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Koordynująca funkcja konwencji językowych 

a normatywny aspekt interakcji illokucyjnej 

 

Pierwszym celem wystąpienia jest prezentacja interakcjonistycznego modelu aktów 

mowy; celem drugim jest zastosowanie ww. modelu do rozważenia dwóch kwestii: funkcji 

konwencji illokucyjnych oraz normatywnego aspektu interakcji illokucyjnej. Model 

interakcyjny (zob. Witek 2013, 2015a, 2015b) powstaje w wyniku integracji wybranych 

elementów Austinowskiej teorii aktów illokucyjnych (Austin 1993; zob. Szymura 1982) oraz 

Ruth G. Millikan biologicznej koncepcji języka (Millikan 1998, 2005, 2008); jego główna teza 

głosi, że moc illokucyjną aktu mowy należy definiować przez odniesienie do jego 

konwencjonalnie ustalonego skutku interakcyjnego rozumianego jako pewien wyróżniony 

skutek perlokucyjny, przy czym konwencja odpowiedzialna za wyznaczenie takiego skutku 

ma postać wzorca interakcji obejmującego m.in. działanie mówiącego i kooperatywną 

reakcję słuchającego. Twierdzę, że funkcja właściwa tego typu konwencji polega na 

zapewnieniu koordynacji między stanami mentalnymi uczestników interakcji językowej lub – 

innymi słowy – na uaktualnieniu ich wspólnego tła (zob. Clark 1996); tymczasem 

normatywny aspekt interakcji illokucyjnej – a w szczególności obowiązywanie tzw. norm 

szczerości aktów mowy – można objaśnić za pomocą idei normalnych warunków 

funkcjonowania konwencji illokucyjnych.  

 Wystąpienie składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiam główne idee 

interakcjonistycznego modelu aktów mowy: definiuję kategorię skutku interakcyjnego, 

wyróżniam pierwotne i wtórne skutki interakcyjne, proponuję wstępne ujęcie struktury 

konwencjonalnych wzorców interakcji i formułuję tezę o ich lokalnym charakterze. 

W szczególności zauważam, że przynajmniej niektóre wtórne wzorce interakcji illokucyjne 

można przedstawić jako relacje retoryczne w sensie Ashera i Lascarides (2001, 2003), 

a lokalność konwencji illokucyjnych polega na tym, że funkcjonują one jako elementy typów 

aktywności w sensie Levinsona (1979). W części drugiej wyróżniam cztery typy problemów 

koordynacyjnych (zob. Lewis 2002; por. Millikan 2008), które można rozwiązać za pomocą 

konwencjonalnych wzorców interakcji; wykazuję następnie, że funkcja właściwa konwencji 

illokucyjnych polega na rozwiązywaniu problemu koordynacji między stanami mentalnymi 

uczestników sytuacji mowy. Zauważam jednocześnie, że przyjęcie takiego punktu widzenia 

wiąże się z akceptacją idei, w myśl której w wystarczającej liczbie przypadków – które można 



nazwać normalnymi lub eksplanacyjnie podstawowymi – struktura konwencji illokucyjnych 

obejmuje wyrażanie i rozpoznawanie intencji komunikacyjnych w sensie Grice’a. W części 

trzeciej wykorzystuję ustalenia wcześniejszych rozważań i proponuję naturalistyczne ujęcie 

normatywnego aspektu interakcji illokucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem (a) tzw. norm 

szczerości oraz (b) normatywnych skutków udanych illokucji (zob. Witek 2015c oraz 

Budzyńska i Witek 2014).  
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