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[…] Акта на „казване на нещо“ аз наричам изпълнение на
локутивен акт. Можем да кажем, че да се изпълни локутивен
акт изобщо означава eo ipso да се изпълни илокутивен акт,
както предлагам да го наричаме. Така при изпълнение на
локутивен акт ние ще изпълняваме актове като: питане или
отговаряне на въпрос; осведомяване, уверяване,
предупреждаване; обявяване на решение или намерение;
произнасяне на присъда; уговаряне на среща, обжалване,
критикуване; идентифициране или даване на описание и много
други подобни. Когато изпълняваме локутивен акт, използваме
речта, но по какъв именно начин я използваме в даден
конкретен случай? Съвсем не е дно и също дали съветваме,
просто предлагаме или всъщност нареждаме, дали обещаваме и
т.н. Представих изпълнението на акт в този нов втори смисъл
като изпълнение на „илокутивен“ акт, т.е. изпълнение на акт
при казването на нещо като различно от изпълнението на акт
на казване на нещо. Наричам изпълнения акт „илокуция“, а
изследването на разглежданите тук видове функции на езика
ще наричам изследване на „илокутивните валидности“.
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Преди да разработваме по-нататък това понятие за
илокутивен акт, нека да противопоставим заедно
локутивния и илокутивния акт на един трети вид акт. Често
пъти, ако не и обикновено, казването на нещо произвежда
определени следствия върху чувствата, мислите или
действията на чуващия, на говорещия или на други лица;
това казване може да става с намерението или целта тези
следствия да бъдат произведени; и следователно, мислейки
за това, можем да кажем, че говорещият е изпълнил акт, в
чиято номенклатура референцията е – или само непряко,
или изобщо не – изпълнението на локутивния или
илокутивния акт. Ще наречем изпълнението на акт от този
тип изпълнение на „перлокутивен“ акт, а изпълнения акт,
където е подходящо – перлокуция. […] Така можем да
различим локутивния акт „той каза, че…“ от илокутивния акт
„той твърдеше, че…“ и перлокутивния акт „той ме убеди,
че…“.
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И така, тук очертахме грубо три вида актове – локутивни,
илокутивни и перлокутивни. Нека направим някои общи
забележки за тези три класа, като ги оставим все така нестрого
очертани. Първите три тези се отнасят до „употребата на
езика“: (1) Нашият интерес в настоящите лекции изисква да се
заемем с втория вид – илокутивните актове – и да ги
противопоставим на другите два вида. Във философията е
налице постоянен стремеж този вид да се премълчи в полза на
единия или другия от другите два вида. (2) Изразът „употреба
на езика“ може да се отнася до много по-разнообразни въпроси
от илокутивните и перлокутивните актове, с които се
занимаваме тук. (3) по-нататък, може да съществуват някои
неща, които „вършим“ във връзка с казването на нещо, което
поне интуитивно не бихме причислили еднозначно към никой от
тези класове. Можем например да предизвикаме чувство, когато
кълнем, но тук нямаме употреба на перформативни формули.
Можем да кажем, че кълнем за облекчаване на чувствата ни.
Следващите три бележки идват поради това, че нашите актове
са актове.
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(4) Актовете от трите вида, бидейки изпълняване на действия,
ни карат да вземе предвид всички наследствени болести на
действията. В случая на илокуциите трябва да сме готови да
установим необходимото разграничаване, незабелязано в
обикновения език с изключение на изключителни случаи, между
акта на опитване или целене и акта на успешно постигане,
консумиране или довеждане докрай на такъв акт. (5) След като
всичките ни актове са действия, трябва винаги да помним
разграничението между произвеждането на следствия или
последици, които са умишлени или неумишлени. (6) Освен това
сме длъжни да допуснем, че като действия, те могат да са неща,
които ние в строгия смисъл не извършваме. (7) Накрая трябва
да отговорим на възражението срещу нашите илокутивни и
перлокутивни актове, а именно, че понятието за акт е неясно,
чрез общата теория за действието. Имаме идея за „акт“ като
фиксирано физическо нещо, което вършим, като разграничено
от конвенциите и от следствията. Но: (a) илокутивният и дори
перлокутивният акт също са свързани с конвенции: сравнете с
тях акта на отдаване на почит; (б) перлокутивният акт винаги
включва някакви последици.
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[…] Досега твърдях, че можем да се надяваме да изолираме
илокутивния акт от перлокутивния като произвеждащ
последици и че самият той не е „последица“ на локутивния
акт. Сега обаче трябва да посоча, че илокутивният акт като
различен от перлокутивния е свързан с произвеждането на
следствия в определени смисли: (1) Ако не се постигне
дадено следствие, илокутивният акт няма да е сполучлив и
успешно изпълнен. За да е изпълнен илокутивният акт,
трябва да е постигнато въздействие върху чуващия. В общия
случай въздействието се равнява на причиняване на
разбиране на значението и на валидността на израза.
Следователно изпълнението на илокутивен акт включва
гарантиране на схващането. (2) Илокутивният акт „влиза в
сила“ по различни начини, различни от произвеждането на
последици, т.е. промени в естествения ход на събитията. (3)
Много илокутивни актове приканват към ответна реакция
или продължение по силата на конвенция. Така нареждането
приканва към реакция на подчинение, а обещанието
приканва към изпълнение.
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И така, има три начина – гарантиране на схващането, влизане в
сила и приканване към реакция – по които илокутивните актове
биват обвързани със следствия и всички тези начини са
различни от произвеждането на следствия, характерно за
перлокутивния акт. Перлокутивният акт може да бъде
постигането на перлокутивна цел (убеждаване, скланяне) или
произвеждането на перлокутивна реакция. Така актът на
предупреждаване може да постигне перлокутивната си цел
вдигане на тревога и също така да има перлокутивна реакция
на безпокойство. Перлокутивната цел на една илокуция може да
бъде реакция на друга. Така например предупреждението може
да произведе реакцията възпиране, а казването „недей“, чиято
цел е да възпира, може да възпроизведе реакция на вдигане на
тревога и дори на безпокойство. Някои перлокутивни актове
винаги са произвеждане на реакция, а именно тези, при които
липсва илокутивна формула. Характерно за перлокутивните
актове е, че предизвиканата реакция или продължение могат да
бъдат постигнати допълнително или изцяло чрез неизразни
(нелокутивни) средства: сплашването може да се постигне чрез
размахване на тояга или насочване на пушка.
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Илокутивните актове са конвенционални актове,
докато перлокутивните не са конвенционални. При
констативното изказване се абстрахираме от
илокутивния (да не говорим за перлокутивния) аспект
на речевия акт и се съсредоточаваме върху
локутивния. При перформативното изказване
обръщаме внимание колкото е възможно повече на
илокутивната валидност на изказването и се
абстрахираме от измерението на съответствие на
фактите. Освен това в общия случай локутивният акт,
както и илокутивният, е само абстракция: всеки
истински речеви акт е и двете.
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Различавам пет класа изказвания, класифицирани според
илокутивната им валидност, със следните повече или по-
малко отблъскващи имена: (1) вердиктиви; (2)
екзерцитиви; (3) комисиви; (4) бехабитиви /това си е
направо отвратително/; (5) експозитиви. Първите –
вердиктивите – се характеризират с обявяването на
отсъждане (verdict) от съдия, арбитър или рефер. Но те не са
длъжни да са окончателни – могат да бъдат преценка,
оценяване. По същността си това е даване на заключение
относно нещо – факт или ценност – за което по различни
причини е трудно човек да бъде сигурен. Вторите –
екзерцитивите – са упражняване (exercising) на власт,
право или влияние. Примери за това са назначаването,
гласуването, нареждането, подбуждането, съветването,
предупреждението. Третите – комисивите – се
характеризират с обещание или друг вид поемане на
задължение. Те ни обвързват (commit) с извършването на
нещо, но включват и декларация или обявяване на
намерения, които не са обещания.

КАК С ДУМИ СЕ ВЪРШАТ НЕЩА  
Джон Остин



10
Четвъртите – бехабитивите – са твърде разнородна група,
свързана с отношения към някого и социалното поведение.
Примери за това са извинението, поздравлението, похвалата,
съболезнованието, кълненето и предизвикателството. Петите –
експозитивите – е трудно да бъдат дефинирани. Те показват
как нашите изказвания се вместват в течението на
аргументация или разговор, как използваме думите, т.е. най-
общо казано са обяснителни (expository). Примери за това са
„отговарям“, „илюстрирам“, „поддържам тезата“, „съгласен съм“,
„допускам“, „постулирам“. Трябва да сме наясно, че
съществуват още много възможности за маргинални или трудни
случаи, както и от припокриване на класовете. Последните два
класа според мен са най-затруднителни. Напълно възможно е те
да са неясно очертани, или пък е нужна съвсем нова
класификация. Бехабитивите създават трудности, защото като
цяло изглеждат твърде разнородни, а експозитивите затова,
че са изключително многобройни и значителни и като че ли са
включени в другите класове и едновремемно с това са уникални
по начин, който не успях да изясня дори за себе си.
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[…] В заключение можем да кажем, че вердиктивът е
упражняване на разсъдъка, екзерцитивът е упражняване
на влияние или власт, комисивът е поемане на задължение
или обявяване на намерение, бехабитивът е възприемане
на отношение, а експозитивът е изясняване на основания,
доводи и съобщения.
И така, в тези лекции вършех две неща, които не обичам
много да върша. Те са: (1) съставяне на програма, т.е.
казване какво трябва да се върши, вместо да се върши
друго; (2) четене на лекции.
В противовес на първото бих искал да се надявам, че съм
изяснил малко посоката, в която нещата започват вече да се
развиват с нарастваща скорост в някои части на
философията, вместо да обявявам индивидуален манифест.
А в противовес на второто бих искал определено да кажа, че
за мен не може да има по-приятно място за изнасяне на
лекции от Харвард.
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