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„Język jako przedmiot godny badania”,
czyli

program językoznawstwa Jana Niecisława
Baudouina de Courtenay

Jan Niecisław Baudouin de Courtenay coraz częściej w ostatnich la-
tach jest, obok Mikołaja Kruszewskiego, nazywany prekursorem struk-
turalizmu. Dzieje się tak dlatego, że prace obu badaczy — poprzedzające
fundament językoznawstwa, jakim jest Kurs językoznawstwa ogólnego
Ferdinanda de Saussure'a (1991) o 20 lat — zawierają wizję językoznaw-
stwa, jakie znamy dzisiaj: autonomicznej dziedziny badań, której przed-
miotem jest język naturalny. W szerszym tle widać, że obie koncepcje —
ujęta w kilku szkicach Baudouina de Courtenay (1904; 1984) i zanoto-
wana przez uczniów de Saussure'a — były naturalną konsekwencją ba-
dań, które zapoczątkowało językoznawstwo historyczno-porównawcze,
a których teoretyczne założenia sformułował m.in. Wilhelm von Hum-
boldt (2002). Sześćdziesiąt lat po pierwszym przełomie Baudouin de Co-
urtenay czyni śmiały krok w kierunku zastąpienia drobiazgowego prze-
glądu podobieństw i różnic języków, dialektów i gwar badaniem samego
języka.

W wystąpieniu skupię się na dwóch aspektach tego badawczego prze-
łomu: wyodrębnieniu przedmiotu badania, czyli zdefiniowaniu języka,
i wyodrębnieniu językoznawstwa z dziedzin, które badania językowe uwa-
żały za część swojej domeny. W perspektywie historycznej są to przede
wszystkim filozofia i filologia, w perspektywie równolegle rozwijających
się nauk przede wszystkim psychologia, w nieco dalszym planie rów-
nież fizjologia czy neuropsychologia. W perspektywie praktycznej są to
badania dialektologiczne i etnograficzne, retoryka, dydaktyka czy glot-
todydaktyka.

Końcową część wystąpienia przeznaczę na porównanie psychologi-
stycznej koncepcji językoznawstwa, którą prezentuje J.N. Baudouin
de Courtenay (1904), z semiologiczną koncepcją F. de Saussure'a (1991).
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