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streszczenie W artykule przedstawiono nieznany, nie tylko szerszemu 
kręgowi czytelników naukowych, lecz także specjalistom tej dzie-
dziny, fragment systemu socjologicznego Ferdinanda Tönniesa, 
odnoszący się do języka jako środka komunikacji. Pierwszą część 
artykułu poświęcono omówieniu ogólnej teorii znaku i typologii 
znaków Tönniesa, który dzieli znaki na, po pierwsze, niezależne od 
woli ludzkiej, w tym pozaludzkie, mimowolne i ustanowione przez 
nią celowo oraz, po drugie, na indywidualne i zbiorowe (społeczne). 
Cześć drugą artykułu poświęcono teorii języka Tönniesa. Posługi-
wanie się językiem jako systemem znaków społecznych wymaga 
ich rozumienia (Verstehen), tzn. wyposażania go w określony sens 
przez nadawcę i reprodukowania tego sensu przez odbiorcę, przy 
czym oba te akty mogą być oparte na przeciwstawnych typach 
osobowości i mentalności ludzkiej: woli istoty, czyli połączeniu ludz-
kich instynktów, emocji i sumienia lub woli wyboru – racjonalnego 
oglądu świata połączonego z kalkulacją korzyści własnych.
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Ferdinand Tönnies jako współtwórca semiotyki
Za twórcę semiotyki, czyli ogólnej teorii znaków uchodzi filozof amerykański Charles 

Peirce. Zaproponowana przez niego i tym samym będąca punktem wyjścia tej dziedziny 
dociekań, a później samodzielnej nauki definicja znaku, czyli podstawowej kategorii dyscy-
pliny jest następująca:

Znak czyli reprezentamen jest to coś, co wobec kogoś reprezentuje jakieś inne coś pod jakimś względem 
lub z uwagi na jakąś zdolność. Zwraca się do kogoś, tzn. wytwarza w umyśle tej osoby znak ekwiwalentny 
lub być może bardziej rozwinięty. Ów znak który on wytwarza nazywam interpretantem pierwszego znaku. 
Znak ten reprezentuje coś, swój przedmiot. Reprezentuje on ten przedmiot nie pod każdym względem, 
lecz w relacji do tego rodzaju idei, którą nazywałem czasem podstawą reprezentamenu (Peirce 1955: 99). 

Mamy więc 1) przedmiot (rzecz reprezentowana); 2) reprezentamen (znak A reprezentu-
jący obiekt); 3) interpretant (znak B będący umysłową reprezentacją znaku A) (Peirce 1955: 
99). Peirce dzieli znaki na ikony, wskaźniki i symbole. Ikony odnoszą się do swoich przed-
miotów przez podobieństwo, wskaźniki przez relację przyczyna–skutek, związek symboli 
z przedmiotami jest arbitralny (por. Peirce 1955: 105–115). 

Rozważania Peirce’a nie miały formy całościowego systematycznego dzieła, lecz mniej lub 
bardziej autonomicznych fragmentów w rękopisach (z lat 1880–1905). Tymczasem w tym 
samym czasie (1906) i niezależnie od niego swoją koncepcję znaku, traktowaną jako prze-
słankę teorii języka, opublikował w pracy Philosophische Terminologie in psychologiach-
-soziologischer Ansicht Ferdinand Tönnies (Tönnies 1906). Koncepcja Tönniesa, bogatsza 
niż Pierce’owska, w rozwoju semiotyki nie została zauważona i szerzej wykorzystana nie 
tylko wówczas, ale także później, aż do dzisiaj. Nazwisko Tönniesa nie pojawia się w ogóle 
w pracach referujących rozwój tej dyscypliny wiedzy (por. np. Jensen 2001: 13887–13889). 

Punktem wyjścia teorii Tönniesa jest definicja znaku obejmująca zarówno jego sens in-
dywidualny, jak i społeczny (socjalny). „Przedmiot A jest znakiem przedmiotu B, gdy regu-
larnym i bezpośrednim następstwem postrzeżenia lub przypomnienia A jest przypomnienie 
B” (Tönnies 1906: 1), przy czym przedmiotem w rozumieniu Tönniesa jest: „wszystko co 
może stanowić obiekt postrzeżenia lub przypomnienia, a więc zarówno rzeczy, jak i proce-
sy” (Tönnies 1906: 1). Postrzeżenie oznacza doznanie zmysłowe, przypomnienie natomiast 
– reprodukcję postrzeżeń i wszelkich innych doznań. Znaki dzieli Tönnies na naturalne 
i sztuczne. Przez znaki naturalne rozumie on takie znaki, których stosunek do rzeczy ozna-
czanych ma charakter, który określa także jako naturalny, co zachodzi w następujących 
przypadkach: 

1. Tożsamości znaku z przedmiotem oznaczanym. Nie jest to tylko graniczny przypa-
dek idealny, lecz ma on realny sens psychologiczny i rzeczowy. Oznacza, po pierwsze, że 
identyfikacja postrzeżonego (znanego) przedmiotu wymaga przypomnienia go sobie, a to 
zawsze wymaga pewnego czasu, który określić można jako „reprodukcję samego siebie”. 
W tym sensie można powiedzieć, że przedmiot jest swoim własnym znakiem. Po drugie, 
tożsamość ta zachodzi wtedy, gdy mamy do czynienia z żywym organizmem. Sfera so-
matyczna i psychiczna organizmu nie są jego dwiema odrębnymi częściami, lecz są tak ze 
sobą zrośnięte, że można, zdaniem Tönniesa, mówić wyłącznie o ich jedności. Różne formy 
wyrazu procesów psychicznych, tj. uczuć i doznań (niedostępnych postrzeganiu), przeja-
wiające się w sferze somatycznej można dlatego też uznać za ich (dostępne postrzeganiu) 
znaki, niebędące jednak czymś odmiennym, lecz tożsamym z rzeczą oznaczaną. Cecha 
dostępności postrzegania jest tu warunkiem funkcjonowania jako znaku, wielka liczba 
zjawisk somatycznych, będących przejawem procesów psychicznych (Tönnies twierdzi, 
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że większość) nie pełni więc tej roli, albowiem nie jest postrzegana. To właśnie zjawisko jest 
podstawą powszechnie znanego faktu współdoznawania między istotami żywymi, towarzy-
szącego aktowi postrzegania zmysłowego owych somatycznych przejawów zewnętrznych: 
słysząc krzyk swoich młodych samica współdoznaje wywołującego go uczucia głodu. Oba 
te akty są złączone w jednym akcie intuicji, w którym zjawisko postrzegane, w wypadku 
jednostki ludzkiej, będące obiektywnie rzecz biorąc znakiem, jest dla niej samą rzeczą lub 
co najwyżej mieszaniną rzeczy i jej znaku równocześnie, występuje w tym większym stop-
niu, im mniej myślenie wyodrębnia się ze sfery uczuć i doznań. Uniezależnienie się władz in-
telektualnych od sfery uczuciowej prowadzi do świadomego ujęcia ruchów somatycznych 
jako znaku zjawisk psychicznych, stanowiącego rezultat wnioskowania (np. z tego, że ktoś 
zarumienił się, wnioskujemy o leżącym u jego podstaw poczuciu wstydu). 

2. Podobieństwo znaku do przedmiotu oznaczonego. Przypadkiem doskonałym jest tu 
identyczność. Obraz w stosunku do oryginału, cień przedmiotu w stosunku do tego przed-
miotu, ślad stopy w stosunku do niej samej – są ich naturalnymi znakami.

3. Część jako znak całości. To, że postrzeżenie części wywołuje przypomnienie całości 
oparte jest, zdaniem Tönniesa, na „ćwiczeniu i przyzwyczajeniu”, ale reprodukcja ta wystę-
puje tym łatwiej i szybciej: a) im bardziej związane jest z popędem samozachowawczym; 
b) im większa i bardziej charakterystyczna jest część w stosunku do całości. 

4. Część jako znak innej części tej samej całości – chodzi przede wszystkim o części 
sąsiadujące ze sobą w przestrzeni i czasie. 

Z punktu widzenia relacji do działań ludzkich, czyli w ujęciu Tönniesa – woli ludzkiej, 
dzieli on znaki na takie, które występują w pozaludzkich procesach przyrodniczych i takie, 
których źródłem jest człowiek. Te ostatnie mogą mieć charakter znaków mimowolnych 
lub znaków sporządzonych. Podział ten nie pokrywa się z opozycją: naturalne–sztuczne, 
elementy przyrody mogą mieć zarówno charakter znaków naturalnych, jak i sztucznych, 
tak samo jak zjawiska psychofizyczne. Znakami mimowolnymi są wszystkie ludzkie ruchy 
ekspresyjne, zarówno twarzy, głowy, jak i rąk, ramion itd. Są one znakami wewnętrznych 
stanów psychicznych i chociaż niezależne od woli, mogą mieć do niej różny stosunek – od 
pojawiającego się wbrew woli (np. czerwienienie się, blednięcie), przez tzw. ruchy reflek-
syjne, jak np. zmarszczenie brwi czy żachnięcie się, aż po całkowitą aprobatę (np. radość 
i spontaniczne wzięcie w objęcia ukochanej osoby). Znaki sporządzone wyrażają zamiar 
oznaczenia czegoś po to, aby wywołać przyszłe przypomnienie własne względnie teraź-
niejsze lub przyszłe przypomnienie u innych osób. Szczególnie ważna jest ich rola w tej 
ostatniej funkcji, gdyż dla świadomego przekazywania innym własnych doznań i uczuć, 
w szczególności zaś dla wyrażenia życzenia, aby inna osoba coś zrobiła lub czegoś zanie-
chała, są one środkiem niezbędnym. Na znaki te składają się tony, gesty i oddziaływanie 
na ogólny organ zmysłowy – skórę. Główną funkcją tych znaków jest umożliwienie wzajem-
nego zrozumienia, przy czym możliwość wyrażania różnorodności przekazywanych treści 
jest najmniejsza w wypadku oddziaływania na skórę, większa – oddziaływanie na wzrok 
(język gestów), największa – oddziaływanie na słuch (język dźwiękowy). Język gestów jest 
jednak łatwiejszy do opanowania i spontanicznego rozwoju, jako że zawiera większą liczbę 
znaków naturalnych i dlatego w początkowych stadiach rozwoju języka odgrywa on głów-
ną rolę, będąc tylko wspomagany przez język dźwiękowy. Język dźwięków także oparty 
jest na znakach naturalnych i są to: 1) mimowolne ruchy ekspresyjne organów wokalnych; 
2) dźwięki naśladowcze tzn. odtworzenia zasłyszanych i znanych tonów; 3) dźwięki będą-
ce próbą oddania wrażeń dostarczanych przez przedmioty na podstawie zasady analogii 
i kontrastu, które dzięki sprzyjającym okolicznościom utrzymały się pozostając w trwałym 
związku z ideami określonych przedmiotów. 
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Znaki te mają jednak ograniczone zastosowanie i dla wyrażenia bardziej skomplikowa-
nych treści muszą być tworzone mniej naturalne, a więc i mniej wygodne znaki dźwiękowe. 
W ten sposób powstają znaki sztuczne, w których miejsce naturalnego związku między 
znakiem a przedmiotem oznaczanym zajmuje związek ustanowiony przez wolę ludzką, tzn. 
w przypadku słowa jest to ustalane przez tę wolę jego znaczenie. Gdy znaczenie to jest 
rozumiane przez jednego człowieka, znak ma charakter indywidualny, gdy przez wielu lu-
dzi – socjalny. Tönnies posługuje się tu pojęciem rozumienia (Verstehen). Rozumienie jest 
to wola przyswojenia, uznania. W Philosophische Terminologie Tönnies, przede wszystkim 
ze względu na temat książki, ogranicza swoją analizę znaków socjalnych do języka, nie 
rozwijając szerzej zagadnienia innych ich rodzajów. Poza funkcją środka wzajemnego poro-
zumienia, autor wymienia tylko, nie omawiając jej bliżej, funkcję wyrazu jedności wspólnoty. 
Rozwinięcie koncepcji znaków socjalnych daje Tönnies w swojej późnej pracy teoretycznej 
Einführung in die Soziologie. Znaki zostają tam uznane za jeden z rodzajów wartości so-
cjalnych, tzn. idealnych lub materialnych przedmiotów akceptowanych, czyli pożądanych 
lub posiadanych przez członków danych istności socjalnych (stosunków i związków mię-
dzyludzkich). Wartości mogą mieć charakter ekonomiczny, polityczny lub etyczny, do tych 
ostatnich zaś należą instytucje, osoby, rzeczy, wspomnienia i znaki. Definicję znaku uzu-
pełnia Tönnies warunkiem, że postrzeżenie lub przypomnienie przedmiotu (będącego zna-
kiem), pociągające za sobą przypomnienie innych przedmiotów lub ruchów (w tym również 
działań) musi także prowadzić do wytworzenia się u odnośnej jednostki „pewnego rodzaju 
woli lub poznania, myślenia lub działania” (Tönnies 1931: 177). Mówiąc inaczej, przedmiot 
może zostać uznany za znak dopiero wtedy, gdy jego postrzeżenie lub przypomnienie pro-
wadzi nie tylko do przypomnienia zjawiska oznaczanego, lecz także zajęcie wobec niego 
czynnej (w sferze myśli lub działania) postawy. 

Tönnies nadaje tu inny niż poprzednio sens pojęciu znaków naturalnych, które przeciw-
stawia znakom sporządzonym. Kryterium tego podziału nie jest charakter relacji między 
znakiem a przedmiotem oznaczanym, lecz tylko stosunek znaku jako takiego do woli. Zna-
ki naturalne rozumiane są jako takie, które nie powstały albo wręcz nie mogą powstać 
w wyniku aktu woli. Tönnies podaje jedynie przykład zjawiska meteoru, z którym łączyć się 
mogą radosne lub ponure oczekiwania, ale można chyba do tej grupy zaliczyć także mi-
mowolne ruchy ekspresyjne organizmu. Ich przeciwieństwem są znaki będące rezultatem 
ludzkiej woli, znaki sporządzone, ustanowione po to, aby podlegały późniejszej, zgodnej 
z zamiarem ich twórcy, interpretacji. Oprócz znaków sztucznych zalicza do nich Tönnies 
także zjawiska, których podstawę stanowią znaki mające same w sobie charakter natural-
ny, ale dostosowane do celów ludzkich. 

Znak ma charakter socjalny wówczas, gdy służy pewnej liczbie jednostek do tego, aby 
wzajemnie oddziaływać na siebie, tzn. być interpretowanym zgodnie z przyjętym przez nich 
sensem (Tönnies 1931: 177). Wśród znaków socjalnych wyróżnia Tönnies system ogólny, 
jakim jest język, oraz cztery grupy znaków szczególnych.

1. Pierwszą spośród nich są sygnały. Są to proste znaki sztuczne o charakterze aku-
stycznym lub wizualnym, przeznaczone do tego, aby być łatwo i szybko postrzeżone i jed-
noznacznie rozumiane (co wymaga pewnego nawyku). Ich wartość zarówno w stosunkach 
pokojowych, jak i wrogich wynika także z możliwości przezwyciężenia zróżnicowania języ-
kowego między ich uczestnikami.

2. Do drugiej grupy, której nie opatruje Tönnies odrębną nazwą, należą znaki odnoszące 
się do dwóch grup zjawisk: autorytetu w stosunkach swobodnego współdziałania mię-
dzy ludźmi i panowania w stosunkach współdziałania w obrębie zamkniętej jedności (por. 
Tönnies 1931: 182). Podstawową funkcją autorytetu jest rozsądzanie sporów i wydawanie 
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wyroków, co zakłada także interpretację świadectw. Wykorzystywane znaki nie odnoszą 
się do rzeczywistości zmysłowej, lecz do ważności zjawisk, takich jak: wezwanie oskar-
żonego lub oskarżyciela przez sąd, wygłoszenie wyroku, zaskarżenie go, zatwierdzenie 
przez sąd wyższej instancji, także formy, które nadają ustawie moc prawną. Znaki tej gru-
py wyrażać też mogą prawdziwość jakichś wypowiedzi (np. świadka) – najważniejszą ich 
postacią jest przysięga. W odniesieniu do panowania, Tönnies wymienia znaki zagrożenia 
karą, w przypadku podporządkowania – przyrzeczenie, uroczyste ślubowanie i zaprzysię-
żone przyrzeczenie. Znaki te mogą mieć postać słowną, ustną lub pisemną, bądź innych, 
najczęściej wizualnych zjawisk. 

3. Trzecią grupę znaków szczególnych stanowią symbole, które określa Tönnies jako 
„znaki wizualne przedstawiane przez pewne przedmioty, których znaczenie należy rozumieć 
tak, że wskazują one na coś, czego nie można bezpośrednio określić lub wypowiedzieć, 
w pełni zaś na coś, czego wypowiadać nie wolno” (Tönnies 1931: 182). Ze względu na to, 
rola symboli jest szczególnie ważna wszędzie tam, gdzie w życiu socjalnym występują zja-
wiska tajemnicze i zagadkowe, przede wszystkim zaś dotyczące duchów i bóstw. W życiu 
religijnym symbole te służą także do podnoszenia rangi kleru, szczególnie wysokiego kleru, 
który w przekonaniu wierzących ma bezpośredni kontakt z bóstwem lub zna jego tajemni-
ce. W tej samej funkcji występują symbole religijne także w stosunkach władzy politycznej, 
użyczając panującym w mniejszym lub większym stopniu autorytetu boskiego. Szczególnie 
często wykorzystywaną okazją do posługiwania się symbolami religijnymi są różne uro-
czystości oficjalne. Istnieje pewien związek, ale także wyraźna różnica między symbolami 
a obrazami religijnymi. Obraz ujmowany jest jako nośnik sił samego bóstwa lub przynaj-
mniej jako pozostający z nim w mistycznym związku, a stąd mający, podobnie jak ono, cu-
downą moc. Kult obrazu religijnego zakłada więc przekonanie o istnieniu panującego nad 
światem bóstwa oraz elementy myślenia fetyszystycznego (dokonującego reinterpretacji 
znaczenia rzeczy, nadającej im sens nośników jakiegoś typu świętej mocy). Posługiwanie 
się symbolami religijnymi natomiast zakłada właściwy ludom pierwotnym sposób myślenia 
oparty na mniemaniu, że cała natura wypełniona jest duchami, czyniącymi ludziom dobro 
lub zło w zależności od swojego nastroju, obecnymi zawsze i wszędzie, szczególnie jednak 
w ciemnościach oraz, poza miejscami świętymi, także w miejscach, które w opinii i przesą-
dach nabrały cech świętości, dzięki ich trwałości lub zamieszkiwaniu ich przez ważne oso-
bistości. Z poglądem tym wiąże się chęć zaklinania tych duchów, przywoływania ich lub 
zjednywania, a stąd często także używania jednych duchów do odstraszania innych; Tön-
nies przywołuje przykład użycia krzyża do odstraszania diabła. Podobną jak symbole rolę 
w nawiązywaniu kontaktów z duchami mają też zaklęcia ustne (mniej lub bardziej artykuło-
wane dźwięki, tajemne słowa i formuły, święte nazwy itp.), różnica polega jednak na tym, że 
odwołują się one do zdolności i sztuki muzycznej, symbole natomiast do zdolności i sztuk 
plastycznych. Ta cecha łączy je z obrazami religijnymi (Tönnies 1931: 184). Oprócz symboli 
obrazowych także pewne znaki pisma mogą stać się symbolami, tzn. zostać uświęcone 
i nabrać właściwości oddziaływania o charakterze czarów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, 
gdy chodzi o fragmenty pism religijnych, będących podstawą doktryny zorganizowanego 
związku religijnego, np. kościoła (np. symbole związane z duchem świętym i nauczaniem 
apostolskim w kościele rzymskokatolickim). Bardziej surowym, pierwotnym rodzajem sym-
boli są symbole zwierzęce, do których, zdaniem Tönniesa, zaliczyć można także symbole 
falliczne (przybierające formy przebiegów mimicznych, obrazów i ceremonii symbolicznych, 
wreszcie realnych aktów seksualnych). Ich niezwykłe rozpowszechnienie prowadzi Edvarda 
Lehmanna do przypuszczenia, iż ich podstawą jest przeświadczenie, że utrzymywania się 
i rozwoju płodności przyrody i człowieka nie da się wytłumaczyć wyłącznie przyczynami 
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naturalnymi, lecz trzeba założyć co najmniej wspomaganie ich przez przyczyny nadprzyro-
dzone, czyli duchy. Tönnies przytacza ten pogląd, sam nie wypowiada się jednak na temat 
jego trafności (Tönnies 1931: 184). 

4. Czwartą grupą znaków są wyróżnienia, określane też jako znaki, „za pomocą których 
przełożony wyraża swoje zadowolenie podporządkowanym mu i zatrudnionym przez niego 
osobom oraz zachęca je do dalszej pilności i zapału, czy to w swoim własnym interesie, 
czy to ze względu na jakąś wspólną i wartościową sprawę” (Tönnies 1931: 185). Najważ-
niejsze z nich dotyczą stosunków państwowych – należy tu przede wszystkim nadawanie 
tytułów i odznaczeń honorowych, czyli orderów, których celem jest nagradzanie zasług, 
wyrównywanie poniesionych szkód oraz wytwarzanie radosnego lub przynajmniej ufnego 
nastroju w niebezpiecznych sytuacjach i trudnych przedsięwzięciach. Takim znakiem war-
tości i godności może być też uniform czy też specjalny ubiór. Inne znaki tego typu odnosić 
się mogą do stosunków o znacznie węższym zakresie, np. dobre opinie, zarówno w formie 
ustnej, jak i pisemnej, stosowane już w rodzinie lub szkole wobec dzieci. Wyróżnienia za-
chowują swoje znaczenie zarówno w stosunkach swobodnie się kształtujących, jak i w po-
rządku scentralizowanym, a więc np. armii lub podobnie zorganizowanych hierarchicznych 
strukturach administracyjnych. Właściwa demokratycznym konstytucjom likwidacja tytu-
łów i innych odznak honorowych jest dlatego dla władzy bardzo ryzykowna, pozbawia 
ją bowiem ważnego środka panowania, jakim jest możliwość podtrzymywania nastrojów 
korzystnych dla siebie u osób jej podporządkowanych – od takich, których miejsce w struk-
turze władzy wymaga przewagi posłuszeństwa nad wydawaniem poleceń, do takich, dla 
których posłuszeństwo jest jedynym zadaniem. Władza musi wówczas ograniczyć się do 
innych środków utrzymania zadowolenia, między innymi innych sposobów na wyrażanie 
zadowolenia i pochwały różnych kategorii podległych jej osób (Tönnies 1931: 186). 

Rozumienie znaku jako przesłanka powstania języka 
Socjologię języka należy rozumieć nie tyle jako wyodrębnioną subdyscyplinę socjolo-

giczną, co raczej jako właściwy tej dyscyplinie typ analizy zjawisk, w tym przypadku języ-
ka. Z klasyków socjologii, którzy poświęcili uwagę tej problematyce wymienia się Karola 
Marksa, Emile’a Durkheima, George’a Herberta Meada oraz Alfreda Schütza (por. Heritage 
2006: 322). We wszystkich tych wypadkach mamy jednak do czynienia z fragmentami 
niesamodzielnymi, sformułowanymi w kontekście innych, szerszych zagadnień. Podobnie 
jak w odniesieniu do semiotyki, także i we współczesnych socjologicznych badaniach nad 
językiem brakuje jakichkolwiek śladów wkładu wniesionych w tę dziedzinę badań socjolo-
gicznych przez Ferdinanda Tönniesa, pomimo wspomnianej już wyżej książki, która poza 
analizą semiotyczną zawierała też zręby socjologicznej teorii języka (Tönnies 1906). Szcze-
gólnie charakterystyczne jest to, że nawet Niemiec Fritz Schütze, autor imponującego, po-
nad 1000-stronnicowego dzieła na temat socjologii języka pt. Sprache soziologisch gese-
hen, nie tylko nie wymienia Tönniesa wśród autorów klasycznych analiz tej problematyki, 
ale nawet w ogóle go nie wspomina (por. Schütze 1975). Koncepcja Tönniesa jest ważna 
zarówno ze względu na jej oryginalność, jak i z powodu włączenia zjawiska języka i jego 
form w system jego mikro- jak i przede wszystkim makrosocjologii, tzn. ujęcie języka jako 
elementu globalnej struktury społecznej, wspólnot i społeczeństw. 

Powstawanie i funkcjonowanie języka wiąże się ściśle ze zjawiskiem jego rozumienia 
zarówno przez twórcę czy też nadawcę znaku, jak i jego odbiorcę. Rozumienie zakłada 
według Tönniesa: 1) znajomość idei; 2) znajomość znaków; 3) ich związek (związek zna-
ków z ideami); wreszcie 4) wolę (dobrą wolę) zrozumienia. Znajomość idei, czyli systemu 
idei, jest czymś ważniejszym niż znajomość znaków, gdyż: 1) gdy są one znane, to łatwiej 
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przyswaja się znaki w ogóle, a więc także znaki mające na celu zastąpienie idei; 2) zna-
jomość samych znaków jest niczym bez znajomości idei, a poznanie tych ostatnich lub 
zastąpienie znanych sobie idei przez inne jest o wiele trudniejsze, zwłaszcza gdy chodzi 
nie o obiekty postrzegalne, lecz takie, o których można jedynie pomyśleć. Stan ten może 
mieć różne stopnie, stąd zjawisko, że ludzie, którzy mówią tym samym językiem nie zawsze 
rozumieją się w szerokim zakresie, tzn. fakt znajomości języka jeszcze takiego zrozumienia 
nie gwarantuje. Oprócz zdolności do postrzegania chodzi tu o wyobrażenia, abstrakcje 
a nawet cały obszar specjalnych pojęć technicznych i naukowych.

Znajomość znaków naturalnych, zarówno gestów, jak i dźwięków, a także ich związku ze 
zjawiskami oznaczanymi uwarunkowana jest do pewnego stopnia podobieństwem struktu-
ry psychofizycznej jednostek ludzkich. Jednak zarówno w tym przypadku, jak i w wypadku 
znaków sztucznych są one, podobnie zresztą jak i inne znaki, przekazywane za pośredni-
ctwem nauczania. Nauczanie języka ojczystego jest ściśle splecione z jego praktycznym 
zastosowaniem, przy czym poza samą treścią informacji i określającą ją sytuacją współod-
działuje tu, zdaniem Tönniesa, autorytet wychowawcy, który wpływa na przyswojenie zna-
czenia terminów i zdań (Tönnies 1906: 20). Skojarzenie znaków sztucznych z określonymi 
ideami powstaje także w wyniku uczenia się, czyli gromadzonego doświadczenia zdoby-
wanego na własną rękę lub przy pomocy innych. 

Mechanizm poznawania zarówno samych znaków, jak i ich związków z określonymi ide-
ami oparty jest na ćwiczeniu i nawyku, zakładając jednak pewną wyjściową, jak mówi Tön-
nies, „utajoną” wiedzę. Tworzy się w ten sposób niejako nowy typ naturalności – powstałej 
w wyniku nawykowego zrośnięcia znaków z ideami. Nazwę traktuje się jako trwale „należą-
cą” do rzeczy i pozostającą z nią w mistycznym związku:

Własny język wydaje się być czymś naturalnym lub nadnaturalnym, mającym własnego „ducha”, posługuje 
się nim jak żywym narzędziem: nim, tzn. całym językiem, który przedstawia się jako całość, gdyż dzięki nie-
mu tzn. wtedy gdy chce się go używać, pojedyncze słowa są związane wzajemnie w konsekwentny, a nie 
dowolny sposób i tak są przepisane a więc nakazane, tak że m u s i się ich tak używać; podobnie reguły 
ich łączenia, których nie można przekraczać nie stając się winnym fałszywej, przekręconej, niezrozumiałej 
lub przynajmniej nieładnej mowy (Tönnies 1906: 10). 

Rozumienie, będące reprodukcją sensu nadanego znakowi przez jakiś inny podmiot, jest 
zawsze pewną formą sztuki, dokonaniem artystycznym. Na to czy jest ono udane wpły-
wają, po pierwsze, uwaga i ćwiczenie, po drugie, znajomość reguł wnioskowania o opinii 
nadającego komunikat na podstawie nie tylko samego zjawiska, czyli użytego znaku, lecz 
także zjawisk towarzyszących, np. akcentowania. Czasem wystarczy do zrozumienia tylko, 
niezrozumiałe dla postronnych, bąknięcie, czasem potrzebna jest długotrwała nauka lub 
samodzielne, wymagające skomplikowanego wywodu o charakterze naukowym, rozwi-
nięcie danej myśli. Rozumienie zakłada wreszcie indywidualną wolę rozumienia, chęć ro-
zumienia danych znaczeń, czyli sensu znaków. Wola ta może mieć charakter woli istoty lub 
woli wyboru, co można wyrazić także tak, że u podstaw rozumienia może leżeć sympatia 
lub interes (oznaczający, że rozumienie traktowane jest przez jednostkę jako środek do 
zamierzonego przez nią celu) (Tönnies 1906: 9). 

Oba akty składające się na komunikowanie się, tzn. używanie znaków i rozumienie ich 
mogą być oparte na woli istoty lub woli wyboru. O woli istoty jako podstawie użycia znaków 
(gestów lub słów) można mówić wtedy, gdy wyrażają one subiektywnie rozumianą prawdę, 
środek i cel pozostają tu w organicznym związku – celem jest przekazanie komuś jakiejś 
idei czy komunikatu, a środkiem – użycie danych znaków. Rozdzielenie środka i celu, a więc 
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odwołanie się do woli wyboru, występuje wtedy, gdy 1) przez swoją wypowiedź lub gest 
chcę wywołać u kogoś opinię, która będzie dla mnie korzystna; 2) gdy przez dobór słów 
wywołuję u słuchacza pożądane przeze mnie wrażenie, właściwy zaś sens tych słów jest 
dla mnie obojętny; 3) gdy w sposób zamierzony posługuję się wypowiedziami fałszywymi. 
Występuje tu sprzeczność między środkiem a celem, będąca zarazem, wedle Tönniesa, 
sprzecznością między pozorem a rzeczywistością – mówiący pozornie działa na korzyść 
osoby, do której się zwraca, w rzeczywistości jednak działa tylko na własną korzyść. 

Akt komunikacji językowej oparty na woli istoty ustanawia zarazem zawsze jakąś przelot-
ną postać więzi socjalnej między jego uczestnikami, tzn. pewne działanie oparte na przy-
jaznej, lub przynajmniej w minimalnym stopniu przychylnej postawie wzajemnej. Odbiorca 
komunikatu językowego przyjmuje go jako wyrażający rzeczywistą postawę lub opinię na-
dawcy. W przypadku wrogości jedność środka i celu właściwa woli istoty realizowana jest 
przez podstęp i kłamstwo – celem jest bowiem szkodzenie wrogowi (Tönnies 1923: 62). 
Upodabnia to wrogość, wynikającą z woli istoty do pokojowej komunikacji opartej na woli 
wyboru; różnica polega na tym, że w tym ostatnim przypadku jednostka kłamie ze wzglę-
du na swój interes, okrywając to pozorem działania na korzyść interlokutora, w wypadku 
wrogości postępuje ona otwarcie – wrogowie nie oczekują od siebie nawzajem prawdo-
mówności. Zjawisko to dobrze ilustruje tezę Tönniesa, że pierwotną postawą wzajemną 
członków społeczeństwa (rozumianego po Tönniesowsku!) jest wrogość. Dopiero ustano-
wienie pewnych wspólnych konwencji, których przestrzeganie gwarantowane jest przez 
splot prywatnych interesów lub obwarowane sankcjami, umożliwia ograniczone zaufanie 
wzajemne. Wszędzie tam, i o tyle o ile konwencje takie w społeczeństwie nie mają takich 
gwarancji, jego członkowie będą się wzajemnie wprowadzać w błąd, gdy tylko może to 
służyć ich interesom. 

Tönnies odróżnia sytuację, gdy akt komunikacji językowej ustanawia pewien typ więzi 
socjalnej, od sytuacji, gdy akt taki zakłada już istnienie innych, pozajęzykowych postaci 
takiej więzi: 

Rozumienie znaków naturalnych - np. gesty, krzyki - uwarunkowane jest przez naturalne podobieństwo 
organów. Niemniej tam, gdzie popęd do pomocy, jedno lub dwustronny, jest silny, tam próba wskazania 
niebezpieczeństwa za pomocą dowolnego znaku (obojętnie, czy ekspresywnego lub imitacyjnego czy też 
nie) jest szybko rozumiana, szybko wchodzi w obieg i zostaje przejęta oraz przyjęta ( Tönnies 1923: 252). 

Inaczej mówiąc: tam gdzie istnieje zwyczajowe współżycie i uczucia socjalne, tam po-
wstają zarówno znaki naturalne, jak i sztuczne, przy czym słowa są tu wynajdywane równo-
cześnie z ich zmysłowo doznawanym znaczeniem. Mechanizm utrwalania się tych znaków 
to naśladownictwo, które jest wyrazem norm zgody (Tönnies 1923: 252). 

Język jako ogólny system znaków a wspólnota i społeczeństwo
Język jest ogólnym systemem znaków socjalnych. Jako taki jest środkiem wszelkich ty-

pów działań ludzkich i elementem wszelkich typów stosunków – opartych zarówno na za-
ufaniu, jak i na wyrachowaniu; przyjaznych i wrogich. Mimo że może być używany do celów 
wrogich i służyć wprowadzaniu w błąd, jego źródłem są stosunki wspólnotowe, oparte na 
elementarnej formie woli socjalnej, za jaką uważa Tönnies wzajemne zrozumienie (Tön-
nies 1988: 41–45). Wola zrozumienia charakteryzuje najbardziej pierwotny, elementarny 
typ wspólnoty, polegający na tym, że ludzie, szczególnie osoby spokrewnione ze sobą:  
1)  „kochają się wzajemnie albo przyzwyczajają do siebie, często i chętnie ze sobą, do 
siebie, o sobie mówią i myślą”; 2) „między kochającymi się itd. występuje zrozumienie; 



13

3) kochający się i rozumiejący żyją razem i układają sobie wspólne życie” (Tönnies 1988: 
43). Język jest środkiem, a raczej, jak mówi Tönnies, organem tych stosunków: 

Język jak wiadomo, nie został wynaleziony ani nie zawarto umowy czyniącej zeń środek i narzędzie wza-
jemnego rozumienia się. Język sam jest żywym rozumieniem, jest formą i zarazem treścią. (…) Język nie 
jest tedy środkiem sztucznie stworzonym po to, aby ludzie mogli się wzajemne rozumieć, (…) choć także 
przez ludzi rozumiejących się między sobą język może być używany po prostu jako system znaków (Tön-
nies 1988: 42). 

Właśnie w funkcji systemu znaków występuje język w stosunkach określanych przez 
Tönniesa jako społeczne, czyli opartych na namyśle, wyrachowaniu i przezorności. W naj-
prostszej, ale też podstawowej formie język jest tu środkiem zawarcia kontraktu. Tak jak we 
wspólnocie ma on charakter organiczny, tak w społeczeństwie – charakter mechaniczny. 
Opozycję organiczność–mechaniczność wyraża, np. różnica między naturalną, wyrażającą 
nasze głębokie emocje i przyzwyczajenia, ukochaną mową a językiem sztucznym, skon-
struowanym jako system znaków opartych na umowie. W znacznej mierze wyraża ją też 
różnica między językiem ojczystym a językiem obcym, w pewnym stopniu także między 
dialektem a językiem pisanym, literackim (Tönnies 1923: 251). 

Wywód Tönniesa zakłada wprawdzie możliwość, że porozumiewanie się za pomocą ję-
zyka jest samodzielną postacią więzi socjalnej, ale wskazuje raczej, iż typową sytuacją jest 
jego współwystępowanie z innymi typami stosunków socjalnych i uwarunkowanie przez te 
inne, pozajęzykowe stosunki: 

Zjawisko powstawania takich znaków obserwować można w każdej rodzinie, w pokoju dziecięcym itp. – 
gdzie wynajduje się i rozumie nowe określenia na rzeczy i ludzi, które są w tym kręgu przyjmowane albo 
ze względu na upodobanie do nich lub do ich wynalazcy (np. dziecka naśladującego dźwięk). Może to 
wystąpić także w szerszych kręgach – które wykazują podobne cechy („większych wspólnotach języko-
wych”) – gdy mówca lub pisarz wprowadza nowe słowa lub nowe znaczenia starych słów. Przez to, że się 
one podobają lub przez wrażenie jakie robi lub wpływ jaki ma wynalazca zdobywają one, przynajmniej na 
pewien czas, kurs, tzn. są naśladowane, powtarzane (Tönnies 1923: 251). 

Zdaniem Tönniesa analogiczne zjawisko leżało u podstaw powstania historycznych ję-
zyków. Rozwój narządów mowy, umożliwiający wydawanie znacznej liczby różnorodnych 
dźwięków był przesłanką powstawania w poszczególnych wspólnotach, mniej lub bardziej 
niezależnie od siebie, zespołów znaków i reguł ich używania, z których kolejne pokolenia 
dokonywały selekcji i które wzbogacały też o nowe znaki i reguły. Znajduje to potwierdze-
nie w fakcie, że właśnie języki bardziej prymitywne cechuje obfitość synonimów (jako, że 
nazwy tych samych rzeczy powstawały równocześnie w różnych węższych wspólnotach) 
oraz w tym, że występuje w nich wielka różnorodność dialektów, aż do najwęższych lo-
kalnych okręgów włącznie. Język jest typem woli mentalnej, myślowej, ale występuje na 
wszystkich szczeblach współżycia socjalnego ludzi, od najbardziej wysublimowanych do 
najbardziej elementarnych. 

Tönnies wyodrębnia sześć form języka, będących zarazem szczeblami jego rozwoju, 
które odpowiadają sześciu postaciom woli socjalnej jako regulatora odpowiednich typów 
stosunków i związków socjalnych: trzech o charakterze wspólnotowym i trzech o cha-
rakterze społecznym. Wspólnotowe formy języka to popęd językotwórczy (odpowiadający 
wzajemnemu zrozumieniu i zgodzie), obyczaj językowy (odpowiadający zwyczajowi i oby-
czajowi) i geniusz językowy (odpowiadający wierze i religii). Społeczne formy języka to 
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uzgodnienie (odpowiadające kontraktowi i konwencji), określenie (odpowiadające prawu 
pisanemu) i definicja (odpowiadająca opinii publicznej i nauce). Głównym obiektem analizy 
czyni Tönnies wspólnotowe formy języka. W swojej analizie poszczególnych formy języka 
i szczebli jego rozwoju Tönnies bierze pod uwagę zarówno ich cechy ogólne, jak i właściwe 
im cechy przekazu i interpretacji (Tönnies 1906: 7–43 passim). 

Popęd językotwórczy – szczebel I 
Reprezentuje go najbardziej osobista i intymna postać języka potocznego. 
1. Przekaz – na tym szczeblu przekaz nie zakłada i nie jest jeszcze oparty na ukształ-

towanym języku potocznym, obowiązującym i zrozumiałym większej zbiorowości. Komu-
nikowanie dokonuje się na podstawie indywidualnych i naturalnych przesłanek i dotyczy 
wąskich kręgów jednostek. Zarówno przekazywanie, jak i rozumienie słów jest tym łatwiej-
sze, w im większym stopniu spełnione są pewne elementarne warunki (Tönnies nazywa 
je prymitywnymi), a mianowicie: 1) im bardziej wzajemne skłonność, sympatia lub tylko 
wzajemna znajomość i zaufanie mają charakter intymny, tym sytuacja taka (której przykła-
dem mogą być stosunki między małżonkami lub przyjaciółmi) i każdy znak, a nawet każde 
napomknienie jest łatwo zrozumiałe; sens słów jest ściśle związany z sensem nadawanym 
poszczególnym tonom, z muzyką i tym, co nazywa Tönnies „językiem uczuć”; 2) w szer-
szym, niż rodzinny lub przyjacielski, kręgu – im znaki dźwiękowe bliższe są znakom natural-
nym (dźwięki ekspresyjne, naśladowcze); 3) im bardziej znaki dźwiękowe są wspomagane 
przez inne znaki, szczególnie przez język gestów (dźwięki demonstratywne) albo też im 
bardziej dźwięki czysto asocjatywne są wspomagane zarówno przez język gestów, jak i „ję-
zyk uczuć” oraz znaki naturalne; szczególnie ważny jest tu język gestów, który jako ogólnie 
zrozumiały wkracza tam, gdzie brakuje słów lub są one niedoskonałe lub gdzie język jest 
niemożliwy do zastosowania ze względu na defekty organiczne; w im mniejszym stopniu 
warunki te występują, tym przekazywanie jest trudniejsze, wymaga zatem odpowiednich 
środków pomocniczych. 

2. Interpretacja – oparta jest na tym szczeblu na etymologii wyrazów. 

Obyczaj językowy – szczebel II
1. Przekaz – komunikacja oparta jest na zrozumiałym dla wszystkich, ustalonym języku 

potocznym, którym, dzięki urodzeniu się lub przynajmniej wychowaniu wśród ludzi go uży-
wających, każdy umie się swobodnie posługiwać. W odróżnieniu od pierwszego szczebla, 
gdzie celem przekazu jest przede wszystkim wzbudzanie uczuć, język ma tu trudniejsze za-
danie, a mianowicie przekazywanie wyobrażeń. Poszczególne słowa nabrały tu w większo-
ści względnie trwałego znaczenia, a wyobrażenia słowne wręcz stopiły się z wyobrażeniami 
oznaczanych przez nie rzeczy. W wielu przypadkach, szczególnie w wyrażeniach bardziej 
skomplikowanych i odległych od doświadczenia życia codziennego, obyczaj językowy jest 
jednak niedokładny i wieloznaczny. Pozostawia wówczas mówiącemu pewną swobodę ich 
użycia, przy czym im bardziej chce on jej użyć, tym bardziej odwołać się musi albo do swo-
jego popędu językotwórczego (tj. szczebla I), albo użyć prostszych i bardziej pospolitych, 
czyli silniej zakorzenionych w obyczaju językowym słów. Wraz z rozwojem komunikacji ję-
zykowej następuje wyodrębnienie się języka ogólnego od dialektów. Obok języka potocz-
nego, mającego przede wszystkim postać dialektów, obyczaj językowy przybiera postać 
języka pisanego, co zakłada pewien dosyć zaawansowany poziom wykształcenia. Język 
pisany, będący systemem „znaków znaków”, oznacza konieczność bezwzględnego wy-
rażania indywidualnego sensu za pomocą „socjalnego materiału”. Niesie to ze sobą wiele 
ograniczeń, np. odpada możliwość użycia dźwięków ekspresyjnych i imitatywnych oraz 
gestów, choć zachowana zostaje możliwość akcentowania pewnych treści przez użycie 
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określonych znaków lub specjalną budowę zdań, a także uściślenia przekazywanych treści 
przez przedstawienia obrazowe, które mogą też być użyte do ich zastępowania. Język 
pisany zmusza jednak do bardziej świadomego podporządkowania się regułom i normom 
językowym, ułatwiając tym samym rozumienie wyrażanych na ich podstawie treści. 

2. Interpretacja – oparta jest na badaniu najlepszego, tzn. w tym przypadku najtrwalsze-
go, najregularniejszego użycia danego słowa lub wyrażenia. 

Geniusz językowy – szczebel III
Ta forma obejmuje język świąteczny, w tym także jego szczególną postać – język reli-

gijny, artystyczny oraz język poezji. Wszystkie one oparte są na sposobie myślenia, który 
Tönnies nazywa naturalnym. Jego cechą jest personifikacja zjawisk przyrody, przekonanie, 
że rzeczy i zjawiska przyrody obdarzone są wolą i mają charakter duchów, demonów, 
bogów, lub są przez nich spowodowane. Myślenie to zawiera elementy fantazji i splecione 
jest ściśle z poezją, baśniami, opowiadaniami i mitami oraz z obyczajem i religią, stając 
się w ten sposób całością określoną jako wiara ludowa. Język podlega wpływowi owych 
mitów, baśni, poezji, a także religii, wywierając także wpływ na te sfery. Stopniowo jednak 
następuje wyodrębnienie się religii i jej języka oraz języka poezji i sztuki. Język świąteczny 
i religijny charakteryzuje użycie specjalnych słów, których znaczenie wyraża takie rodzaje 
uczuć i woli jak wiara, głęboka cześć, entuzjazm. Szczególnie charakterystyczne są więc 
słowa czarodziejskie, których moc znacznie przewyższa moc „zwykłych” słów potocznego 
języka, jako świętym przypisuje im się bowiem moc nadnaturalną. Warunkiem takiego ich 
rozumienia jest znaczny poziom wiary u posługujących się nimi, dzięki wierze uznaje się, że 
mogą one oddziaływać na przyrodę lub na bogów i demony. Tönnies podaje tu przykład 
wyrażenia „hokus pokus”, będącego przekręconym fragmentem Eucharystii hoc est cor-
pus (meum) – to jest ciało moje, jako czarodziejską formułę używaną do realizacji rzeczy 
niemożliwych. Język poetycki posługuje się obrazem i porównaniem, w szczególności zaś 
metaforą. Pełen fantazji i zabobonów członek dawnych społeczeństw mówił np.: „Zeus lub 
bóg rozgniewał się na posiadacza tego pola, dlatego powalił ten dąb za pomocą pioruna”. 
Podobnie dzisiaj może też jednak mówić ktoś, kto w to nie wierzy, traktując to jako figurę 
retoryczną lub poetycką. Z takiego fikcyjnego poglądu może wreszcie powstać twierdzenie 
czysto metaforyczne, np. „szalał tu piorun”. Do przekazu ustnego tej formy języka odnosi 
się to wszystko, co dotyczy języka pisanego na szczeblu II. 

1. Przekaz – to, co dotyczy języka pisanego na szczeblu II, tutaj odnosi się do przekazu 
ustnego. Formy językowe, na których jest oparty, są ustalone i jako uświęcone przez wiek 
i autorytety przekazywane i znane wszystkim. Język nie wyraża jednak wyłącznie wyob-
rażeń, lecz łączy tę funkcję z pobudzaniem uczuć odbiorców, przy czym w odróżnieniu 
od języka popędu językotwórczego nie są to uczucia pospolite, lecz specjalnego rodzaju 
uczucia socjalne, które Tönnies nazywa uczuciami świątecznymi. Celowi temu podporząd-
kowane jest do pewnego stopnia znaczenie poszczególnych wyrazów i zwrotów, tak że nie 
przeszkadza ich niepełna zrozumiałość, a czasem nawet całkowita niezrozumiałość, ozna-
czające, że język, redukując sens słów do skojarzeń opartych na znaczeniu ich dźwięków, 
przestaje do jakiegoś stopnia pełnić właściwą mu funkcję. Odnosi się to także do najwyż-
szej formy tej postaci języka – mowy poetyckiej, która jest z jednej strony ograniczona przez 
jej pierwotny związek z mentalnością ludu, tradycją i kultem religijnym, z drugiej jednak za-
wiera także tendencję do opartej na fantazji twórcy swobody użycia środków językowych. 
Ta właśnie cecha powoduje jej niepełną zrozumiałość. Dzięki użyciu środków obrazowych, 
porównań, rytmu i metrum poezja odwołuje się jednak także i uruchamia fantazję odbior-
cy, co z kolei znosi w znacznym stopniu cechującą ją niezrozumiałość. Nadanie treściom 
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odświętnym i poetyckim formy pisanej wymaga rezygnacji z najlepszych środków umożli-
wiających ich wyrażenie w formie mówionej. Gdy użycie języka pisanego wynika z potrzeby 
trwałego udokumentowania tych treści, tak aby były one zrozumiałe także dla przyszłych 
pokoleń, język posługuje się po części krótkimi i zwięzłymi formułami i wyrażeniami sym-
bolicznymi, których znaczenie i sens są łatwiej zrozumiałe i trwalsze, po części długimi opi-
sami (różnicę tę wyraża z jednej strony zwięzłość stylu lapidarnego, z drugiej – rozwlekłość 
stylu kancelaryjnego jako środków służących głębokiemu wpojeniu pewnych treści). 

2. Interpretacja – polega na sprowadzeniu szczególnych znaczeń słów i wyrażeń do ich 
znaczeń ogólnych, znaczeń wyższych do prostych i znaczeń niewłaściwych do właści-
wych. Podstawą tej operacji jest badanie leżących u ich podstaw poglądów, opinii, porów-
nań, obrazów – po to, by ustalić ich pierwotny sens. 

Uzgodnienie, określenie, definicja – szczebel IV, V, VI
Społeczne, czyli oparte na woli wyboru, postacie języka zakładają już zarówno istnienie 

rozwiniętego języka potocznego w formie mówionej i pisanej, jak i wysoką kulturę. Ponie-
waż język używany jest jako narzędzie, świadomie wybrane do celu jakim jest przekaz, 
pozbawiony jest całkowicie cechy wyrażania jak i wzbudzania uczuć, nabierając, jak się 
wyraża Tönnies, prozaicznego i „suchego” charakteru. Język ten nie jest jakimś całkowicie 
nowym, sztucznym językiem, lecz sprowadza się do pewnych słów, zwrotów, stylów budo-
wy zdań, którymi członkowie społeczeństwa, w wyniku umowy, uzupełniają lub zastępują 
w pewnym zakresie język wspólnotowy. Najogólniejszą postacią takiej umowy językowej 
jest uzgodnienie, której to formy Tönnies bliżej nie omawia, ale którą można, jak sądzę, 
określić jako polegającą na nadaniu przez dwie lub więcej osób specjalnego znaczenia 
pewnym istniejącym terminom lub zbudowanie nowego specjalnego terminu dla oznacze-
nia jakichś treści, wtedy gdy motywem takiej umowy jest świadomie rozpoznany interes 
własny jej uczestników. Określenie jest formą języka społecznego funkcjonującą w sferze 
publicznej – w prawie i opartych na nim dokumentach i zarządzeniach. Wyrażenia z języka 
potocznego uzyskują tu jednolite określenia, definicje po to, aby wyznaczyć odpowiednim 
terminom „sztywne, łatwo rozpoznawalne granice” (Tönnies 1906: 16). Różne ustawy mogą 
przy tym określać te granice w różny sposób, stąd też często spotkać można w nich for-
muły typu: „»rzemieślnikiem« w sensie tej ustawy jest...” itp. Definicja odnosi się do sfery 
życia duchowego społeczeństwa, czyli nauki, publicystyki, opinii publicznej. Podobnie jak 
w prawie, także nauka nadaje przez definicje specjalne znaczenie terminom zaczerpniętym 
z języka potocznego lub tworzy nowe terminy, „sztuczne słowa” wraz z ich znaczeniami. 
Jej właściwą funkcją, zdaniem Tönniesa, jest jednak, o czym już wyżej była mowa, konstru-
owanie pojęć, czyli przedmiotów, które nie występują w doświadczeniu, lub przynajmniej 
nie występują w nim w postaci czystej. To, czy pojęciom tym nadaje się nazwę zaczerpnię-
tą z języka potocznego czy nowo utworzoną, jest sprawą w gruncie rzeczy drugorzędną 
(Tönnies 1906: 17–18). 

Określone formy, style i metody językowe funkcjonują na tych szczeblach języka jak 
szablony, eliminując wszelkie indywidualne cechy osobowości mówiącego, ale zarazem 
stając się narzędziem wyrazu czysto indywidualnych, egoistycznych celów mówiącego. 

1. Przekaz – „szablonowy” charakter języka sprawia, że określona wypowiedź może wy-
rażać rzeczywistą opinię mówiącego, być pozbawionym treści konwencjonalnym frazesem, 
świadomym dwuznacznikiem lub celowym wprowadzeniem odbiorcy w błąd. Dotyczy to 
nie tylko szeroko rozumianej sfery „interesów”, lecz także np. języka przepisów prawnych 
zawierających wieloznaczne słowa i określenia, mogące stanowić świadomie zastawia-
ne przez prawodawcę pułapki lub języka naukowego, którego niejasność wynikać może 
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zarówno ze skomplikowanej natury samej materii, jak i celowego ukrywania przez uczone-
go słabości jego koncepcji i pojęć za mętnością potoku słow. Rozumienie uwarunkowane 
jest dlatego, poza znajomością samego języka, nie tylko znajomością idei (podobnie jak 
w wypadku form wspólnotowych języka), ale także w znacznym zakresie znajomością oso-
by mówiącego, stopnia, w jakim można go uznać za osobę godną zaufania. 

2. Interpretacja – ma zawsze bardzo szerokie zastosowanie. Polega, podobnie jak 
w przypadku szczebla III, na sprowadzeniu znaczeń szczególnych do ogólnych, znaczeń 
wyższych do prostych, niewłaściwych do właściwych. Podstawą są jednak nie pierwotne 
sensy słów, lecz ich sensy najnowsze, nowoczesne – te, które powinny być zgodne z za-
miarami posługujących się nimi podmiotów (jednostek, prawodawców, naukowców). Jed-
noznaczna i jasna interpretacja pojęć, tzn. tworów myślowych zbudowanych z określonym 
zamiarem, jest tym trudniejsza, im bardziej słowa języka potocznego, za pomocą których 
są one objaśnione, są wieloznaczne, chwiejne, nieznanego pochodzenia i o przenośnym 
znaczeniu. Różnice interpretacji dotyczą nie tylko pojęć prawnych czy naukowych, ale tak-
że pism rytualnych i religijnych, gdy uległy one skonwencjonalizowaniu. Także w systemach 
filozoficznych wielość komentarzy i interpretacji pojawia się wówczas, gdy nabierają one 
charakteru systemów uznanych i obowiązujących, co dawniej dotyczyło systemu Arysto-
telesa, w XIX wieku zaś – Kanta i Hegla. To samo dotyczy klasycznych autorów dzieł litera-
ckich, świętych ksiąg itp. 

Poszczególne typy komunikacji językowej, a zarazem szczeble rozwoju języka, przez 
swój związek z rodzajami norm (woli socjalnej), regulujących stosunki międzyludzkie uzy-
skują odniesienie zarówno do mikro-, jak i makrostruktur społecznych – wspólnot i społe-
czeństw. Aspekt językowy tej ostatniej dziedziny stosunków zawiera, jak widać, wiele luk, 
co nie umniejsza jednak wartości całego przedsięwzięcia niemieckiego klasyka. 
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summary The paper presents a fragment, unknown not only to 
a broader scientific readership but also to specialists in the field, 
of Ferdinand Tönnies’ sociological system, relating to language as 
a means of social communication. The first part of the paper is 
devoted to his general theory of sign and their typology. He divides 
signs, firstly, into those independent of the human will, including 
extrahuman and involuntary ones, and those intentionally fixed by 
the human will, and, secondly, into individual and collective (social) 
ones. The second part of the paper deals directly with Tönnies lan-
guage theory. The condition of using a language, as a system of 
social signs, is understanding (Verstehen), i.e., giving it a specific 
meaning by the addresser and reproducing that meaning by the 
addressee. Both acts may rest on mutually opposed personality 
and mentality types: essential will, being a blend of instincts, emo-
tions and conscience, and  arbitrary will, or a rational world view 
linked with calculation of self interests. 

ferdinand tönnies’ theory of signs and language
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communication,  
language, verstehen, 
meaning, will


