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“It has been the effort of the author to connect the study of language with the study 
of other branches of anthropology, for a language is best understood when the habits, 
customs, institutions, philosophy – the subject-matter of thought embodied in the 
language – are best known. The student of language should be a student of the people 
who speak the language; and to this end the book has been prepared, with many hints 
and suggestions relating to other branches of anthropology”. 

 
John W. Powell ([1877] 1880: vi) 

Introduction to the Study of Indian Languages.  
2nd ed. Washington, D.C.:  
BAE, the Smithsonian Institution 
 
 
 
Przedmowa do ksiąŜki Johna W. Powella mogła by być równie dobrze wstępem takŜe 
i do mojej pracy, bowiem ludzie w swojej istocie się nie zmieniają, zmieniają się tylko 
formy reprezentacji świata jakich uŜywają w czasie swojego Ŝycia. Modyfikacje 
językowych reprezentacji rzeczywistości są zaś szczególnie podatne na wpływy 
niewerbalnych kontekstów, w których Ŝyją uŜytkownicy języka. Praca niniejsza traktuje 
właśnie o zróŜnicowaniu form zachowań językowych, wpływach jakim ulegają, i 
sposobach jak moŜna je opisywać i badać. 
 

Piotr P. Chruszczewski 
Stanford – Wrocław, w sierpniu 2010 r. 
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WSTĘP  
 
 
 
Nowoczesne, transdyscyplinarne podejście do waŜnych zagadnień naukowych jakie 

proponuje niniejsza praca, w tym wypadku zagadnieniami tymi są język i kultura, 

wypływa z priorytetów wynikających z przyjętych strategii rozwoju nauki w Polsce na 

najbliŜsze lata w zakresie kształtowania nowych dyscyplin badawczych i 

przełamywania dawnych klasyfikacji nauki.  

Językoznawstwo antropologiczne, będące bardzo młodą dyscypliną naukową, 

jest jeszcze w Polsce w zasadzie nieobecne. Jak kaŜda dyscyplina na drodze do pełnej 

emancypacji musi ustalić, z jakiego rodzaju rzeczywistością ma do czynienia, powinno 

określić swój przedmiot badania, ustanowić jego granice i przedstawić przykłady 

zastosowań stosowanych metodologii badawczych oraz rozpoznać i wskazać relacje z 

przedmiotami dyscyplin pokrewnych. Dopiero po wykonaniu powyŜej wyliczonych 

zadań moŜna zastanowić się nad rozwojem toŜsamości rozwijanej dyscypliny oraz 

zacząć prowadzić wielowymiarowe prace badawcze w obrębie tej dyscypliny przy 

pełnym wykorzystaniu moŜliwości, jakie oferują preferowane przez nią metodologie 

badawcze.  

Niniejsza praca stanowi jeden z pionierskich kroków w kierunku emancypacji 

językoznawstwa antropologicznego w polskich instytucjach naukowo-badawczych 

oraz jest zachętą do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań w zakresie szeroko 

pojętego współczesnego językoznawstwa.  

 

 

Prof. zw. dr hab. dr h. c. (mult.) Jacek Fisiak  
(Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk)   
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