
Znaczenie, możliwość i nieskończona architektura języka 

Celem niniejszego projektu jest lepsze zrozumienie zarówno języka naturalnego, jak również 
teorii znaczenia i znaczenia jako takiego. Projekt dąży do rozwinięcia obrazu możliwości w języku 
– skupiając się na możliwych zdaniach i możliwych słowach. Przedstawia unikalne podejście to 
każdego typu możliwości, a następnie sprawdza ich limity. W przypadku możliwych zdań, projekt 
ma za zadanie opracowanie sposobu łączenia zdań w celu zbadania zdań coraz bardziej złożonych. 
Mimo, że mogą się one stać bardzo długie i skomplikowane, nadal pozostają poprawne. Wydaje 
się, że istnieje nieokreślona liczba zdań możliwych dostępnych w danym języku naturalnym. Jeśli 
chodzi zaś o możliwe słowa, projekt bada, w jaki sposób nowe słowa wchodzą do języka. Projekt 
skupia się na tym, jakie znaczenia mogą zostać przyporządkowane danemu słowu oraz sugeruje, 
że nieokreślona liczba nowych słów i znaczeń może wejść do słownika danego języka.  

Zjawiska te same w sobie nie są niczym niezwykłym, jednak stają się bardziej interesujące, 
kiedy spojrzymy na nie w kontekście różnych teorii znaczenia. Niektóre teorie znaczenia skupiają 
się na wyrażeniach złożonych, takich jak zdania, inne natomiast na wyrażeniach prostych, takich 
jak słowa. To jak możliwość działa w przypadku możliwych zdań może zostać użyte do obnażenia 
problemów teorii, które wyróżniają wyrażenia złożone, natomiast analiza możliwych słów może 
osłabić teorie, które wolą działać na prostych wyrażeniach. Kwestie te podkreślają znaczenie 
możliwości jako strukturalnej cechy języka. Teorie te zawodzą, ponieważ nie biorą pod uwagę 
tych niezwykłych, a jednak całkowicie możliwych aspektów języka. Dlatego też celem niniejszego 
projektu jest lepsze zrozumienie języka naturalnego, znaczenia oraz teorii znaczenia w świetle 
możliwości teoretycznej – czegoś, co teorie znaczenia muszą uszanować, jeśli faktycznie mają 
zostać uznane za teorie. 

Plan badawczy projektu obejmuje szeroką analizę współczesnych teorii znaczenia oraz 
literatury na temat wybranych obszarów języka. Dzięki szczegółowemu badaniu zasad i 
mechanizmów tych teorii, można przeprowadzić eksperymenty myślowe, rekonstrukcje 
racjonalne oraz dociekania logiczne. Głównym powodem podjęcia się tego projektu jest chęć 
poprawienia ścieżki, którą od jakiegoś czasu podążają podejścia do języka, wydaje się bowiem, że 
zaniedbały one ten ważny element. Gdyby rekonstrukcje i krytyka przedstawione w ramach 
projektu okazały się trafne, stanowiłyby one obietnicę wprowadzenia w przyszłości nowego 
kryterium dla teorii znaczenia – takiego, które objęłoby różne teorie, stanowiłoby niezależny 
wkład i które mogłoby okazać się owocne w innych rozważaniach nad językiem.  
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