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O d k a r je De Saussure definiral kategorije govorni proces, jezik, govorjenje
(langage, langue, parole) in jih razmejil (Cours de linguistique generale, Paris 1922, s.
25 in dalje) je postalo jasno, da jezikoslovje raziskuje jezik in psihologija govorni
proces. V okviru teh meja se razvija aktivnost dveh znanosti, ki velikokrat
zadevata druga ob drugo, se zapletata in ne najdeta pravega izhoda, ker ju
ločujejo stroge meje in različna metodologija, ki ustreza le tej ali drugi vedi.
Stališče De Saussurea je ustvarilo že od vsega začetka dvoumen položaj: ni
potegnil samo strogih mejnih črt med omenjenimi kategorijami (ne da bi jih
bil jasno definiral) in med znanostmi o govornem procesu — njegov Cours je
tudi začetek nesporazuma glede govorjenja (parole), ki po njegovem ni predmet
»prave lingvistike«, temveč predmet posebnega jezikoslovja (»jezikoslovje go
vorjenja«).
Takšna pomanjkljiva natančnost glede »predmeta« posameznih ved, na drugi
strani pa njihovo strogo ločevanje, brezbrižen odnos do doseženih rezultatov
na »drugem« področju, ipd. — vse to je vodilo k enostranskim razlagam in
sklepanjem, pogosto nezadovoljivim za eno in drugo vedo. Ce se psihologija
govornega procesa ne ozira na dejstva v jeziku (langue) in se stalno ne opira
nanje, je v nevarnosti, da zaide v zmotne spekulacije, ali da na primer zreducira
govorni proces na mišljenje, s čimer pomeša besedne kategorije s pojmovnimi,
itd. Na drugi strani pa so se tako tradicionalisti k a k o r strukturalisti pretirano
zavzemali za to, da je treba jezik (langue) razumeti in raziskovati kot abstrak
ten pojav, kot »avtonomno enoto« zunaj individualnih in socialnih stikov (L.
Hjelmslev, Linguistique
structurale,
1948 — v Essais linguistiques,
Kobenhavn
1959, SS. 21, 23). Ugotovitev pogosto velja tudi v primerih, ko je deklarativno
poudarjena potreba po naslonitvi na socialni, zgodovinski ali kakšen drug kon
tekst. — Prešlo je tudi v navado, da najraje analizirajo jezik, ki je kristali
ziran v pismeni obliki (slovarji npr. skoraj brez izjeme temeljijo na izvlečkih iž
pismenih besedil), in da obravnavajo le »fragmente«: tradicionalna eksperimen
talna fonetika raziskuje glasove in izolirane besede, slovnice se ukvarjajo s
sintagmami in iz konteksta iztrganimi stavki, itd.; celo strukturalna lingvistika
najraje pretresa paradigmatične odnose, izogiba se »nerodnih« sintagmatičnih
zaporedij in širokih kontekstov, drži se tako imenovanih »mikrokontekstov«.
Najpogosteje srečujemo težnjo, ki hoče obvarovati jezik (langue) »nečistoč«, kot
so posebno, individualno,
konkretno;
dalje, odnosa do konteksta nasploh, do
konotativnega konteksta in odnosa do vsega, kar je psihično — torej vsega, k a r
je najtesneje povezano s tistim, ki jezik proizvaja: s
človekom.

Značilno je, da se navadno izogibajo (od De Saussurea do Hjelmsleva in drugih
jezikoslovcev) tudi točnega določanja, kdo naj proučuje pojave, ki so v zvezi
z govorjenjem
(parole); teorija informacij danes to pogosto imenuje
sporočanje
(message), včasih tudi pogovor. Tako ustvarja večina kibernetikov, matema
tikov in inženirjev, ki delajo v telekomunikacijah, posebno metodologijo (ii>
to hočejo vsiliti tudi modernemu jezikoslovju), ki daje prednost deduktivno
pridobljenim konstrukcijam; s tem pa jezik do kraja destilirajo — torej iz njega
odstranijo vse, kar je v zvezi s »pomenom«, samo da bi dobili »čiste« oblike.

Kako naj torej vskladimo različne znanstvene podatke in metodologije, ki dajejo
tudi p r a v nasprotne izsledke o istem predmetu?
Najprej bi bilo potrebno, da nobena od teh dveh znanosti (ali smeri v okviru
ene vede) svoje metodologije ne bi imela za edino koristno pri študiju pojava
komunikacije; nobena znanost namreč ne bi smela, kakor je to zahteval L. Hjelmslev, zanikati pravico proučevanja jezika tudi na drugačen način (cit. delo, s. 23).
Na drugi strani pa je treba ugotoviti, da vsaj v današnji fazi obstajajo vidiki,
ki jih nobena smer niti v psihologiji niti v jezikoslovju ne more proučevati
ustrezno in zanesljivo, ne da bi bila v nevarnosti, da pride v nasprotje z metodo
logijo sleherne izmed njih. Za uspešno proučevanje teh vidikov je nujno, da se
utemelji mejna znanost (ali samo »meddisciplinarni prijem«) s specifično me
todologijo,
psiholingvislika.
Po mojem mnenju tako utemeljene psiholingvistike ne bi smeli imeti za vejo ali
smer ne jezikoslovja ne psihologije, temveč za znanost (ali meddisciplinarno
metodologijo), ki ima svojo upravičenost v današnji klasifikaciji znanosti in ki
deluje v duhu nove metodologije mejnih disciplin.
Znano je, da je bilo v zadnjih letih na različnih področjih čutiti potrebo po
meddisciplinarnih znanostih, ki se pojavov lotevajo z dveh stališč, bolje, z mej
nega gledišča. Pravzaprav ne gre vselej za odkrivanje novega predmeta, ki bi
zahteval novo znanost, marveč za vznik novih, doslej neznanih pogledov na že
obstoječi predmet, ki se z uporabo kombiniranih metod dveh znanosti in ustrez
nih interpretacij razkrije bolje in globlje. Nekaj podobnega se je dogajalo in
se še dogaja v proučevanju govornega procesa (langage) ali, točneje, v ob
močju komunikacije;
ta splošni termin se nanaša na večje število stališč
(ustrezni psihični procesi ali govorni proces, jezik ali »kod« in njegove posebne
konkretizacije ali »sporočila«, sporočanje v celoti, itd.), ki so enoten pojav, v
metodološkem smislu p r e d m e t z različnimi vidiki, ki pa jih sploh ni treba
strogo razmejiti.
V tem stoletju so začeli govorni proces (langage) jemati kot zelo kompleksen
pojav, pri katerega proučevanju morajo sodelovati različne discipline. Vendar
ima to sodelovanje nekaj tradicije že iz 19. in začetka 20. stoletja, ko so skušali
združiti prizadevanja psihologije govornega procesa in nervopsihiatrije, pa
tudi jezikoslovja in psihologije (naj omenimo le imena, kot so H. Steinthal,
H, Paul, W. W u n d t in posebno J, v a n Ginneken s knjigo Prihcipes de Psy
chologie linguistique,
Leipzig-Amsterdam 1907). Vendar očitno še ni bil prišel

