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Filozoa z elementami logiki
Na podstawie wykªadów dra hab. Mariusza Urba«skiego

J¦zyk jako system znaków
POJCIE ZNAKU

Znak  taka czynno±¢ (b¡d¹ jej wytwór), której sens polega na zakomunikowaniu komu± czego±.
Wªasno±ci znaku:
A. jest dostrzegalny zmysªowo (dostrzegalny jest jego substrat materialny),
B. ma nadawc¦,
C. ma odbiorc¦,
D. nadawca udost¦pnia znak po to, by ten zostaª dostrze»ony
E. oraz by wywoªaª u odbiorcy my±l o tre±ci ustalonej przez nadawc¦,
F. i nadawca, i odbiorca znaj¡, dotycz¡cy owego znaku, uzus semiotyczny  ustalony w danej spoªeczno±ci sposób
posªugiwania si¦ nim.

Oznaka tym ró»ni si¦ od znaku, »e w jej przypadku brakuje b¡d¹ to nadawcy (oznaka naturalna), b¡d¹ to intencji

komunikacyjnej (oznaka humanistyczna).

FUNKCJE WYPOWIEDZI JZYKOWYCH
Schemat komunikacji znakowej wg Romana Jakobsona:

kontekst
komunikat

nadawca  odbiorca
kontakt
kod
Ka»demu ze skªadników aktu komunikacji odpowiada jaka± funkcja znaku j¦zykowego (przy czym znaki cz¦sto  je±li nie
zazwyczaj  wyst¦puj¡ w kilku funkcjach naraz).
Funkcje wypowiedzi j¦zykowych :

poznawcza (opisowa, symboliczna)  znak nazywa pewne zjawiska z rzeczywisto±ci pozaj¦zykowej

A.
Przykªad:

To jest Ala. To jest kot Ali.

B.
(form¦)
Przykªad:

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny

estetyczna (poetycka)  wyra»a si¦ w nastawieniu na sam komunikat, a dokªadniej  na sposób jego organizacji

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny...

ekspresywna

C.
 znak wyra»a nastawienia, stany emocjonalne itp. nadawcy
Przykªad: Och! Jaka pi¦kna katastrofa! (nb. znak ten jest równie» narz¦dziem opisu, a wi¦c wyst¦puje w tak»e funkcji
poznawczej.)

impresywna (sugestywna)  znak ma wywoªywa¢ okre±lone stany u odbiorcy

D.
Przykªad:

Baczno±¢!

E.
Przykªad:

Halo!

fatyczna  znak ma otworzy¢ kanaª komunikacji (kontakt), b¡d¹ utrzyma¢ jego dro»no±¢
(w rozmowie telefonicznej),

Jednakowo» ªadn¡ mamy dzisiaj pogódk¦.

metaj¦zykowa  znak ma zwróci¢ uwag¦ na rodzaj kodu, stosowany w komunikacji

F.
Przykªad:

W j¦zyku jakuckim nie istniej¡ osobne wyrazy b¦d¡ce odpowiednikami polskich niebieski i zielony  oba te

kolory s¡ nazywane za pomoc¡ jednego wyrazu, mianowicie küöh.
do j¦zykoznawstwa]

[J. Ba«czerowski, J. Pogonowski, T. Zgóªka,

performatywna  za pomoc¡ wytworzenia znaku dokonuje si¦ czynno±ci, przez ten znak opisywanej

G.
Przykªad:

Ja Ciebie chrzcz¦ ...

(wygªoszone w odpowiednich okoliczno±ciach)

TRZY PERSPEKTYWY ANALIZY WYRAE JZYKOWYCH
Ka»dy j¦zyk mo»emy bada¢ z trzech ró»nych perspektyw, szukaj¡c odpowiedzi na pytania:
1. Jak wyra»enia j¦zykowe s¡ zbudowane?
Budow¦ i form¦ znaków rozwa»a si¦ na gruncie

syntaktyki.

2. Co znacz¡?
Zwi¡zkami mi¦dzy znakiem a jego znaczeniem zajmuje si¦
3. Jak ich u»ywa¢?
Zwi¡zki mi¦dzy znakiem a jego u»ytkownikami bada

semantyka.

pragmatyka.

Wst¦p

