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Lingwistyka XXI wieku

1. Uwagi wstępne

Uprawianie którejkolwiek z kilku tysięcy dyscyplin naukowych obejmuje nie tylko dzia-
łania poznawcze skierowane na określony przedmiot, lecz także refleksję nad tymi dzia-
łaniami i tworzeniem wiedzy. Wraz z profesjonalizacją i „uprzemysłowieniem” nauki 
z tej refleksji w XX wieku wyrosła nauka o nauce, tj. naukoznawstwo — „zbiorcza” 
dyscyplina, która obejmuje działy bardziej teoretyczne: filozofię, historię, socjologię, 
psychologię, etnografię, antropologię nauki oraz bardziej praktyczne: zarządzanie nauką, 
ekonomię nauki, naukometrię. Obok tej ogólnej metanauki dalej istnieją dyskursy meta-
dyscyplinowe, a wśród nich metalingwistyka i metametalingwistyka. 

Dobę współczesną — czas kryzysu i modernizacji refleksywnej (zob. Beck i in. 2008)  
— cechuje szczególne ożywienie debaty metanaukowej. Rzadko manifestuje się jawna po-
garda dla „filozofowania” i przeciwstawianie mu empirycznej weryfikacji oraz koncep-
tualizacji ograniczonej do teorii tzw. średniego zasięgu. A jeszcze stosunkowo niedawno 
obecność rozważań metadyscyplinowych — silniej zaznaczająca się w naukach humani-
stycznych i społecznych — była traktowana jako wskaźnik niedojrzałości dyscypliny. 

Lingwistyka stanowi jedną z uznanych dyscyplin nauk humanistycznych. Ma swój 
wewnętrzny rytm rozwojowy. Jednak nie pozostaje niezależna od tego, co dzieje się w ludz-
kim świecie, w kulturze i w samej nauce. A ponieważ dzieje się wiele, to warto zastanowić 
się nad przeszłością, stanem obecnym oraz przyszłością językoznawstwa. Lingwistę może 
m.in. zastanowić, jak to się stało, iż jego dyscyplina z roli przewodniej tzw. dyscypliny 
pilotującej (lata 30.–60. XX wieku) spadła do rangi jednej — i to być może nie najważniej-
szej — z nauk o języku (lata 70.–90. XX wieku). A wszystko stało się w wieku lingwistyko- 
i lingwocentrycznym. 

Proponuję następujący tok swoich rozważań. Najpierw zajmę się sytuacją poznawczą 
nauki, jej kontekstami uzasadniania i odkrycia, przywołując kategorię aury intelektualnej

POLONICA XXXIII
PL ISSN 0137-9712



Stanisław Gajda6

oraz zwrotu językowego (2). Następnie scharakteryzuję sytuację poznawczą w samej ling-
wistyce, oglądaną w makroskali i z perspektywy kategorii długiego trwania (3). Zakończę 
kilkoma ocenami i wnioskami. 

2. Aura intelektualna i zwrot językowy

Dla zrozumienia współczesnej sytuacji lingwistyki trzeba by rozważyć nie tylko jej sytua-
cję wewnętrzną, lecz również należałoby uwzględnić szeroki kontekst zewnętrzny. Pragnę 
tu spojrzeć na ten kontekst przez pryzmat dwu kategorii: aury intelektualnej (2.1) i zwrotu 
językowego (2.2).
 
2.1. Przez termin aura intelektualna rozumiem mniej lub bardziej spójny i dynamiczny 
zespół przekonań ontologiczno-epistemologiczno-aksjologicznych oraz prakseologicz-
nych, który realnie wpływa na postawy i zachowania ludzi, choć ci nie zawsze i nie 
w pełni muszą zdawać sobie z tego sprawę. W tym zespole przekonania filozoficzne 
i naukowe mieszają się z poglądami o charakterze politycznym, artystycznym, religij-
nym i zupełnie potocznym, różne tradycje zderzają się między sobą oraz z koncepcjami 
nowymi. 

W aurze — ogólnokulturowej i ogólnonaukowej — bywa czas spokoju i dość zdecy-
dowanej dominacji pewnych idei, ale zdarzają się okresy „burzy i naporu”. Można więc 
aurę określić jako „czuwającą świadomość”, a ze względu na jej syntetyczność i cało-
ściowość — jako glutinum mundi. Nic więc dziwnego, że kategoria ta odgrywa istotną 
rolę w zrozumieniu świata, a bez jej przywołania trudno wyjaśnić procesy rozwojowe 
w różnych sferach życia. Jej źródeł można dopatrywać się m.in. w niemiecko-romantycz-
nej idei Zeitgeist („ducha czasu”), ale też w koncepcji współczynnika humanistycznego 
F. Znanieckiego czy w filozoficznonaukowej koncepcji założeniowości poznania (zob. 
Motycka 1999). 

Do rzeczywistości społeczno-kulturowej naszej doby, w tym do aury intelektualnej, 
odnoszą się określenia: kryzys, przełom, rewolucja, zwrot itp., które stanowią swoiste słowa 
klucze. Sygnalizują one szerokie zakresowo i głębokie zmiany, które dotykają i są widocz-
ne we wszystkich sferach życia, w tym w nauce i języku. Kryzys w nauce ma dwa wymiary: 
wewnętrzny i zewnętrzny. 

Kryzys wewnętrzny nauki wiąże się przede wszystkim z podważaniem, rewizją ideału 
nauki nowożytnej, obowiązującego przez ostatnie 300–400 lat, a skrystalizowanego i naj-
mocniej wyrażonego w pozytywistycznej filozofii nauki, w koncepcji scjentystycznej (zob. 
Amsterdamski 1991, Merton 2002). Według tego ideału nauka stanowi najdoskonalszą for-
mę poznania dzięki zastosowaniu racjonalnych procedur (metod), które prowadzą do wie-
dzy prawdziwej i obiektywnej, czyli przede wszystkim do teorii. 

Antyscjentyzm przybiera różne — mniej lub bardziej skrajne i radykalne — postaci, 
ale raczej nie niszczy nauki, skłania do pogłębionej i bardziej wszechstronnej refleksji nad 
nią. Zarzuty dotyczą brania ideału za rzeczywistość i nieuwzględniania społecznych i kul-
turowych uwarunkowań jego realizacji. W rezultacie obraz nauki przypomina mit, religię,
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zbiorową wiarę we własne fundamenty, wiarę zakładaną i wpajaną przez system edukacji 
i popularyzację. Natomiast nowe studia nad nauką (m.in. socjologiczne, antropologiczne 
i etnograficzne) widzą naukę jako zbiór bardzo różnorodnych praktyk poznawczych, usytu-
owanych, ucieleśnionych i rozproszonych (zob. Afeltowicz 2012). Nauka zatem to bardzo 
złożona i niejednorodna sfera życia społecznego i żadna koncepcja nawet typu koncepcji 
T. Kuhna czy K. Poppera nie jest w stanie wiernie oddać rzeczywistości naukowej. Iluzją 
jest przekonanie, że metody naukowe to wysoce uporządkowane schematy postępowania. 
Jednak decydujący cios scjentystycznym uproszczeniom zadało nie tyle naukoznawstwo 
(filozofia nauki), ile sama nauka, przede wszystkim XX-wieczna fizyka. 

Kryzys zewnętrzny (społeczny) przejawia się w podważaniu prestiżu nauki i sprowadza-
niu jej do roli producenta praktycznych wynalazków i odkryć. Mówi się o jej odczarowaniu 
i demitologizacji. Zarzuca się jej generowanie chaosu w kulturze, nawiązując do tych post-
modernistycznych wizji nauki, które czyniły z niej wytwórcę różnych i równoprawnych nar-
racji. Skoro nauka nie może dotrzeć do jednej prawdy, to niech lepiej służy przede wszystkim 
osiąganiu wymiernych, praktycznych korzyści. Rozwijajmy zatem technologię. Tak naukę 
widzą politycy i zarządzający nią, a także media i urabiana przez nie opinia publiczna. Temu 
kierunkowi myślenia ulega samo środowisko naukowe — nie dostaje w nim samokontroli 
i współdziałania. Godzi się ono na to, że ład w nauce ma być stwarzany w konkurencyjnych 
działaniach ukierunkowanych interesami (jednostkowymi i grupowymi). 

Zmiany w aurze intelektualnej ogólnokulturowej i ogólnonaukowej nie muszą prowa-
dzić do natychmiastowego przeobrażenia myślenia dyscyplinowych badaczy, ale też nie 
pozostają oni całkowicie odporni na te zmiany. Dziś po trzydziestu latach od fermentu 
zgotowanego w filozofii nauk przez postmodernizm (zob. m.in. Lyotard 1997) dalej wielu 
(większość?) badaczy raczej odnajduje się w swojej praktyce w spontanicznie, tradycyjnie 
pojmowanej filozofii pozytywistycznej, której trudno bronić. Skrajny filozoficznonaukowy 
antyfundamentalizm ugrzązł w połowie dekonstrukcji — dokonał destrukcji, ale nie stwo-
rzył nowej konstrukcji. Pojawiły się jednak różne wizje nauki, które są zarazem stanowi-
skami epistemologicznymi wyznaczającymi strategie badawcze. 

Gdyby chcieć najkrócej ująć to, co te nowe wizje łączy, to uznanie wielości punk-
tów widzenia (relatywizm i pluralizm) i zacieranie ostrych binarnych opozycji typu: natura  
— kultura, obiektywizm — subiektywizm, reprezentacjonizm — konstruktywizm, reduk-
cjonizm — holizm, esencjalizm — relacjonizm, kontekstualizm — akontekstualizm itd. 
Czy otwiera to drogę do nowego humanizmu, powracającego do całościowej renesanso-
wej wizji świata i sprzeciwiającego się zubożonemu współczesnemu antropocentryzmowi? 
Może cieszyć, że postulaty budowania „trzeciej kultury” (zob. Brockman 1996, 2005), któ-
ra ma łączyć świat nauk humanistycznych oraz nauk tzw. ścisłych wychodzą od przedsta-
wicieli tych ostatnich (por. odmienną koncepcję dwu kultur przedstawioną przez Snowa, 
zob. Snow 1999). 

2.2. Istotne znaczenie dla przemian w aurze intelektualnej (ogólnokulturowej i ogólno-
naukowej, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych) miał tzw. zwrot języko-
wy (ang. linguistic turn). (Niebezpodstawnie mówi się, iż wiek XX był wiekiem języka,
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natomiast wiek XXI ma być wiekiem umysłu).Wywarł on silny wpływ na językoznawstwo, 
przyczyniając się w latach 70. XX wieku do zwrotu lingwistycznego (ang. linguistics turn). 
Byłbym skłonny uznać dokonania poznawcze zwrotu językowego za największe odkrycie 
nauk humanistycznych, porównywalne z takimi osiągnięciami nauki XIX i XX wieku jak 
teoria Darwina oraz dokonania fizyki i genetyki. Odkrycie to radykalnie zmieniło nasze 
wyobrażenia o roli języka w ludzkim świecie i jest szeroko wykorzystywane (reklama, 
propaganda, media), choć nie przyczyniło się do poprawy sytuacji nauk humanistycznych, 
a wręcz przeciwnie — jest używane dla ich dyskredytowania. 

Nazwa zwrot językowy odnosi się do orientacji w filozofii, która przekształciła filozofię 
myślenia w filozofię języka i znaczenia, zwracając uwagę wszystkim naukom humanistycznym 
i społecznym na rolę języka w poznaniu. Zapoczątkowany w XVIII wieku zwrot był kontynu-
owany przez m.in. europejską filozofię analityczną i hermeneutyczną, amerykański (neo)prag-
matyzm i symboliczny interakcjonizm, a także — w sposób nieraz radykalny — przez filozofów 
postmodernistycznych. Sam termin wprowadził w obieg naukowy R. Rorty (1967). 

Zrozumienie istoty zwrotu językowego wymaga sięgnięcia do arystotelesowsko-karte-
zjańskiego układu poznawczego, sprowadzającego się do dualizmu przedmiot — podmiot. 
Oba człony są w nim traktowane jako w pełni niezależne byty, a poznanie sprowadza się 
do lustrzanej reprezentacji przedmiotu w umyśle podmiotu. Język służył tylko werbalnemu 
wyrażeniu tej reprezentacji i jej przekazowi w procesach komunikacji. Ten klasyczny mo-
del poznania po dziś dzień determinuje myślenie potoczne i po części naukowe, choć był 
wielokrotnie podważany przez filozofów naukoznawców (m.in. T. Kuhna, P. Feyerabenda) 
i samych uczonych (fizyka po swej XX-wiecznej rewolucji). 

Klasyczny model poznania podważył swoim „kopernikańskim przewrotem” I. Kant, 
dowodząc, że poznający podmiot (umysł, myślenie) odgrywa w procesie poznania ak-
tywną rolę, wpływając na przedmiot. W dyskusji z Kantem, który nie zajął się językiem,  
J.G. Herder i W. Humboldt wskazali, iż również język jest aktywnym aktorem w triadzie: 
świat — myślenie — język. Ten kierunek myślenia został wzmocniony i rozwinięty przez 
kolejne przełomy antypozytywistyczne. W ten sposób dokonało się przejście od klasycz-
nego do nieklasycznego modelu poznania. Ten model można by obrazowo przedstawić 
w postaci trójkąta, którego wierzchołki to przedmiot, umysł i język, a boki — relacje. In-
terpretacja tych relacji jest podstawą do wywodzenia różnych koncepcji, mniej lub bardziej 
radykalnych. Opowiadałbym się za wersją umiarkowaną, w której te relacje sprowadzają 
się do wzajemnego oddziaływania (interakcji), przez co elementy układu tracą częściowo 
autonomię ontyczną i epistemiczną, a opozycja esencjalizm vs relacjonizm traci na ostrości. 
W wersji bardziej skrajnej językowi przypisuje się aktywną oraz decydującą rolę w kon-
struowaniu zarówno umysłu, jak i świata społeczno-kulturowego.

Zwrot językowy polega więc na odkryciu językowego wymiaru zjawisk społeczno-kul-
turowych. Język jest zanurzony w prawie wszystkie zachowania ludzi — i w te „czysto” 
komunikacyjne, i w przedmiotowe. Służy nie tylko do reprezentowania i wyrażania świata 
realnego i umysłowego oraz do przekazywania informacji, lecz także do konstruowania 
świata i myślenia (por. funkcja wykonawcza, performatywna). Jest więc aktywnym i kre-
atywnym czynnikiem życia ludzi. 
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3. Lingwistyczny podział pracy

3.1. W odwiecznych — nienaukowych, przednaukowych i naukowych — zainteresowaniach 
językiem można wyróżnić kilka typów ciekawości. W pierwszym przybliżeniu rysuje się 
znana od dawna opozycja nauki o języku „czystej” i stosowanej. Nowsze tendencje w życiu 
społeczno-kulturowym oraz w samej nauce, kształtujące ogólnokulturową aurę intelektual-
ną, pozwalają wnieść do tego podziału istotne korekty i zaproponować nową typologię całej 
nauki i jej poszczególnych dyscyplin. Za kryteria wyróżnienia można przyjąć odpowiedzi 
na dwa pytania: „nauka dla kogo?” i „nauka po co?”. Odpowiedź na pierwsze pytanie po-
zwala wydzielić naukę adresowaną do publiczności ściśle naukowej (akademickiej) oraz 
pozanaukowej (pozaakademickiej). Natomiast na drugie — na naukę przynoszącą wiedzę 
instrumentalną, pozwalającą rozwiązywać „techniczne” problemy nauki akademickiej i po-
zaakademickiej, oraz na wiedzę refleksywną, zorientowaną na wartości. Skrzyżowanie tych 
podziałów przynosi cztery typy idealne: naukę akademicką i krytyczną (ograniczone do 
świata ściśle naukowego, akademickiego) oraz naukę stosowaną (praktyczną) i publiczną 
(zwrócone do publiczności pozaakademickiej), por. Burawoy 2009.

3.2. W ramach lingwistyki akademickiej można wyróżnić w perspektywie długiego trwania 
kilka nurtów, które niekoniecznie muszą występować rozłącznie i sukcesywnie, choć zwy-
kle w określonych okresach jeden z nich dominuje, przeważając nad innymi. W swoich dal-
szych rozważaniach skupię się na tych nurtach, nie schodząc na poziom paradygmatyczny 
(zob. charakterystykę paradygmatów lingwistycznych ostatnio m.in. w Stalmaszczyk 2006, 
2008, 2010, 2011). Wyróżniam trzy główne nurty:

●  systemowy, skupiający uwagę na budowie języka;
● funkcjonalny, zajmujący się jego funkcjonowaniem;
● historyczny, badający genezę i dzieje języka (języków).

Nurt systemowy w nowszych dziejach lingwistyki dość zdecydowanie domino-
wał w wieku XIX (lingwistyka historyczno-porównawcza) i przez większą część wieku  
XX (strukturalizm i generatywizm). Badania w tym nurcie dalej są rozwijane. Oprócz za-
gadnień starych podejmuje się nowe. Bada się zjawiska uważane wcześniej za nienależące 
do lingwistyki, bo niepoznawalne z racji niedostatecznej obserwowalności i formalizowal-
ności. Doskonali się stare i stwarza nowe metody. Zaciera się opozycja między orientacjami 
mentalistyczną a behawiorystyczną, co widać m.in. w rozwoju kognitywizmu.

Nurt funkcjonalny istniał w językoznawstwie od zawsze. Na plan pierwszy zaczął się 
wysuwać od lat 70. XX wieku, co nie pozostawało bez związku ze zwrotem językowym. 
Zwrot ów poruszył lingwistykę w momencie szczególnym — gdy jej rozwój w nurcie sys-
temowym doprowadził do zajęcia się tekstem. Lingwistyka długo tekstu nie dostrzegała, 
traktując zdanie jako graniczną jednostkę językową. W latach 70. nauka o tekście przeszła 
szybką ewolucję od gramatyki tekstu do dyskursologii, od traktowania tekstu jako całkowi-
cie zamkniętego linearnego ciągu zdań do — w skrajnych ujęciach — prawie całkowitego 
rozmycia jego granic w polu tekstualności/dyskursywności.
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Jednak istota zwrotu lingwistycznego lat 70. polega na tym, że dominującą pozycję 
zaczął zajmować nowy funkcjonalizm, w którym uwaga skupiona dotąd na funkcjonowa-
niu jednostek językowych w systemie i w użyciu przenosi się na mówiącego człowieka. 
Rzeczywistość językowa, realny byt językowy to nie język oderwany od człowieka, lecz 
człowiek jako nosiciel językowego myślenia i zachowania. Przedmiotem językoznaw-
stwa staje się zatem komunikacyjnojęzykowe współdziałanie (interakcje) ludzi.

Zwrot językowy przyczynił się więc do zwrotu lingwistycznego, otworzenia lingwi-
styki (por. określenie językoznawstwo otwarte) oraz zainteresowania językiem wielu dys-
cyplin i to nie tylko nauk humanistycznych i społecznych. Wzrasta liczba nauk o języku 
oraz „subdyscyplin” lingwistyki wydzielanych ze względu nie tylko na przedmiot, ale 
także na metody i kierunki interpretacji. Stawia to na porządku dnia problem integracji 
rozproszonej wiedzy o języku, a także zagadnienie granic i tożsamości lingwistyki, jej 
autonomii.

Presja na integrację wiedzy o języku dostarczanej przez wyspecjalizowane nauki 
i subdyscypliny oraz paradygmaty obecna jest w samej nauce oraz płynie spoza niej.  
Od dawna ceni się interdyscyplinarność, która z poziomu eklektycznych wzajemnych 
zapożyczeń (zob. ich wydrwienie Sokal, Bricmont 2000) przechodzi na poziomy wyż-
sze, tj. na poziom teorii budowanej w danej dyscyplinie z wykorzystaniem innych 
dyscyplin oraz na poziom współudziału różnych dyscyplin w budowie wspólnej teorii 
(transdyscyplinarność). Od ćwierćwiecza holizm w nauce spore nadzieje wiąże z na-
uką o złożoności, która ma pomóc przezwyciężyć ograniczenia dominującego w nauce 
redukcjonizmu.

Nauka o złożoności nawiązuje do ogólnej teorii systemów, teorii chaosu i teorii sie-
ci. Ogląda świat głównie przez pryzmat otwartych systemów nielinearnych, które cechuje 
m.in. niesprowadzalność całości do sumy składników (emergencja), zdolność samoorga-
nizacji i adaptacji w otwartej wymianie ze środowiskiem, niestabilność i fluktuacja (zob. 
m.in. Coveney, Highfield 1997 i Mainzer 2007). W rezultacie zachowują się one w bardzo 
różny i trudny do przewidzenia sposób. Nie można więc dać ich jednego, wyczerpującego, 
skończonego opisu. Ujęcia analityczno-statyczne i nawet analityczno-dynamiczne trzeba 
by zastąpić ujęciami syntetyczno-dynamicznymi.

Pozwalałoby to lingwistyce XXI wieku tworzyć wiedzę, w której byłoby miejsce na 
domysły i przypuszczenia oraz na przewidywania czegoś jeszcze niedostrzegalnego. Takie 
spojrzenie na świat i rzeczywistość językową może stanowić podstawę dla integracji całego 
przyszłego doświadczenia, które podsuwa nowe idee i pojęcia.

Problem granic i tożsamości lingwistyki stał się aktualny jako pochodny wobec pod-
ważania fundamentów, superstandardów nauki nowożytnej (jej ideału). W tej sytuacji 
trudno nie oczekiwać rewizji nadbudowy — standardów dyscyplinowych. Jak rozumieć 
dziś termin dyscyplina? Czy jako rzeczywistą i/lub wyobrażoną wspólnotę wartości, 
praktyk badawczych, wiedzy oraz symboliki grupowej solidarności (zob. Bourdieu 1984, 
Hyland 2012)?

Na czym dziś miałoby polegać bycie lingwistą? Na to pytanie szukają prywatnej 
odpowiedzi sami badacze oraz niezbyt intensywnie lingwistyka krytyczna (metaling- 
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wistyka), por. Żmigrodzki 2006. W konsekwencji trudno dziś mówić o jednym profesjo-
nalizmie dyscyplinarnym. Brak jest projektu zgeneralizowanego językoznawstwa. Jeśli już 
dyskutuje się nad problemami metalingwistycznymi, to raczej w ograniczonych kręgach, 
z których każdy po swojemu profiluje swój przedmiot, metody jego badania i konstruuje 
wiedzę. W praktyce badacze zachowują się różnie. Jedni bronią status quo, czyli programu 
scjentystycznego i/lub paradygmatycznego myślenia nauki normalnej. Inni zachowują się 
według formuły: chaos — regres — idea, tj. wycofują się z dotychczasowego paradygmatu, 
szukając nowych pojęć i idei dla nowych teorii.

3.3. Zmiany w aurze intelektualnej, które wiążą się z kryzysem tradycyjnie pojmowanej 
racjonalności, przyczyniły się do zmiany priorytetów w postrzeganiu nauki. O ile po lata 
80. XX wieku oczekiwano od niej przede wszystkim odkrywania rzeczywistości, to w cza-
sach najnowszych najważniejsze stało się zastosowanie wiedzy. Przekłada się to na sposób 
zarządzania nauką — księgowość staje się królową nauk. Uniwersytety przekształca się 
w placówki edukacji zawodowej. Tej tendencji ulega też lingwistyka. Aby dotrzymać kroku 
współczesnym wymogom stawianym nauce, mocno rozwija swoją składową zorientowaną 
na publiczność pozaakademicką. Da się w niej wyróżnić odpowiadającą na różnorodne kon-
kretne potrzeby klientów lingwistykę praktyczną oraz bardziej „bezinteresowną”, skierowa-
ną na wartości wyższe — lingwistykę publiczną. Obie mają swoje dawne i długie tradycje 
oraz osiągnięcia (zob. m.in. Grucza 2007 i Grucza, Wiśniewski 2005). Obie powinny się kie-
rować jako wartością nadrzędną dobrem ludzi; być służebne, lecz nie usłużne i służalcze.

Chcę tu zwrócić uwagę na lingwistykę publiczną. Nie należałoby jej ograniczać do 
tradycyjnej popularyzacji lingwistyki, która zresztą zmienia swoją postać pod wpływem 
rozwoju nowych technologii komunikacyjnych (internet) oraz dominującej w kulturze pop-
kultury. Popularyzacja oferuje przekazy „z góry” (ekspert) dość jednostronnie kierowane 
do laików, realizując funkcję światopoglądotwórczą, a więc nie jest nastawiona na utylitar-
ne zaspokojenie praktycznych potrzeb. Natomiast lingwistyka publiczna z prawdziwego 
zdarzenia współkreuje debaty publiczne na ważne tematy z udziałem równorzędnych part-
nerów (publiczności), w tym lingwistów. Wchodzi w te debaty, kształtujące opinię publicz-
ną, wnosząc racjonalne argumenty (zob. Habermas 2005 i 2007).

4. Uwagi końcowe

Współczesna rzeczywistość językowa jest inna od tej z XIX i XX wieku. Wymaga też inne-
go podejścia poznawczego, innych, nowych kategorii i modeli, a także nowych rozwiązań 
edukacyjnych i praktycznych. Uświadamiamy sobie bowiem, że do cech ontycznych świata 
ludzkiego należą: zmienność (procesualność, historyczność); kontekstowość — życie toczy 
się w szerokim kontakcie, relacjach (interakcjach) między różnymi jego elementami; pod-
miotowość — każde zjawisko społeczne jest dziełem kogoś; refleksywność — świadomość 
stanowi wyznacznik zjawisk i procesów. Pociąga to za sobą zmianę perspektywy, wizji 
świata — od samoregulującego się systemu społecznego (społeczeństwo jako byt zobiek-
tywizowany) do wizji zdarzeniowo-procesualnej, świata płynnego i przeżywanego przez
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podmioty działające, od nauki „starej” (naiwny realizm, redukcjonizm, determinizm) do na-
uki „nowej”, która wychodzi poza uproszczenia i wyizolowane modele oraz próbuje odkry-
wać całą złożoność świata.

Lingwistyka stanowi integralną część kultury, w tym węziej — życia naukowego. 
Jej rozwój posiada własny rytm, ale ten zależy od pulsu całej kultury i nauki. Ostat-
nie dziesięciolecia przyniosły mocny wzrost zainteresowania językiem w filozofii oraz 
w szczegółowych naukach humanistycznych i społecznych, ale też medycznych i tech-
nicznych. Doszło do radykalnego poszerzenia przestrzeni lingwistycznej, jej „otwarcia”, 
zwłaszcza w lingwistyce akademickiej i stosowanej. Nasuwa się pytanie, czy nie grozi to 
lingwistyce dezintegracją, rozpłynięciem się. Lingwistyka krytyczna (metalingwistyka), 
śledząc aurę intelektualną oraz sytuację poznawczą w samej lingwistyce, powinna roz-
ważyć m.in. problemy:

●  jak będzie się rozwijać nauka w bliższym i dalszym czasie (da się ten rozwój prze-
widzieć, czy też przybierze on całkowicie nieoczekiwany charakter);

●  jak postrzegać pluralizm w nauce (izolacjonizm różnych podejść, pragmatyczny 
eklektyzm czy komplementarność pozwalająca na tworzenie teorii ontologicznych 
i epistemologicznych wyjaśniających różnorodność);

●  czy możliwa jest jednolita perspektywa badawcza, zakładająca integrację różnych 
podejść lingwistycznych oraz uzgodnienia z wiedzą dostarczaną przez inne dyscy-
pliny, czyli budowa teorii o dużym zasięgu;

●  czy nadzieje związane z nauką o złożoności nie są przesadzone (emergencja, zwią-
zana z tendencjami antyredukcjonistycznymi, m.in. z witalizmem i holizmem, nie 
jest ideą nową).

Lingwistyka nie rozstrzygnęła kwestii widzenia własnego powołania. Czy ma przede 
wszystkim poznawać język w jego abstrakcyjnym systemie, czy też ma być również nauką 
o człowieku zanurzonym w środowisku biologicznym i społeczno-kulturowym oraz o jego 
życiu językowym jako ważnej stronie rzeczywistości ludzkiej, a w ten sposób uczestniczyć 
w kształtowaniu życia społeczno-kulturowego?
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SUMMARY

The Main Developmental Currents Of Linguistics

The intellectual atmosphere in contemporary linguistics is dependent on the all-scientific atmosphere, 
including that of the linguistic turn language expression. It is this aura that is decisive as regards the 
character and mutual relations of the main developmental currents, being isolated in the perspective 
of their long-term existence (systemic, functional, historical and applied), and also decides about the 
shape of dominating paradigms.


