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Językowy czy lingwistyczny obraz świata? Polemika z Ireneuszem 
Bobrowskim 

Refleksja nad polskim dyskursem lingwistycznym jest bodaj motywem przewodnim prac 
Ireneusza Bobrowskiego ostatniej dekady. Uprawia on przy tym nie tylko krytykę owe-
go dyskursu, czyli metalingwistykę w sensie proponowanym przez Piotra Żmigrodzkiego  
(por. Żmigrodzki 2006: 57), ale metalingwistykę sensu largo, tj. metodologię, historię i fi-
lozofię językoznawstwa — tę ostatnią ze szczególnym, zdaje się, umiłowaniem. Przyzna-
je się również Bobrowski do zrewidowania, przynajmniej w pewnych kwestiach, swoich 
poglądów na naukę, które najpełniej wyłożył w „Językoznawstwie racjonalnym” (1993). 
Na rewizję tę wpływ miała niewątpliwie filozofia Karla Poppera, do czego sam autor się 
przyznaje, określając się nawet mianem popperysty. Czy aby na pewno nim jest? 

W jednym ze swoich ostatnich artykułów zastanawia się Bobrowski nad statusem on-
tologicznym językowego obrazu świata w polskiej tradycji językoznawczej (Bobrowski 
2010a; na temat JOS zob. np. Tokarski 1995). W rozwiązaniu tego problemu przychodzi 
mu z pomocą (a jakże!) Karl Popper. Sytuując JOS w obszarze trzeciego świata Poppera, 
wysuwa Bobrowski tezę, że obraz ten nie jest językowy, ale językoznawczy, bo skonstru-
owany przez językoznawców (fragment odnoszący się do tego problemu przytaczam niżej). 
Spróbuję wykazać niespójność takiego postępowania. Muszę przy tym zaznaczyć, że prace 
Ireneusza Bobrowskiego wywarły wielki wpływ na moje osobiste przygody z językoznaw-
stwem. To właśnie jego wykłady i teksty rozbudziły we mnie zainteresowanie teorią Pop-
pera, którą odczytywałem przez pryzmat filozofii lingwistyki krakowskiego językoznawcy. 
Zanim jednak przejdę do zagadnień metalingwistycznych, dla porządku wywodu zacznę od 
krótkiej rekonstrukcji teorii trzech światów1.

1 Koncepcji trzech światów poświęca Popper uwagę w wielu tekstach. Podstawą mojej rekonstrukcji 
jest esej „Epistemologia bez podmiotu poznającego”, funkcjonujący jako rozdział „Wiedzy obiektywnej” 
(2002 [1972]; esej jest zredagowaną wersją wystąpienia autora na III Międzynarodowym Kongresie „Lo-
gika, Metodologia i Filozofia Nauki” w 1967 roku) oraz zbiór wykładów „Wiedza a zagadnienie ciała 
i umysłu” (1998 [1994]; wykłady wygłosił autor w roku 1969).
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Podstawą ontologii Poppera jest podział na trzy światy: świat pierwszy, czyli świat 
przedmiotów i stanów fizycznych, świat drugi, tj. świat stanów psychicznych, stanów świa-
domości i behawioralnych dyspozycji do działania, oraz świat trzeci, do którego należą wy-
twory ludzkich umysłów, takie jak rzeźby, obrazy, budowle, przede wszystkim zaś obiek-
tywne treści myślenia, systemy teoretyczne, problemy i sytuacje problemowe, argumenty 
krytyczne i stany dyskusji — te ostatnie zdaniem autora najważniejsze. 

Wszystkie trzy światy wchodzą w interakcje. Wzajemnie oddziaływają więc nie tylko 
świat fizyczny i mentalny, ale i świat umysłu z obiektywnym światem numer trzy (podsta-
wową funkcją drugiego świata jest tworzenie przedmiotów świata trzeciego oraz podlega-
nie ich oddziaływaniu na zasadzie sprzężenia zwrotnego), z kolei świat trzeci oddziaływa 
pośrednio na świat pierwszy, tj. świat fizyczny. Świat drugi pełni w tym miejscu rolę media-
tora (zob. np. Popper 2002: 195). By uświadomić sobie ową zależność, wystarczy pomyśleć 
o badaniach fizyków i ich wpływie na decyzję o budowie zderzacza hadronów czy — bar-
dziej przyziemnie — o wpływie teorii zjawisk elektrycznych na budowę elektrowni i sieci 
elektroenergetycznych.

Jak już wspomniałem, wśród mieszkańców trzeciego świata odnajdujemy obiektywne 
treści myślenia. Co to oznacza? Popper zapożyczył i rozwinął koncepcję Gottloba Fregego 
(por. Frege 1977 [1892]), wedle której myśl ma dwa znaczenia: myśl subiektywna to proces 
myślenia, dokonuje się w konkretnej chwili i może różnić się u poszczególnych osób; myśl 
w sensie obiektywnym to treść myśli, która jest „bezczasowa”, można się do niej „włączyć” 
i zrozumieć ją w dowolnym czasie. Podobnie wiedza, jako element świata trzeciego, jest 
publicznie dostępna i powstaje — przynajmniej z reguły — jako efekt rywalizacji teorii oraz 
krytycznej dyskusji; z kolei wiedza subiektywna składa się z naszych dyspozycji i ocze-
kiwań (wiedzieć, jak jeździć na rowerze, to w istocie wykazywać dyspozycje „do wyko-
nywania odpowiednich czynności w pewnych okolicznościach” (idem 1998: 26); w sensie 
subiektywnym wiedzieć to także być świadomym lub poinformowanym). Jak się później 
okaże, w teorii Poppera atrybuty „subiektywny” i „obiektywny” będzie można przypisać 
samemu językowi. 

Najważniejszą cechą trzeciego świata jest jego autonomia. Choć wiele elementów, 
które świat ten tworzą, to wynalazki człowieka, dużą jego część stanowią niezamierzone 
konsekwencje tych wynalazków. I tak dla przykładu, ilustruje Popper, ciąg liczb natural- 
nych jest wytworem człowieka, stwarza on jednak nowe, własne problemy, takie jak po-
dział liczb na parzyste i nieparzyste. Podobnie, znów bardziej przyziemnie, ścieżka zwie-
rząt może powstać tylko dlatego, że łatwiej jest zwierzętom korzystać z wcześniej utartego 
śladu — nie była zaplanowana, „jest ona niezamierzoną konsekwencją potrzeby łatwego 
i szybkiego przemieszczania się” (idem 2002: 152–153). Proces pojawiania się nowych 
problemów nieustannie wzbogaca trzeci świat i naszą wiedzę. 

By dowieść autonomicznej natury trzeciego świata, proponuje Popper dwa ekspery-
menty teoretyczne: w pierwszym dochodzi do zniszczenia maszyn i narzędzi wraz z całą 
naszą wiedzą subiektywną na ich temat; pozostają jednak biblioteki i nasza zdolność ucze-
nia się; w drugim wypadku dochodzi do zniszczenia zarówno maszyn oraz narzędzi, jak 
i bibliotek, w których zapisana została wiedza na ich temat; nasza zdolność uczenia się
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okazuje się wówczas bezużyteczna. W pierwszym wypadku będziemy w stanie odbudować 
straty, w drugim wypadku odbudowanie świata zajęłoby tysiące lat (ibidem: 140). „Autono-
mia trzeciego świata oraz sprzężenie zwrotne pomiędzy drugim a trzecim światem, a nawet 
pierwszym światem, to najistotniejsze fakty dotyczące rozwoju wiedzy” (ibidem: 155). 

Do czego posłużyła Ireneuszowi Bobrowskiemu zakreślona wyżej koncepcja trzech 
światów? 

W pracach o charakterze filozoficzno-językoznawczym rozważa Bobrowski, między 
innymi, kwestię prawdy w dyskursie lingwistycznym. Poświęcony temu zagadnieniu tekst 
— On truth of linguistic propositions (Bobrowski 2009) — przedstawia trzy ujęcia prawdzi-
wości sądów językoznawczych: 1) ujęcie korespondencyjne, uznające za prawdziwe sądy 
zgodne z rzeczywistością; 2) ujęcie koherentne, w którym dany sąd uznaje się za prawdziwy, 
jeżeli jest spójny z innymi sądami na tle pewnego systemu zdań (taka koncepcja zakłada, 
że pewne zdania mogą być prawdziwe lub nie w zależności od systemu zdań, który jest 
dla nich punktem odniesienia); 3) pragmatyczne ujęcie prawdy, w którym najważniejszą 
rolę odgrywa użyteczność sądów oraz konsensus naukowców, innymi słowy „prawdziwe 
jest to, co społeczność uczonych w danym momencie uznaje za prawdziwe” (ibidem: 11). 

Wyeliminowanie z językoznawstwa zdań należących do trzeciej kategorii byłoby 
szkodliwe i zubożyłoby szeroko rozumianą wiedzę językoznawczą. Do tej też grupy, jak 
twierdzi Bobrowski, należą sądy na temat językowego obrazu świata — nie spełniają one 
założeń korespondencyjnego czy nawet koherencyjnego ujęcia prawdy. 

Jest zatem JOS składnikiem lingwistycznej opowieści, głównie zaś opowieści pol-
skiej, bo — jak zauważa autor — w 12353-stronicowej „Encyclopedia of Language and 
Linguistics” brakuje haseł linguistic view of the world czy linguistic picture of the world 
(w polskim sensie tych terminów). Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrzyć 
choćby w wieloznaczności i nieostrości samego pojęcia, co powoduje „trudność zdefinio-
wania przedmiotu językoznawstwa, w którym to pojęcie odgrywać by miało pierwszo-
planową rolę” (2010a: 93). Niejasne są również cele i metody rekonstrukcji JOS. Tekst 
„Lingwistyczny obraz świata” ma być „filozoficznym uzasadnieniem tego rodzaju reflek-
sji nad językiem” oraz „rozwiązaniem przynajmniej części trudnych problemów natury 
metodologicznej” (ivi). 

Przyznać trzeba, że wykorzystanie do tego celu teorii trzech światów jest przedsię-
wzięciem nadzwyczaj błyskotliwym i udanym. Pojawia się jednak w interpretacji Bobrow-
skiego pewna istotna niekonsekwencja: zapożycza on Popperowski podział na trzy światy, 
choć nie podziela poglądów na rolę i miejsce języka, które wyczytujemy z pierwotnej teorii. 
W dalszej części artykułu spróbuję uzasadnić ten zarzut. Oto zaś fragment autorstwa Bo-
browskiego, który wzbudził moje wątpliwości:

W moim przekonaniu w dalszym ciągu podstawowym zadaniem językoznawcy jest skonstru-
owanie modelu języka, który jest elementem świata numer dwa. Język ten jest wszakże powią-
zany z tekstami kultury, które funkcjonują w świecie trzecim. Refleksja nad tym, jakie kon-
wencje komunikacyjne (dyskursy) wyczytać można z tego świata, nie może nie być udziałem
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językoznawców. W ramach tych dyskursów funkcjonują różne wizje świata ukształtowane 
m.in. za pomocą stałych zbitek słownych. Kiedy zatem językoznawca przegląda zasoby teks-
towe trzeciego świata, nie rekonstruuje językowego obrazu świata pierwszego, ale kataloguje 
świat trzeci. Można zatem najwyżej powiedzieć, że w katalogu tym zawarte są pewne sugestie 
na temat niektórych elementów pierwszego świata. Kiedy jednak lingwista ułoży te sugestie 
i przedstawi w postaci sugestywnego zestawu cech jakiegoś fragmentu rzeczywistości, tworzy 
on obraz świata — nie jest to wszakże obraz językowy, ale językoznawczy, tj. skonstruowany 
przez językoznawców. [Bobrowski 2010a: 96]

Warto w tym miejscu zatrzymać się nad ambiwalencją syntaktyczną zdania względne-
go, którym rozpoczyna się fragment. Zdanie to może odnosić się tutaj zarówno do „języ-
ka”, jak i „modelu języka”, zaś różne interpretacje mogłyby mieć poważne konsekwencje 
(jak łatwo zauważyć, przyświeca mi maksyma zaufania, którą formułuje Profesor w in-
nym tekście2). Moja interpretacja brzmi następująco: nie sądzę, by autor modele języka 
chciał umieścić w świecie drugim. Te wszak są wytworem człowieka (por. Apresjan 1971: 
105–131 [1966]), do tego wytworem teoretycznym, należą więc bez wątpienia do świata 
trzeciego. Przyjmuję, że w świecie drugim umieszcza Bobrowski sam język, co sprzeczne 
jest z ontologią Poppera. Zobaczmy dlaczego!

Filozofia języka, o ile w przypadku Poppera w ogóle można o takiej mówić, nie jest 
tematem przewodnim „Wiedzy obiektywnej”, gubiąc się niejako w gąszczu rozważań epi-
stemologicznych. Trudność w interpretacji roli języka, czyli w gruncie rzeczy w odnalezie-
niu świata właściwego językowi, jest konsekwencją dwuznacznego użycia samego terminu 
„język”, któremu Popper nie poświęca tak bacznej uwagi jak „myśli” czy „wiedzy”. (Filo-
zof przyznaje się przy tym wielokrotnie, że nie interesują go słowa i definicje, których woli 
używać instrumentalnie i intuicyjnie; swoją postawę nazywa antyesencjalizmem). Podob-
nie zresztą jak w przypadku wiedzy i myśli, językowi przypisane są dwa znaczenia: subiek-
tywne i obiektywne. By zauważyć tę dwuznaczność, warto zwrócić uwagę na fragmenty 
poświęcone funkcjom języka. 

Język ludzki, powiada Popper, dzieli ze zwierzętami funkcję samoekspresji — bo ko-
munikat informuje o stanie organizmu jego autora — i komunikacji (inaczej sygnalizacji), 
kiedy komunikat wywołuje reakcję u odbiorcy. Wyższe funkcje języka, właściwie tylko 
człowiekowi, to funkcja opisowa albo informacyjna (tej funkcji zawdzięczamy powstanie 
regulatywnej idei prawdy, tj. prawdy zgodnej z faktami; por. wyżej korespondencyjne uję-
cie prawdy) oraz funkcja krytyczna albo argumentacyjna, która umożliwia poddanie opisów 
krytyce3 (z punktu widzenia regulatywnej idei prawdy). Komunikaty łączą wymienione

2 Przypomnę: „jeśli już odczytałem i przeformułowałem na swój użytek czyjś pogląd i czuję, że 
z poglądem tym chcę polemizować, a z ogromną łatwością przychodzą mi do głowy zarzuty i argumenty 
przeciw temu poglądowi, powinienem raz jeszcze dokładnie sprawdzić, czy istotnie pogląd, który wła-
śnie przeformułowałem, jest identyczny z poglądem tego badacza, któremu pogląd ten chcę przypisać”  
(Bobrowski 2005: 16).

3 Bez języka opisowego nie powstałby trzeci świat ani żaden przedmiot krytycznej dyskusji.
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funkcje w taki sposób, że funkcji komunikacyjnej towarzyszy zawsze funkcja ekspresyj-
na, funkcji opisowej — funkcja komunikacyjna i ekspresyjna, zaś funkcji argumentacyjnej  
— wszystkie funkcje niżej w hierarchii usytułowane4. Wyższym funkcjom języka zawdzię-
czać mamy nasze człowieczeństwo i rozum, zaś krytyczność jest synonimem racjonalności 
(zob. np.: Popper 2002: 156).  

Dwuznaczność terminu „język”, którą chcę tutaj wykazać, odnajdziemy we fragmentach 
dotyczących relacji, jaka zachodzi między funkcjami języka a koncepcją trzech światów: 

Przez funkcje niższe rozumiem te funkcje, które opierają się wyłącznie na dyspozycjach i są 
wspólne językom ludzkim i zwierzęcym. Natomiast przez funkcje wyższe rozumiem swoiste dla 
człowieka funkcje, które stanowią podstawę świata 3. [Popper 1998: 116]

Jak pamiętamy, oczekiwania i dyspozycje to nasza wiedza subiektywna. Podobnie ję-
zyk! W sensie subiektywnym język to dyspozycja do opanowania „właściwego języka”, 
który jako byt autonomiczny (obiektywny), w Popperowskim tego słowa znaczeniu, należy 
do świata trzeciego. Nabycie wspomnianej umiejętności — umiejętności posługiwania się 
językiem opisowym i argumentacyjnym — jest podstawowym elementem definiującym na-
sze człowieczeństwo. (Zauważyć można podobieństwo języka subiektywnego do wrodzo-
nej kompetencji językowej Chomsky’ego). Język powstać mógł jako niezamierzone konse-
kwencje innych działań człowieka, jako reakcja na nieprzewidziane problemy. Swój rozwój 
zawdzięcza, jak wspomniana wcześniej zwierzęca ścieżka, użyteczności. Tak ścieżka jak 
język „nie były planowane lub zamierzone i przypuszczalnie nie było żadnej potrzeby ich 
istnienia, dopóki nie powstały” (idem 2002: 158).

[…] oczywiście żaden konkretny język nie jest dziedziczny: każdy język i każda gramatyka ma 
charakter tradycji. Ale popęd, potrzeba, cel oraz uzdolnienie czy też umiejętność niezbędna do 
opanowania gramatyki są dziedziczne: dziedziczymy wyłącznie predyspozycje — ale to dobry 
układ. [Popper 1998: 122 (1994)]

Nie ma wątpliwości, że właściwy językowi jest świat numer trzy5 (umiejscawiają w nim 
język również interpretatorzy Poppera; por. np. Magee 1998: 67 [1982]; Chmielewski 
2003). Język jest w konsekwencji bytem realnym, autonomicznym i obiektywnym, zaś 
przyjęcie tych założeń ma poważne konsekwencje dla metodologii językoznawstwa.

4 Podział na funkcje języka zapożycza Popper od Karla Bühlera. Koncepcje swojego nauczyciela psy-
chologii poszerza Popper o funkcję argumentacyjną, której w pierwotnej koncepcji brakuje (uwagi na temat 
kontaktów Poppera z Bühlerem odnajdziemy w autobiografii filozofa; 1997: 101 [1974]).

5 Jedna z możliwych interpretacji dopuszcza umiejscowienie języka na kilku płaszczyznach. Sam 
Popper uznaje wszak istnienie bytów, które funkcjonują w kilku światach jednocześnie (np. budowle 
Michała Anioła, które — jako przedmioty fizyczne oraz wytwory umysłu architekta — należą do świata 
pierwszego i trzeciego; Popper 1998: 15–16; w kwestii wielowymiarowej natury języka wypowiada się 
Popper również w: 2002: 197). Gdybyśmy zatem założyli, że język jest elementem, między innymi, 
świata drugiego, to filozofia języka Bobrowskiego w części pokryłaby się z filozofią Poppera (ale tylko 
w części!). Takie rozwiązanie nie wydaje się satysfakcjonujące, ponieważ nie daje odpowiedzi na pyta-
nie, który ze światów jest dla języka właściwy.
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Przeciwnik takiego podejścia powie zapewne, że nie można badać języka w oderwa-
niu od indywidualnych, twórczych zdolności człowieka. Odpowiedź moja brzmi nastę-
pująco: twórcze użycie języka oceniane jest zawsze na tle ugruntowanych przez tradycję 
struktur językowych. Nikt przecież nie powie, że użycie wyrazu „borsuk” w zdaniu „Jesteś 
fałszywy jak borsuk” jest twórcze — jest ono po prostu błędne. Jesteśmy w stanie ocenić, 
czy użycie jakiegoś wyrazu (wyrażenia) jest twórcze na podstawie możliwości interpre-
tacyjnych, jakie podsuwa nam — uwikłany w tradycję — kontekst wypowiedzi. Wciąż 
jeszcze uzasadnione jest pytanie: „Jakie są możliwości interpretacji komunikatu?”. Moż-
liwości te zawsze rozpatrywane są na tle tradycji językowej, w której komunikat powstał. 
Rzecz jasna, ewentualne nowe (twórcze) użycie wyrazu (wyrażenia) może stać się częścią 
Fregowskiego „wspólnego skarbu myśli” (por. Frege 1977: 65), pod warunkiem jednak, że 
zostanie ono poddane dyskusji i zakorzeni się w tradycję. 

Język jako element trzeciego świata to — jak sądzę — bardzo płodne heurystycznie 
ujęcie, które wytłumaczyć może wiele faktów językowych. Brak tu, niestety, miejsca na 
podjęcie tego tematu, wrócę zatem na koniec do filozofii językoznawstwa Ireneusza Bo-
browskiego. 

Zadaniem filozofii językoznawstwa jest „formułowanie sądów ogólniejszych, do-
tyczących samych założeń danej nauki, jak i jej związku z refleksją filozoficzną” (Bo-
browski 2010b: 9). Taki też cel przyświeca krakowskiemu językoznawcy, który tym ra-
zem poszukuje filozoficznego tła rozważań nad językowym obrazem świata. Tłem tym 
staje się dlań koncepcja trzech światów Karla Poppera. Niewłaściwe, w mojej ocenie, 
postępowanie autora „Lingwistycznego obrazu świata” polega na tym, że nakłada on na 
pluralistyczną ontologię Poppera własną interpretację języka — interpretację sprzeczną, 
dodajmy, z koncepcją, na którą się powołuje. Filozofia języka Bobrowskiego i filozofia 
języka Poppera są w dużej mierze nieprzystające. Przydawka „językowy”, której użycie 
kwestionuje Bobrowski, z punktu widzenia teorii trzech światów jest, zdaje się, jak naj-
bardziej trafna.

[…] wybór problemów zawsze dokonuje się na ogólnym tle problemów trzeciego świata. Owo 
tło składa się przynajmniej z języka, który w samej swej strukturze posługiwania się nim zawsze 
zawiera wiele teorii (jak podkreślał Benjamin Lee Whorf) oraz wiele innych założeń teoretycz-
nych, które przyjmuje się bezkrytycznie, przynajmniej tymczasowo. [Popper 2002: 205]

Być może językowe obrazy świata to właśnie tego rodzaju teorie, z których czer-
piemy według własnych potrzeb. Są to potencjalne znaczenia ukonstytuowane w świecie 
numer trzy. 

Winien jestem w tym miejscu jeszcze jedną uwagę: przyjmując teorię trzech światów 
Poppera, uznać należy, że cała działalność językoznawcza, zarówno refleksja dotycząca ję-
zyka, jak i ta, której obiektem zainteresowań jest szeroko pojęty dyskurs językoznawczy, to 
działalności w obszarze świata trzeciego. Nie prowadzi to wcale do powstania paradoksów 
wskutek umieszczenia teorii i metateorii na tym samym poziomie. Metateorie „mogą uczest-
niczyć w rozwoju wiedzy w całkiem innym świecie — w czwartym świecie metawiedzy” 
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(Włodarczyk 1991: 63), co nie jest sprzeczne z postulatami Poppera. Na nasze potrzeby 
dyskusja nad dalszym podziałem rzeczywistości nie jest potrzebna. Najważniejszą konse-
kwencją filozofii Poppera jest umieszczenie języka w obrębie świata trzeciego, czyli świata 
obiektywnego i (częściowo) autonomicznego.

Na początku artykułu postawiłem pytanie, czy Ireneusza Bobrowskiego można na-
zwać popperystą. Na koniec zadałbym jeszcze jedno pytanie: czy istotnie poglądy autora 
zostały zrewidowane pod wpływem filozofii Poppera? 

Biorąc pod uwagę stosunek Bobrowskiego do języka, tj. konsekwentne umiejsco-
wienie go w świecie stanów umysłu, trzeba by — jak sądzę — odpowiedzieć na dru-
gie pytanie przecząco. Popperyzm Bobrowskiego ma jednak inny wymiar, być może dla 
samej lingwistyki ważniejszy: popperyzm to przede wszystkim stosunek do nauki i do 
własnej pracy, dążenie do prawdy ze świadomością braku osiągnięcia pewności, powąt-
piewanie w nieomylność naukowców i nieustanna krytyczna postawa wobec własnych 
teorii i przekonań. W takim też sensie Ireneusza Bobrowskiego można bez wątpienia 
określić mianem popperysty.
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SUMMARY

A linguistic or made by linguists view of the world? The polemic with Ireneusz Bobrowski

In the present article I try to reinterpret the ontological status of the linguistic view of the world as 
well as enter into polemics with Ireneusz Bobrowski who states — relying on Karl Popper’s theory 
of three words — that the above-mentioned view of the world is not properly linguistic but made by 
linguists. I try to prove that the attribute linguistic, questioned by Bobrowski, is fully in line with the 
philosophy of Popper.


