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Jerzy Bartmiñski

Pytania o przedmiot jêzykoznawstwa:
pojêcia jêzykowego obrazu œwiata i tekstu

w perspektywie polonistyki integralnej
1.
Tytuł mojego wystąpienia – „pytania o przedmiot językoznawstwa” –

zaproponowany przez organizatorów Zjazdu, wymaga nie tyle indywidual-
nej pomysłowości, co raczej refleksji zbiorowej, więc i wielostronnych kon-
frontacji i uzgodnień, dość trudnych, być może nawet nieosiągalnych w sy-
tuacji ogromnego dziś zróżnicowania teorii i metod badawczych w lingwi-
styce oraz wielkiej różnorodności programów dydaktycznych w ośrodkach
kształcących polonistów. Dlatego moja wypowiedź będzie kompromisowa:
po części będzie mieć charakter autorski, indywidualny, a po części będzie
formułowana niejako w imieniu środowiska naukowego, do którego się oso-
biście poczuwam.

Środowisko, w którym pracuję od 40 lat, któremu wiele zawdzięczam
i w którym się stale obracam, to najpierw polonistyka lubelska, gdzie z in-
spiracji prof. Leona Kaczmarka powstawała logopedia, a z inicjatywy prof.
Pawła Smoczyńskiego rozwijano badania dialektologiczne (Atlas gwar Lu-
belszczyzny), potem polonistyka warszawska, ściślej – środowisko prof. Ma-
rii Mayenowej, promotorki polskiej tekstologii, w kolejności: krąg badaczy
kultury skupiony wokół prof. Czesława Hernasa we Wrocławiu oraz języko-
znawców tworzących ogólnopolskie konwersatorium „Język a kultura”,
w którym znaczący udział miał prof. Janusz Anusiewicz oraz językoznawcy
warszawscy z prof. Jadwigą Puzyniną, prof. Renatą Grzegorczykową, a w ko-
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lejności i krakowscy z prof. Aleksym Awdiejewem i prof. Kazimierzem Ożo-
giem na czele. Na koniec wymienię krąg badaczy z różnych ośrodków sku-
piony, a w każdym razie publikujący na łamach lubelskiej „Etnolingwisty-
ki”, a byli wśród nich tacy autorzy jak: Jurij Apresjan, Nikita I. Tołstoj, Wła-
dimir Toporow, Teun van Dijk, George Lakoff, a przede wszystkim Anna
Wierzbicka – by wymienić tylko niektórych.

Jeśli zatem miałbym mówić o przedmiocie językoznawstwa nie tylko od
siebie, ale poniekąd też w imieniu jakiejś grupy, to chyba właśnie w imieniu
tych dwu ostatnich środowisk: lubelskiego i wrocławskiego. Łączy je – naj-
ogólniej mówiąc – antropologiczno-kulturowa i kognitywna koncepcja lin-
gwistyki, przy czym dla środowiska lubelskiej „Etnolingwistyki” kluczowym
słowem, swego rodzaju wizytówką, jest ‘etnolingwistyka’, rozumiana jako
lingwistyka antropologiczno-kulturowa, a dla Wrocławia – ‘lingwistyka kul-
turowa’.

Dorobek naukowy tych dwu środowisk i współpracujących badaczy
z innych uczelni jest udokumentowany w dwu seriach wydawniczych: wro-
cławskiej „białej” serii Język a kultura (1988 – 2004, 17 tomów) i lubelskiej
„czerwonej” serii (1988 – 2004, 20 tomów), a także na łamach lubelskiej „Et-
nolingwistyki” (tomy 1 – 16, 1988 – 2004), w pracy zbiorowej Współczesny
język polski (wydanej we Wrocławiu jako tom II Encyklopedii kultury pol-
skiej XX wieku w roku 1993 i wznowionej w wersji rozszerzonej w Lublinie
w roku 2001). Dodałbym do tego jeszcze najnowszą „zieloną” serię pt. Współ-
czesna polszczyzna – wybór opracowań (Lublin 2003 – 2004, tomy 1 – 6),
która stanowi kontynuację i uzupełnienie tomu Współczesny język polski
i próbę przerzucenia mostu między nauką o języku i dydaktyką.

Pierwsza teza, którą chciałbym sformułować w punkcie wyjścia, doty-
czy rozumienia przedmiotu językoznawstwa w relacji do opozycji nauka –
dydaktyka.

Optuję na rzecz stanowiska, że najwłaściwsze jest takie formułowa-
nie przedmiotu i zadań językoznawstwa, które uwzględnia zarówno
jego aspekty teoretyczne, jak aplikacyjne, a więc odpowiada równo-
cześnie na potrzeby naukowo-badawcze, jak edukacyjne.

Językoznawcy nie mogą dystansować się od dydaktyki. Optymalna jest
sytuacja taka, kiedy nowe osiągnięcia w zakresie badań nad językiem tra-
fiają do programów dydaktycznych szkolnych i uniwersyteckich, a z dru-
giej strony potrzeby i cele nauczania języka inspirują badania podejmowa-
ne przez naukowców-językoznawców.
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Optymalną formą uniwersyteckiego kształcenia studentów jest angażo-
wanie ich do prac badawczych prowadzonych przez profesorów, w myśl za-
sady: „kształcić w toku wspólnych badań”. Jest to praktyka sprawdzona
na seminariach magisterskich i doktoranckich.

2.
Językoznawstwo polonistyczne, jak cała polonistyka, przeżywa czas prze-

budowy. Autorzy, którzy dokonali ostatnio bilansu polskiego językoznaw-
stwa, konstatują zgodnie, że po roku 1970 nastąpiła „ogromna zmiana ce-
lów badawczych i metodologii”1, „radykalna zmiana orientacji”2, „zwrot pa-
radygmatyczny”3. Podzielam ten pogląd. Przedmiot językoznawstwa został
poddany rewizji, uległo zmianie rozumienie natury i funkcji samego języka,
a także metod jego opisu.

Zgoda panuje co do tego, że najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w pol-
skim językoznawstwie, można ująć w kilku następujących punktach.

Po pierwsze – nastąpiło wyczerpanie się potencjału paradygmatu struk-
turalistycznego, nastawionego na opis systemu języka, który to język miał
być „rozpatrywany sam w sobie i ze względu na siebie samego” (jak głosi
słynne zakończenie Kursu językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saus-
sure’a) i przejście do badań obejmujących także, niekiedy przede wszyst-
kim, użycie języka – powstała teoria aktów i gatunków mowy.

Po drugie – dokonało się przejście od traktowania języka jako fenome-
nu autonomicznego do badania go w kontekście: psychologicznym, spo-
łecznym i kulturowym; rozwinęła się psycholingwistyka i socjolingwistyka,
komunikatywizm, etnolingwistyka i lingwistyka kulturowa; pojęcie kompe-
tencji językowej zostało wzbogacone o pojęcie kompetencji komunikacyj-
nej i kulturowej.

Po trzecie – zainteresowania badaczy rozszerzyły swój zakres, obejmu-
jąc już nie tylko wyrazy i zdania, ale też całe teksty – powstała gramatyka
tekstu, lingwistyka tekstu, tekstologia.

Po czwarte – w orbitę zainteresowań lingwistyki włączono problematy-
kę wartości funkcjonujących w kulturze, w życiu społecznym, wartości, które

1 A. M. Lewicki: Językoznawstwo polskie w XX wieku. W: Współczesny język
polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 2001, s. 635.

2 R. Grzegorczykowa: Rozwój koncepcji języka w lingwistyce XX wieku. W:
Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz, S. Gajda.
Warszawa 2001, s. 56.

3 Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Red. Stanisław Gajda. Opole
2003, s. 32.
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mają swoje utrwalone wykładniki w języku; powstała lingwistyka aksjolo-
giczna.

Kierunek tych zmian najtrafniej moim zdaniem określił Andrzej M. Le-
wicki, który swój przegląd dokonań lingwistyki polskiej w XX wieku zakoń-
czył rozdziałem zatytułowanym Ku człowiekowi jako obiektowi badań lin-
gwistycznych i zamknął następującym sformułowaniem:

„Głównym przedmiotem lingwistyki staje się nie proces językowy, nie
system czy mechanizm języka, ale sam człowiek mówiący (homo loquens) –
a centralne miejsce zajmuje ukazanie związków językowego zachowania się
człowieka z myśleniem, kulturą i rozwojem cywilizacyjnym”4.

W nieco innym sformułowaniu myśl te możemy przedstawić następują-
co:

Przedmiotem współczesnego językoznawstwa jest język traktowany
humanistycznie, to znaczy jako swoiście, wieloaspektowo uporządko-
wany zbiór znaków i reguł ujmowany w relacji do człowieka, jego za-
chowań psychicznych i społecznych oraz świata jego kultury.

Zmiana orientacji we współczesnym językoznawstwie sprawiła, że nie zry-
wając ze swoim tradycyjnym warsztatem, znajduje ono coraz więcej płasz-
czyzn wspólnych z kulturoznawstwem, socjologią, aksjologią, antropologią
kulturową i – co dla nas tu zebranych szczególnie ważne – z nauką o lite-
raturze. Staje się bliskie „antropologii słowa”, w takim jej rozumieniu, jakie
przyjęli autorzy podręcznika warszawskiego pod tym tytułem5, a także bliż-
sze tradycyjnie rozumianej filologii i retoryce, z ich uwagą skupioną na sło-
wie i tekście, różnicach stylowych i gatunkowych, na żywej mowie.

3.
Podstawowa funkcja języka, funkcja przedstawieniowa (Darstellungs-

funktion u Bühlera), na której bazował strukturalizm, została poddana rein-
terpretacji, wydzielano i opisywano funkcje pochodne od niej: poznawczą
(czyli kognitywną, ideacyjną) i komunikatywną (czyli interpersonalną). Od-
powiednio do rangi, jaką te dwie wyszczególnione funkcje uzyskują w ba-
daniach, można wyróżnić dwa kierunki w lingwistyce: kognitywizm z jego
centralnym problemem językowej konceptualizacji rzeczywistości, a więc ję-
zykowego obrazu czy językowego oglądu świata i „komunikacjonizm” z cen-
tralnym problemem wypowiedzi (czyli tekstu) i reguł dyskursu.

4 A. M. Lewicki: Językoznawstwo polskie..., dz. cyt., 653.
5 Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Opracowali: G. Godlew-

ski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp i redakcja G. Godlewski. Warszawa 2003.
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Nie są to kierunki rozbieżne. Przeciwnie. Idee i założenia obu tych kie-
runków dają się połączyć w ramach jednego kierunku badawczego o cha-
rakterze antropologiczno-kulturowym, do czego wrócę w zakończeniu.

4.
Zatrzymajmy się na pierwszej, kognitywnej funkcji języka. To do niej od-

nosi się pojęcie językowego obrazu świata, które łączy lingwistykę antro-
pologiczną z kognitywizmem.

Pojęcie językowego obrazu świata, będące odpowiednikiem Humbold-
towskiego (1836) terminu Weltansicht der Sprache ‘językowy ogląd świa-
ta’, przejęte na grunt polski za pośrednictwem etnolingwistów amerykań-
skich Sapira i Whorfa – otwiera szeroką perspektywę badania języka jako
instrumentu poznania, kategoryzacji i konceptualizacji świata, nadawania mu
społecznie uzgodnionego sensu. Wprowadzone do polskiej lingwistyki sto-
sunkowo późno, bo dopiero w 1978 w krakowskiej Encyklopedii wiedzy
o języku polskim, po poświęconej temu tematowi konferencji w Puławach
w 1987 roku (której wyniki opublikowano w tomie Językowy obraz świata
w 1990, wydanie drugie 1999), w ostatniej dekadzie zdobyło sobie znaczną
popularność. Stało się tak dlatego, że zostało ono skonfrontowane z przy-
swajanym od końca lat 80. kognitywizmem amerykańskim i zaczęło – nieza-
leżnie od innej, etnolingwistycznej, genealogii – funkcjonować jako część
„polskiego kognitywizmu”, by użyć formuły Elżbiety Tabakowskiej6. Przyj-
muję stanowisko, które można sformułować w postaci trzeciej tezy:

Centralnym pojęciem językoznawstwa opartego na kognitywnej funk-
cji języka jest pojęcie językowego obrazu świata7 (JOS).

Wokół pojęcia JOS nagromadziło się sporo nieporozumień, bywa ono
bowiem stosowane w sposób, który niewiele ma wspólnego z pierwotną
definicją8. Nie wdając się tu w ocenę stanu badań (zrobiła to kompetentnie

6 E. Tabakowska: Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś. Kraków 2004, s. 24.
7 Za „centralne pojęcie językoznawstwa kognitywnego” uznała je w trzecim

wydaniu swej książki także Renata Grzegorczykowa. Por. R. Grzegorczykowa:
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 2001, s. 162.

8 W dyskusji podczas Zjazdu krakowskiego prof. Jadwiga Puzynina sformu-
łowała pod adresem badań nad językowym obrazem świata zarzut niedostatecznej
ścisłości. Sądzę, że jest on sformułowany zbyt ogólnie, nie dotyczy wszystkich
prac. Z jednej strony można go odnieść do bardzo wielu opracowań językoznaw-
czych roszczących sobie prawo do naukowości, ale nie spełniających standardów
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Marzena Marczewska9)10, przedstawię w skrócie kilka uwag, odsyłając do
aplikacji pojęcia w Słowniku stereotypów i symboli ludowych.

Pojęcie JOS ma charakter stricte semantyczny, dotyczy sposobu, w jaki
mówiący za pomocą języka interpretują rzeczywistość, to znaczy wyodręb-
niają określone przedmioty i zdarzenia, grupują je w kategorie, przypisują
im określone charakterystyki i wartościują.

Jako że jest to obraz utrwalony w materii języka, można go z danych
językowych wydobyć i zrekonstruować. Podstawą rekonstrukcji mogą być
zarówno nazwy, jak i ich znaczenia; derywaty, opozycje i synonimy; hipe-
ronimy i hiponimy, frazeologizmy i stałe kolokacje, metafory; jak również
całe kategorie gramatyczne (rodzaj, liczba, czas, miejsce, osoba i inne), i wre-
szcie teksty językowe, zwłaszcza kliszowane, stereotypowe (jak bajki, ka-
wały, przysłowia, rymowanki, pieśni, zagadki itp.).

Otwarta jest kwestia tekstów kreatywnych, poetyckich, które w aspek-
cie językowego obrazu świata badają Anna Pajdzińska i Ryszard Tokarski.

Rekonstruowany językowy obraz przedmiotu, np. słońca, nieba, ziemi
czy morza, jest o wiele bogatszy od definicji odnośnych słów podawanych
w słownikach językowych, zbliża się do opisów encyklopedycznych, do tego,
co w lingwistyce kognitywnej za Hilarym Putnamem przyjęto określać mia-

naukowości, z drugiej strony można wskazać prace oparte na wyraźnie sprecyzo-
wanych zasadach opisu językowego obrazu świata (takim opracowaniem jest w mo-
im przekonaniu lubelski Słownik stereotypów i symboli ludowych (1996, 1999).

9 M. Marczewska: Drzewa w języku i kulturze. Kielce 2002.
10 Projekt lingwistycznego badania obrazu świata i człowieka zawartego w ję-

zyku i tekstach pojawił się w Polsce w połowie lat 70. na styku dialektologii,
etnografii i folklorystyki. Inspirującą rolę odegrała książka J. i R. Tomickich: Drzewo
życia. Ludowa wizja świata i człowieka, wydana w 1975. W toku dyskusji toczo-
nych w kręgu wrocławskim, z udziałem zwłaszcza prof. Czesława Hernasa i Ro-
cha Sulimy, projekt ten przyjął kształt etnolingwistycznego słownika stereotypów
i symboli. Skupienie uwagi w pierwszym okresie na materiale ludowym miało tę
dobrą stronę, że wymusiło odejście od autonomicznego traktowania słowa na rzecz
ujęcia holistycznego, więc równoczesnego ogarnięcia tekstów słownych, wierzeń
i zrytualizowanych zachowań (zwyczajów i obrzędów), a z drugiej strony – za-
sugerowało też integralne spojrzenie na język, bez izolujących podziałów na dane
systemowe i tekstowe, na słownictwo i gramatykę. Wydany w roku 1980 zeszyt
próbny Słownika ludowych stereotypów językowych (Wrocław) zawierał już wszyst-
kie zasadnicze idee odnoszące się do koncepcji językowego obrazu świata, przy-
najmniej tej koncepcji, która znalazła swoich zwolenników w środowisku lubel-
skim. W wersji dopracowanej metodologicznie koncepcja JOS jest stosowana
w Słowniku stereotypów i symboli ludowych. T. I, z. 1 – 2. Lublin 1995-1999. Moje
uwagi opieram i odnoszę do praktyki tego słownika.
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nem stereotypów, czyli pojęć potocznych (np. woda jest bezbarwna i gasi
pragnienie, złoto jest żółte, tygrys jest w paski, wrona zapowiada nieszczę-
ście itp.).

W odróżnieniu od dominującej w Polsce koncepcji socjologicznej, łą-
czącej stereotypy z uprzedzeniami (takie podejście dominowało na krakow-
skiej konferencji „Narody i stereotypy”11), ich lingwistyczne rozumienie jest
bliższe twórcom tego pojęcia – Lippmannowi i Putnamowi. Lingwista trak-
tuje stereotypy jako nieusuwalne elementy kodu językowo-kulturowego, któ-
re mogą nieść ocenę zarówno pozytywną (Polak – odważny i gościnny),
jak negatywną (Polak – leń i pijak), czy neutralną (Polak – religijny), gene-
ralnie zaś są rodzajem pojęć potocznych o podstawowej funkcji poznawczej.
Np. stereotyp matki jest wysoce pozytywny i nikomu do głowy nie przy-
chodzi, by go obalać, przełamywać, odrzucać w imię empirycznej prawdy.

Podejście do języka od strony jego funkcji poznawczych, badanie jego
roli w kreowaniu obrazu świata otwiera szerokie perspektywy dla badań po-
równawczych.

Takie badania mają dziś wagę nie tylko czysto poznawczą, lecz także wiel-
ką doniosłość społeczną, uświadamiają bowiem istnienie mentalnych barier
między ludźmi mówiącymi różnymi językami, wychowanymi w różnych kul-
turach i mogą pomóc, jeśli nie od razu w lepszym wzajemnym rozumieniu
się, to przynajmniej w ustaleniu przyczyn braku rozumienia.

Ze względów edukacyjnych – ale i naukowych – szczególną wartość
mają porównawcze analizy pojęć aksjologicznych zwłaszcza tych, które od-
noszą się do sfery społeczno-politycznej. Przykładowo wymienić można takie
ważne pojęcia, jak agresja i przemoc (także – przemoc mentalna, przemoc
ideologiczna), pokój, wojna i terroryzm; wolność, swoboda, swawola i anar-
chia; tolerancja i pobłażanie; naród, ojczyzna, nacjonalizm, patriotyzm i szo-
winizm; demokracja i populizm; dobro wspólne, regionalizm, lokalizm i sa-
morządność. I wiele podobnych, kluczowych dla dyskursu publicznego.
W badaniach porównawczych można przy tym pozostawać przy wewnętrz-
nym zróżnicowaniu języka (chronologicznym, funkcjonalnym) albo wycho-
dzić na teren międzyjęzykowy i międzykulturowy – jak to zrobili autorzy np.
książek o domu, ojczyźnie, gniewie czy losie w różnych językach świata.

Na gruncie porównań wewnątrzjęzykowych istotne znacznie miałoby roz-
różnienie – proponowane przez Teun van Dijka12 – wspólnej bazy kulturo-
wej i pochodnych od niej dyskursów ideologicznych i politycznych. Na

11 Zob. Narody i stereotypy. Red. T. Walas. Kraków 1995.
12 T. van Dijk: Dyskurs polityczny i ideologia. „Etnolingwistyka” XV, 2003,

s. 7-28.
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gruncie lingwistycznym to zróżnicowanie można interpretować za pomocą
komplementarnych pojęć bazy doświadczeniowej przynależnej do języka
(stylu) potocznego i profilowania bazowych wyobrażeń na gruncie praktyk
dyskursywnych (derywowanych od stylu potocznego wariantów „funkcjo-
nalnych”: artystycznego, urzędowego, naukowego itd.).

Opis stereotypów wymaga zastosowania specjalnego typu definicji, któ-
ra w odróżnieniu od definicji minimalistycznych, ograniczonych do cech ko-
niecznych i wystarczających, jest bardzo rozbudowana, ujmuje przedmiot
w całej sieci relacji semantycznych. Przedstawiłem w swoim czasie jej zało-
żenia pod nazwą definicji kognitywnej13. Definicja kognitywna jest subiek-
tywistyczna w tym sensie, że odpowiada na pytanie, jak ludzie pojmują
przedmiot, z czym go łączą, a czemu przeciwstawiają, jakie funkcje i cechy
mu przypisują, słowem, co mają na myśli, kiedy używają nazwy tego przed-
miotu w tekstach i jak przedstawiają sobie funkcjonowanie przedmiotu w śro-
dowisku. Istotny jest moment przejścia od wyobrażeń powszechnie uzna-
wanych na grunt jednostkowych („nietrywialnych” – jak podkreśla Aleksy
Awdiejew14) wypowiedzi. Proces ten od strony procedur poznawczych mo-
żna opisać jako profilowanie polegające na wyprowadzaniu z bazowych wy-
obrażeń ich uwarunkowanych intencjonalnie i kontekstowo wariantów.15

Pojęcie językowego obrazu świata i profilowania implikuje takie pojęcia,
jak widzenie i poznawanie, punkt obserwacyjny i punkt widzenia, perspek-
tywa oglądu – i konsekwentnie prowadzi nas w stronę instancji nadrzęd-
nej: podmiotu, który postrzega i swoiście konceptualizuje świat. Kategoria
punktu widzenia odnoszona do języka, tekstu, kultury i dyskursu łączy ję-
zykoznawców o nastawieniu kognitywistycznym i antropologiczno-kultu-
rowym z badaczami literatury, którzy na tym polu mają długą tradycję ba-
dań i bogatą wiedzę. Językoznawcy stosują pojęcie punktu widzenia do
wszystkich stylów języka i gatunków mowy16.

W związku z badaniem JOS wynika kwestia najważniejsza: kto jest pod-
miotem kreującym obraz świata i kto jest jego nosicielem, użytkownikiem:

13 J. Bartmiński: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa.
W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988, s. 169-183.

14 Gramatyka komunikacyjna. Red. A. Awdiejew. Warszawa – Kraków 1999.
15 Temu zagadnieniu poświęcony był IX tom lubelskiej „czerwonej serii” pt.

Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R.Tokarski. Lublin 1998.
16 Materiały ze wspólnej konferencji na temat punktu widzenia, odbytej w Kra-

siczynie w roku 2002, zostały wydane pod red. Jerzego Bartmińskiego, Stanisła-
wy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i Ryszarda Nycza w dwu bliźniaczych tomach:
Punkt widzenia w tekście i w dyskursie oraz Punkt widzenia w języku i w kulturze.
Lublin 2004.
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jednostka czy zbiorowość (grupa społeczna, grupa regionalna, naród)? Naj-
ogólniej można powiedzieć, że indywidualne widzenie świata zawsze może
stać się własnością „wspólnoty komunikatywnej” (by użyć formuły Ludwi-
ka Zabrockiego), małej lub dużej, dla której język i zawarty w nim obraz świata
zaczyna funkcjonować jako wyznacznik tożsamości grupowej (w przypad-
ku języka narodowego – tożsamości narodowej17).

5.
Zastąpienie w definiensie tradycyjnych formuł nominalnych (wybiera-

nych z listy cech traktowanych jako „dystynktywne”) całymi zdaniami de-
finicyjnymi (które zdają sprawę z ustabilizowanych społecznie cech pozy-
tywnych, z których jakaś część w zależności od tła dopiero wtórnie przyj-
muje funkcje dystynktywne), otwiera definicjom leksykalnym perspektywę
na tekst, wiąże poziom leksykalny z poziomem tekstowym.

Przechodzę więc do drugiej, tekstologicznej części mojego referatu.
Otóż jeśli umieścimy w definicji matki stereotypowe zdania: „matka kar-

mi dziecko”, „matka wychowuje dziecko” (por. przysłowie Prawdziwa mat-
ka to nie ta, co urodziła, ale ta, co wychowała), „ciężko pracuje”, „po-
święca się”, „karze dzieci za wykroczenia”, ale też „wszystko rozumie”, „mat-
ka jest jedyna i niezastąpiona” itd. – to otwieramy pole dla wprowadzenia
do definicji leksykograficznych określonych „scenariuszy” zachowanio-
wych, „narratywów”. Są one embrionalnymi fabułami, korespondują ze sche-
matami fabularnymi w tekstach18. Z tego względu definicja kognitywna bywa
– nie bez racji – traktowana jako „opowiadanie o przedmiocie”; ściślej mó-
wiąc, definicja taka jest budowana ze standardowych (by nie użyć określe-
nia „stereotypowych” mającego negatywne konotacje w środowisku polo-
nistycznym), czyli stabilizowanych w użyciu języka, w obiegu komunika-
cyjnym motywów, pełniących funkcje definiensów. Ta jej cecha sprawia, że
stwarza ona pomost między poziomem leksykalno-semantycznym języka
i tekstem, wypowiedzią o przedmiocie. Przechodzimy w tym momencie z płasz-
czyzny leksykalnej na teren tekstologii, czyli najogólniej rozumianej wiedzy
czy nauki o tekście, na teren, który od dawna jest przedmiotem zaintereso-

17 Szerzej o tym: J. Bartmiński: Językowy obraz świata jako podstawa tożsa-
mości narodowej. W: Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji
przedkongresowej. Red. T. Kostyrko, T. Zgółka. Poznań-Wrocław 2000, s.152-
167.

18 Por. J. Bartmiński: Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W: Tekst.
Problemy teoretyczne. Red. J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin 1998.
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wań nauki o literaturze, a od niedawna stał się także przedmiotem badań
językoznawców.

Teza czwarta:

 Słowo i tekst pozostają w korelacji pojęciowej polegającej na tym,
że słowo-znak niosące bogatą konotację, czyli treść, która jest zorga-
nizowana „fasetowo” i scenariuszowo oraz tekst, który jest makro-
znakiem zorganizowanym całościowo, który niesie intencjonalnie
(przez podmiot mówiący) budowane charakterystyki tematyzowanego
przedmiotu, są wobec siebie w pewnym zakresie ekwiwalentne, bo-
wiem słowo można „rozwinąć” w tekst, zaś tekst można „zwinąć”
w słowo (tak zwiniętą postacią tekstu bywa tytuł).

Przyjmuję następującą definicję tekstu:
tekst – w swojej postaci prototypowej – jest to „ponadzdaniowa jed-

nostka językowa, makroznak mający określone nacechowanie gatunkowe
i stylowe (kwalifikator tekstu), poddający się całościowej interpretacji se-
mantycznej i komunikatywnej, wykazujący integralność strukturalną oraz
spójność semantyczną i podlegający wewnętrznemu podziałowi semantycz-
nemu, a w przypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompozycyj-
nemu. W tym sensie tekst nie jest tylko konstrukcją jednostek językowych
(wyrazów, zdań), lecz jednostką języka (w sensie przyjmowanym przez Bo-
gusławskiego 1978), o złożonej, polifonicznej strukturze”19.

Tworzenie i funkcjonowanie tekstów opiera się jednak nie tylko na sys-
temie gramatycznym i systemie leksykalnym języka, ale i na całym założo-
nym obrazie świata i przyjętym (presuponowanym albo jawnie deklarowa-
nym) systemie norm i wartości; teksty są ich intencjonalną aktualizacją w ak-
cie mowy i w procesie komunikacji językowej. Nawiązujemy tu do idei gło-
szącej zależność struktury semantycznej tekstu od językowego i kulturo-
wego obrazu świata20.

Tekstocentryzm polonistyki wypływa z jej podstawowej funkcji ogólno-
humanistycznej i społecznej. Jej zadania poznawcze mieszczą się w progra-
mie antropologii i aksjologii słowa, jej zadania edukacyjne – w kształtowa-
niu osobowości przygotowanej do twórczego uczestnictwa w kulturze na-
rodowej i do życia społecznego. I na wszystkich etapach kształcenia polo-
nistycznego – od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i liceum po uczel-
nie wyższe – mamy do czynienia z tekstami. Odbiór i nadawanie tekstów,

19 J. Bartmiński: Tekst jako przedmiot..., dz. cyt., s. 17.
20 Wyrażonej w artykule Językowy obraz świata a spójność tekstu napisanym

przed 20 laty wspólnie z Ryszardem Tokarskim. Patrz w: Teoria tekstu. Zbiór
studiów. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1986, s. 65-81.
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więc mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie ze zrozumieniem, komponowa-
nie wypowiedzi i interpretacja złożonych tworów językowych – należą do
umiejętności elementarnych, ćwiczonych na lekcjach języka polskiego
(a praktycznie także na lekcjach z innych przedmiotów szkolnych). Umiejęt-
ności te są nabywane częściowo jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły,
ale ich rozwijanie i doskonalenie trwa właściwie przez całe szkolne i dorosłe
życie.

Na poziomie tekstu dochodzi do funkcjonalnego połączenia wszystkich
elementów językowych, głosek i środków prozodycznych, elementów mor-
femowych, słowotwórczych i fleksyjnych, składniowych, leksykalnych i se-
mantycznych; wszystkie one znajdują swoje miejsce w ramach określonych
przez temat, konwencje gatunkowe i intencję podmiotu mówiącego21.

Wydzielenie zdań i dalej: słów i morfemów czy fonemów, jest operacją
wtórną w stosunku do najwcześniej opanowywanej umiejętności posługi-
wania się tekstami. Dlatego za najlepszy opis języka uważam opis „od góry
do dołu”, który odtwarza naturalną hierarchię elementów, a więc tekst –
zdanie – wyraz – morfem – fonem22. Opis polszczyzny w tomie Współcze-
sny język polski opracowany przez 33 autorów z wszystkich bez mała ośrod-
ków polonistycznych w Polsce, zaczyna się od wariantów języka, w kolej-
ności omawiane są: akty i gatunki mowy, budowa tekstu, dopiero potem
słownictwo i kategorie gramatyczne, a na końcu fonologia i aspekty ilościo-
we systemu językowego. Taka kolejność wydaje mi się najlepsza także w dy-
daktyce23.

Zakresu przedmiotu tekstologia – nie tylko lingwistyczna czy literaturo-
znawcza, lecz tekstologia „bezprzymiotnikowa” – nie będę w tym miejscu
już omawiał. Zrobiłem to przy innej okazji24. Układając ze Stanisławą Nie-

21 Dlatego bardzo słusznie tekstologia znalazła się na pierwszym miejscu
w poradniku dla nauczycieli i podręcznikarzy, patrz: Wiedza o języku w zreformo-
wanej szkole. Red. J. Puzynina i A. Mikołajczuk. Warszawa 2004.

22 Przyjmując taki układ w tomie Pojęcie derywacji w lingwistyce, otwierają-
cym lubelską „czerwoną serię” (1981), powołałem się na opinię Noama Chomskie-
go, który pisał: „It is quite true that the higher levels of linguistic description de-
pend on results obtained at the lower levels. But there is also a good sens in which
the convers is true.” [„Jest prawdą, że wyższe poziomy opisu języka zależą od
rezultatów osiąganych na poziomach niższych, jednak sensowne jest również przy-
jęcie zależności odwrotnej.”] Por. Syntactic structures. The Hague 1957, s.59.

23  W dyskusji na Zjeździe krakowskim za takim układem – „od góry do dołu”
– jako najlepszym dydaktycznie opowiedziała się prof. Bożena Chrząstowska.
Wątpliwości miał natomiast prof. Walery Pisarek, a przy innej okazji zgłaszał je
także prof. Irenusz Bobrowski.

24 Por. J. Bartmiński: Tekst jako przedmiot..., dz. cyt.
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brzegowską-Bartmińską program uniwersyteckiego przedmiotu „tekstologia”
i dostosowaną do tego programu antologię opracowań tekstologicznych
dla studentów polonistyki w serii Współczesna polszczyzna – wybór opra-
cowań25, uwzględniliśmy takie zagadnienia, jak: definicja tekstu jako jed-
nostki języka i komunikacji; rozczłonkowanie komunikacyjne wypowiedzi na
temat i remat, wykładniki tematyzacji i rematyzacji; następstwo tematyczne
w teście i modele spójnościowe tekstu; spójność semantyczna i struktural-
na tekstu i jej aspekty; delimitacja tekstu: rama tekstu, sygnały początku
i końca; problem tytułu; wewnętrzna segmentacja tekstu; pojęcie metatek-
stu i operatory metatekstowe; mowa niezależna, mowa zależna, mowa po-
zornie zależna; działania na tekście (indeksowanie, streszczanie).

Zagadnienia te odnoszą się zarówno do tekstów literackich, niewątpli-
wie najważniejszych i najciekawszych na studiach polonistycznych, ale mają
równie dobre zastosowanie do tekstów użytkowych, potocznych, urzędo-
wych, naukowych – po prostu do wszelkich tekstów, tekstów jako takich.
Badania tekstu nieuchronnie wymagają uwzględnienia dalej całego zespołu
zagadnień związanych z dyferencjacją stylową i gatunkową wypowiedzi,
prowadzą więc tekstologa na dobrze już zagospodarowany teren genologii
i stylistyki.

Jest zastanawiającą rzeczą, że na studiach filologicznych (polonistycz-
nych, ale nie tylko) rzadko spotyka się przedmiot poświęcony tekstowi jako
wyróżnionej jednostce języka i komunikacji. Udało mi się jednak taki przed-
miot wpisać do tworzonego od podstaw programu polonistyki przemyskiej
(w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, studia licencjackie) i to już
w pierwszym semestrze, więc na samym początku studiów26. W anonimo-
wej ankiecie dydaktycznej studenci uznali, że był to przedmiot bardzo cie-
kawy i potrzebny.

Teza ostatnia, piąta, brzmi:

Nowocześnie rozumiana tekstologia (nauka o tekście, której wycin-
kowym działem jest edytorstwo) jest terenem spotkania polonistów
(językoznawców i literaturoznawców) i otwiera perspektywę dla inte-
gracji całej dyscypliny filologicznej.

25 Współczesna polszczyzna - wybór opracowań. T. IV, V. Tekstologia. Cz. 1.-
2. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin 2004.

26 W wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Szczegółowy pro-
gram opracowany przez Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską jest podany w: Pro-
gram studiów polonistycznych 2003/2004 – Sylabus. Red. J. Bartmiński. Przemyśl
2003, s. 19-21.


