
ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE



FILOZOFIA A NAUKA
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ZAŁOŻENIA W TEORIACH NAUKOWYCH

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE

Jaki jest charakter rzeczywistości językowej?

ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE

Jaki są szanse i granice poznania rzeczywistości?

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Jaki jest najlepszy sposób poznawania rzeczywistości?



Przykłady założeń:

 naturalizm przedmiotowy (radykalny)

– prawa nauk humanistycznych są w pełni

wyprowadzalne z praw przyrodniczych;

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE

Jaki jest charakter rzeczywistości językowej?



Przykłady założeń:

 redukcjonizm

– istota wszystkich zjawisk może być sprowadzona
do ich podłoża fizycznego i złożone zjawiska mogą
być wyjaśnione jako wypadkowa prostszych zjawisk
fizycznych;

 holizm

– zjawiska tworzą całościowe układy, których
własności nie można wywnioskować jedynie z
własności części składowych;

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE

Jaki jest charakter rzeczywistości językowej?



Przykłady założeń:

 nominalizm

– istnieją jedynie zjawiska jednostkowe i

konkretne, nazwy niektórych idei są ogólne bo

przypisuje się im funkcję językową

reprezentowania wielu idei konkretnych;

 realizm pojęciowy

– istnieją odpowiedniki pojęć ogólnych;

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE

Jaki jest charakter rzeczywistości językowej?



 aprioryzm genetyczny

– sądy wchodzące w skład wiedzy pochodzą z

operacji rozumowych bądź czynników umysłowi

wrodzonych;

 empiryzm genetyczny

– wszelkie pojęcia wchodzące w skład twierdzeń i

teorii pochodzą z jakiegoś rodzaju doświadczenia;

ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE

Jaki są szanse i granice poznania rzeczywistości?



realizm

– wiedzy naukowej przysługuje status poznawczy,
można ją traktować jako opis rzeczywistości;

 instrumentalizm

– wiedzy naukowej przysługują wyłącznie funkcje
instrumentalne: stanowi narzędzie służące do
porządkowania i przewidywania danych
doświadczenia;

ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE

Jaki są szanse i granice poznania rzeczywistości?



Przykłady założeń:

 naturalizm

– metody postępowania naukowego w

dyscyplinach humanistycznych powinny być takie

same jak w dyscyplinach przyrodniczych;

 antynaturalizm

– konieczne jest zastosowanie szczególnych

zasad postępowania badawczego;

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Jaki jest najlepszy sposób poznawania rzeczywistości?



Przykłady założeń:

 aprioryzm

– czysto rozumowe metody uzasadniania, wiedza
ściśle ogólna i konieczna, a więc taka, której nie
można odrzucić bez popadania w sprzeczność;

 empiryzm (aposterioryzm)

– wszelkie twierdzenia mają charakter empiryczny,
ich uzasadnianie dokonuje się za pomocą
obserwacji, eksperymentu i wnioskowania
indukcyjnego;

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Jaki jest najlepszy sposób poznawania rzeczywistości?



Przykłady założeń:

 realizm

– kryterium weryfikacji twierdzeń naukowych jest
stopień trafności w rozpoznaniu realnych
właściwości i zależności;

 instrumentalizm

– kryterium weryfikacji twierdzeń naukowych jest
efektywność w przewidywaniu i porządkowaniu
danych doświadczalnych;

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Jaki jest najlepszy sposób poznawania rzeczywistości?



DYGRESJA

„Niejasny jest kierunek kształtowania się tego 

[strukturalnego] obrazu języka: nie wiemy więc, czy 

był on wynikiem upowszechnienia się wizji 

strukturalistycznej, czy też strukturalizm był 

wyrazicielem tej potocznej prototeorii języka” (s. 51)



DEFINICJE JĘZYKA

„Language is a purely human and non-instinctive 

method for communicating ideas, emotions and 

desires by means of voluntarily produced symbols.” 
(Sapir 1921)

Langage – mowa: całość zjawisk komunikacyjnych i zdolność 

ludzi do posługiwania się językiem:

• langue – język: abstrakcyjny, społecznie wytworzony, system 

znaków powiązanych relacjami (funkcjonalnie)

• parole – mówienie: konkretne, indywidualne akty woli 

mówców, realizacje systemu w aktach komunikacji 
(F. de Saussure)



DEFINICJE JĘZYKA

„ Nieskończony zbiór zdań zbudowanych ze 

skończonego zbioru symboli za pomocą skończonego 

zbioru reguł.” (Chomsky 1958)

„Językiem nazywamy to, co w mowie jest 

równocześnie społeczne, trwałe i 

abstrakcyjne” (Milewski 2005)



DEFINICJE JĘZYKA

„Język – typowo ludzkie i społeczne zjawisko, 

najważniejsze narzędzie myślenia, komunikowania i 

działania; intelektualny twór człowieka” 
(Wstęp do językoznawstwa, zajęcia 1)

„Język to otwarty zbiór znaków przedstawiony przez 

zamknięty zbiór sygnałów elementarnych oraz system 

reguł dotyczących związków między sygnałami a 

znakami oraz między znakami” 
(Wstęp do językoznawstwa, zajęcia 1)



DO PRZEMYŚLENIA 

„Przyjmuje się, że stopień dojrzałości nauki da 

się wyznaczyć stopniem  sformalizowania jej 

twierdzeń” (s. 44)

„W trakcie uprawiania nauki mamy do 

czynienia z syndromem studenta, gdy to 

uczonego obwinia się za nierozwiązanie 

problemów: to winien jest uczony, a nie teoria, 

którą uczony się posługuje.” (s. 46)



DO PRZEMYŚLENIA 

„Założenia filozoficzne są obecne w każdym 

rodzaju wiedzy niefilozoficznej” (s. 44)

„Każdy wybór celów badawczych, kryteriów 

oceny rezultatów badań dokonywany jest w 

ramach jakiegoś paradygmatu.” (s. 52)



DO PRZEMYŚLENIA 

„Uczony , akceptując przyswojony paradygmat, 

przyjmuje jednocześnie wiele odpowiedzi 

przyjętych w jego ramach, w tym odpowiedzi o 

charakterze metafizycznym i 

epistemologicznym” (s. 52)

„Każdy wybór celów badawczych, kryteriów 

oceny rezultatów badań dokonywany jest w 

ramach jakiegoś paradygmatu.” (s. 52)



ZA TYDZIEŃ

J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, M. Fleicher: Językowy
obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej.
„Język a kultura” t. 13.

do przeczytania: 4. Podstawy i zasady empirycznych
badań… (s. 27 – 29). [na stronie ZSL]

+

Wybrana konkretna analiza JOS.

Szukamy przykładów zgodności i niezgodności tej
analizy z przedstawionymi w tekście regułami.
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