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Abstract

General Typology and Historical Typology. Selected Aspects of 
Methodology

Th e author of this paper seeks to explore certain mechanisms and rules that collate and shape the types of systemic 
organization of various languages spoken all over the world, which appear irrespective of the degree of genetic 
relationship between those languages. The discussed mechanisms are to be divided here into two main groups: 
the first, which use universal features and are catalogued within contemporary linguistic typology as linguistic 
universals (see Joseph Greenberg’s linguistic universals) and the second, which use historical – typological features 
and are a  subject of historical – comparative research that aims at discovering the correlation between language 
changes at diff erent levels of language systems. Both universal features as well as historical – typological features 
are closely related to one another, hence general typologies may justify particular theories using various types 
of  research methods that examine and evaluate the origins of the language in question. Th e author tries to prove 
that typology, being a universal research tool, on the one hand, enables scholars and researchers to reduce or even 
eliminate discrepancies between synchronic and diachronic perspectives, on the other hand, however, exceeds the 
limits of interpretations that rely only on the existing relatedness between the languages or their  affi  liation to the 
same language family.  

Keywords: systemic organization, typology, language family, historical studies, comparative method, synchrony, 
diachrony
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1. Typologia uniwersalna a  pokrewieństwo języków w  historii języ ko-
znawstwa

Powstanie językoznawstwa jako odrębnej dziedziny nauki jest związane ze znakomitym dziełem Wilhel-
ma von Humboldta p.t. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java (1836), z którego powszechnie cytowany 
jest pierwszy tom p.t. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfl uss auf die geisti-
ge Entwicklung des Menschengeschlechts. Tytuł ten zawiera jednoznacznie widoczny program, określający 
główny kierunek badań nad językami świata. Po raz pierwszy w historii fi lozofi i języka właśnie różnice 
między językami świata, a nie ich wspólne cechy występują jako główny czynnik uzasadniający analizę 
lingwistyczną. Panujący przed tym uniwersalizm językowy, którego podstawą było podejście logiczne, 
oparte na przekonaniu, iż źródłem wszystkich systemów językowych, mimo ich oczywistych różnic, są 
ogólne reguły logiki, uniwersalizm, który osiągnął swojego szczytu w znakomitej Gramatyce Port Royal 
(Grammaire générale et raisonnée de Port Royal, [1662] 1848, autorstwa Antiona Arnaulda oraz Clau-
da Lancelota) całkowicie zbudowanej na zasadach racjonalizmu Rene Descartesa – miał zostać zastą-
piony przez relatywizm językowy. Jego podstawą była teza, iż specyfi ka formy zewnętrznej języka nie jest 
przypadkowym zjawiskiem – mówiąc w pojęciach współczesnego uniwersalizmu Chomskiego – struktu-
ry powierzchniowej, lecz pewnym zwierciadłem formy wewnętrznej (Humboldt), która prezentuje obraz 
świata (Weltansicht) narodu, posługującego się odpowiednim językiem.

Spór między uniwersalizmem a relatywizmem językowym trwa mutatis mutandis do dziś. Nie jest 
on jednak przedmiotem niniejszych rozważań. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na fakt, obecnie 
mało uwzględniany w odpowiednich pracach, dotyczących teorii i metodologii lingwistycznej. Motywu-
jąc swój, w tamtych czasach nowy, pogląd w stosunku do języka, Humboldt porównuje języki europejskie 
z językiem kawi, należącym do zupełnie innej rodziny językowej, nie mającej pokrewieństwa z językami 
z rodziny indoeuropejskiej. (W nawiasie można jednak odnotować, że obok języka kawi, należącego do 
tzw. malajsko-polinezyjskiej grupy językowej, na wyspie Java również istniały – i do dziś istnieją – dia-
lekty, pochodzące z sanskrytu, a co za tym idzie, należące do rodziny indoeuropejskiej. Istnieją udowod-
nione wpływy tychże gwarów m. in. na język kawi, ale to jest już przedmiotem odrębnych badań. W tym 
miejscu powołam się na pracę Franza Boppa pt. Über die Verwandtschaft der malaiisch-polynesischen 
Sprachen mit dem Indogermanischen, która ukazała się w roku 1841, a więc pięć lat po monografii 
Humboldta). 

Podejście Humboldta oczywiście nie było przypadkowe. Mimo to, że znane były mu prace Franza 
Boppa i Rasmusa Raska, udowodniające pokrewieństwo języków europejskich a języków grupy indoaryj-
skiej, Humboldt świadomie obrał dla swoich rozważań język, znacząco odległy od tych ostatnich zarów-
no ze względu na słownictwo, jak i na budowę form gramatycznych. Jego zadaniem było udowodnienie 
faktu, iż różnice w strukturze języków odzwierciedlają odpowiednie różnice w obrazie świata, który jest 
jego zdaniem odmiennie spostrzegany przez różne narody, zaś język jest najpewniejszym zwierciadłem 
odpowiedniego światopoglądu. Powszechnie znany jest fakt, że właśnie ta teza, wysunięta przez Hum-
boldta, sto lat później została podstawą różnorakich teorii relatywizmu językowego – od modelu mutt er-
sprachliche Zwischenwelt Leo Weisgerbera i stworzonej przez niego i jego uczniów tzw. szkoły monaster-
skiej ( Jost Trier, Walter Porzig, Helmut Gipper i  inni) po teorie Edwarda Sapira i Benjamina Whorfa. 
Humboldt określa ten fenomen jako Sujektivität des Volkes bądź jako Volksgeist. „Subiektywność narodu“ 
jest zjawiskiem złożonym, a nawet w pewnym stopniu sprzecznym w samym sobie. Z jednej strony wska-
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zuje ono na fakt, iż subiektywizm jest pewną przeszkodą w poznaniu świata, z drugiej zaś strony jest on 
sensu stricto obiektywizmem w stosunku do subiektywizmu jednostki, pozwala bowiem komunikować 
i  porozumiewać się różnym jednostkom, należącym do wspólnoty językowej, a  co za tym idzie, język 
jest głównym narzędziem, służącym do samoidentyfi kacji narodu. W systemie Humboldta subiektywizm 
narodu jest zatem pojęciem względnym. Z jednej bowiem strony łagodzi on (dokładne tłumaczenie hum-
boldtowskiego mildern lub lindern) subiektywizm jednostki, umożliwiając jej komunikację z innymi jed-
nostkami we wspólnej przestrzeni językowej, zaś z drugiej powinien on sam zostać złagodzony poprzez 
subiektywizm poprzednich i przyszłych pokoleń, mówiących tym samym językiem, a ponadto poprzez 
tzw. „subiektywizm całej ludzkości” (który, nawiasem mówiąc, dla Humboldta też jest tylko subiektywi-
zmem, chociaż o największym stopniu zbliżenia się do obiektywizmu; zresztą ten ostatni nie istnieje tam, 
gdzie istnieją języki). W tym kontekście można lepiej zrozumieć słowa Goethego, że „człowiek jest tyle 
razy człowiekiem, ile języków on zna”, ale również bardziej pesymistyczne stwierdzenie rosyjskiego poety 
Fiodora Tiutczewa „myśl wypowiedziana to kłamstwo”. Nawiązując do innej wypowiedzi Goethego: „Kto 
nie zna języków obcych, nie wie nic o swoim języku ojczystym”, można wyciągnąć wniosek, iż rozwiąza-
niem dylematu subiektywizmu jednostki sformułowanego przez Humboldta, jest uświadomienie faktu, 
że nawet pełne zrozumienie „formy wewnętrznej” języka ojczystego jest w pewnym sensie uzależnione 
od znajomości języków (a więc obrazów świata) innych narodów. Porównanie różnych systemów języko-
wych nie tylko rozszerza i wzbogaca kulturę osobistą jednostki, lecz również zmniejsza subiektywizm jej 
obrazu świata, a zwiększa jego obiektywizm, chociaż nigdy nie osiąga tego ostatniego w pełnym wymia-
rze, nawet gdyby znalazł się ktoś, kto doskonale znałby wszystkie języki świata.

Program badawczy, przedłożony w dziele Humboldta, został podstawą powstałej prawie tuż po 
ukazaniu się jego książki, metody historyczno-porównawczej, której autorami są Jacob Grimm i August 
Schleicher. Nawiązanie do tezy Humboldta w ich pracach było jednak w znaczącej mierze formalnym. 
Deklaracja ta nie została spełniona ani w klasycznych pracach Grimma i Schleichera, ani w późniejszych 
badaniach licznych przedstawicieli tzw. szkoły młodogramatycznej (Hermann Paul, Wilhelm Braune, 
Karl Brugmann, Berthold Delbrück, Friedrich Kluge, Ott o Behaghel i  inni). Wszyscy wymienieni au-
torzy skupili się bowiem na analizie języków pokrewnych, należących przede wszystkim do rodziny 
indoeuropejskiej. Przy tym Grimm i  Schleicher swoje główne zadanie określali jako rekonstrukcję na 
bazie języków pokrewnych oraz tekstów, napisanych w tychże językach na wcześniejszych etapach ich 
rozwoju, języka praindoeuropejskiego, będącego ich zdaniem źródłem wszystkich języków tejże rodziny. 
Decydującymi punktami widzenia teorii były tu defi nicja Humboldta, określająca język jako organizm, 
oraz badania nad organizmami biologicznymi w ramach powstałej w tych samych czasach teorii Darwina. 
Rozwijając tę metodę oraz dopełniając ją poprzez podejście psychologiczne, młodogramatycy stopniowo 
przenoszą centrum ciężaru na analizę historii konkretnych języków i  ich genezy. Aspekt porównawczy 
wywodzi się przy tym jednak nie tyle z postulatu Humboldta o konieczności ustalenia specyfi ki obrazu 
świata społeczności językowej poprzez ujawnienie specyfi ki „formy wewnętrznej” jej języka, ile z faktu 
pokrewieństwa badanych języków. W tym właśnie miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, który moim zda-
niem ma decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju językoznawstwa. Samo w sobie odkrycie, że języki, 
na tyle różniące się przy ich powierzchniowym obejrzeniu, są pokrewne, a co za tym idzie, mają wspólne 
źródło swego pochodzenia, było niewątpliwie rewolucyjnym i w sposób naturalny uwarunkowało wy-
odrębnienie językoznawstwa jako samodzielnej dziedziny naukowej, sformułowało bowiem dzięki tezie 
o pokrewieństwie języków niezbędną podstawę do dogodnego określenia przedmiotu nowej dziedziny 
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naukowej: tym przedmiotem stały się właśnie pokrewne języki, których stopień i konkretne formy pokre-
wieństwa podlegały analizie historyczno-porównawczej. Z drugiej zaś strony, ograniczenie się do analizy 
porównawczej wyłącznie języków pokrewnych spowodowało nieuniknione zwężenie przedmiotu języko-
znawstwa. Prawdę mówiąc, nie każde zwężenie przedmiotu dyscypliny lub dziedziny naukowej jest ipso 
facto zjawiskiem negatywnym. Istnieją warunki, przy których jest ono bardzo pomocne, wręcz niezbęd-
ne, żeby stworzyć odpowiednią podstawę do wysunięcia wiarygodnych, wystarczająco uzasadnionych 
wniosków. Mimo to, w językoznawstwie takie podejście okazało się z biegiem czasu zbyt ubogim. Ma to 
bardzo poważne przyczyny, dotyczące moim zdaniem samej istoty języka, mianowicie współzależności 
i współdziałania w nim czynników uniwersalnych a idioetnicznych. 

Żeby przybliżyć tę problematykę, a  przede wszystkim właściwie określić ją z  punktu widzenia 
ogólnej teorii języka oraz przy uwzględnieniu odpowiednich danych empirycznych, warto rozpatrzyć kil-
ka przykładów, które mają służyć ilustracją wysuniętej wyżej tezy.

2. Typologia uniwersalna a pokrewieństwo języków z punktu widzenia 
ogólnej teorii języka oraz w aspekcie empirycznym 

2.1. Przykład konstrukcji biernej

1. Th e door was closed when I went by, but I do not know when it was closed (przykład G. Curme’a 
1931).

2. Дверь была заперта, когда я проходил мимо, но я не знаю, когда она была заперта.
3. Die Tür war geschlossen, als ich vorbeiging, aber ich weiß nicht, wann sie geschlossen wurde. 
4. Drzwi były zamknięte, kiedy ja przechodziłem obok, ale ja nie wiem, kiedy one zostały 

zamknięte.
Zdanie zostało sformułowane w czterech językach, należących do rodziny indoeuropejskiej, a więc 

pokrewnych. Przy tym języki angielski i niemiecki należą do grupy języków germańskich, zaś języki rosyj-
ski i polski – do grupy języków słowiańskich, a więc stopień pokrewieństwa dwóch pierwszych i dwóch 
ostatnich między sobą jest wyższy od stopnia pokrewieństwa języków angielskiego a  rosyjskiego bądź 
niemieckiego a polskiego oraz vice versa. Mimo to, zasadnicza różnica w budowie zdania strony biernej 
przy użyciu czasowników posiłkowych w  kombinacji z  imiesłowem biernym łączy język rosyjski i  an-
gielski z  jednej strony oraz polski i niemiecki z drugiej. W przykładach 1 i 2 stosowany jest czasownik 
„być”, bez względu na to, czy wyraz należy do dokonanej czynności lub do stanu powstałego w wyniku jej 
dokonania. Natomiast w przykładach 3 i 4 formy kodowania różnych typów analitycznej strony biernej 
są odmienne poprzez wybór odpowiedniego czasownika posiłkowego. Na marginesie trzeba odnotować, 
iż konstrukcje z „zostać” powstają w  języku polskim w późniejszym okresie jego rozwoju, a co za tym 
idzie, prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wpływem języka niemieckiego, który jednak ogranicza się 
do połączenia czasownika posiłkowego „zostać” z imiesłowem pochodzącym od czasowników w formie 
aspektu dokonanego, por. Drzwi zostały zamknięte. Książka została wypożyczona. Artykuł został przeczyta-
ny versus *Drzwi zostały malowane. *Książka została czytana etc. Język niemiecki, nie posiadający kategorii 
gramatycznej aspektu, dopuszcza konstrukcję bierną od czasowników zarówno o semantyce „dokonanej” 
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jak  i „niedokonanej”, tj. obok Die Tür wurde geschlossen. Das Buch wurde ausgeliehen prawidłowe są zdania 
typu Der Artikel wird gelesen. Das Buch wurde gesucht, itp.

2.2. Przykład konstrukcji ergatywnej

1. hind. maim-ne kitâb parh-î `ja przeczytałem książkę` (`ja [Ergatyw] książka [Absolutyw 
rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej] przeczytała [Aspekt dokonany, czas przeszły, rodzaj 
żeński]`)

2. gruz. kaϑ -m(an) irem-i mo-h-kla `człowiek zabił jelenia` (człowiek-Erg. jelień-Abs. on zabił) 
3. bask. ehiztaria-k otsoa harrapatu du `myśliwy złowił wilka` (Myśliwy-Erg. wilk-Abs. złowił). 

Z przykładów wynika, że należący do grupy indoeuropejskiej język hindi zachowuje się w aspekcie 
opozycji ergatywność: nominatywność dokładnie tak samo, jak nie należący do tejże grupy językowej język 
gruziński (jest on językiem kartwelskim) oraz po części podobno do również nie indoeuropejskiego ję-
zyka baskijskiego. Mianowicie w czasie teraźniejszym wykazuje on właściwości języków nominatywne-
go typu, zaś w czasie przeszłym bądź w formie, zbliżonej do aorystu, prezentuje konstrukcję ergatywną, 
czyli i tu i tam występuje opozycja absolutywu a ergatywu. Analiza historyczna bądź nawet rekonstrukcja 
wewnętrzna samego hindi nic nie daje, bowiem w sanskrycie formy ergatywne nie są typowe, a ten język 
zachowuje się raczej podobno do innych języków indoeuropejskich, będących językami typu nomina-
tywnego. Natomiast zarówno nowoindyjski język hindi, jak i język gruziński są językami typu „split-er-
gative” (por. m. in. Verbeke/De Cuypere 2009, 368-370), które mają konstrukcje ergatywne w formach 
czasu przeszłego i pokrewnych z nim formach aspektu (n.p. aorystu).

2.3. Przykład kategorii określoności rzeczownika 

Kategorie aspektu czasownika i  rodzajnika rzeczownika, które, jak udowodniła Elisabeth Leiss 
(2000, 2002), są związane między sobą z punktu widzenia kategorialnej funkcji, występują w różnych 
językach świata, nie wskazując na jakąkolwiek zależność od pokrewieństwa języków. Natomiast istnieje 
jednoznaczna tendencja ku powstaniu rodzajnika w językach, tracących aspekt, jako swoistej kompensacji 
poniesionej „straty kategorialnej”. Licznymi badaniami udowodniono, że kategoria aspektu charakteryzuje 
najstarsze epoki rozwoju języka, a więc prawdopodobnie znajduje się już przy jego źródle; natomiast nie 
ma języków, które powstawałyby już mając gotową kategorię rodzajnika. Rodzajnik jest zatem zawsze 
zjawiskiem późniejszego stadium rozwoju języka. Nawet język grecki, będący klasycznym przykładem 
języka, dysponującego zarówno aspektem czasownika, jak i  rodzajnikiem rzeczownika, w  najstarszych 
pisemnie udowodnionych fazach swego rozwoju (tzw. rękopisy typu Linear B) nie miał rodzajnika. 
Powstaje on dopiero w języku Homera, ale i tam występuje nieregularnie, rozwijając się w pełni dopiero 
w epoce hellenistycznego koine (por. Sternemann 1995, 153) . Natomiast aspekt istnieje na wszystkich 
etapach rozwoju języka greckiego. 

W innych zaś językach powstanie rodzajnika (poprzez gramatykalizację tematów zaimkowych 
bądź liczebnikowych) zazwyczaj blokuje dalsze istnienie kategorii aspektu, por.  języki angielski, niemiec-
ki, francuski, włoski itp. Natomiast takie języki, jak n. p. polski, rosyjski, ale również japoński, dysponując 
rozwiniętą kategorią aspektu, nie mają w swoich systemach gramatycznych kategorii rodzajnika. Osobno 
stoją takie języki, jak n.p. hebrajski lub bułgarski (podobno do greckiego dysponujące obydwoma kate-
goriami) lub łaciński (w którym brak jest zarówno rodzajnika jak i jednoznacznie kodowanych opozycji 
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o charakterze aspektualnym). Język gocki w sposób bardzo przejrzysty demonstruje właśnie etap przej-
ściowy od aspektualnego typu (którego relikty zachowały się w tym języku bardzo wyraźnie) ku typu 
języka z rodzajnikiem (por. stopniową gramatykalizację zaimku wskazującego sa, so, þata, bardzo często 
występującego w funkcji zbliżonej do funkcji rodzajnika określonego).

2.4. Przykład topologii w grupie nominalnej

Języki niemiecki, rosyjski, angielski i wiele innych jako dominujący model topologiczny w grupie nomi-
nalnej mają prepozycję kongruentnych atrybutów w stosunku do odpowiedniego rzeczownika, niezależ-
nie od ich liczby oraz od tego, przez jaką część mowy są one kodowane, por. niem. mein bester Freund, ang. 
my best fr iend, ros. мой лучший друг; niem. die internationale wissenschaft liche Tagung, ang. the international 
scientifi c conference, ros. международная научная конференция, itd. Pryz tym, zgodnie z zasadą łączności 
atrybutów w odniesieniu do odpowiedniego rzeczownika, sformułowaną najpierw przez Ott o Behaghela 
1923, 5-7; 1930, 161-173, a potwierdzoną w licznych późniejszych pracach (por. m. in. Admoni 1972, 
260-265), atrybuty, charakteryzujące rzeczownik w sposób bardziej ścisły i „określony”, zawsze zajmują 
miejsce bezpośrednio przez rzeczownikiem, zaś atrybuty, kodujące cechy wtórne, fakultatywne, przypad-
kowe lub nie określone, znajdują się w bardziej odległej pozycji topologicznej, por. niem. ein hoher grüner 
Baum (??ein grüner hoher Baum), ang. a  high green tree (??a green high tree), ros. высокое зелёное дерево 
(??зелёное высокое дерево). 

Natomiast w językach łacińskim, francuskim, włoskim, polskim i wielu innych atrybut może za-
równo poprzedzać rzeczownik, jak i znajdować się w postpozycji do niego, por. lat. mala herba ‘zła ro-
ślina’ vs. amicus meus ‘mój przyjaciel’; fr. mon cher ami ‘mój drogi przyjaciel(u)’ vs. linguistque générale 
‘językoznawstwo ogólne’; wł. prossima fermata ‘następna stacja’ vs. Foro Romano ‘Plac Rzymski’, pol. do-
bry wieczór vs. dzień dobry. Charakterystyczny model topologiczny tego typu języków nierzadko zawiera 
postpozycję atrybutu obok jego prepozycji, por. pol. międzynarodowa konferencja naukowa vs. konferencja 
międzynarodowa. W tych ostatnich językach w większości przypadków postpozycja atrybutu, kodowa-
nego przez przymiotnik, jest sygnałem bardziej ścisłego związku semantycznego między rzeczownikiem 
a atrybutem, zaś pozycja poprzedzająca rzeczownik sygnalizuje jego względnie mniejszy (a więc mniej 
„określony”) związek, por. wiejski sklep spożywczy (??spożywczy sklep wiejski), międzynarodowa konferencja 
naukowa (*konferencja naukowa międzynarodowa), nowy fi lm obyczajowy (*obyczajowy fi lm nowy). Jed-
nocześnie interpretacja niektórych przypadków, zwłaszcza przy postpozycji przymiotnika w wyrazach, 
zbliżonych do frazeologicznych formuł konwersacyjnych, jest wyjątkowo niełatwa, por. dzień dobry vs. 
dobry wieczór. W tego typu formułach językowych decydującym może być m. in. czynnik prozodyczny 
(ilość sylab w rzeczowniku w stosunku do odpowiedniego przymiotnika). Wydaję się tu być możliwym 
zastosowanie interpretacji O. Behaghela 1930, 70 (co prawda, w stosunku do języka niemieckiego, ale 
w tym wypadku prawdopodobnie całkowicie prawidłowej również w odniesieniu do wielu innych języ-
ków świata), który odnotował dwie tendencje: z jednej strony, dążenie do przesunięcia atrybutu w lewo, 
a z drugiej, unikanie przed przesunięciem zbyt obszernych (umfangreichere) członów w pozycję poprze-
dzającą człony krótsze. 

W językach greckim, gockim i wielu innych z kolei dominującym typem topologii grupy nomi-
nalnej jest postpozycja kongruentnych atrybutów w odniesieniu do rzeczownika, por. gr. το δωρόν σου, 
got. aibr þein ‘dar twój’; gr. το σκότος το ‘εξώτερον, got. riqis þata hindumisto ‘ciemności wewnętrzne’ etc. 
Tak jak i w omówionych wyżej przykładach, mamy tu do czynienia ze zjawiskiem stricte typologicznym, 
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łączącym lub rozróżniającym języki niezależnie od stopnia (a tak naprawdę nawet od faktu) ich pokre-
wieństwa. Decydują tu różnorakie czynniki, mianowicie właściwości prozodyczne, rozwój historyczny, 
kontakty językowe etc.

Topologiczny model w grupie nominalnej (jak zresztą i w zdaniu w całości) jest przy tym histo-
rycznie uwarunkowany, a więc zasadniczo zmienny. I tak, n.p. w języku staro- i średniowysokoniemieckim 
atrybut przymiotnikowy mógł zajmować zarówno pre- jak i postpozycję w odniesieniu do jądra rzeczow-
nikowego, por. swn. sibun geista andere ‘siedem duchów innych’, śwn. der snelle degen guot ‘śmiały rycerz 
bystry’ (por. Ebert 1978, 46, Simmler 2002, 87-96, Pilecka 2006, 134-136). Pytanie, co stało się przyczy-
ną zmiany topologii atrybutu w grupie nominalnej w języku niemieckim (ale również w innych językach 
germańskich), pozostaje do tej pory bez odpowiedzi, chociaż istnieją różne interpretacje tej zasadniczej 
zmiany syntaktycznej. Najczęściej badacze tłumaczą ten rozwój stopniowym kształtowaniem topologii, 
w  której podrzędne człony grupy nominalnej (czyli przymiotniki, zaimki oraz rodzajnik) poprzedzają 
jej nadrzędny człon (czyli rzeczownik). Behaghel (op. cit.) wysunął w związku z tym tezę, iż przesunię-
cie wszystkich atrybutów „w lewo” w stosunku do rzeczownika miało zapobiec ich mylnemu traktowa-
niu jako predykatywów. Wydaje się jednak, że tego typu błędna interpretacja mogła powstać wyłącznie 
w przypadkach, kiedy przymiotnik okazałby się nie tylko w pozycji postnuklearnej w stosunku do rze-
czownika, ale jednocześnie w pozycji postwerbalnej (i ponadto tylko w przypadkach, kiedy odpowiedni 
rzeczownik występował w funkcji podmiotu), co nawet na wcześniejszych stadiach rozwoju języka nie-
mieckiego było zjawiskiem bardzo rzadkim.

Trzeba odnotować, iż stopniowe zniesienie pozycji postnuklearnej atrybutu cechuje również nie-
które języki słowiańskie, m. in. język rosyjski, gdzie wymieniona pozycja zachowała się do dziś wyłącznie 
w niektórych stałych wyrazach, m. in. w określeniach marki, typu lub przeznaczenia towaru na etykiet-
kach handlowych, por. пальто зимнее ‘płaszcz zimowy’, брюки мужские ‘spodnie męskie’, икра красная, 
зернистая ‘ikra czerwona, ziarnista’, itp.   

Konkluzje

Omówione powyżej przykłady świadczą o tym, że istnieją określone mechanizmy i zasady kształtowa-
nia pewnych typów systemowych różnych języków świata, które powstają niezależnie od stopnia ich po-
krewieństwa lub nawet od faktu ich pokrewieństwa. Mechanizmy te można podzielić na dwie grupy: 1) 
cechy uniwersalne, które we współczesnej typologii lingwistycznej są inwentaryzowane jako uniwersalia 
lingwistyczne (por. listę uniwersaliów lingwistycznych Josepha Greenberga); 2) cechy „historyczno-ty-
pologiczne”, czyli takie, które są przedmiotem badań historyczno-porównawczych, mających na celu wy-
krycie współzależności między zmianami językowymi na różnych płaszczyznach systemów językowych.

Obydwa rodzaje cech typologicznych są ściśle związane między sobą, a  co za tym idzie, każda 
typologia ogólna przewiduje uzasadnienie opisywanych przez siebie faktów i  zjawisk poprzez badania 
nad genezą języka. W ten właśnie sposób typologia jako uniwersalna metoda badawcza z jednej strony ni-
weluje sprzeczności między synchronią a diachronią, zaś z drugiej strony przekracza granice interpretacji, 
polegających wyłącznie na fakcie pokrewieństwa języków.
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