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Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej*
Maciej Witek, Uniwersytet Szczeciński
Celem wystąpienia jest rozwinięcie pewnego ujęcia normatywnego aspektu interakcji
illokucyjnej. Przyjmuję — za Nicolasem Asherem i Alex Laxcarided (2001) — Ŝe wykonanie aktu
illokucyjnego wiąŜe się z zastosowaniem odpowiedniej reguły retorycznej; innymi słowy,
illokucyjna moc wypowiedzi pojawiającej się w ramach pewnego dyskursu jest anaforycznie lub
kataforycznie zaleŜna od illokucyjnego charakteru pewnej wcześniejszej lub późniejszej
wypowiedzi. Zakładam równieŜ — za Johnem L. Austinem (1992) — Ŝe interakcja illokucyjna ma
pewien swoisty aspekt normatywny: nasza gotowość do posługiwania się regułami retorycznymi
jest nie tylko empirycznym faktem, ale czymś, co powinniśmy robić; innymi słowy, jako
kompetentni uczestnicy interakcji językowej jesteśmy (a) zobowiązani do reagowania na
wypowiedzi naszych rozmówców w zgodzie z regułami retorycznymi i (b) mamy prawo oczekiwać,
Ŝe nasi rozmówcy równieŜ będą tych reguł przestrzegać. Krótko mówiąc, udane akty illokucyjne
wywołują określone zmiany w sytuacji normatywnej uczestników dyskursu.
Proponuję, by reguły retoryczne opisać za pomocą Austinowskich kategorii illokucji oraz
wywoływanej przez nią odpowiedzi (ang. invited response or sequel); odpowiedź tę nazywam
interakcyjnym skutkiem aktu illokucyjnego. Następnie definiuję dwie kategorie — pierwotnego
skutku interakcyjnego oraz wtórnego skutku interakcyjnego — i twierdzę, Ŝe stosując pierwszą
z nich moŜemy określić moc illokucyjną aktu. W głównej części wystąpienia formułuję i omawiam
dwie hipotezy. Pierwsza z nich głosi, Ŝe funkcją właściwą (w sensie Ruth G. Millikan, 2005) aktu
illokucyjnego jest wywołanie jego pierwotnego skutku interakcyjnego (np. akceptacja stwierdzenia,
spełnienie prośby itp.), podczas gdy wystąpienie jego skutku wtórnego (np. zakwestionowanie
stwierdzenia, prośba o jego uzasadnienie, podanie przyczyn niespełnienia prośby lub negocjacja
warunków jej spełnienia itp.) pozwala na zachowanie współpracy komunikacyjnej i spójności
dyskursu mimo tego, Ŝe jego uczestnicy nie są względem siebie w pełni ulegli. W myśl drugiej
hipotezy, normatywne skutki udanej illokucji moŜna wyprowadzić z opisu normalnych warunków
(Millikan 2005) właściwego funkcjonowania zastosowanej reguły retorycznej.
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