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RELACJE MIĘDZY JĘZYKIEM OGÓLNYM A JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM 
W PERSPEKTYWIE JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO, 

STOSOWANEGO I GLOTTODYDAKTYKI

1. Nazwa; 2. Podejścia do definicji języka specjalistycznego; 3. Rozwinięcie kryte-
riów definicyjnych; 4. Usytuowanie języków specjalistycznych oraz miejsce języka 
naukowego w obrazie zróżnicowania polszczyzny

Rosnące zapotrzebowanie ze strony obcokrajowców na nauczanie specjalistycz-
nych odmian polszczyzny odzwierciedla zwiększającą się rolę języków powołanych 
do obsługiwania wyspecjalizowanych segmentów rzeczywistości we współczesnym 
rozwoju cywilizacyjnym1. Celem niniejszego artykułu jest zdanie sprawy z tego, 
czym jest język specjalistyczny (dalej: JS), jakie są kryteria jego wyodrębniania jako 
osobnej odmiany i jaki jest jego status w obrazie zróżnicowania polszczyzny. Artykuł 
przedstawia, jak te aspekty osobnego zjawiska językowego, jakim są JS, ujmuje ję-
zykoznawstwo polonistyczne, stosowane oraz glottodydaktyka2. W obu ostatnich 
dziedzinach JS zajmują bowiem miejsce szczególne: dla językoznawstwa stosowanego 
stanowią jedno z głównych zagadnień badawczych, a dla glottodydaktyki – osobny 
problem dydaktyczny. 

1 Franciszek Grucza nazywa wprost języki specjalistyczne „swoistymi indykatorami cywilizacyjnego 
rozwoju” (Grucza 2002: 19–26). 

2 Za: Wilczyńska, Michońska-Stadnik 2010: 29–50 uznaję glottodydaktykę za odrębną dziedzinę 
badawczą, a nie za dział lingwistyki stosowanej, wyspecjalizowany w nauczaniu języków obcych 
(zob. Szulc 1984: 104–105). 
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1. Nazwa

Już na samym wstępie daje się zauważyć, iż językoznawstwo polonistyczne z jednej 
strony, oraz polskie językoznawstwo stosowane, a także glottodydaktyka (języka 
polskiego oraz innych języków obcych nauczanych w Polsce) z drugiej, nie po-
sługują się tym samym terminem na określenie języka, o którym tutaj mówimy3. 
Jest on w językoznawstwie polonistycznym nazywany „językiem” bądź „odmianą/
wariantem (języka)”, bądź „gwarą” czy wreszcie „stylem”, z określnikami gatun-
kowymi: zawodowy, fachowy, specjalny, wyspecjalizowany, precyzującymi rodzaj 
nadrzędny. Brak wśród nich określnika specjalistyczny. Istnieją więc na przykład 
terminy: język zawodowy (Klemensiewicz 1961: 126–128; Furdal 1977: 166–168; EJP: 
125), język specjalny (Milewski 1947: 9–12; STJ 1970: 527; EJO: 273), oraz odmiana 
fachowa (Urbańczyk 1956: 21, 27), zawodowa odmiana języka (Klemensiewicz 1961: 
125–126; EJP: 458), odmiana wyspecjalizowana (Urbańczyk 1956: 21, 23, 27), odmiana 
specjalna (styl nau kowy) (Miodunka 1996: 43), dalej gwara zawodowa (Klemensie-
wicz 1961: 126–1284; EJP: 1255) czy styl wyspecjalizowany (Bartmiński 1993: 116–117). 
Jeszcze inne używane terminy mają postać syntagmy z członem nadrzędnym -lekt: 
socjolekt (Wilkoń 2000: 87–88; Grabias 2003: 111–112), profesjolekt (Wilkoń 2000: 
92–93, 99–100; Grabias 2003: 111, 128).

Uderza więc wielość nazw w językoznawstwie polonistycznym na oznaczenie języka, 
który jest przedmiotem niniejszych uwag. Nadto nie wszystkie nazwy wyznaczają ten 
sam zakres interesującego nas zjawiska językowego. I tak język specjalny oraz socjolekt 
wyznaczają szerszy jego zakres niż pozostałe określenia: oba terminy obejmują języki 
grup społecznych, ale wyróżnianych na różnych podstawach. Np. EJO łączy używanie 
danego języka specjalnego ze środowiskiem / warstwą / grupą społeczną 

[… wyodrębniającymi się] z ogółu społeczeństwa albo pod względem  w i e k u  (język 
młodzieżowy, uczniowski), albo pod względem wykonywanego  z a w o d u  (język le-
karzy, prawników itp.), albo pod względem rodzaju  d z i a ł a l n o ś c i  (język złodziei).
(EJO: 273, wyróżnienie – B.L.)6. 

Definicja ta stawia na tej samej płaszczyźnie z jednej strony język na przykład mło-
dzieżowy oraz złodziejski, a z drugiej – język osób wykonujących dany zawód, abs-
trahując tym samym całkowicie od faktu, że te dwa typy języków różnią się zasad-
niczo  p r a g m a t y c z n y m  celem ich powstania, a następnie używania. Wynika 

3 Na ten stan rzeczy, stanowiący przeszkodę w wypracowaniu wspólnego podejścia językoznawstwa 
polonistycznego i lingwistyki stosowanej, z pozycji tej ostatniej zwraca uwagę S. Grucza (2008b: 50–51). 

4 Gwarę zawodową łączy Zenon Klemensiewicz z podłożem gwarowym i przeciwstawia odmianie za
wodowej opartej na języku ogólnym. 

5 Inaczej niż Z. Klemensiewicz definiuje gwarę zawodową EJP: jest to typ języka środowiskowego 
służącego do kontaktów zawodowych. Nie łączy jej więc z podłożem gwarowym. 

6 EJO oraz EJP podają język środowiskowy jako synonim języka specjalnego (EJO: 273; EJP: 125), a zatem 
również i języka zawodowego. 
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to z podejścia socjolingwistycznego, w którym najważniejszym kryterium staje się 
zasięg użycia danego języka specjalnego / socjolektu, mianowicie to, że jest on ograni-
czony do „[…] wspólnot ludzkich wyznaczonych pewnym rodzajem więzi społecznej” 
(Grabias 2003: 111). Aleksander Wilkoń precyzuje, że chodzi o takie grupy społeczne, 
jak: „klasa, warstwa, środowisko i grupy zawodowe” (Wilkoń 2000: 88). Takie ujęcie 
przyznaje obu nazwom – zarówno językowi specjalnemu, jak i socjolektowi – status 
hiperonimu w stosunku do języków zawodowych (Grabias 2003: 112) / profesjolek
tów – trafnego terminu wprowadzonego przez Wilkonia, który tym mianem nazywa 

„[…] odmiany o względnie czystej funkcji zawodowej, wedle listy zawodów w Polsce 
uprawianych […]” (Wilkoń 2000: 99). Płynie stąd metodologiczne  p o d p o r z ą d-
k o w a n i e  p o j ę c i o w e  języków zawodowych kategorii języka specjalnego lub też 
profesjolektów – kategorii socjolektu, co może być mylące: wszak języki zawodowe 
w stosunku do pozostałych języków specjalnych czy też profesjolekty w stosunku 
do pozostałych socjolektów obsługują  r ó ż n e  o b s z a r y  r z e c z y w i s t o ś c i. 

Osobna uwaga należy się również zakresowi zjawiska językowego, jakim jest pol-
szczyzna w odmianie specjalistycznej, wyznaczonemu ze względu na to, czy jest ona 
aktualizowana w języku pisanym czy mówionym. Językoznawstwo polonistyczne 
przywiązuje do tego zróżnicowania szczególną wagę i dlatego ujmuje polszczyznę w od-
mianie specjalistycznej nie jako całość obejmującą jedno zjawisko językowe, ale w roz-
biciu na: język zawodowy / odmiana zawodowa (Klemensiewicz 1961: 126; Furdal 1977: 
166–167, 181) / profesjolekt (Wilkoń 2000: 99) – realizujące się głównie w języku mó-
wionym, oraz na język naukowy (Klemensiewicz 1961: 128; Furdal ibid.; Wilkoń 2000: 
63–67) – prymarnie pisany. Tak na przykład język lekarzy znajdzie się w innym miejscu 
na schemacie obrazującym zróżnicowanie polszczyzny, a język medyczny (medycyny) 
w innym – tak jakby stanowiły dwa odrębne poznawczo byty. Tymczasem oba typy 
języka obsługują  t e n  s a m  s e g m e n t  r z e c z y w i s t o ś c i  pozajęzykowej objęty 
przez daną dziedzinę specjalistyczną (w tym wypadku medycynę). 

Na tym tle wyróżniają się w językoznawstwie polonistycznym dwa ujęcia: Stanisła-
wa Urbańczyka, który wyróżnia język/odmianę wyspecjalizowany/ą (fachowy/ą), 
a dopiero w następnej kolejności mówiony bądź pisany (Urbańczyk 1956: 21, 27), oraz 
ujęcie Władysława Miodunki, dla którego nie ma różnicy natury między odmianami 
specjalnymi polszczyzny a językiem/stylem naukowym (Miodunka 1996: 43, 49). 

1.1. Jest zatem rzeczą interesującą, że w dyskusji toczonej w językoznawstwie polonistycz-
nym na temat zróżnicowania polszczyzny nie pojawia się termin język specjalistyczny. 
Istotnie, powołała go do życia glottodydaktyka polonistyczna oraz uprawiane w Polsce 
językoznawstwo stosowane (Lukszyn 2005) i jest dzisiaj powszechnie używany w tych 
obszarach badawczych. Oprócz tego terminu, w warszawskiej szkole językoznawstwa 
stosowanego pojawiły się jeszcze nazwy: technolekt, autorstwa Franciszka Gruczy (Gru-
cza F. 1991: 39–42, 1994, 2004: 48–49), subjęzyk specjalistyczny używany przez Stanisława 
Wojnickiego (Wojnicki 1991b, 1991a: 44–62) oraz język profesjonalny (Lewandowski 2002). 
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Do glottodydaktyki języka polskiego termin język specjalistyczny – wymiennie 
z terminem odmiana specjalistyczna – wprowadziły Alicja Danecka-Chwals, Danuta 
Pukas-Palimąka i Maria Chłopicka, autorki koncepcji nauczania polskiego języka 
medycznego jako obcego (Danecka-Chwals, Pukas-Palimąka, Chłopicka 1979, 1981). 

1.2. Nazwa kategoryzująca: język bądź odmiana języka są w niektórych pracach uży-
wana synonimicznie, mianowicie w tych, w których przez język rozumie się nie tyle 

„system”, co „funkcjonalną odmianę” (Wilkoń 2000: 20). Pozostaje jednak pytanie, 
o jaki  p o d s t a w o w y  język, do którego jest odnoszona odmiana specjalistyczna, 
chodzi? Czy JS stanowi odmianę języka narodowego, czy też odmianę języka ogólnego? 
Wśród językoznawców zajmujących się problematyką zróżnicowania języka polskiego 
przeważa stanowisko, że odmiany specjalistyczne polszczyzny – dzielące z językiem 
ogólnym taki sam system fonologiczny i gramatyczny, a różniące się od niego głównie 
słownictwem fachowym (profesjonalizmami) – stanowią odmianę języka ogólnego 
(Klemensiewicz 1961; Urbańczyk 1956; EJO; Wilkoń 2000). Takiego punktu widzenia 
nie podzielają badacze z kręgu językoznawstwa stosowanego, a więc niepolonistycznego, 
a wśród lingwistów polonistycznych – Walery Pisarek. Na przykład Sambor Grucza 
reprezentuje pogląd, że język specjalistyczny  n i e  j e s t  o d m i a n ą  czy  w a r i a n t e m 
j ę z y k a  o g ó l n e g o  – jest natomiast  j ę z y k i e m  s p e c y f i c z n y m, ponieważ 

[…] nie można posługiwać się albo językiem specjalistycznym, albo językiem ogól-
nym w odniesieniu do tego samego zakresu rzeczywistości. Tekstu sformułowane-
go w języku specjalistycznym nie można przetłumaczyć na tekst w języku ogólnym 
z zachowaniem tej samej wartości (ścisłości) informacyjnej, tak jak nie można tekstu 
sformułowanego w języku ogólnym „przetłumaczyć” na tekst sformułowany w języku 
specjalistycznym (Grucza S. 2007: 14, wyróżnienie – B.L.). 

Podobnie W. Pisarek uważa odmiany zawodowe za odmiany języka narodowego, 
nie zaś za warianty odmiany ogólnej (EJP: 458). W takim ujęciu JS stanowi odmianę 
języka polskiego (w sensie języka narodowego) funkcjonalnie autonomiczną w sto-
sunku do języka ogólnego (polszczyzny w odmianie ogólnej),  n i e p r z e k ł a d a l n ą 
na inną odmianę/odmiany (Cabré 1998: 116, 129; Grucza 2007: 14) bez naruszenia 
precyzji i jednoznaczności przekazu. 

Zagadnienie funkcjonalnej autonomii odmian specjalistycznych wobec innych 
odmian języka narodowego, także w stosunku do odmiany ogólnej, ze szczególną siłą 
powraca, gdy ze względów metodologicznych podporządkowuje się języki zawodowe 
kategorii języków specjalnych/środowiskowych, czy też profesjolektów – socjolektom, 
o czym była wyżej mowa. Konsekwencją braku takiego jednoznacznego rozróżnienia 
jest brak w literaturze polonistycznej dotyczącej rozwarstwienia polszczyzny jasnej 
świadomości faktu, że w przypadku tych pierwszych (czyli języków zawodowych / pro-
fesjolektów) istotna jest właśnie ich autonomia względem języka w odmianie ogólnej – 
której języki specjalne (socjolekty)  n i e b ę d ą c e  z a w o d o w y m i  n i e  w y k a z u j ą. 
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Prowadzi to do błędnego utożsamiania JS z odmianami środowiskowymi, co ma 
niekiedy miejsce w literaturze z zakresu językoznawstwa stosowanego, pisanej głównie 
przez badaczy z pozycji neofilologów (zob. Smuk 2007: 56). Wydaje się więc sprawą 
pilną ujednolicenie tak statusu omawianego zjawiska językowego, jak i określającego 
go terminu, by jeden termin był używany – w odniesieniu do tego samego bytu – 
zarówno w językoznawstwie polonistycznym, jak i w językoznawstwie stosowanym, 
a także w glottodydaktyce. 

1.3. Określniki uszczegóławiające język/odmianę/lekt w syntagmie terminologicznej, 
jakie pojawiają się w terminach funkcjonujących w językoznawstwie polonistycznym, 
to z jednej strony zawodowy, fachowy, profesjo, a z drugiej specjalny, wyspecjalizowa
ny. Te dwie grupy określeń odbijają wahanie językoznawców co do tego, ze względu 
na jaki rodzaj aktywności ludzkiej nazwać język, o którym mowa: określenia grupy 
pierwszej (zawodowy, fachowy, profesjo) podkreślają związek języka z wykonywanym 
zawodem/fachem, natomiast określenia grupy drugiej (specjalny, wyspecjalizowany) 
czynią eksplicytnym związek języka ze specjalnością jako dziedziną specjalistyczną. 
Widziany pod tym kątem określnik specjalistyczny okazuje się najbardziej pojemny: 
obejmuje specjalności rozumiane zarówno jako dyscypliny nauki, jak i technikę, 
oraz ludzką działalność wymagającą bycia specjalistą, aby ją wykonywać (Cabré 
1998: 121, 138, 224). 

2. Podejścia do definicji języka specjalistycznego

Charakterystyka bytu nazwanego JS jest w pierwszym rzędzie zawarta w definicjach 
pojęcia ‘język specjalistyczny’, nie ma bowiem jednej, powszechnie przyjętej definicji 
tego zjawiska językowego. 

2.1. Punktem wyjścia wszystkich podejść do definicji JS jest odniesienie go do języka 
ogólnego. Przez język ogólny rozumiemy nie „język polski w ogóle” (język polski naro
dowy), czyli „potencjał gramatyczny i leksykalny” (Klemensiewicz 1961: 108; EJP: 458)7, 
ale odmianę języka narodowego, która jest „środkiem porozumienia  w s z y s t k i c h 
członków narodu  b e z  w z g l ę d u  na wiek, płeć, pochodzenie terytorialne, zawód itd. 
(ibid., wyróżnienie – B.L.). Za Klemensiewiczem nazywamy ją dalej językiem ogól
nym bądź językiem w odmianie ogólnej (Klemensiewicz 1961: 108–109). W świetle 
przytoczonej definicji Klemensiewicza można w języku ogólnym upatrywać odmianę 
podstawową języka narodowego. W językoznawstwie polonistycznym funkcjonują 
zresztą także inne nazwy tej odmiany (jako hiponimy w stosunku do pojęcia język 

7 Oprócz terminu język narodowy w literaturze językoznawczej używane są określenia: język etniczny 
(Urbańczyk 1956: 26; EJO: 118, 272; EJP: 154) oraz język ogólnonarodowy (Smuk 2007: 56) jako nazwy 
rodzajowe – hiperonimy w stosunku do poszczególnych odmian. 



168 BRONISŁAWA LIGARA

narodowy): język ogólnonarodowy (Urbańczyk 1956: 27; EJO: 118, 272; EJP: 155)8, dialekt 
kulturalny (EJO: 118; EJP: 68)9, uniwersalna/standardowa odmiana języka (Łuczyń-
ski, Maćkiewicz 2002: 84). Niektórzy badacze status odmiany podstawowej (języka 
narodowego) przypisują językowi potocznemu / odmianie potocznej (Furdal 1977: 
180–181; Bartmiński 1993: 115–117, 132; Miodunka 1996: 41) (por. 4). 

Specyfikę języka specjalistycznego wydobyć pozwala właśnie opozycja język ogólny : 
język specjalistyczny. Wyznacza ją  s y t u a c j a  u ż y c i a:  język ogólny, ze względu na to, 
że jego jednostki językowe oraz reguły, a także ograniczenia ich stosowalności zna ogół 
mówiących, używany jest w sytuacjach nienacechowanych, natomiast JS w sytuacjach 
nacechowanych (Cabré 1998: 115). Podobnie postulat zbadania języka specjalistyczne-
go jako nacechowanego w opozycji do nienacechowanego języka ogólnego wysunęły 
w glottodydaktyce polszczyzny Danecka-Chwals, Pukas-Palimąka, Chłopicka (1979, 1981).

Fakt, że u podstaw wyodrębnienia JS od języka w odmianie ogólnej stoi sytuacja 
użycia tego pierwszego, każe poszukiwać swoistości języka specjalistycznego w pierw-
szym rzędzie w perspektywie pragmatycznej/komunikacyjnej. Cechy czysto językowe 
byłyby więc pochodną tej właśnie sytuacji nacechowanej, implikującej użycie odmiany 
specjalistycznej. Że tak jest istotnie, pokazują dobitnie trzy ujęcia, do których dają się 
sprowadzić istniejące w literaturze przedmiotu liczne i różne definicje pojęcia języka 
specjalistycznego. Tego ważnego uporządkowania teoretycznego dokonała Maria 
Teresa Cabré (1998: 118–121, 138, za Robertem de Beaugrande’m).

2.2. W ujęciu pierwszym JS są kodami językowymi różniącymi się w założeniu od ję-
zyka ogólnego charakterystycznymi dla nich regułami i jednostkami językowymi. 
Jednak i tutaj pojawia się trudność zasadzająca się na wskazaniu zjawisk językowych 
swoistych tylko dla JS, które mogłyby wystarczająco uzasadnić cezurę oddzielającą 
je od języka ogólnego, a to zmusza przy określaniu specyfiki JS do uwzględnienia 
elementów zewnętrznojęzykowych i komunikacyjnych – czyli pragmatycznych. 

W ujęciu drugim, każdy JS traktuje się jako wariant języka ogólnego, różniący się 
od tego ostatniego w zasadzie jedynie słownictwem. Jest to między innymi punkt 
widzenia Wilkonia (2000: 99) oraz Grabiasa (2003: 125–127, 130–132). Lingwiści repre-
zentujący skrajne stanowisko językoznawstwa opisowego widzą więc w JS tylko wariant 
leksykalny języka ogólnego, stąd należy mówić raczej o nich jako o poszczególnych 

„słownictwach” (specjalistycznych), nie zaś jako o „językach”.
Te dwa stanowiska pokazują, że definiowanie JS w terminach głównie języko-

wych nie jest wystarczające, by uzasadnić odrębność tej odmiany. Pozostaje zatem 
uznać, że tym, co najwyraźniej wyodrębnia języki specjalistyczne od języka ogólnego, 
jest wymiar pragmatyczny tych pierwszych. On to stanowi podstawę trzeciego ujęcia 
definicji języka specjalistycznego. 

8 Stanisław Urbańczyk stosuje nadto synonimiczny termin język narodowy jako nazwę gatunkową 
w stosunku do nazwy rodzajowej język etniczny (Urbańczyk 1956: 27). 

9 Obie encyklopedie wyróżniają ten termin jako hasło. 
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2.3. Ujęcie pragmatyczne zaznacza się zarówno w podejściu ogólnoteoretycznym do po-
jęcia ‘język specjalistyczny’, jakie reprezentuje w swojej monografii Cabré (Cabré 1998: 
119–121, 138), jak i w podejściu przedstawionym z pozycji glottodydaktyki języków spe-
cjalistycznych przez Bogusława Kubiaka (2002). Badacz ten odwołuje się z kolei głównie 
do bardzo rozwiniętych niemieckich i anglosaskich badań nad językami specjalistycz-
nymi (fachowymi). Na uwagę zasługują zwłaszcza kryteria, jakie oba podejścia ustalają 
do wyznaczenia cech definicyjnych pojęcia JS, bowiem mogą mieć one zastosowanie 
praktyczne do opisu i dydaktyki poszczególnych języków specjalistycznych. 

2.3.1. Maria Teresa Cabré porządkuje różnie przez badaczy stosowane kryteria defini-
cyjne pojęcia JS, ujmując je w trzy główne typy, oraz ustala ich hierarchię (Cabré 1998: 
124–126). W rezultacie definiuje ona JS jako podzbiory wyspecjalizowane języka narodo-
wego, które pod względem pragmatycznym charakteryzują trzy zmienne – trzy kryteria: 
1. specjalistyczny temat/przedmiot komunikacji wyznaczony daną dziedziną,
2. użytkownicy (JS),
3. sytuacje komunikacyjne warunkujące charakter specjalistyczny kodu: są one typu 

formalnego oraz determinują je kryteria zawodowe bądź naukowe. 

Najważniejsze więc dla wyodrębnienia JS jako osobnej odmiany językowej stają się 
kryteria pragmatyczne. Po nich dopiero następują kryteria odnoszące się do aspektu 
lingwistycznego:
4. JS charakteryzują się specyficznymi dla nich jednostkami leksykalnymi i regułami 

oraz gatunkami tekstów, 
5. mogą wykazywać wewnętrzne zróżnicowanie w postaci  w a r i a n t ó w  danego 

JS, uwarunkowanych przez użycie i okoliczności komunikacji. Charakteryzują 
je parametry o charakterze pragmatycznym, jak z jednej strony stopień abstrak-
cji, który zależy od samego tematu/przedmiotu komunikacji, od odbiorcy oraz 
od funkcji komunikacji zamierzonych przez nadawcę, oraz z drugiej, intencje 
komunikacji, determinujące typy różnych tekstów w zależności od celów, jakie 
nadawca zamierza osiągnąć. Oprócz wariantów uwarunkowanych czynnikami 
pragmatycznymi, w obrębie danego JS mogą też istnieć warianty uwarunkowane 
geograficznie, historycznie i społecznie.

Dwa ostatnie kryteria dotyczą statusu JS względem siebie oraz ich statusu wobec języka 
narodowego oraz odmiany ogólnej – mają więc charakter strukturalny: 
6. różne JS wykazują pewne cechy wspólne pragmatyczne i językowe, dlatego można 

je uważać za podzbiór języka narodowego,
7. JS pozostają w relacji inkluzji względem języka narodowego, natomiast pokrywają 

się częściowo z językiem w odmianie ogólnej i pozostają z nim w relacji nieustannej 
wymiany, tak gdy idzie o jednostki językowe, jak i konwencje w zakresie konstrukcji 
składniowych i konwencji dyskursywnych.
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W przedstawionym podejściu ogólnoteoretycznym istotna staje się hierarchia kryte-
riów definicyjnych: specyfikę JS wyznaczają w pierwszym rzędzie kryteria pragma-
tyczne, a dopiero w dalszej kolejności kryteria językowe. 

2.3.2. Również i w podejściu glottodydaktycznym Kubiaka (2002) na czele hierarchii 
kryteriów wyodrębniających JS znajdują się kryteria natury pragmatycznej. Polski 
badacz zwraca nadto uwagę na kryteria dodatkowe, takie jak obszar używania danego 
języka specjalistycznego (Kubiak 2002: 7– 8), stopień jego formalności, przez co autor 
rozumie stopień dostępności, zrozumiałości, oraz cel posługiwania się JS: zarówno 
komunikatywny, jak i poznawczy; z zamierzonym celem łączy się wynik posługiwania 
się JS, który stanowi „[…] poznanie/opis różnych dziedzin oraz ich dalsze rozwijanie/
badanie” (Kubiak 2002: 8).

Wśród kryteriów lingwistycznych Kubiak zwraca uwagę na środek przekazu tekstów 
specjalistycznych, a więc mowę bądź pismo, następnie na większy niż w innych od-
mianach języka stopień normalizacji, czyli „ujęcia w normy” JS, zwłaszcza w zakresie 
leksyki i tekstu (Kubiak 2002: 7–8). 

Gdy chodzi o status JS jako pewnej całościowej odmiany (u Cabré podzbioru) 
języka narodowego, B. Kubiak zajmuje stanowisko odmienne, przyjmując tezę nie-
mieckiego językoznawcy Bernda Spillnera, głoszącą, iż nie można mówić o jednym 
JS, ponieważ „są tylko języki specjalistyczne różnych dziedzin” (Kubiak 2002: 10)10. 
Badacz ten przypisuje zresztą status ontologiczny nie JS (jakiejś dziedziny), a jedynie 
specjalistycznym rodzajom tekstów (Kubiak 2002: 10, za Spillnerem). Stanowisko 
Spillnera, negujące metodologiczną zasadność wydzielania JS jako odrębnych bytów 
badawczych na rzecz istnienia typów tekstów wyspecjalizowanych dla obsługiwa-
nia dziedzin specjalistycznych, chociaż niewątpliwie skrajne, jest o tyle interesujące, 
że na plan pierwszy wysuwa już nie sam system językowy, ale tekst, podkreślając tym 
samym fakt, iż to dopiero adekwatny do celu komunikacji tekst czyni możliwym 
porozumiewanie się ukierunkowane na daną dziedzinę specjalistyczną. 

Warte podkreślenia w podejściu do JS z pozycji glottodydaktyki jest to, że Kubiak 
przyjmuje również tezę Spillnera podważającą założenie o uniwersalnym charakte-
rze JS. Badacz niemiecki stoi na stanowisku, iż JS (danej dziedziny) może wykazywać 
różnice w różnych językach narodowych na poszczególnych poziomach, tak języko-
wym, jak i tekstowym (Kubiak 2002: 9–10, za Spillnerem). Teza ta jest o tyle ważna, 
iż przestrzega przed utożsamianiem pojęć w różnych językach narodowych tylko 
na podstawie podobieństwa brzmieniowego ich nazw oraz przed upraszczającym 
transferem konwencji dotyczących budowania tekstów specjalistycznych z jednego 
języka narodowego na drugi.

10 Z drugiej jednak strony Kubiak przytacza odmienne stanowisko Dietera Möhna i Rolanda Pelki 
podnoszących aspekt „międzyspecjalistyczny” czy „interfachowy” języka specjalistycznego, uznając 
go za raczej socjologiczny niż lingwistyczny (Kubiak 2002: 8, za Möhnem i Pelką). 
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3. Rozwinięcie kryteriów definicyjnych

Cechy definicyjne pojęcia JS wyznacza więc zespół kryteriów pragmatycznych, ję-
zykowych oraz strukturalnych. By jednak przedstawione wyżej kryteria mogły być 
operacyjne w konkretnej praktyce definicyjnej danego języka specjalistycznego lub 
jego aktualizacji tekstowej, wymagają dalszego uszczegółowienia.

3.1. Kryterium tematu/przedmiotu komunikacji związanego z określoną dziedziną 
specjalistyczną wymaga bliższego sprecyzowania co do tego, które tematy uznać 
za specjalistyczne. Za specjalności uznaje się bowiem zarówno dyscypliny naukowe 
i techniczne, jak i wyspecjalizowaną aktywność o charakterze zawodowym – taką, 
która implikuje wymianę informacji natury specjalistycznej. Dyscypliny naukowe to 
np. nauki eksperymentalne, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki ekonomiczne 
i prawne. Nauki techniczne i technika to np. inżynieria, budownictwo, telekomuni-
kacja, a aktywności wyspecjalizowane to np. dyscypliny sportowe, handel, finanse 
(Cabré 1998: 121–122; 138)11. Cabré wprowadza również pojęcie stopnia wyspecjali-
zowania – „specjalistyczności” JS. Tak więc języki: fizyki, chemii, biologii, geologii, 
matematyki, statystyki, językoznawstwa, antropologii, historii, architektury, estetyki, 
ekonomii teoretycznej itd. reprezentują wysoki stopień „specjalistyczności”. W ich wy-
padku chodzi o języki wyraźnie specjalistyczne. Natomiast języki bankowości, giełdy, 
prawa i ekonomii stosowanej stanowią obszar przejściowy między językami bardziej 
specjalistycznymi a językiem mieszczącym się bardziej w odmianie ogólnej. Języki 
zaś związane z prowadzeniem restauracji, z kuchnią, z fryzjerstwem, kowalstwem, 
sportem reprezentują najniższy stopień „specjalistyczności” i sytuują się na granicy 
z językiem w odmianie ogólnej (Cabré, 1998: 224, przyp. 7).

Natomiast S. Grucza ujmuje problem stopnia „specjalistyczności” JS w terminach 
stopnia pokrywania się idiolektów specjalistów oraz zakresu wspólnego im polilektu: 

[…] im ściślejsza jest dziedzina, którą reprezentują […] specjaliści, tym większe części 
ich idiolektów wchodzą w zakres ich wspólnego polilektu. I odwrotnie, im mniej ścisła 
jest dziedzina, którą reprezentują […] specjaliści, tym bardziej różnią się ich idiolekty, 
tym mniejsze części ich idiolektów wchodzą w zakres ich wspólnego polilektu (Grucza S. 
2007: 13, wyróżnienie – B.L.)12.

Dla charakterystyki danego JS ważne będzie zatem usytuowanie go na skali stopnia 
„specjalistyczności”, ten zaś wyznaczony jest przez relację danego JS do języka ogólnego, 
czyli ze względu na to, jaka część języka w odmianie ogólnej wchodzi do danego JS, 

11 Inną typologię specjalności ustalił Rostislav Kocourek, wyróżniając pięć typów specjalności: nauki 
teoretyczne, nauki eksperymentalne, nauki techniczne, dziedziny wyznaczone z punktu widzenia 
produkcji, dziedziny wyznaczone z punktu widzenia konsumpcji (Cabré 1998: 131, za Kocourkiem). 
Brak wśród nich jednak aktywności zawodowych. Zob. także Lewandowski 2002. 

12 Relację między idiolektami a polilektem przedstawia S. Grucza (2007: 12–14, 2008a: 696–697). 



172 BRONISŁAWA LIGARA

a jaka jest dla niego swoista. Na skali „specjalistyczności” można więc określić dany 
JS jako język wyraźnie specjalistyczny, bądź jako język sytuujący się w obszarze 
przejściowym między językiem specjalistycznym a językiem w odmianie ogólnej, 
czy wreszcie na samej granicy z tym drugim. 

3.2. Kryterium użytkowników JS wskazuje najogólniej na specjalistów w danej dzie-
dzinie. Bogusław Kubiak słusznie włącza do grupy użytkowników danego JS także 
wszystkie osoby zajmujące się daną dziedziną oraz osoby interesujące się tą dziedziną, 
pod warunkiem posiadania przez nie wiedzy niezbędnej do komunikowania się w za-
kresie przez nią wyznaczonym (Kubiak 2002: 7). Jest to jednak dość wąskie widzenie 
użytkowników JS, gdyż nie obejmuje na przykład pacjentów – odbiorców spe cjalis-
tycznych komunikatów lekarzy, czy klientów – odbiorców komunikatów specjalistów 
bankowych, ubezpieczeniowych itd. Dlatego też Cabré postuluje wprowadzenie roz-
różnienia między  n a d a w c a m i  i  o d b i o r c a m i  komunikatów specjalistycz-
nych. I tak nadawcami komunikatów specjalistycznych (naukowych, technicznych 
i zawodowych) mogą być jedynie specjaliści (eksperci) – osoby posiadające znajomość 
tematu/przedmiotu specjalistycznego. Odbiorcami natomiast – również specjaliści 
w danej dziedzinie, ale też i niespecjaliści: osoby zapoznające się z tą dziedziną oraz, 
dodajmy, odbiorcy usług specjalistycznych (należących do danej dziedziny), a więc 
pacjenci, klienci… Oznacza to, że komunikacja ukierunkowana na temat/przedmiot 
specjalistyczny dokonuje się w JS, który jest aktualizowany na zróżnicowanym pio-
nowo poziomie „specjalistyczności”: na najwyższym poziomie – na szczycie piramidy 
według określenia badaczki – sytuuje się komunikacja specjalistyczna między specjali-
stami (ekspertami), podstawę zaś piramidy stanowi komunikacja popularnonaukowa 
(por. Gajda 1982: 119–122) i inna skierowana do niespecjalistów (Cabré 1998: 120, 124–125). 
A ponieważ to do nadawców, czyli specjalistów w danej dziedzinie, należy troska o to, 
by ich komunikat (tekst specjalistyczny) był dla konkretnego odbiorcy zrozumiały, 
zachowując w miarę możliwości swoją podstawową funkcję, którą jest wymiana in-
formacji na dany specjalistyczny temat: obiektywna, precyzyjna i jednoznaczna (Cabré 
1998: 138, 143) – prowadzi to nieuchronnie do powstawania  w a r i a n t ó w  w obrębie JS, 
o których mówi kryterium 5. opisu (por. 2.3.1.). Na przykład w odniesieniu do termino-
logii medycznej Alicja Kacprzak nadmienia wprost o dwóch poziomach językowych: 
poziomie językowym lekarza i poziomie językowym pacjenta (Kacprzak 2000: 10–11; 
zob. też Smuk 2007: 64)13. 

13 Zjawisko to w aspekcie glottodydaktycznym jako pierwsze podniosły Danecka-Chwals, Pukas-Palimąka, 
Chłopicka (1979; 1981). Podobny problem zauważa również dla tekstów prawniczych Teresa Tomaszkie-
wicz, podkreślając, że na przykład umowy prawa cywilnego, sporządzane przez specjalistów, są adre-
sowane tak do specjalistów, jak i do odbiorców niespecjalistów. Są zatem szczególnym typem tekstów 
specjalistycznych: łączy je z nimi fakt, że zawierają terminologię i specyficzne struktury językowe oraz 
to, że charakteryzuje je wysoki stopień skonwencjonalizowania. Jednak z uwagi na fakt, że są przecież 
skierowane także do niespecjalistów, należy je uznać za  t e k s t y  s p e c j a l n e, skonwencjonalizowane, 
ale  n i e  d o  k o ń c a  s p e c j a l i s t y c z n e  (Tomaszkiewicz 2003: 245, wyróżnienie – B.L.). 
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Mówiąc o wariantach w obrębie języków specjalistycznych zdeterminowanych 
pragmatycznie osobą odbiorcy, należy uwzględnić istnienie jeszcze jednego wa-
riantu – dydaktycznego, utworzonego dla celów glottodydaktycznych i aktualizo-
wanego w procesie nauczania / uczenia się JS jako obcego – od wyabstrahowanego 
z sytuacji komunikacyjnych specjalistycznych po autentyczne teksty w gatunkach 
specjalistycznych14. 

3.3. Specyfika JS wyznaczona na podstawie kryterium lingwistycznego jest przez 
badaczy określana poprzez odniesienie do języka ogólnego na poziomie morfologicz-
nym (w tym słowotwórczym), składniowym, leksykalnym oraz w zakresie organizacji 
tekstu – w jego specyficznej strukturze oraz w specjalistycznych gatunkach tekstów 
(Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 247). 

Poszukuje się w pierwszym rzędzie cech, których język w odmianie ogólnej nie 
wykazuje. Te zaś sytuują się na poziomie leksykalnym oraz na planie tekstu.

 Od języka w odmianie ogólnej JS najbardziej odróżnia specjalistyczna leksyka. Skła-
da się na nią z jednej strony terminologia należąca  w y ł ą c z n i e  do danej dziedziny 
specjalistycznej, a z drugiej – jednostki leksykalne należące  r ó w n i e ż  do języka 
ogólnego, ale mające w danej domenie specjalistycznej znaczenie  s p e c y f i c z n e, 
dla niej właściwe (Gajda 1990a: 51, 57–60; Gross, Guenthner 2002: 179), czyli mające 
w niej status terminu. W tym wypadku do języka specjalistycznego przynależy strona 
pojęciowa tych jednostek leksykalnych w zakresie danej dziedziny specjalistycznej 
i to je różni od tych terminów, których zarówno strona brzmieniowa, jak i pojęciowa 
należy jedynie do danego języka specjalistycznego. 

Na planie tekstu JS charakteryzują właściwe mu wzorce tekstowe (Grucza S. 
2007: 14): formuły tekstowe15 oraz specjalistyczne gatunki tekstów16.

 W pozostałych podsystemach językowych: morfologicznym i składniowym, JS róż-
nią się od języka w odmianie ogólnej wyższą frekwencją pewnych struktur, które w ję-
zyku w odmianie ogólnej są rzadkie (Cabré 1998: 136–137; Kubiak 2002: 9). W stosunku 
do tego ostatniego nie są one jednak swoiste czy też odrębne. Stanowią różnicę jedynie 
pod względem ilościowym. W związku z tym S. Grucza wysuwa – za Franciszkiem 
Gruczą (zob. Grucza F. 2002: 18) – tezę, iż języki specjalistyczne nie są „pełnymi ję-
zykami” (Grucza S. 2007: 14; idem 2008a: 698; Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 248). 

14 Wariant dydaktyczny dla celów glottodydaktycznych jest nazywany, gdy idzie o język francuski, Français 
sur Objectifs Spécifiques (FOS), natomiast gdy chodzi o język angielski, English for Specific Purposes 
(ESP), dosł. ‘język (francuski/angielski) dla celów specyficznych’ (zob. Binon, Verlinde 2004: 271). 

15 Jako formuły tekstowe typowe dla tekstów specjalistycznych badacze podają: opis, definicję, klasyfikację, 
wyliczanie/wymienianie, obliczanie, rozumowanie, argumentację, cytowanie, odsyłanie (do strony, 
paragrafu), uogólnienie (Danecka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1981: 64–65; Cabré 1998: 139). 

16 Bogusław Kubiak wymienia z jednej strony instrukcję obsługi, wskazówki użycia leków, zasady 
rozliczania podatku dochodowego, orzeczenia sądowe, umowy sprzedaży–kupna, z drugiej zaś 
recenzję, wykład, sprawozdanie, pogadankę popularnonaukową, referat (Kubiak 2002: 7, 10).
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Na poziomie morfologicznym w zakresie słowotwórstwa frekwencja wyższa niż 
w języku ogólnym dotyczy stosowania pewnych afiksów, nominalizacji (odcza-
sownikowych), compositów, syntagm nominalnych (Danecka-Chwals, Pukas-Pa-
limąka, Chłopicka 1979: 76–78, 1981: 59, 64; Cabré 1998: 133, 137, 139). Na poziomie 
fleksyjnym zaś częściej używane są: strona bierna, formy nieosobowe czasownika, 
1 os. lm. w funkcji bezosobowej (Danecka-Chwals, Pukas-Palimąka, Chłopicka 
1979: 76; 1981: 63). 

W zakresie składni języków specjalistycznych badacze podkreślają częstsze użycie 
formuł nieosobowych, konstrukcji bezpodmiotowych (Danecka-Chwals, Chłopicka, 
Pukas-Palimąka 1981: 63; Cabré 1998: 139) oraz stosowanie odpowiednich schema-
tów zdań specjalistycznych (Grucza S. 2007: 16). Nadto, zdaniem Cabré (1998: 137), 
w tekstach specjalistycznych występują częściej zdania na ogół krótkie, natomiast 
rzadziej zdania podrzędnie złożone. Składnię języków specjalistycznych badacze 
określają najogólniej jako funkcjonalną (Danecka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Pali-
mąka 1981: 59–60) bądź specyficzną (Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 247). 

Poza wybranymi zjawiskami składniowymi składnia tekstów specjalistycznych 
daleka jest od pełnego opisu. Spośród prac teoretycznych poświęconych językom 
specjalistycznym najpełniejszą koncepcję opisu składni JS, wedle wiedzy piszącej 
te słowa, zawarł w swojej monografii języków specjalistycznych francuski badacz 
Pierre Lerat, poświęcając podsystemowi składniowemu osobny rozdział (Lerat 
1995: 74–81). 

Przedstawione aspekty wymiaru językowego i tekstowego JS dotyczą formy pi-
sanej – najczęstszej formy ich realizacji. Zakres natomiast występowania tych cech/
zjawisk charakterystycznych w poszczególnych JS jest różny. Jednak to one odgrywają 
zasadniczą rolę w rozpoznawaniu swoistości języka uznanego za specjalistyczny.

3.4. Wspólne cechy pragmatyczne, językowe i tekstowe, jakie badacze wyznaczają 
dla różnych JS, upoważniają zatem do tego, by uznać status JS „w ogóle” / kodu spe-
cjalistycznego ogólnego jako podzbioru – odmiany języka narodowego wyróżnionej 
na zasadzie opozycji do języka w odmianie ogólnej (Cabré 1998: 126–133). Pierre Lerat 
definiuje najogólniej JS jako język naturalny – ale integrujący także inne kody semio-
tyczne – w sytuacji użycia profesjonalnego/zawodowego, a więc w służbie przekazy-
wania wiedzy specjalistycznej nazwanej językowo przez terminy (Lerat 1995: 20–22, 
28–29). Kod specjalistyczny ogólny jest tutaj rozumiany jako pewien potencjał – zespół 
możliwości, określonych przez wyżej wymienione wspólne cechy pragmatyczne, 
językowe i tekstowe. 

Natomiast w ramach tego kodu wyróżniają się – ze względu na dziedzinę specja-
listyczną (której dotyczy temat/przedmiot komunikacji czy tekstów) – poszczególne 
JS i one mają w nazwie uszczegółowienie wskazujące na odniesienie do określonej 
domeny, odróżniające JS między sobą. 
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JS nie stanowią klasy zamkniętej, wyłaniają się nowe wraz z konstytuowaniem się 
nowych dyscyplin naukowych, technicznych czy też nowych, wyspecjalizowanych 
dziedzin ludzkiej aktywności. Tak na przykład stosunkowo młodym JS jest język 
biznesu, dopiero powstający język turystyki (Tambor, Majkiewicz 2003), czy też po-
stulowane przez F. Gruczę powstanie języków dotyczących europejskiej integracji 
i Unii Europejskiej (zob. Grucza F. 2004). Ważna jest przy tym świadomość, że każ-
dy z JS stanowi odmianę autonomiczną w stosunku do języka w odmianie ogólnej 

„[…] pod względem  f u n k c j o n a l n y m” (Grucza S. 2007: 14; wyróżnienie – B.L). 
Podstawową zaś funkcją JS jest komunikacja szczególna, bo typu informacyjnego 
z funkcją zasadniczo referencyjną, odnoszącą się do danego segmentu rzeczywistości 
objętego określoną domeną. Tę ostatnią funkcję umożliwia odpowiednia termino-
logia, która służy do nazwania pojęć z obszaru danej dziedziny (zob. Gajda 1990a: 
16–84; idem 1990b: 39–76). Ujmu jąc rzecz w terminach Jakobsonowskich funkcji ję-
zyka, podstawową funkcją JS jest przekazywanie i wymiana informacji maksymalnie 
obiektywnej i bezosobowej na temat specjalistyczny (Cabré 1998: 123, 133, 138). W tej 
funkcji JS nie są wymienne z językiem w odmianie ogólnej. 

4.  Usytuowanie języków specjalistycznych oraz miejsce języka naukowego 
w obrazie zróżnicowania polszczyzny

W żadnym jednak wypadku funkcjonalna autonomia JS nie powinna być rozumia-
na jako stan odizolowania, ścisłej cezury między nimi a językiem ogólnym (Gajda 
1990a: 48–49). Nie tylko dlatego, że ich podsystemy częściowo się pokrywają – jak 
to ma miejsce w przypadku tego zasobu słownego, który jest wspólny ze słownic-
twem w języku w odmianie ogólnej17, oraz częściowo podsystemu morfologicznego 
i składniowego, ale też nieustannego  p r z e p ł y w u  między nimi głównie jednostek 
leksykalnych, ale i struktur. Na poziomie leksykalnym ta wzajemna wymiana między 
językiem w odmianie ogólnej a JS została przez Danutę Buttler opisana jako, z jednej 
strony, terminologizacja wyrazów potocznych (Buttler 1979a), a drugiej – jako deter-
minologizacja wyrazów z leksyki specjalnej (eadem 1979b; zob. też Bajerowa 1980: 43, 
46–51; Gajda 1990a: 58–60; Wojtach 1999; Jadacka 2001: 151).

Jak przedstawiają się relacje między językiem narodowym i jego odmianami: JS, 
językiem ogólnym (w odmianie ogólnej) i innymi odmianami zróżnicowanymi spo-
łecznie i terytorialnie, pokazuje poniższy schemat. Odwołujemy się w nim do ogólnego 
schematu rozwarstwienia języka S. Gruczy, który najtrafniej zobrazował usytuowanie JS 
na tle zróżnicowania języka narodowego (Grucza S. 2008a: 695–696; 2008b: 47, 50–53):

17 Zdaniem Gastona Grossa i Franza Guenthnera każdy tekst specjalistyczny zawiera trzy czwarte słów 
występujących w języku ogólnym ze znaczeniami w nim przyjętymi (Gross, Guenther 2002: 179). 
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Powyższy schemat zróżnicowania polskiego języka narodowego na odmiany – realnie 
istniejące formy aktualizacji potencjału gramatycznego i leksykalnego – ujmuje więc 
JS jako funkcjonalnie wyodrębniającą się od języka ogólnego kategorię, zróżnicowaną 
w podziale poziomym według poszczególnych dziedzin specjalistycznych / specjalno-
ści (pierwsze kryterium pragmatyczne, por. 2.3.1. oraz 3.1.). Natomiast każdy z JS może 
występować w podziale pionowym w swoistych dla siebie wariantach (determinują 
je kryteria pragmatyczne 2. i 3. oraz językowe 5., por. 2.3.1., 3.2.).

Przypomnijmy, że dotychczasowe ujęcia zróżnicowania polszczyzny rozbijały język 
obsługujący dziedziny specjalistyczne na język zawodowy i język naukowy, o ile natu-
ralnie dana dziedzina została uznana za naukę. Ten ostatni językoznawcy polonistyczni 
uważają w przeważającej większości (por. 1.) za odmianę języka literackiego obsługującą 
dyscypliny naukowe, włączając tym samym język naukowy w obręb języka w odmianie 
ogólnej. Takie jest również stanowisko Stanisława Gajdy, autora dwóch fundamental-
nych monografii poświęconych językowi naukowemu (Gajda 1982; 1990b: 26). 

Jakie jest jednak uzasadnienie tego rozbicia? Antoni Furdal, autor koncepcji kla-
syfikacji odmian współczesnej polszczyzny, stwierdza wprost: 

Jeśli rozbijemy go [język wyspecjalizowany] tutaj na naukowy i zawodowy, to dlatego, 
by zaakcentować wagę języka naukowego – narzędzia poznania w dzisiejszej cywi-
lizacji i postawić go należycie w kręgu odmian języka literackiego. (Furdal 1977: 167, 
wyróżnienie – B.L.). 

Czyli rozbicie to jest podyktowane nie względami merytorycznymi, a tylko większym 
prestiżem przyznawanym w świadomości użytkowników języka językowi literackie-
mu, niż językom służącym do wyrażania specjalistycznych obszarów rzeczywistości.

Dominujący dotąd w językoznawstwie polonistycznym obraz odmian językowych, 
który łączy język naukowy z odmianą ogólną, podstawową, ulega jednak zmianie, gdy 
uznaje się nauki za dyscypliny należące do szerszej kategorii, jaką jest ogół dziedzin 
specjalistycznych, ale zarazem stanowiące pod względem funkcji poznawczej najważ-
niejszy ich podzbiór. Wtedy również i języki obsługujące poszczególne nauki sytuują 
się w odmianie specjalistycznej polszczyzny, tym razem naukowej. Wspólne cechy 
języków poszczególnych dyscyplin zaliczanych do nauk zostały przez Gajdę objęte 
ogólnym pojęciem ‘polszczyzny naukowej’ / ‘języka naukowego’ / ‘języka w nauce’ 
(Gajda 1982; 1990b). Ustalone przez tego badacza warianty języka naukowego podlegają 
w dużej mierze drugiemu w hierarchii pragmatycznemu kryterium użytkowników JS 
(por. 3.2.) – autor wyróżnia bowiem ze względu na osobę nadawcy i odbiorcy w ko-
munikacji następujące podjęzyki języka nauki: 

1. teoretycznonaukowy, służący komunikacji specjalisty ze specjalistą w działalności 
ściśle naukowej; 2. praktycznonaukowy, służący komunikacji specjalisty ze specjalistą 
w zastosowaniu praktycznym osiągnięć nauki; 3. dydaktycznonaukowy, którego specja-
lista używa w nauczaniu osób przyswajających daną dyscyplinę naukową oraz 4. popu
larnonaukowy – służący komunikowaniu się specjalisty z niespecjalistą interesującym 
się daną dziedziną wiedzy (Gajda 1990b: 36–37). 
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Nas interesuje najbardziej wariant służący komunikowaniu się na temat specja-
listyczny specjalisty z niespecjalistą, który Gajda ogranicza, niesłusznie naszym 
zdaniem, tylko do wariantu (podjęzyka) popularnonaukowego. Bowiem typologia 
podjęzyków (języka nauki) tego autora zupełnie nie bierze pod uwagę szeregu form 
komunikowania się specjalisty z niespecjalistą, które to formy nie istniałyby bez 
sięgania do elementów języka odpowiedniej dyscypliny naukowej, której dotyczy 
dany, specjalistyczny temat komunikacji. A są to formy komunikacji językowej nie-
zwykle społecznie ważne, bo żywotnie dotyczące coraz większej liczby użytkowników 
języka. Mieszczą się w nich na przykład języki: informacji, jaką lekarz udziela pacjen-
towi (medycyna), „ulotki dla pacjenta: informacji dla użytkownika” obowiązkowo 
załączanej do lekarstw (medycyna, farmakologia), etykietki zawierającej skład che-
miczny produktów (chemia) / żywności (nauki rolnicze), instrukcji obsługi sprzętu 
o zaawansowanej technologii (nauki techniczne, telekomunikacja itd.) czy orzeczeń 
sądowych, umowy o pracę i wszelkich umów prawa cywilnego (np. ubezpieczenio-
wych, bankowych, kupna-sprzedaży, najmu, przewozu, dzierżawy) – te ostatnie 
gatunki tekstów są sporządzane w języku prawniczym i skierowane zarówno do spe-
cjalistów, jak i niespecjalistów19. W tego typu skonwencjonalizowanych formach 
komunikacji obligatoryjne staje się użycie adekwatnej odmiany języka czerpiącej 
z języka naukowego (danej dyscypliny) – a jest ona nieprzekładalna na podjęzyk 
popularnonaukowy w typologii Gajdy, ani też na język w odmianie ogólnej (pod-
stawowej). Pozostaje kwestią otwartą, jaki jest status tych form komunikowania się 
specjalisty z niespecjalistą w ogólnym obrazie odmian językowych.18

Wydaje się jednak, że zróżnicowanie pionowe języka naukowego na warianty – jakie 
dla ogółu JS przewiduje przedstawiony w artykule schemat odmian językowych – 
pozwala przyporządkować do języka danej dyscypliny naukowej, jako pojęcia nad-
rzędnego, wszelkie jego aktualizacje, także te realizowane dla celów zawodowych czy 
do porozumiewania się z niespecjalistami. A to, że w ostatecznym rozrachunku język 
naukowy znajduje swoje miejsce wśród JS – miejsce, jakie mu wyznaczają kryteria 
pragmatyczne – wcale nie umniejsza jego rangi. Przeciwnie, pokazuje rolę języka 
nauki w dzisiejszym, coraz bardziej specjalizującym się świecie. 
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Summary

The paper presents approaches to specialized languages regarded as a linguistic phenomenon. It ex-
amines the perspective of Polish studies on one hand, and those of applied linguistics and Polish 
glottodidactics on the other. The specifity of a specialized language is determined by its relation to 
the general language. A specialized code is considered such a variety (subset) of the Polish national 
language, which is functionally autonomous from the general language and untranslatable into it. 
The definition of a specialized language is determined by pragmatic, linguistic and structural criteria, 
but what most makes a specialized code stand apart from a general language, is the pragmatic dimen-
sion of its usage, and it is from this pragmatic aspect, too, that purely linguistic properties follow. 
Functional autonomy of specialized languages does not entail a strict isolation, a complete separation 
from the general language. There is a constant flow between the specialized languages and the general 
language, a continuous exchange mostly of lexical units, but also of structures. Specialized languages 
are differentiated one from the other in the horizontal dimension by the specialized field that a given 
language serves. In the vertical division, on the other hand, each specialized language can surface 
in one of its own characteristic variants. The scientific language, composed of the common properties 
of languages serving specific scientific fields, is also a specialized variety of Polish, and, what is more, 
its most important subset thanks to its cognitive and communicative functions.




