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Pragmatyka j¦zykowa Bronisªawa

Malinowskiego
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Waga kontekstu

Bronisªaw Malinowski (1884-1942), Argonauts of the Western

Paci�c: An account of native enterprise and adventure in the

Archipelagoes of Melanesian New Guinea (1922)

�Podczas gdy j¦zyk literacki bardziej rozwini¦tych spo-

ªeczno±ci zostaª nam przekazany na marmurze, br¡zie, per-

gaminie czy masie celulozowej, j¦zyk plemion bardziej pier-

wotnych nigdy nie przybraª takiej formy, która pozwoliªaby

na oddzielenie go od kontekstu sytuacji. J¦zyk spoªeczno-

±ci przedpi±miennych u±wiadamia nam w sposób niezwykle

wyra¹ny, »e j¦zyk istnieje wyª¡cznie w ramach kontekstu

faktycznej wypowiedzi.�
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J¦zyk a kultura

�badanie j¦zyka poza kontekstem rzeczywisto±ci kultu-

rowej - wierze« ludzi, ich organizacji spoªecznych, ich po-

gl¡dów prawnych i dziaªa« ekonomicznych � musi pozo-

sta¢ zupeªnie bezowocne.�
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Bª¦dno±¢ pogl¡du tradycyjnego

�Najwi¦kszym (...) bª¦dem jest wyobra»enie sobie, »e j¦-

zyk jest procesem, który przebiega równolegle z procesami

intelektualnymi i »e jest ich dokªadnym odpowiednikiem

oraz »e funkcj¡ j¦zyka jest odzwierciedlanie lub powielanie

rzeczywistej zawarto±ci intelektu czªowieka w formie wtór-

nego ci¡gu odpowiedników sªownych.�

�Bª¦dne pojmowanie j¦zyka jako ±rodka przekazywania

sªuchaczowi idei mówi¡cego w moim przekonaniu znacznie

wypaczyªo �lologiczne podej±cie do j¦zyka.�
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Funkcja j¦zyka

�W rzeczywisto±ci zasadnicz¡ funkcj¡ j¦zyka nie jest wy-

ra»anie my±li lub powielanie procesów intelektualnych, ale

raczej odgrywanie aktywnej, pragmatycznej roli w zakresie

ludzkich zachowa«. Dlatego te» j¦zyk w swojej najbardziej

pierwotnej funkcji jest jedn¡ z gªównych siª kulturowych i

dodatkiem do dziaªa« �zycznych. Jest on wi¦c nieodzow-

nym skªadnikiem wszelkich wspólnie podejmowanych dzia-

ªa« ludzkich�
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Pragmatyka j¦zyka

�Ka»dy z nas mo»e si¦ przekona¢ na podstawie wªa-

snych do±wiadcze«, »e j¦zyk w naszej wªasnej kulturze cz¦-

sto nabiera wyra¹nie pragmatycznego charakteru. Sªowa,

które przekazywane s¡ przez jeden podmiot dziaªania dru-

giemu, bez wzgl¦du na to, czy realizuj¡ one dziaªania tech-

niczne, czy sportowe, czy te» prowadz¡ eksperyment na-

ukowy w laboratorium albo wspóªpracuj¡ sªowem i czynem

przy wykonywaniu prostych prac manualnych - nie sªu»¡

przede wszystkim przekazywaniu my±li; ª¡cz¡ one prac¦ i

koreluj¡ ruchy r¡k i ciaªa. Sªowa s¡ cz¦±ci¡ dziaªania i jego

ekwiwalentem�

8 / 20



J¦zyk jako dziaªanie

�J¦zyk, w swojej pierwotnej funkcji, winien by¢ uwa»any

raczej za sposób dziaªania (mode of action) ni» za znak

±wiadcz¡cy o my±li (countersign of thought).�

�(...) j¦zyk nie byª nigdy stosowany po prostu jako od-

bicie odzwierciedlonej w nim my±li. Sposób, w jaki pisz¡c

te sªowa stosuj¦ go teraz, sposób, w jaki musi go stosowa¢

autor ksi¡»ki, tekstu na papirusie lub napisu wyciosanego

w kamieniu, jest bardzo wyszukan¡, pochodn¡ funkcj¡ j¦-

zyka. Przy tym sposobie u»ycia j¦zyk staje si¦ skondenso-

wanym odzwierciedleniem, rejestracj¡ faktu lub my±li. W

swoich pierwotnych zastosowaniach funkcjonuje on nato-

miast jako ogniwo ª¡cz¡ce zgodn¡ ludzk¡ dziaªalno±¢, tj.

jako cz¦±¢ ludzkiego zachowania. Jest sposobem dziaªania,

a nie narz¦dziem my±li.�
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Gry j¦zykowe Ludwiga Wittgensteina
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Ostensywna teoria znaczenia

Augustyn

�Gdy starsi wymieniali na gªos jak¡± rzecz i stosownie

do d¹wi¦ku ciaªem si¦ ku czemu± zwracali, widziaªem i ro-

zumiaªem, »e nazywaj¡ oni t¦ rzecz za pomoc¡ tego wªa-

±nie d¹wi¦ku, który wydaj¡, ilekro¢ chc¡ na ni¡ wskaza¢.

(...) Sªysz¡c cz¦sto te sªowa u»yte na wªa±ciwym miejscu

w ró»nych zdaniach pojmowaªem stopniowo, jakich rzeczy

miaªyby by¢ znakami, a wprawiwszy do tych znaków usta,

odt¡d wyra»aªem ju» niemi swe wªasne »yczenia�
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Gry j¦zykowe

Ludwig Wittgenstein (1889-1952)

�Mo»emy te» sobie pomy±le¢, »e caªy proces u»ywania

sªów w (2) jest jedn¡ z owych gier, za pomoc¡ których

dziecko uczy si¦ swego ojczystego j¦zyka. Gry te nazywa¢

b¦d¦ �grami j¦zykowymi�, stosuj¡c te» czasem to okre±lenie

do j¦zyka prymitywnego.�

�Procesy nazywania bloków i powtarzania za kim± wy-

razów równie» mo»na uzna¢ za gry j¦zykowe. (...) �Gr¡

j¦zykow¡� nazywa¢ te» b¦d¦ caªo±¢ zªo»on¡ z j¦zyka i z

czynno±ci, w które jest on wpleciony�
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Konstatacje i performatywy Johna

Langshawa Austina
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Konstatacje i performatywy

John Langshaw Austin (1911-1960), Jak dziaªa¢ sªowami (How to

do thing with words?)

• pewne wypowiedzi nie opisuj¡, nie zdaj¡ sprawy

• ich wypowiedzenie jest wykonaniem czynno±ci
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Konstatacje i performatywy

Przykªady

• bior¦ ci¦ za m¦»a

• nadaj¦ statkowi imi¦ El»bieta

• zapisuj¦ bratu zegarek

• zakªadam si¦, »e jutro b¦dzie deszcz
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Dialogowo±¢ Michaiªa Bachtina
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Dialogowo±¢

• �Utwór - to ogniwo w procesie obcowania j¦zykowego; tak jak

replika dialogu, jest on zwi¡zany z innymi utworami -

wypowiedziami: zarówno z tymi, na które odpowiada, jak i z

tymi, które na« odpowiadaj¡.�

• �Wypowied¹ jest zawsze nasycona odgªosami dialogu�

• dialogowo±¢ vs. kontrapunkt
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Dialogowo±¢

mówi¡cy to nie Adam

�Przedmiot wypowiedzi, cokolwiek by nim byªo, nie

pierwszy raz jest obiektem mowy w niej wªa±nie i nie pierw-

szy raz kto± � ów mówi¡cy � go porusza. Jest on, by

tak rzec, ju» omówiony, przedyskutowany, ró»norako na-

±wietlony, krzy»uj¡ si¦ w nim i rozchodz¡ rozmaite punkty

widzenia, ±wiatopogl¡dy, tendencje. Mówi¡cy � to nie bi-

blijny Adam, który nadawaª imiona dziewiczym, jeszcze nie

nazwanym przedmiotom.�
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Dialogowo±¢

wyja±nienie a rozumienie

�W wyja±nieniu uczestniczy tylko jedna ±wiadomo±¢,

jeden podmiot; w rozumieniu - ju» dwie ±wiadomo-

±ci, dwa podmioty. Wyja±nienie pozbawione jest dialogo-

wych pierwiastków (wyj¡tek stanowi wyja±nienie formalno-

retoryczne), poniewa» nie mo»na odnosi¢ si¦ dialogowo do

przedmiotu. Natomiast rozumienie ma zawsze w jakim±

stopniu dialogowy charakter�
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