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Funkcje j¦zyka

Roman Jakobson (1896-1982)

Podstawowe aspekty j¦zyka

• Funkcja fatyczna � B. Malinowski
• Funkcja metaj¦zykowa � j¦zyk przedmiotowy i metaj¦zyk (A.

Tarski)
• Funkcja poetycka � projekcja zasady ekwiwalencji z osi

wyboru na o± kombinacji (I like Ike)
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Nazywanie
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Symbolizm j¦zyka

Ernst Cassirer (1874-1945)

• zrozumienie symbolizmu mowy to rewolucja: �dziecko

przechodzi ze stanu bardziej subiektywnego do stanu

obiektywnego, od postawy czysto emocjonalnej do postawy

teoretycznej�

• poznaj¡c nazwy przedmiotów dziecko �Uczy si¦ (...)

konstruowa¢ poj¦cia tych przedmiotów, uczy si¦ porozumiewa¢

ze ±wiatem obiektywnym�
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Rewolucja symbolizmu

Laura Bridgman (1829-1889), Hellen Keller (1880-1968)
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Nazwa jako klasy�kacja

Ernst Cassirer (1874-1945)

• �Klasy�kacja jest jedn¡ z podstawowych cech mowy (...)

Nadanie nazwy przedmiotowi lub czynno±ci oznacza

podci¡gni¦cie ich pod poj¦cie pewnej klasy.�

• klasy�kacje s¡ zmienne i zrelatywizowane do j¦zyków, nazwy

ujmuj¡ przedmioty po innymi aspektami (gr. �men�, ªac. �luna�)

• wskazanie vs. opis: �Funkcj¡ nazwy jest jedynie wybranie i

zatrzymanie si¦ na pewnym aspekcie, a nie wyczerpuj¡ce

odniesienie do jakiej± konkretnej sytuacji� (sze±¢ tysi¦cy nazw

wielbª¡da w arabskim)

• konkret vs. abstrakcja: �W cywilizacji pierwotnej z konieczno±ci

przewa»a zainteresowanie konkretnymi i szczegóªowymi

aspektami rzeczy. (...) Zainteresowanie samymi �uniwersaliami�

nie jest ani konieczne, ani mo»liwe w plemieniu Indian�
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Imi¦
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Imi¦ i tabu

James George Frazer (1854-1941)

• imi¦=rzecz: �Dziki nie jest w stanie dostrzec ró»nicy mi¦dzy

rzeczami a sªowami, wobec czego zazwyczaj wyobra»a sobie,

»e zwi¡zek mi¦dzy osob¡ a imieniem lub rzecz¡ i jej nazw¡ nie

jest jedynie zwi¡zkiem umownym czy te» idealnym, lecz wi¦zi¡

rzeczywist¡ i siln¡, ª¡cz¡c¡ jedno z drugim w taki sposób, »e

magiczne zabiegi w stosunku do czªowieka mog¡ by¢ dokonane

równie ªatwo za po±rednictwem jego imienia jak wªosów,

paznokci czy innej materialnej cz¦±ci ciaªa osoby.�

• imi¦=cz¦±¢ ciaªa: �Czªowiek pierwotny uwa»a imi¦ za wa»n¡

cz¦±¢ swej osoby i wobec tego dba o nie w odpowiedni sposób.�
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Imi¦ i tabu

James George Frazer (1854-1941)

• ukrywanie imion z obawy wyrz¡dzenia krzywdy poprzez

posªugiwanie si¦ nim, znajomo±¢ imienia to wªadza nad dusz¡

• imiona jawne i tajne, publiczne i prywatne (Australia, Egipt)

• imi¦ tabu: nie wymienia si¦ imienia rybaka, który jest na

poªowach

• ojciec, wuj, kuzyn jakiego± dziecka (dzieci nie maj¡ wrogów)

• Kirgizka nie mo»e wymienia¢ imienia swego m¦»a, ani

podobnych sªów

• zakaz wymawiania imion zmarªych i podobnych im sªów (co

roku zmieniano sªowo oznaczaj¡ce jaguara)
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