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R easum ując spostrzeżenia, dochodzi się do w niosku, że In tu ic ja  
a odkrycia  naufcotoe J e s t  książką ciekawą, dobrze opracow aną edy
torsko. Mimo w skazanego potknięcia można ją  uznać za dobrą próbę 
popularnonaukow ego przedstaw ienia problem u z pogranicza różnych 
dziedzin wiedzy.

K azim ierz K loskow ski

Eugeniusz G rodziński: W ypow iedzi per jor m a ty  wne, Ossolineum, 
W rocław  1979, 160.

Nie często w  dziedzinie tak  zdaw ałoby się w yeksploatow anej, jak  
filozofia języka, pojaw ia się praca ukazująca nowe i konstruk tyw ne 
propozycje dociekań. W łaśnie na naszym  ry n k u  w ydaw niczym  u k a 
zała się książka Eugeniusza G rodzińskiego W ypow iedzi perjorm a
tyw ne. Pojęcie wypowiedzi perform atyw nej w prow adził \ do filozofii 
języka badacz angielski John  Langshaw  A ustin  (1911—1960). E. G ro
dziński postaw ił sobie za zadanie n ie  ty lko przedstaw ienie czytelniko
w i polskiem u stanow iska A ustina, lecz także dokonanie w łasnego upo
rządkow ania koncepcji wypowiedzi perform atyw nych  jako niezależnego 
tw oru  naukowego.

Szczególnie in te resu jące dla filozofa języka jest ukazanie nie tyle 
istn ienia pewnego zbioru wypowiedzi perform atyw nych, co u jaw nienie 
now ej funkcji języka — funkcji perform atyw nej.

Zasadniczą funkcją  m owy i języka, dotychczas rozw ażaną, jest fu n k 
cja kom unikatyw na lub  inaczej inform acyjno-spraw ozdaw cza. W ypo
w iedzi spełn iające tę  funkcję  dotyczą rzeczywistości niezależne od 
sam ej wypowiedzi. O biekty, k tórych  dotyczy wypowiedź, istn ieją  sa
modzielnie, co w ięcej, is tn ie ją  naw et w tedy, gdy nie pow stała w y
powiedź o nich.

Istn ie ją  jednak  wypowiedzi k reu jące  pew ne fakty , pew ne nie fi
zyczne rzeczywistości. A utor, podobnie jak  A ustin  — tw órca koncep
cji — nie podaje krótkobrzm iącej definicji wypowiedzi perfo rm a
tyw nej, operując raczej opisem i przykładem . Mówi się więc o tw o
rzeniu  przez wypowiedź perfo rm atyw ną np. danej rzeczywistości p raw 
nej, o zaistn ieniu  obietnicy, o w ytw orzeniu „atm osfery - grzecznościo
w e j’ przez form ułę grzecznościową trak to w an ą  jako w ypow iedź p er
form atyw ną.

A utor podkreśla, że ogólnie wypow iedź perfo rm atyw na tw orzy 
bezpośrednio nową rzeczywistość w  sferze nadbudow y, w  sferze d u 
chowej.

Zasługą A utora jest dokonanie podziału wypowiedzi perfo rm atyw 
nych na wypowiedzi o doniosłości p raw nej lub  quasi p raw nej, w ypo
w iedzi zaczynających się od „explicit perfo rm atives” (o charak terze 
obietnicy lub  zobowiązania) oraz form uł grzecznościowych. Analiza 
tych  trzech rodzajów  wypowiedzi zaw arta  jest w  kolejnych p ierw 
szych trzech rozdziałach książki.

W ydaje się możliwe sform ułow anie definicji wypowiedzi perfo r
m atyw nej przed dokonaniem  takiego podziału. Niezależnie od cha
rak te ru  istn ienia rzeczywistości k reow anej przez wypowiedź perfo r
m atyw ną należałoby umieścić w  je j defin icji w łaściwość pierw otności



ak tu  wypowiedzi jako konsty tuu jącej tą  rzeczywistość oraz w łas
ność bezpośredniego kreow ania czyli konstruow ania pew nej h ierarchii 
re lacji stanów  rzeczy, bez oglądania się na sam  stan  rzeczy, jeśli tak i 
fizycznie istnieje.

Czytelnik może zapytać: Czy w ypowiedź perfo rm atyw na istotnie 
stw arza now ą rzeczywistość, czy jedynie wzbogaca opis rzeczywistości 
fizycznej?. P y tan ie  to godziłoby ty lko pozornie w  sensowność w yróż
n ienia funkcji perfo rm atyw nej w  obrąbie jązyka. W ydaje sią bowiem, 
że re lacja  pomiędzy rzeczywistością tw orzoną przez wypowiedź per- 
fo rm atyw ną a rzeczyw istością opisyw aną przez wypowiedzi in for- 
m acyjno-spraw ozdaw cze zasługuje na w nikliw ą dyskusją i dalsze b a 
dania.

Od tych dygresji powróćm y jednak  do treści książki. Sam  A ustin  
po licznych badaniach  odszedł od koncepcji podziału wypowiedzi ję 
zykowych na inform acyjno-spraw ozdaw cze i perform atyw ne sądząc, iż 
każda wypowiedź posiada elem ent lub  w ym iar perform atyw ny.

Idąc dalej w  swych badaniach teorię wypowiedzi perform atyw nych 
zaw arł w  in teresu jącej koncepcji aktów  lokucyjnych i illokucyjnych. 
E- G rodziński p róbuje bronić pojęcia wypowiedzi perform atyw nych 
jako koncepcji sam odzielnej, wychodząc od dw u założeń:

1. jest możliwy podział ogółu wypowiedzi języka na wypowiedzi 
inform acyjno-spraw ozdaw cze i perfo rm atyw ne (wbrew  ostatecz
nem u stanow isku A ustina);

2. teo ria  w ypow iedzi perform atyw nych  jest niezależna od teorii 
aktów  lokucyjnych i illokucyjnych.

P ierw sze założenie zdaje się być metodologicznie uzasadnione. Do 
założenia drugiego możemy ustosunkow ać się poznawszy koncepcję 
aktów  lokucyjnych i  illokucyjnych. R elacją wypowiedzi perfo rm a
tyw nych i w ym ienionych aktów  zajm uje się au to r w  IV rozdziale 
pracy. W edług A ustina w ypow iedź może być trak to w an a  jako ak t lo- 
kucyjny, gdy będziem y ją  rozpatryw ać w yłącznie w  aspekcie jej zna
czenia i odniesienia przedm iotowego. Tę sam ą wypow iedź możemy 
jednak  potraktow ać z uw zględnieniem  intencji, z jak ą  jest w ygła
szana i ■ w tedy jest rozum iana jako ak t illokucyjny. Mocą illoku- 
cyjną wypowiedzi jest tu  pew na in tencja dołączana do wypowiedzi, 
przy  czym dołączenie to  może bądź opierać się na domyśle, bądź zo
stanie w yrażone expressis verbis.

Tak więc wg A ustina ak ty  illokucyjne z w yrażoną expressis verbis 
mocą illokucyjną są w ypow iedziam i perform atyw nym i. A ustin  posu
w a się dalej jeszcze tw ierdząc, że każda w ypow iedź rozpatryw ana 
jako ak t illokucyjny zaw iera elem ent perform atyw ny, także w tedy, gdy 
nie jest poprzedzona form ą expressis verbis. W tak im  rozum ieniu 
niem al każda wypow iedź językowa byłaby w ypow iedzią perform atyw - 
ną, co n iw elu je isto tną  różnicę między tą  osta tn ią  a w ypow iedzią in- 
form acyjno-spraw ozdaw czą. Wg E. G rodzińskiego tak ie ujęcie tem atu  
prow adzi do podw ażenia rac ji by tu  pojęcia wypowiedzi perfo rm atyw 
nej.

W ydaje się, że rozum ow anie A ustina, a szczególnie przypisanie 
każdej w ypow iedzi elem entu perform atyw nego, zbliża nas znów do za
danego wyżej py tan ia  o niezależność rzeczywistości k reow anej przez 
wypowiedzi perform atyw ne i dotyczy raczej „sem antycznej odległości” 
wypowiedzi językow ej od rzeczywistości fizycznej.

Odrębność i specyfika perform atyw nej funkcji języka sta je  się b a r
dziej w idoczna po je j porów naniu z pew nym i pojęciam i pokrew nym i



istn iejącym i w  kilku dziedzinach wiedzy. Tak więc w  rozdziale V 
au to r szuka podobieństw  pomiędzy perfo rm atyw ną fu n k cją  mowy 
a np. kategoriam i kaniow skim i, definicjam i a rb itra lnym i, czy kon- 
w encjonalizm em  w te o rii poznania. O kazuje się, że liczne desygnaty 
pojęć naukow ych nie są w ytw orem  perform atyw nej funkcji mowy. 
To stw ierdzenie może zainteresow ać metodologów.

K siążka G rodzińskiego może stać się kluczem  do dalszych badań, 
pokazuje bowiem, jak  liczne mogą być stanow iska, a tym  sam ym  
i kontrow ersje  co do podstaw ow ych pojęć filozofii języka,.
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