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O przedmiotach językoznawstwa

Na pytanie o przedmiot językoznawstwa odpowiedź wydaje się oczywista. Językoznawstwo 
bada język, robi to oczywiście z różnych punktów widzenia. Z tego zapewne powodu niektó-
rzy odbiorcy tego tekstu już po przeczytaniu samego tytułu mogli założyć, że rzecz będzie 
o różnych punktach widzenia, tj. przedmiotach formalnych językoznawstwa. Aczkolwiek 
prześledzenie różnych punktów widzenia jest niezwykle interesujące i warte zastanowienia, 
w artykule jest jednak mowa o różnych przedmiotach materialnych językoznawstwa.

Nie będę też się zastanawiał na tym, że do obszaru, który umownie określamy termi-
nem językoznawstwo, należy wiedza o języku naturalnym, ale też wiedza z zakresu me-
tajęzykoznawstwa, metodologii językoznawstwa czy filozofii językoznawstwa. Można by 
zatem powiedzieć, że w ramach językoznawstwa da się z łatwością wyróżnić prace, w któ-
rych przedmiotem jest język, i prace, w których przedmiotem jest językoznawstwo. Roz-
ważania jednak na temat warsztatu danej dyscypliny we współczesnej nauce są przecież 
sprawą naturalną, w ostatnich latach powstało w ramach językoznawstwa wiele tekstów 
traktujących o sposobach uprawiania językoznawstwa.

Artykuł ten ma charakter metodologiczny, nie będę jednak wchodził na poziom meta-
językoznawstwa (może sporadycznie, bo tekst ten nawiązuje do artykułu Daniela Słapka, 
który został umieszczony w tym tomie), tzn. nie będę oglądał różnych prac, których przed-
miotem jest językoznawstwo, lecz zajmę się rozumieniem języka w dzisiejszych pracach 
językoznawczych. Z góry jakby założyłem, że język jest w nich na tyle różnie rozumiany, 
iż można mówić o odmiennych przedmiotach językoznawstwa. Różnice te wydają się przy 
tym fundamentalne i wiążą się ściśle ze sposobem prowadzenia badań i ich metodologią 
oraz filozofią. 

Jest ta sytuacja przy tym bardzo dziwna, ponieważ olbrzymia większość badaczy ak-
ceptuje strukturalistyczną definicję języka jako systemu znakowego. Preferowany jednak 
przez niektórych z nich sposób badania języka jest niewspółmierny z przyjmowaną aprio- 
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rycznie definicją. Możemy zatem wnosić, że sama definicja nie determinuje ani sposobu 
prowadzonych przez nich badań, ani wizji przedmiotu językoznawstwa. Przyjmuję przy 
tym, że definicja nie wyznacza statusu ontologicznego przedmiotu ich dociekań nauko-
wych, jest tylko pewną konstrukcją — nazwijmy to — kulturową, niemającą przełożenia 
na sam warsztat badawczy. 

W dalszych partiach tego wywodu omawiam dociekania językoznawcze stosunkowo 
nowej i — od razu dodajmy — niejednorodnej grupy oraz zastanawiam się nad statusem 
ontologicznym ich przedmiotu (przedmiotów) badań. Zanim jednak do tego przejdę, wypa-
da zastanowić się krótko nad statusem ontologicznym przedmiotu językoznawstwa przyj-
mowanego przez tę bardziej tradycyjną grupę. 

Z dotychczasowego wywodu wynika, że ta bardziej osadzona w tradycji grupa bada-
czy nie tylko akceptuje definicję języka jako systemu znakowego, ale też takie jego ujęcie 
wpływa na sposób uprawiania językoznawstwa. Jest bowiem w tym ujęciu językoznaw-
stwo nauką spekulatywną, która bada przedmiot abstrakcyjny. 

Wychodząc od ontologii Karla Poppera, który zakłada istnienie trzech sfer nazwanych 
przez niego obrazowo światami, przedmiot tak pojmowanego językoznawstwa mieści się 
w świecie numer dwa. Pierwszy świat Poppera to świat zewnętrzny, drugi świat Poppera to 
świat wewnętrzny, a trzeci świat Poppera to świat wytworów ludzkiej myśli. Umieszczenie 
języka w świecie numer dwa może budzić pewne wątpliwości — przede wszystkim taką, 
czy sam Popper język umieściłby w tym świecie (por. Słapek, w tym tomie).

Wydaje mi się, że ci spośród językoznawców, którzy akceptują strukturalistyczną za-
sadę oddzielania systemu od tekstu, postrzegają język jako element świata wewnętrznego 
człowieka. Różne są, oczywiście, metody rekonstruowania tego systemu; jedni bardziej 
są nastawieni na wykorzystanie intuicji nosiciela języka na temat zbioru zdań, które ów 
system jest w stanie produkować, inni śledzą bardziej empiryczne wytwory powstałe dzięki 
językowi i stosują narzędzia odkrywające system. Najczęściej stosuje się metody mieszane. 
Pisałem o tym szczegółowo dwadzieścia lat temu w książce pt. „Językoznawstwo racjo-
nalne”. Nawet badacze, którzy wyraźnie deklarują, że interesują ich wyłącznie teksty, np. 
historycy języka, w istocie rekonstruują i uzgadniają ze sobą na podstawie pewnej grupy 
tekstów system, a następnie nowe teksty analizują, mając ten zrekonstruowany system cały 
czas na uwadze. Gdyby tak nie było, w wykonywanych przez nich edycjach tekstów nowo 
odkrytych lub nowych edycjach tekstów wcześniej znanych nie byłoby miejsca na kwalifi-
katory sugerujące popełnienie błędu przez kopistę.

Nie wdając się w analizowanie szczegółów, można powiedzieć, że to, co łączy wszyst-
kich badaczy z tej grupy, to jawne lub niejawne zaakceptowanie w językoznawstwie zasady 
redukcji teoriopoznawczej dotyczącej przedmiotu badań. Język jest pewnego rodzaju two-
rem niepoddającym się precyzyjnej weryfikacji empirycznej. Przyjmuje się, że w czasie wy-
konania czynności językowych, tj. w procesie tworzenia tekstów, człowiek jest ograniczony  
m.in. ułomnością swojej pamięci. Popełnia więc wiele błędów, które nie mogą przecież 
rzutować na kształt rekonstruowanego przez badacza modelu systemu językowego. Dla-
tego przyjmuje się, że na mocy intuicji językowej badacz przeprowadza selekcję danych 
empirycznych. Bierze pod uwagę tylko te, które uważa za dopuszczalne. 
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Powstaje przy tym wiele problemów i sytuacji wątpliwych. Nie wydaje się celowe ich 
omawianie w tym miejscu. Należy bowiem przede wszystkim przyjrzeć się tym badaczom, 
którzy takiego idealizacyjnego i redukcjonistycznego jednocześnie języka nie chcą uznać za 
przedmiot językoznawstwa. Językoznawstwo, którego przedmiotem jest abstrakcyjny język 
(a więc składnik świata numer dwa), określają mianem językoznawstwa racjonalnego (czy 
racjonalistycznego), sami zaś proponują językoznawstwo empiryczne tworzone na wzór nauk 
przyrodniczych. To nowe podejście bez wątpienia nawiązuje do językoznawstwa dystrybu-
cyjnego, które zakładało, że możliwe jest znalezienie procedur odkrywania reguł w trakcie 
analizy tekstów empirycznych. Współcześnie badacz ma do dyspozycji nieograniczony w za-
sadzie dostęp do zdygitalizowanych korpusów tekstowych, w związku z tym nie ma powo-
dów, by takie korpusy nie stały się przedmiotem refleksji językoznawczej.

Tradycyjne językoznawstwo też — oczywiście — wykorzystywało dane empiryczne. 
Te jednak dane były jakby służebne w stosunku do celu nadrzędnego, tj. odkrywania i pro-
ponowania modelu systemu językowego jako składnika świata numer dwa. Nawet stylisty-
ka, tekstologia i dyskursologia miały w założeniach swych pogląd, że jakość strukturalna 
tekstu zależy od wyboru elementów z abstrakcyjnego systemu. Przedmiotem badań tych 
dziedzin był zatem tekst, ale punktem wyjścia było przekonanie o kompetencji komunika-
cyjnej nosiciela języka naturalnego, który zna reguły tworzenia tekstów. Dlatego te dziedzi-
ny nie postulowały odejścia w językoznawstwie od badań abstrakcyjnego przedmiotu. 

Sytuacja zmieniła się radykalnie z chwilą podjęcia na szeroką skalę badań korpuso-
wych. Powstało wtedy językoznawstwo korpusowe, które w swych manifestach metodolo-
gicznych postuluje często prowadzenie badań nad rzeczywistymi wyrażeniami języka na-
turalnego w duchu nauk przyrodniczych. Argumenty przemawiające za selekcjonowaniem 
danych tekstowych, a więc czynnością, która w efekcie prowadzi do idealizacji systemu 
językowego, dzięki olbrzymim korpusom można bardzo poważnie osłabić, przyjmując, że 
błędy wynikające z ułomności wykonania językowego są w zasadzie bardzo jednostkowe 
i nie mają większego wpływu na proces wykrywania regularności w korpusie. 

Istnieje — oczywiście — duża grupa językoznawców, którzy wykorzystują dane 
korpusowe do weryfikacji lub falsyfikacji wcześniejszych hipotez powstałych na gruncie 
językoznawstwa racjonalnego. Spora jednak grupa badaczy wypracowuje dla badań kor-
pusowych nowe narzędzia analityczne, by — jak już powiedziałem wcześniej — włączyć 
językoznawstwo korpusowe w obręb nauk przyrodniczych. 

Badacze ci, nawet jeśli skłonni są przyjąć tradycyjne rozumienie języka jako abstrakcyj-
nego systemu, w swojej praktyce lingwistycznej badają obiekt o odmiennym statusie onto-
logicznym. Stawiam przy tym tezę, że przedmiotem językoznawstwa tej grupy badaczy jest 
wyłącznie zbiór tekstów, który umieszczam — niezależnie od woli twórcy — w Popperow-
skim świecie numer trzy. Fakt, że tekstami rządzą pewne reguły, które trudno powiązać z abs-
trakcyjnym systemem, zauważono już dawno. Wystarczy przypomnieć słynne statystyczne 
prawo Zipfa, który wykazał, że iloczyn numeru rangowego i ilości wystąpień jakiegoś ele-
mentu jest liczbą stałą. Prawo to jednak nie zmieniło podejścia badaczy do przedmiotu języ-
koznawstwa. Dzięki wszakże nowym narzędziom dużo bardziej efektywnie można wyszuki-
wać korelacji tekstowych. Krok po kroku zatem korpus sam w sobie staje się obiektem badań. 
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W korpusologicznej książce o diatezie Rafał Górski (por. Górski 2008) zastanawia 
się m.in. nad tekstową realizacją diatezy biernej. Czytelnik znajdzie tam wiele nieocze-
kiwanych korelacji. Okazuje się, że w wypadku czasowników niedokonanych 89 procent 
konstrukcji jest w czasie teraźniejszym, 10 procent w przeszłym, a tylko 1 procent w przy-
szłym. Te dysproporcje są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Trudno tu też o przypadek, 
skoro wyliczenia bazują na ogromnym korpusie tekstowym.

Jeśli zaczniemy obserwować inne relacje pomiędzy elementami korpusu, zwrócimy 
zapewne uwagę na wiele takich, które w dotychczasowym badaniu języka zupełnie nie 
były zauważane. Po prostu nie zadawano sobie trudu ich poszukiwania, bo nie odgrywały 
one żadnej roli w procesie budowania modeli systemu. Dla badaczy korpusów te nowe ko-
relacje świadczą na korzyść badań naśladujących nauki przyrodnicze. Zatem przedmiotem 
obserwacji i analizy jest dla nich uniwersum tekstowe, które umieszczam w Popperowskim 
świecie numer trzy. 

Podobnie przedmiot językoznawstwa postrzegają ci badacze, którzy rekonstruują tzw. 
językowy obraz świata. Wprawdzie ich deklaracje nawet nie współbrzmią z deklaracjami 
korpusologów, więcej — w deklaracjach badaczy językowego obrazu świata jest eksplicyt-
ne odwołanie się do języka pojmowanego jako pewna idealizacja (pisałem o tym w osob-
nym artykule zatytułowanym „Lingwistyczny obraz świata”, por. Bobrowski 2010). Kiedy 
jednak przyjrzymy się procedurom badawczym przez nich stosowanym, zastanowimy się 
nad istotą owoców tych procedur i w końcu postawimy sobie pytanie, kto jest nosicielem 
zrekonstruowanego przez nich obrazu świata, dojdziemy do wniosku, że pytanie to jest 
pozbawione sensu. Bo przecież badacze ci nie zamierzają dokonywać żadnej rekonstrukcji 
systemu. Ich celem jest zarejestrowanie pewnych połączeń tekstowych i następnie ułożenie 
ich w odpowiedniej kolejności. To ta kolejność połączeń tworzy pewien obraz konkret-
nego elementu rzeczywistości, np. dębu, słońca, kota czy konia. Zatem przedmiotem ich 
rekonstrukcji nie jest obraz elementu rzeczywistości należący do świata numer dwa, ale 
obraz wyłaniający się z zasobów tekstowych, które są przedmiotem ich eksploracji. Bada-
czy tych, a także językoznawców analizujących korpusy można porównać do archiwistów, 
którzy selekcjonują i układają zgodnie z pewnymi przyjętymi kryteriami materiały będące 
w posiadaniu archiwum. Z tego pewnie powodu niektórzy badacze mówią nie o języko-
wym, ale o tekstowym obrazie świata. 

Obserwując dzisiejsze prace należące do obszaru, który określamy mianem językoznaw-
stwo, natrafimy na inny jeszcze przedmiot będący podstawą późniejszej refleksji. Przedmio-
tem tym są opisy języka wytworzone w językoznawstwie, które opisuje języknależący do 
świata numer dwa, a więc proponuje modele, czyli przybliżone obrazy tak pojmowanego 
języka. Istnieje pewna grupa badaczy, która zastanawia się nad jakością tych modeli i propo-
nuje ich wartościowanie i uzasadnienie filozoficzne. Sam też takie czynności często staram 
się podejmować. Jak już napisałem na początku, przedmiot metalingwistyki nie jest przed-
miotem naszych dzisiejszych rozważań. Jest jednak pewna grupa badaczy, dla których opisy 
języka nie są powodem do refleksji metodologicznej, ale punktem wyjścia do dalszych roz-
ważań na temat języka i jego społecznego funkcjonowania. Przedmiotem zatem ich refleksji 
nad językiem jest model języka utożsamianyz językiem. Przedmiot taki umiejscowić trzeba
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w świecie numer trzy, bo przecież opisy języka są rezultatami dociekań intelektualnych i tu 
bez wątpienia zgadza się ze mną Daniel Słapek. 

Modele języka jako wytwory ludzkiego intelektu należące do Popperowskiego świata 
numer trzy są podstawą refleksji m.in. tych językoznawców, którzy zajmują się tzw. kulturą 
języka. We wspomnianym już językoznawstwie racjonalnym pokazywałem, w jaki spo-
sób sądy poprawnościowe mogłyby się zmienić, gdyby podstawą rozważań językoznawcy 
formułującego takie sądy stał się inny model języka. Podobny zabieg całkiem niedawno 
przeprowadziłem w stosunku do sądów tworzonych w ramach tzw. językoznawstwa gen-
derowego, które szuka w języku przejawów nierównego traktowania ludzi ze względu na 
płeć, ale — co jest w świetle tych rozważań oczywiste — sądy swoje formułuje na podsta-
wie obserwacji wybranego modelu języka. Trzeba przy tym od razu dodać, że rozważania 
takie zyskują olbrzymi oddźwięk medialny.

W swoim artykule genderowym (por. Bobrowski 2012) pokazywałem, co by się stało, 
gdyby badacze należący do tej grupy nie bazowali na dość nieporadnym modelu języka, 
w którym wyróżnia się jedną jednostkę leksykalną psycholog i przyjmuje jednocześnie, że 
jeżeli jest mowa o mężczyźnie lub o abstrakcyjnym zawodzie, używa się form fleksyjnych 
z deklinacji męskiej (psychologa, psychologiem), natomiast jeśli mowa jest o kobiecie, uży-
wa się jedynie jednej formy mianownikowej, dodając niekiedy przed nią ciąg pani. Wy-
chodząc z założenia, że seksizm może przejawiać się w systemie językowym m.in. poprzez 
asymetrię (tj. stosowanie formy męskiej zarówno do określania mężczyzn, jak i jako formy 
gatunkowej, por. Goddard i Patterson 2000) niektórzy autorzy uznali, że skutecznym roz-
wiązaniem byłoby wprowadzanie do obiegu form typu psycholożka, prezeska. Z genderowe-
go punktu widzenia będzie więc znacznie lepiej, jeśli ożywimy mechanizmy słowotwórcze 
języka i upowszechnimy zasadę relacji słowotwórczej widoczną w parze aktor : aktorka.

Jeżeli jednak przyjmiemy założenia słowotwórstwa synchronicznego wyłożone-
go m.in. w żółtej „Morfologii”, por. Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., red. 
(1985), to z łatwością odnajdziemy w nim, że w relacji pomiędzy jednostką psycholog 
i jednostką psycholożka podstawą słowotwórczą jest psycholog, a derywatem jest psy-
cholożka, utworzonym dzięki sufiksalnemu formantowi –ka. Ale też powinniśmy przyjąć 
w ramach tego modelu, że psycholog, odnoszący się do psychologa płci żeńskiej to nie 
forma, ale osobna jednostka leksykalna. Wydzielamy w ten sposób w języku dwie jednostki 
leksykalne identycznie brzmiące. Jedna jednostka, nazwijmy ją PSYCHOLOG1, zawie-
ra wśród swoich form m.in. ciąg psychologa, psychologowi. Druga jednostka, PSYCHO-
LOG2, też zawiera w sobie formy przypadkowe, z tym że wszystkie formy są identyczne 
(synkretyczne). Konstatujemy zatem, że pomiędzy PSYCHOLOG1 a PSYCHOLOG2 za-
chodzi relacja słowotwórcza zwana derywacją paradygmatyczną. Różnią się bowiem od 
siebie obie jednostki przynależnością do odmiennych paradygmatów fleksyjnych, czyli 
różnych wzorców odmiany. Jeżeli zatem za podstawę naszych dalszych dociekań gende-
rowych posłuży taki model języka, wówczas wnioskowanie będzie w znacznym stopniu 
różniło się od wnioskowania, które wcześniej naszkicowałem.

W referacie, który przygotowuję na kolejną konferencję genderową (por. Bobrowski, 
w druku), komentuję rozpowszechnione wśród badaczy z tej grupy przekonanie, że język
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polski z punktu widzenia rodzaju gramatycznego bardzo dyskryminuje osoby płci żeń-
skiej, bo rzeczowniki do nich się odnoszące mają rodzaj gramatyczny taki jak rzeczowniki 
nazywające zwierzęta czy rzeczy; ten zaś rodzaj (tzw. niemęskoosobowy) wyraźnie stoi 
w opozycji do rodzaju męskoosobowego, który jest cechą — jak sama nazwa wskazuje  
— rzeczowników odnoszących się do osób płci żeńskiej. Tutaj też rozważanie nie bazuje 
na języku polskim bezpośrednio, ale na jednym w jego modeli. Jeśli wszakże spojrzymy 
na tę samą kwestię z punktu widzenia innych modeli, w których stosuje się odmienne kon-
cepcje ujmowania rodzaju gramatycznego, przekonanie o dyskryminacji osób płci żeńskiej 
ulegnie poważnemu osłabieniu.

Pora na podsumowanie. W wystąpieniu tym odróżniłem trzy przedmioty lingwistyki: 
będący pewną idealizacją przedmiot, który należy do wewnętrznego świata numer dwa, 
przedmiot empiryczny będący zbiorem rzeczywistych produktów języka i przedmiot będą-
cy efektem badań przedmiotu pierwszego. Dwa ostatnie przedmioty mieszczą się w obrębie 
świata numer trzy. Karl Popper mówi o wzajemnym oddziaływaniu świata numer dwa i świa-
ta numer trzy. Niestety, na obecnym etapie rozwoju językoznawstwa relacje pomiędzy usta-
leniami tych badaczy, którzy opisują język ze świata numer dwa i ustaleniami tych badaczy, 
którzy opisują język ze świata numer trzy, nie są przedmiotem refleksji metalingwistycznej.

Bibliografia

B o b r o w s k i  I., 2010, Lingwistyczny obraz świata, [w:] red. J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki  
i I. Piechnik, En qumete de sens. W poszukiwaniu znaczeń; Etudes dediees a Marcela Świąt-
kowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Kraków, s. 90–97.

B o b r o w s k i  I., 2012, Modele gramatyczne a równość płci. Problemy rzeczywiste i pozorne,  
[w:] red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Oblicza płci; Język — Kultura — Edukacja, 
Lublin, s. 13–21.

B o b r o w s k i  I. (w druku), Rodzaj gramatyczny w języku polskim i jego genderowe implikacje.
G o d a r t  A., P a t e r s o n  L . M ., 2000, Language and gender, London, New York. 
G ó r s k i  R . L . , 2008, Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Kraków.
G r z e g o r c z y k o w a  R., L a s k o w s k i  R., W r ó b e l  H., red., 1985, Gramatyka współczesnego  

języka polskiego. Morfologia, Warszawa.
P o p p e r  K., 1992, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa.

SUMMARY

On the objects of linguistics

In the present article I discuss three material objects of the contemporary linguistics: 1) language as 
an abstract mental system, 2) language as a collection of texts and 3) language as an abstract model of 
the mental system. The first object — in my opinion — is located in the Popperian world number two, 
while the second and the third ones belong to the Popperian world number three.


