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delu pew nych analogii do koncepcji K uhna czy Poppera. Jest to  jed- 
nauk  bardzo trudne, bowiem  au to r mało m iejsca poświęca ogólnym 
rozw ażaniom  nad s tru k tu rą  teoretyczną rozw oju nauki. Skupia uw agę 
raczej na poszczególnych fak tach  z h istorii fizyki. Szkoda, że historycz
ny charak ter książki nie został zaznaczony w podtytule.

Na końcu książki zamieszczony jest bogaty w ykaz lite ra tu ry , za
w ierający  szereg pozycji tw órców  fizyki oraz książki om aw iające 
fizykę z punk tu  historycznego, metodologicznego oraz filozoficznego. 
A utor przekazuje swe m yśli i oceny w  sposób przejrzysty  i zrozum ia
ły. W licznych przypadkach są one udokum entow ane odpow iednim i 
cytatam i. P racę tę  można polecić każdem u, kto in te resu je  się różny
mi aspektam i rozw oju fizyki.

Dariusz Sobkow icz

A lbert N ałczadżjan, In tu ic ja  a odkrycia naukow e, tłum . I. Bukowski, 
W arszawa 1979 r., s. 259.

Z perspektyw y ostatnich la t stw ierdzić można, że książki w ydaw ane 
w  serii „B iblioteka m yśli w spółczesnej” spełn iają doniosłą rolę po
znawczą. Sądzić należy, że do książek te j serii zaglądają naw et sami 
naukow cy znajdując w  nich dobry sposób na w yjście poza granice 
swej specjalności.

Nie poddając szczegółowej analizie pracę A. N ałczadżjana możemy 
za niezaprzeczalnie cenny uznać fakt, że au to r proponuje porów 
nawcze spojrzenie na związek pomiędzy in tu ic ją  a odkryciem  nauko
w ym ; chodzi tu  o w szechstronne spojrzenie w ynikające z zestaw ie
n ia  różnych, często ty lko  luźno ze sobą powiązanych, dyscyplin nauko 
wych, stosujących odm ienne metodologie badawcze, a więc i  różne 
definicje, modele a naw et p raw a dotyczące odkryć naukow ych. W ska
zuje na ogólne praw idłow ości rozw oju nauk, polegającego na coraz 
w iększej integracji, czego przykładem  może być niem al równoległe 
pow stanie psycholingw istyki i cybernetyki w  la tach  40-tych naszego 
stulecia i ścisłego pow iązania obu tych nauk  z teorią  inform acji. Od
krycia, hipotezy i badania s tru k tu ra ln e  w  ww. dziedzinach doprow a
dziły w  konsekw encji do pow stania now ych k ierunków  w  języko
znawstw ie. W tak im  kontekście należy rozpatryw ać książkę A. N ał- 
ezadżjana. Swoje dociekania au to r oparł na kanw ie psychologicznego 
rozum ienia intuicji. Dlatego praw om ocnym  w ydaje się tu ta j stw ierdze
nie, że in tu ic ja  to narzucające się przekonanie, którego nie można 
w  pełni uzasadnić. Pow staje  ona jako efekt transpozycji różnorodnych 
postaw  w  re lacji do podobnych sytuacji. N iem niej daje się odczuć 
uw zględnianie aspektu  filozoficznego lintuicji jako swego rodzaju  ir ra 
cjonalnego poznania. A. N ałczadżjan, psycholog z w ykształcenia i p rak 
tyk i, wychodzi w  sw ej pracy poza sztywno nakreślone ram y ' dzie
dziny, k tó ra  jest przedm iotem  jego badań  naukow ych. Czy posiada 
w ystarczającą znajom ość problem atyki i czy treści zaw arte  w  jego 
książce są w szechstronne, inform atyw ne i precyzyjne?

W ydaje się, że w  odpowiedzi na powyższe py tan ia można odnieść 
się z cafym zaufaniem  do tekstu  Przedm ow y  J. Kozieleekiego. Otóż 
w  swej Przedm ow ie, k tó ra  jest swego rodzaju  opinią o książce, J. K o-



zielecki zw raca uw agę na całościowo-system owy sposób trak tow an ia  
zjaw isk i problem ów  przez co najm niej dw a osta tn ie pokolenia psy
chologów radzieckich. K ontynuatorem  tego n u r tu  jest au to r recenzo
w anej pracy. „Człowiek jest systemem, k tó ry  funkcjonu je jako pew na 
całość i którego każdy krok można w yjaśnić ty lko w  ram ach te j ca
łości. Zgodnie z tą  dyrek tyw ą metodologiczną, N ałczadżjan próbuje 
spojrzeć n a  in tu icję  i olśnienie z punk tu  w idzenia całokształtu  wiedzy
0 procesach fizjologicznych, intelektualnych, em ocjonalnych i w yko
nawczych. Takie całościowe ujęcie zagadnienia zgodne jest ze s tan o 
w iskiem  metodologicznym przyjm ow anym  przez psychologów radziec
kich” (s. 8).

Opiniow ana praca może być rozpatryw ana jako przykład eseistyki 
naukow ej fe charak terze inspiru jącym  i heurystycznym . Zgodzić się 
trzeba z ogólną opinią jej prezentera, w yrażoną w  następującym  sfo r
m ułow aniu: „Dzięki now ym  danym , przedstaw ionym  w  eseju Nałcza- 
dżjana teoria inkubacji, zakładająca podśw iadom ą pracę um ysłu w y
daje się praw dopodobna, a przy tym  ciekaw sza” (s. 9).

Treść książki ilu s tru jąc  pew ne etapy rew olucji naukow ej w  dzie
dzinie psychologii, poszerza podjętą p roblem atykę rozm aitym i aspek
tam i poznania naukowego. Przełom owe m om enty te j rew olucji, ch a
rak teryzu jące  się istotnym i zm ianam i ap a ra tu  pojęciowego i metod 
badawczych, stały  się najbardzie j atrakcy jnym  przedm iotem  reflek 
sji. Od głośnej książki T. K uhna S tru k tu ra  rew olucji naukow ych  d a
tu ją  się liczne dyskusje naukow e oraz prezen tacja  konkuru jących  
koncepcji w  różnych podstaw owych dziedzinach nauk i (np. spór języ
koznawców z filozofami).

Takie w łaśnie ryw alizujące ze sobą w yjaśn ien ia zjaw isk, proce
sów m yślenia twórczego z próbą uchw ycenia ich w  mom encie po
w staw ania stanow i esej N ałczadżjana. W łasne m yśli i koncepcje, 
w  ogóle całość in form acji zw iązanych z tem atem , u jm u je  au to r kom 
pozycyjnie i  s tru k tu ra ln ie  w  pięciu kolejnych rozdziałach. P rezen ta
cja zarysu historycznego tem atyki w  ostatnim  rozdziale szczególnie 
u tru d n ia  odbiór tekstu . Czytelnikowi byłoby znacznie łatw iej przejść 
od prostych definicji i w yjaśnień  do złożonej i skom plikow anej ap a
ra tu ry  pojęciowej stosowanej aktualnie.

Podejm ując niezw ykle ciekawy tem at, au torow i nie udało się zre
dagować swej książki w  sposób atrakcyjny . Przyczynę takiego stanu 
rzeczy w idzi J. Kozielecki (s. 13) w  fakcie, że N ałczadżjan nie unika 
„stw ierdzeń deklaratyw nych i banalnych” i że „nie w ykorzystał n a j
nowszej lite ra tu ry  przedm iotu”. Ze stanow iskiem  Kozieleckiego można
1 chyba należy polemizować. S form ułow ania banalne i dek laratyw ne 
są prezentow ane przez N ałczadżjana w  opozycji do stw ierdzeń b a r 
dziej zróżnicowanych i złożonych oraz bliższych praw dy jako swego 
rodzaju  chw yt stylistyczny, pozw alający czytelnikow i uzm ysłowić so
bie różnice poziomów procesu poznania naukowego w  trak tow an iu  
jednego zjawiska.

Otóż trudności w  odbiorze tekstu  N ałczadżjana w iążą się z przy
taczaniem  cudzych m yśli i sądów przez stosow anie zbyt licznych 
i zbyt obszernych cytatów . Takie ujęcie zagadnień jest m niej czy
telne, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z przekładem . Za tak i stan  
rzeczy nie m ożna obciążać tłum acza książki Ignacego Bukowskiego, 
k tóry  stanął przed niezw ykle trudnym  zadaniem , a mimo to zacho
w ał całą sw oistą ap a ra tu rę  m yślową Nałczadżjana.



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


