanym korpusie. Ramka odznacza 95 centyl –
95% słów pojawia się rzadziej lub równie często co
nauka, 5% częściej lub równie często.

Od razu możemy zauważyć empiryczny charakter
kognitywistyki, na co wskazywałyby słowa:
– badanie – trzecia w kolejności kolokacja z tym sło-
wem to badanie empiryczny, t = 12,8 i 174 wystąpie-t
nia, wcześniej z nad i wynik,
– osoba – pierwsza w kolejności kolokacja z tym
wyrazem to osoba badana, t = 17,8 i 320 wystąpień,t
a potem dalej dwujęzyczna i leworęczna,
– czas – pierwsza w kolejności kolokacja to czas re-
akcja, t = 11,6 i 136 wystąpień,t
i dalej – sugerując się dodatkowo kolokacjami i kon-
kordancjami – słowa: model, wynik, dana, zadanie,
bodziec. Poza tym okazuje się nauką przede wszyst-
kim o umyśle, o mózgu – przy okazji; mózg pojawia 
się 1,5 raza rzadziej niż umysł. 

Już tu widzimy, jakim terminom (poza typowymi)
należałoby się dokładniej przyjrzeć (np. system).
Chciałbym zwrócić uwagę na informację i przywo-
łać słowa Patricii Churchland: „[n]ie rozumiemy, co
pojęcie informacji powinno oznaczać w kontekście
biologicznym czy psychologicznym. Co więcej, nie
rozumiemy jeszcze w pełni, jak neurony kodują in-
formacje, czymkolwiek informacja jest”50.

50 M. Hohol, Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? 
Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa, 

„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” XLIX/2011, s. 32–33.
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Nr słowo liczba

1 badanie 3694

2 sposób 3364

3 sam 3134

4 przykład 3074

5 proces 2857

6 można 2608

7 stan 2409

8 osoba 2374

9 ciało 2342

10 problem 2333

11 system 2313

12 teoria 2270

13 umysł 2133

14 nasz 2053

15 informacja 2049

16 działanie 1980

17 uwaga 1960

18 poznawczy 1946

19 model 1934

20 czas 1932

21 nauka 1792

22 człowiek 1774

23 język 1715

24 świat 1692

25 doświadczenie 1691

Nr słowo liczba

26 różny 1683

27 swój 1678

28 praca 1633

29 zostać 1629

30 wiele 1621

31 przypadek 1594

32 częsty 1540

33 świadomość 1529

34 nad 1495

35 wynik 1489

36 cena 1481

37 mózg 1448

38 zadanie 1422

39 dotyczyć 1369

40 wiedza 1367

41 bodziec 1320

42 każdy 1305

43 znaczenie 1267

44 rodzaj 1243

45 cel 1243

46 reprezentacja 1238

47 analiza 1229

48 poziom 1225

49 pojąć 1208

50 wydawać 1203

Tabela 1: 50 najczęściej występujących słów

Źródło: opracowanie własne

55cyfrowa humanistyka



Nr słowo 1 (s1) słowo 2 (s2) l. (s1) l. (s2) częstość t

2 badanie nad 3649 1495 632 24,9

7 pamięć roboczy 1135 410 324 18

8 osoba badana 2374 675 320 17,8

10 proces poznawczy 2857 1946 305 17,2

16 punkt widzenie 818 555 257 16

17 przetwarzanie informacja 872 2049 258 16

19 układ odpornościowy 840 302 227 15,1

21 nauka kognitywny 1792 579 220 14,8

24 fi lozofi a umysł 1144 2133 210 14,3

25 inny słowy 3734 207 203 14,2

26 uczenie siebie 315 20241 212 14,1

27 system poznawczy 2313 1946 199 13,8

29 móc zostać 6093 1629 193 13,2

33 odpowiedź pytanie 727 1176 165 12,8

35 wynik badanie 1489 3649 174 12,8

37 własne ciało 892 2342 158 12,4

41 teoria umysł 2270 2133 157 12,2

47 podejmować decyzja 399 427 144 12

48 poczucie własność 611 873 144 12

49 stan mentalny 2409 672 144 11,9

50 brać uwaga 396 1960 141 11,8

52 czas reakcja 1932 632 136 11,6

54 tym podobne 140 133 132 11,5

55 studia nad 332 1495 126 11,2

57 dzieło sztuk 342 448 123 11,1

58 różny rodzaj 1683 1243 126 11

60 zwrócić uwaga 169 1960 119 10,9

65 można powiedzieć 2608 505 115 10,6

66 zwracać uwaga 190 1960 113 10,6

69 uczyć siebie 174 20241 117 10,5

Tabela 2: 60 najczęściej występujących kolokacji



Nr słowo 1 (s1) słowo 2 (s2) l. (s1) l. (s2) częstość t

72 wolny wola 183 250 102 10,1

78 punkt wyjście 818 170 98 9,9

82 inny osoba 3734 2374 113 9,8

83 ludzki umysł 997 2133 99 9,7

85 fi lozofi a nauka 1144 1792 97 9,6

88 wiedza temat 1367 1079 93 9,5

89 trudny problem 587 2333 92 9,5

90 nauka technologia 1792 345 89 9,4

91 układ nerwowy 840 180 89 9,4

92 nasz ciało 2053 2342 98 9,4

93 obszar mózg 855 1448 91 9,4

94 psychologia poznawczy 801 1946 91 9,4

95 nad nauka 1495 1792 91 9,3

96 reprezentacja ciało 1238 2342 93 9,3

102 duży liczba 1143 751 84 9,1

104 rozwiązanie problem 449 2333 81 8,9

105 wykonanie zadanie 289 1422 80 8,9

107 schemat ciało 579 2342 81 8,9

110 język polski 1715 345 78 8,8

111 niniejszy artykuł 336 955 78 8,8

112 brać udział 396 324 78 8,8

113 sztuczny inteligencja 323 287 78 8,8

114 grupa kontrolny 937 168 77 8,8

115 rozwiązywać problem 194 2333 79 8,8

116 tekst pokonferencyjny 931 86 75 8,7

117 poznanie ucieleśnić 974 333 76 8,7

118 duży stopień 1143 598 77 8,7

119 słowo kluczowy 1026 406 76 8,7

120 móc powiedzieć 6093 505 81 8,7

121 funkcja poznawczy 1042 1946 79 8,7

Źródło: opracowanie własne



W tabeli 2. mamy wybrane 50 najczęstszych kolo-
kacji. Usunąłem z tego zestawienia te ze słowami
obcojęzycznymi i nieuwzględnionymi stop words 
(zwłaszcza siebie – z wyjątkiem kolokacji z uczenie)e
oraz nazwiska. Tak silna obecność układu odpor-
nościowego to wynik tego, że jeden numer „Avantu”
(rocznik III, tom 1/2012, lipiec–wrzesień) był w ca-
łości mu poświęcony.

Gdyby spojrzeć na kognitywistykę przez pryzmat
tych wyników, to składałyby się na nią psychologia 
poznawcza, fi lozofi a umysłu i nauki oraz – pomijana 
w defi nicjach – relacja między nauką a technologią,
techniką. Wysoka obecność kolokacji studia nad 
mogłaby wskazywać, że kognitywistyka to nie tyle
dyscyplina składająca się z subdyscyplin, ile zbiór
interdyscyplinarnych studiów nad... (percepcją,
świadomością itd.), korzystających z różnych dyscy-
plin. 

Głównymi tematami uprawianej w Polsce kogni-
tywistyki według tych wyników byłyby: procesy 
i systemy poznawcze, przetwarzanie informacji, 
uczenie się, własne i nasze ciało – ucieleśnienie 
jest silnie obecne (poznanie ucieleśnić(( ), teoria ćć
umysłu, podejmowanie decyzji (chyba że ta ko-
lokacja to głównie wynik z opisów eksperymen-
tów), poczucie własności – według konkordancji 
w większości to poczucie własności ciała, stan 
mentalny, dzieło sztuki, neuroestetyka, wolna 
wola, ludzki umysł, trudny problem – świadomo-
ści, relacja nauki z technologią, układ nerwowy 
i obszary mózgu, reprezentacja i schemat ciała, 
sztuczna inteligencja. 

Najciekawszym wynikiem wydaje się wysoka pozycja 
kolokacji pamięć roboczy. Gdyby korpus wyczerpy-
wał zakres polskich publikacji kognitywistycznych,
a taki wynik by się utrzymał, można by wnioskować,
że jednym z najważniejszych pojęć, konstruktów 
teoretycznych polskiej kognitywistyki jest właśnie
pamięć robocza. Po pobieżnym rozeznaniu, zwró-
ciwszy uwagę choćby na możliwe powiązania jej
z inteligencją51, świadomością52, uwagą53 i uczeniem 
się54, można odnieść wrażenie, że jest to jedno z waż-
niejszych, spinających sieć znaczeń pojęć. 

Wyniki powyższego, eksploracyjnego badania wy-
dają się interesujące i obiecujące, zwłaszcza jako
wstęp do pogłębiania tematu w przyszłości. Cyfryza-
cja ( jak interdyscyplinarność), jej aspekty (ogrom-
na moc obliczeniowa, umożliwianie wykładniczego
wzrostu) mają swoje ogromne zalety, ale i wady, któ-
rych należy być świadomym i je niwelować. Można 
odnieść wrażenie, że stare metody porządkowania 
nauki – ogólnośrodowiskowe konferencje, renomo-
wane czasopisma – powoli zawodzą (przyspieszenie
i wzrost produkcji wiedzy, liczby naukowców, globa-
lizacja, specjalizacja, rozwój technologii, nadużycia 
publikacyjne, nieporozumienia administracyjne).
Nie wydaje się, aby w takich warunkach można było
czekać dziesiątki lat na sedymentację wiedzy lub na 
kolejnych Galileuszy, Darwinów, Marksów – nale-
żałoby samodzielnie, na bieżąco porządkować to, co
wykładniczo się powiększa. Choćby po to, by móc
układać sensowne programy studiów, pisać dobre
podręczniki i uczyć tego, co najważniejsze (na co
i tak nie starczy czasu). No chyba że wcześniej po-
wstaną Lemowskie bystry.             |

51 A.R. Conway, M.J. Kane, R.W. Engle, Working memory 
capacity and its relation to general intelligence, „Trends in

Cognitive Sciences” 7(12)/2003, s. 547–552. 
52 A. Baddeley, Working memory and consciousness, go

cognitive, 8.02.2011, http://gocognitive.net/interviews/working-

memory-and-consciousness (30.01.2015), czy J.T. Shelton,

E.M. Elliott, N. Cowan, Attention and Working Memory: Tool for 
Understanding Consciousness, „Psyche”, 16.06.2008, 

Association for the Scientific Study of Consciousness, http://www.

theassc.org/files/assc/2261.pdf (30.01.2015).
53 Podhasło Attention w haśle Working memory, Wikipedia, http://

en.wikipedia.org/wiki/Working_memory#Attention (30.01.2015).
54 Podhasło Learning w haśle Working memory, Wikipedia, http://

en.wikipedia.org/wiki/Working_memory#Learning (30.01.2015).
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