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Abstract

Academic Matriculation and Inauguration from the Perspective of General 
Communicology 

The main goal of the essay is to discuss and elaborate on the communicative aspects of academic matriculation 
and inauguration ceremonies that take place at Polish universities. The word inauguration (lat. inauguratio) implies 
a ceremonial induction into something. Still, in Polish, it is very commonly used with an adjective ‘solemn’ or 
‘ceremonious’ to mark the character of the official and ceremonial first day of the academic year. What is more, 
the  ceremony is almost always organized in accordance with a commonly accepted prototypical program which 
divides the ceremony into two parts: the primary – traditional part and the additional – supplementary part. 
The  careful analysis of the ceremony from the perspective of communication studies and communicology can 
shed a new light on the interpretation of the importance of such events. According to various representatives and 
supporters of the theory of speech acts, the ceremonies can be described as specific acts of communication that can 

1 Tekst ten to mocno zmieniona i znacznie rozszerzona wersja wykładu wygłoszonego 3 października 2015 roku w ramach 
akademickiej uroczystości inauguracyjnej Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
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be considered as perlocution acts. The author of the essay tries to elaborate on the understanding of the ceremonies 
from a broader sociological, communicological perspective.

Keywords: communicology, matriculation, inauguration, speech act, communication, meaning.

1.

Na początku każdego roku akademickiego każda polska szkoła wyższa organizuje, jak wiadomo, specjalną 
uroczystość nazywaną „inauguracją nowego roku akademickiego”. Udział biorą w niej przede wszystkim 
rektorzy, dziekani i inni nauczyciele akademiccy oraz studenci uczelni, w której się ona odbywa. Często 
w charakterze gości honorowych uczestniczą w niej ponadto rektorzy „zaprzyjaźnionych” szkół wyższych 
oraz inni goście honorowi. Zdarza się, że organizatorom udaje się pozyskać do aktywnego udziału w ich 
inauguracyjnej uroczystości przedstawicieli najwyższych szczebli władz państwowych, regionalnych, 
samorządowych, jak również przedstawicieli polskich kościołów, w szczególności kościoła katolickiego, 
a także polskiego świata polityki, sztuki (z reguły nazywanego światem kultury) oraz świata gospodarki 
lub biznesu.

Czasem imprezy te nazywa się „uroczystymi inauguracjami nowego roku akademickiego”. 
Jednakże nie ulega wątpliwości, że poprzedzanie ich nazwy przydawką „uroczysta” jest zbędne. Bowiem 
łaciński wyraz „inauguratio”, stanowiący prawzór polskiego wyrazu „inauguracja”, znaczył od początku 
posługiwania się nim tyle, co „uroczyste rozpoczęcie, zainicjowanie czy zapoczątkowanie czyjejś 
działalności albo pracy”, a nie tylko tyle, co „rozpoczęcie, zapoczątkowanie czyjejś działalności/pracy”. 

Wiele wskazuje poza tym na to, że również w  wiekach średnich posługiwano się wyrazem 
„inauguratio” jako nazwą wyróżniającą przede wszystkim imprezę zorganizowaną dla nadania uroczystego 
charakteru ogłoszeniu początku czyjejś działalności czy pracy, a nie jedynie samo zapoczątkowanie tejże. 
I wreszcie mam poczucie, że również polskie wyrażenie „inauguracja nowego roku akademickiego” jest 
już od dłuższego czasu używane głównie w tej (że tak powiem) średniowiecznej funkcji znaczeniowej. 
Miedzy innymi wskazuje na to fakt, że dość często odbywanie tej uroczystości nie jest temporalnie zbieżne 
z  faktycznym rozpoczęciem w danej uczelni pracy w ramach nowego roku akademickiego – niekiedy 
uroczystość inauguracyjna jest realizowana nawet dwa tygodnie później.

Ale tak czy inaczej: w ramach tego tekstu będę wymienione uczelniane imprezy czasem wyróżniał 
za pomocą stosownych form nazwy „akademicka uroczystość inauguracyjna”, a nie za pomocą stosownych 
form nazw typu „inauguracja nowego roku akademickiego”. Wymieniane przeze mnie nazwy będę 
ujmował w  cudzysłów, gdy moja wypowiedź będzie dotyczyła ich jako pewnych wyrażeń (fizycznych 
faktów), natomiast desygnaty wymienianych nazw (wyrażeń) będę wyróżniał za pomocą kursywy. Ale 
w cudzysłów będę ujmował też wyrażenia, które przytaczam w nieco innym znaczeniu niż to, w którym 
są wymieniane zwykle. 

2.

Podobnych do polskich akademickich uroczystości inauguracyjnych nie organizuje się, jak wiadomo, 
wszędzie – na całym świecie. Tak nie było nigdy. Stosunkowo powszechnie analogiczne uroczystości 
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odbywano kiedyś w  europejskich uniwersytetach, tyle tylko, że kiedyś uczelni nazywanych  
„uniwersytetami” było w  całej Europie niewiele – w  średniowieczu było ich w  najlepszym razie 
kilkanaście. Współcześnie w wielu, jeżeli nie w większości krajów europejskich, tego rodzaju uroczystości 
nie organizuje się wcale. Jednakże tam, gdzie się je jeszcze organizuje, odbywa się je nadal za sprawą tej 
samej akademickiej tradycji, na podstawie której są one organizowane w Polsce. Generalnie tradycja ta 
sięga nawet dalej wstecz niż tylko średniowiecza. Jej korzenie sięgają niewątpliwie czasów starożytnych. 

Polska akademicka tradycja organizowania i odbywania tych uroczystości jest równie wiekowa, 
co założony w  1364 roku Uniwersytet Jagielloński. W  każdym razie polskie akademickie uroczystości 
inauguracyjne są realizowane według pewnego już dość dawno temu ukształtowanego prototypowego 
programu. Te, które zostały zorganizowane według tego programu, można, a  nawet trzeba, podzielić 
najpierw na ich część zasadniczą oraz dodatkową, zwyczajowo nazywaną „(okolicznościową) lampką 
wina”, organizowaną po to, by uczestnikom głównej części tych uroczystości umożliwić nawiązanie, 
odświeżenie lub umocnienie osobistych kontaktów, jak również podzielenie się wrażeniami wyniesionymi 
z dopiero co zakończonej głównej części tych uroczystości lub jej różnych współczynników. 

Część zasadniczą tych uroczystości można następnie i trzeba podzielić na kilka „mniejszych” części, 
które będę nazywał ich „składnikami”. Generalnie wypada zasadniczą część uroczystości inauguracyjnych 
odbywanych zgodnie z  wspomnianym tradycyjnym programem podzielić na trzy składniki. Będę je 
wyróżniał za pomocą przydawek – „inicjalny”, „główny” oraz „finalny”. Każdy z nich można i trzeba dalej 
podzielić na kilka „jeszcze mniejszych” części, które będę nazywał ich współczynnikami i dzielił na różne 
rodzaje lub kategorie. 

Inicjalny składnik (zasadniczych części) omawianych uroczystości można i  trzeba następnie 
podzielić przynajmniej na dwa współczynniki – pierwszy z nich stanowi akt wejścia do pomieszczenia, 
w  którym ma się odbyć główna część danej uroczystości inauguracyjnej, orszaku złożonego 
z członków senatu, prorektorów, kanclerza i rektora uczelni, ubranych w odpowiednie togi oraz birety 
i  „przystrojonych” insygniami pełnionych funkcji akademickich; drugi z  nich stanowi akt wniesienia 
(nazywany „wprowadzeniem”) do tego samego pomieszczenia sztandaru uczelni inaugurującej dany rok 
pracy akademickiej.

Z kolei główny składnik polskich (realizowanych zgodnie z wspomnianą tradycją) akademickich 
uroczystości inauguracyjnych można i  trzeba moim zdaniem najpierw podzielić na dwie kategorie 
współczynników – na zespół współczynników chóralnych i zespół współczynników mownych. Rzecz jasna, 
oba zespoły tych współczynników można też inaczej nazwać – pierwszy można na przykład równie 
słusznie wyróżnić jako współczynniki „śpiewne” lub „muzyczne”. Ważne nie jest jednak, jak się je nazwie, 
lecz przede wszystkim przypisanie im jakiejkolwiek nazwy (specjalistycznej), ponieważ dopiero po 
dokonaniu tego można poddać systematycznemu namysłowi takie pytania, jak te o  istotę desygnatów 
wyróżnionych za pomocą „przypisanej” im nazwy lub o różnice dzielące jej desygnaty od desygnatów 
nazw innych części, składników, czy współczynników omawianych uroczystości. 

Zespół współczynników tych uroczystości, które wyróżniłem za pomocą przydawki „mowne”, 
dzielę następnie na dwa podzbiory współczynników drugiego stopnia – na podzbiór współczynników 
informacyjnych oraz podzbiór współczynników perlokucyjnych. Do pierwszego z nich zaliczam przede 
wszystkim wystąpienia rektorów uczelni inaugurujących nowy rok pracy akademickiej, przemówienia 
honorowych gości tych uroczystości oraz wygłaszane w  ich ramach inauguracyjne wykłady. Pierwszy 
i ostatni z nich zaliczam do zbioru stałych współczynników polskich uroczystości inauguracyjnych. 
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Z kolei za pomocą nazwy „perlokucyjne współczynniki” akademickich uroczystości 
inauguracyjnych wyróżniam dwa współczynniki ich części głównej, które nazywam „aktami inauguracji 
sensu stricto” i  „aktami immatrykulacji”. Obu aktów dokonuje (i ma prawo dokonywać tylko) rektor 
uczelni, w której odbywa się dana akademicka uroczystość inauguracyjna. Aktu inauguracji sensu stricto 
(w dalszym ciągu tego tekstu będę z  reguły opuszczał determinantę „sensu stricto”) dokonuje rektor 
poprzez wygłoszenie (inauguracyjnego) tekstu/zdania na przykład o następującym brzmieniu: „Ogłaszam 
rok akademicki taki a taki (np. 2015/2016 )za otwarty”.

Natomiast aktu immatrykulacji rektor dokonuje jakby dwuetapowo – pierwszy z  tych etapów 
rektor realizuje poprzez dotknięcie prawego ramienia poszczególnych kandydatów na studenta/studentkę 
swoim berłem – materialnym symbolem (znakiem) swej władzy (swoich rektorskich kompetencji). Drugi 
– poprzez złożenie każdemu „nowemu” studentowi i każdej „nowej” studentce gratulacji oraz wręczenie 
mu/jej jakiegoś materialnego dowodu dokonania względem niego/niej aktu (skutecznej) immatrykulacji 
– dawniej dowód ten stanowiła książeczka nazywana „indeksem”, a teraz najczęściej dokument nazywany 
„legitymacją studencką”. 

Zdarza się, że rektor wygłasza inauguracyjny tekst zaraz po zakończeniu swojego inauguracyjnego 
wystąpienia, ale bywa i tak, że dopiero po wygłoszeniu inauguracyjnego wykładu. Moim zdaniem obie 
te opcje wypada uznać za niewłaściwe. Po pierwsze, rektor winien dokonać aktu inauguracji dopiero 
po dokonaniu aktu immatrykulacji, a  w każdym razie dopiero w  takim momencie, by perlokucyjne 
skutki (więcej na ten temat w dalszych częściach tego tekstu) dokonywanego przezeń aktu inauguracji 
„objęły” również „nowych” studentów „jego” uczelni. Po drugie, rektor winien wygłosić wymieniony 
inauguracyjny tekst przed inauguracyjnym wykładem, ponieważ ten (zgodnie z wspomnianą tradycją) 
spełnia (winien spełnić) funkcję pierwszego (nazwijmy go tak) „noworocznego” wykładu akademickiego. 

Dość często programy akademickich uroczystości inauguracyjnych przewidują udzielenie głosu 
niektórym zaproszonym gościom honorowym – czasem zaraz po wystąpieniu rektora, a czasem dopiero 
po dokonaniu przezeń aktu immatrykulacji. Drugie z tych rozwiązań oceniam jako właściwsze, ponieważ 
stwarza ono zabierającym głos możliwość złożenia stosownych życzeń także „nowym” studentom 
uczelni. Ale jako „niesprzeczne” z  pierwotnym teleologicznym sensem akademickich uroczystości 
inauguracyjnych oceniam też rozwiązania pierwszego rodzaju. 

Żadne wygłoszone w  czasie ich trwania przemówienie honorowego gościa, niezależnie od 
tego, kim jest i  jak ważną pełni funkcję państwową lub polityczną, nie stanowi żadnego istotnego 
współczynnika omawianych uroczystości. Wbrew dość powszechnym opiniom żadnego istotnego 
współczynnika tych uroczystości nie stanowią nawet przemówienia wygłaszane w czasie tych uroczystości 
przez prezydentów Polski, premierów polskich rządów, prymasów czy kardynałów lub arcybiskupów 
polskiego kościoła katolickiego. W  przeciwieństwie do przemówień rektora danej uczelni żadnemu 
przemówieniu honorowego gościa akademickiej uroczystości inauguracyjnej nie przysługuje nawet 
status jej współczynnika stałego. Przemówienia honorowych uczestników uroczystości inauguracyjnych 
wypada niezależnie od wagi, jak i rangi ich autorów zaliczyć do kategorii opcjonalnych współczynników 
akademickich uroczystości inauguracyjnych.

Wspomniany już wykład inauguracyjny należy do stałych współczynników informacyjnych części 
akademickich uroczystości inauguracyjnych i jest z reguły realizowany jako ostatni punkt informacyjno-
perlokucyjnej części tych uroczystości, czyli bezpośrednio przed drugim występem chóru zamykającym 
główną część uroczystości inauguracyjnej. Natomiast właściwa część każdej akademickiej uroczystości 
inauguracyjnej kończy się aktami wyprowadzenia sztandaru uczelni z  pomieszczenia, w  którym się 
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ona odbywa, oraz wyjścia z  niego orszaku członków senatu, prorektorów, kanclerza i  rektora uczelni 
realizującej daną uroczystość inauguracyjną. 

3.

Wymienionego na wstępie stwierdzenia, że wszystkie polskie szkoły wyższe organizują i odbywają na 
początku każdego nowego akademickiego roku inauguracyjne uroczystości, w żadnym razie nie należy 
rozumieć w taki sposób, jakby implikowało ono stwierdzenie, że coroczne odbywanie tych uroczystości 
jest powszechnie akceptowane. Taką akceptacją organizowanie tych uroczystości przestało się cieszyć już 
dość dawno temu. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy rozpoczął się proces zanikania wiary w sens ich 
odbywania w opisanym kształcie, ale z całą pewnością mogę natomiast powiedzieć, że już od dłuższego 
czasu rośnie także w  Polsce liczba członków akademickiej społeczności, a  przede wszystkim liczba 
stanowiących ją nauczycieli akademickich, którzy coraz częściej i zarazem coraz mocniej powątpiewają 
w sens ich dalszego organizowania i odbywania, a zwłaszcza w sens „strojenia się” przy tej i różnych innych 
okazjach rektorów, prorektorów, dziekanów i profesorów w togi sporządzone według średniowiecznych 
wzorów, nakładania biretów itd.

Członkowie polskiej wspólnoty akademickiej odmawiający sensu dalszemu organizowaniu 
i odbywaniu w naszych uczelniach akademickich uroczystości inauguracyjnych zgodnych ze wspomnianą 
akademicką tradycją najczęściej uzasadniają swój pogląd w sposób mniej więcej taki: trzeba rozstać się 
z tą tradycją i upodobnić nasze zachowania akademickie również pod tym względem do tych, które są 
praktykowane w większości tzw. zachodnich krajów, zwłaszcza w tych, które traktujemy jako najwyżej 
rozwinięte. Bez większego trudu można się przekonać, że faktycznie w tych krajach niemal bez wyjątku 
już sporo lat temu zaprzestano organizować tradycyjne uroczystości inauguracyjne2.

W okresie mojej młodości akademickiej całkowicie „przekonywał” też mnie wymieniony 
„argument” przeciwników tych uroczystości. Jednakże już od dłuższego czasu oceniam go bardzo 
krytycznie. Ale nie z jakichś „patriotycznych” powodów. Krytycznie zacząłem go oceniać, gdy „do końca” 
zrozumiałem najpierw, że należy on do zbioru argumentów emocjonalnych, a nie do zbioru argumentów 
racjonalnych, a następnie, że z faktu, iż inni mają inny pogląd iż ja, w żadnym razie nie wynika w sposób 
automatyczny konieczność uznania, że mój pogląd jest błędny – że wobec tego stwierdzenia, iż w wielu 
innych krajach przestano organizować tradycyjne uroczystości inauguracyjne, nie należy traktować jako 
stwierdzenia automatycznie uzasadniającego konieczność uznania za słuszny poglądu, że w takim razie 
należy przestać odbywać je we wszystkich krajach3. 

Dodam, że statusu racjonalnego argumentu nie przyznaję też „typowym” argumentom zwolenników 
kontynuowania omawianej tradycji. Przede wszystkim nie przyznają takiego statusu „argumentom” typu: 

2 W takich krajach jak Francja lub ówczesne tzw. Zachodnie Niemcy przeciw podtrzymywaniu tej tradycji zdecydowanie 
zwróciła się akademicka młodzież, która w tych krajach w drugiej połowie lat 60. poprzedniego wieku zapoczątkowała tzw. 
akademickie bunty, czasem nazywane też akademicką rewolucją. 

3 Za słuszny nadal uważam natomiast pogląd, że każde stwierdzenie typu „gdzie indziej postępują inaczej” w połączeniu ze 
stwierdzeniem typu „owo „inne” postępowanie jest efektywniejsze niż „nasze”” trzeba potraktować jako wystarczający powód 
do poddania wziętego pod uwagę naszego postępowania możliwie gruntownej analizie – systematycznego skonfrontowania 
„naszego” z owym „innym” postępowaniem. 
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„Warto, a nawet trzeba, kontynuować tradycję odbywania akademickich uroczystości inauguracyjnych 
dlatego, bo jest to tradycja piękna”, ani „argumentom” typu: „Warto, a nawet trzeba, kontynuować tradycję 
odbywania akademickich uroczystości inauguracyjnych, bo jest to tradycja tak niezwykle wielowiekowa”. 
Słowem: argumenty przedstawiane przez zwolenników inauguracyjnych uroczystości traktuję też jako 
wyłącznie emocjonalne, a  nie racjonalne, i  jako równie powierzchowne, co argumenty przedstawiane 
przez przeciwników dalszego ich odbywania. 

Argumenty wysuwane przez obie opcje nazywam „powierzchownymi”, ponieważ nie można 
o  nich zasadnie powiedzieć, że zostały wyprowadzone z  jakiejś systematycznej analizy pytania, skąd 
wzięła się „wspierana” lub „kwestionowana” akademicka tradycja – dokładniej: z jakiegokolwiek namysłu 
nad pytaniem o  pierwotny sens odbywania tych uroczystości; albo inaczej mówiąc: z  namysłu nad 
pytaniem o  powody, z  uwagi na które ktoś gdzieś kiedyś zaczął organizować i  odbywać tego rodzaju 
akademickie uroczystości w  sposób zasadniczo podobny do tego, który dziś nazywamy „sposobem 
zgodnym z odpowiednią akademicką tradycją”. 

Myślę, że nie popełnię większego błędu, jeśli powiem, że na razie ani zwolennicy, ani przeciwnicy 
kontynuowania omawianej tradycji nie tylko nie zastanawiają się nad wymienionymi pytaniami, lecz 
w ogóle ich nie stawiają. Po prostu i jedni, i drudzy na ogół „zadowalają się” samym oświadczeniem, że 
są „za” lub „przeciw” dalszemu odbywaniu omawianych uroczystości w zgodzie z wymienioną tradycją. 
Wygląda na to, że nawet uczestnicy tych uroczystości nie stawiają sobie takich pytań jak: „Dlaczego rektor 
uczelni wypowiada w  ramach omawianych uroczystości przytoczone wyżej zdanie inauguracyjne?”, 
„Dlaczego akty immatrykulacji są dokonywane przez rektora w ramach tychże uroczystości w opisany 
wyżej sposób?”.

To te oceny odnośnego stanu rzeczy wywołały we mnie poczucie, że wprawdzie akademickie 
uroczystości inauguracyjne są u nas nadal odbywane w opisany „niezwykły” sposób, niemniej już od 
dłuższego czasu dzieje się tak w konsekwencji pewnego rodzaju zinstytucjonalizowanego przyzwyczajenia 
czy zinstytucjonalizowanej rutyny, a nie z powodów, dla realizacji których został gdzieś kiedyś przez kogoś 
ukonstytuowany ich prototyp. Mówiąc krótko: w miarę upływu czasu w obrębie akademickiej (ale nie 
tylko polskiej) społeczności coraz bardziej zanikała pamięć (wiedza) dotycząca pierwotnych powodów 
organizowania i  odbywania w  poszczególnych szkołach wyższych (uniwersytetach) uroczystości 
inauguracyjnych i  jednocześnie w coraz większej mierze organizowano je na zasadzie „trzeba je nadal 
organizować, ponieważ tak „nakazuje” stosowna tradycja”, albo inaczej mówiąc: w konsekwencji odnośnej 
pamięci ceremonialnej. Według mnie to ten proces spowodował, że w  już dość odległym momencie 
zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy akademickich uroczystości inauguracyjnych przestali odczuwać 
potrzebę stawiania pytań o pierwotny (głębszy) sens ich odbywania i/lub uczestniczenia w nich. 

Sam też do niedawna takiej potrzeby nie odczuwałem. Do wniosku, że wymienione pytania 
koniecznie trzeba nie tylko postawić, lecz też możliwie gruntownie rozważyć, doszedłem dopiero kilka lat 
temu w konsekwencji podjętych wówczas rozważań nad tekstami nazywanymi „ustawami” (zob. Grucza 
2010a). Otóż w  rozważaniach tych wziąłem pod uwagę miedzy innymi też niektóre paragrafy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym między innymi te, które dotyczą interesujących nas tu szczególnie 
akademickich aktów inauguracyjnych i  immatrykulacyjnych. Ponieważ natychmiast zauważyłem 
ich różne „lingwistyczne deficyty”, już wówczas skonfrontowałem ich treści z  treściami odpowiednich 
objaśnień zamieszczonych w  różnych słownikach. Po stwierdzeniu, że te ostatnie są pod niejednym 
względem „ułomne”, postanowiłem przy tzw. najbliższej okazji poddać jedne i drugie gruntowniejszej 
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analizie niż ta, którą byłem w stanie wykonać wówczas. Za dobrą okazję ku temu uznałem otrzymane 
wiosną tego (2015) roku zaproszenie do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu we wrocławskiej Wyższej 
Szkole Filologicznej. 

W każdym razie zaproszenie to spowodowało, że niebawem zacząłem podejmować coraz dalej 
idące próby racjonalnej rekonstrukcji pierwotnego sensu odbywania uroczystości, o których tu mowa. Ale 
najpierw próby te wykonywałem z uwzględnieniem jedynie odpowiednich kognitywnych instrumentów 
współczesnej lingwistyki, w  szczególności lingwistyki antropocentrycznej. Natomiast to, że chcąc 
w  sposób wyczerpujący zrekonstruować pierwotny sens odbywania tych uroczystości, trzeba od razu 
uwzględnić nie tylko lingwistyczne, lecz także odpowiednie kognitywne instrumenty kulturologiczne, 
spostrzegłem w nieco późniejszym momencie zajmowania się tym zagadnieniem. 

Ale podjęte przeze mnie próby praktycznego zastosowania tego spostrzeżenia szybko „przekonały” 
mnie, że nie uda mi się „wykorzystać” kognitywnych instrumentów obu tych dziedzin w  sposób 
skuteczny, zanim nie zdołam odpowiednio pogłębić już wcześniej zaczętego integrowania bazowych tez/
zdań i tzw. punktów widzenia antropocentrycznej lingwistyki oraz antropocentrycznej (komunikacyjnej) 
kulturologii. W konsekwencji tego przekonania zająłem się najpierw tym zadaniem i dopiero po jego 
wykonaniu powróciłem do rozwiązywania problemu zasygnalizowanego w tytule tego tekstu. W każdym 
razie: rozwiązanie tej kwestii nie jest jedynym, lecz tylko jednym z  rezultatów rozważań podjętych 
w związku z analizą zagadnienia wymienionego w tytule tej rozprawy. 

Kolejny z  nich stanowi znaczne pogłębienie integracji obu wymienionych dziedzin. Jeden 
z  rezultatów tego „pogłębienia” zasługujących moim zdaniem na specjalne wyróżnienie stanowi 
zarysowane po raz pierwszy w dalszych częściach tego tekstu „zintegrowane” rozumienie desygnatów 
nazwy „tekst(y)”, oraz „zintegrowane” rozumienie desygnatów nazwy „akty mowne” – przedstawię je 
w następnej części tego tekstu. 

Dopowiem: pierwotną wersję tego tekstu, przedstawioną we Wrocławiu jako inauguracyjny wykład, 
napisałem w konsekwencji namysłu nad omawianymi uroczystościami ze stanowiska lingwistyki. Jego 
niniejszą wersję „opisałem” w komentarzu do jego tytułu (por. s. 191) jako „mocno zmienioną i znacznie 
rozszerzoną” wersję tamtego tekstu. Uczyniłem to przede wszystkim z uwagi na fakt, że prezentuje on 
rezultaty mojego o wiele „szerzej zakrojonego” namysłu nad wymienionymi uroczystościami niż tamten 
– rezultaty osiągnięte już nie tylko za pomocą odpowiednich kognitywnych instrumentów lingwistyki 
i/lub komunikologii, lecz za pomocą (wytworzonej drogą kognitywnej integracji tych dziedzin, czyli 
słowem: zintegrowanej) komunikologii ogólnej.

Ale określiłem niniejszy tekst jako „mocno zmienioną i  znacznie rozszerzoną” wersję tamtego 
tekstu również dlatego, że pytanie o (pierwotny) komunikacyjny sens stawiam w nim już nie tylko wobec 
konstytutywnych współczynników wymienionych uroczystości, lecz także wobec całości tych uroczystości 
oraz wszystkich ich części, składników i współczynników odrębnie. Poza tym: ten tekst prezentuje nie 
tylko wyniki mojego namysłu nad wymienionymi uroczystościami, lecz także, jak już wspomniałem, 
niektóre wyniki moich „intelektualnych wysiłków” wykonanych w  celu pogłębienia wspomnianej 
integracji poznawczych założeń antropocentrycznej lingwistyki i komunikacyjnej kulturologii. 

Jednakże oba teksty całkowicie łączą ich teleologiczne aspekty, a w szczególności to, że zostały 
napisane dla możliwie ścisłego i zarazem transparentnego wyrażenia możliwie dogłębnie (analitycznie) 
i  systematycznie uzasadnionych odpowiedzi na wymienione pytania, a  nie dla przedstawienia 
„jakichkolwiek” odpowiedzi, sformułowanych w jakimkolwiek języku. 
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4.

Już na samym początku mojego poszukiwania analitycznie uzasadnionej odpowiedzi na pytanie 
o pierwotne powody (sensy) corocznego organizowania i odbywania w polskich uczelniach uroczystości 
inauguracyjnych, realizowanego z  punktu widzenia „samej tylko” lingwistyki, spostrzegłem, że chcąc 
znaleźć tego rodzaju odpowiedź, trzeba najpierw (a) możliwie dokładnie zrekonstruować prototypową 
strukturę tych uroczystości, czyli dokonać ich odpowiedniego podziału zarówno linearnego, jak 
i  wertykalnego, a  następnie (b) zastanowić się nad pytaniem, które z  wyróżnionych współczynników 
wypada/należy uznać za konstytutywne współczynniki tych uroczystości, czyli za współczynniki, ze 
względu na które ktoś gdzieś kiedyś zaczął uroczystości te organizować i  odbywać. W  każdym razie 
zrozumiałem już wówczas, że dopiero po wykonaniu tych zadań można przystąpić do (c) systematycznego 
zbadania zasadności odpowiedzi udzielonej na pytanie (b), czyli do systematycznego rozważenia kwestii, 
dlaczego ktoś gdzieś kiedyś uznał konstytutywne współczynniki tych uroczystości za na tyle ważne, 
aby realizować je w odpowiednio uroczystych okolicznościach, w tym także w możliwie „uroczystych” 
pomieszczeniach.

Natomiast dopiero w pewnym późniejszym momencie zajmowania się tą kwestią doszedłem, jak 
już wspomniałem, do wniosku, że nawet samego tylko zadania (b), a  tym bardziej zadania (c), nie da 
się wykonać w  sposób zadowalający za pomocą samych tylko „czysto” lingwistycznych instrumentów 
kognitywnych; że chcąc tego dokonać, trzeba, że tak powiem, „przenieść” punkt obserwowania 
(rozważania) tych uroczystości i  namysłu nad dotyczącymi ich zagadnieniami „z terenu” wyłącznie 
lingwistycznego „na teren” wspomnianej (zintegrowanej) komunikologii ogólnej. 

Zadanie (a) już wykonałem, a wyniki wykonanej przeze mnie racjonalnej rekonstrukcji całości 
(polskich) inauguracyjnych uroczystości już przedstawiłem w 1. i 2. części tego tekstu. W tej części 
spróbuję uporać się z zadaniem (b), czyli przedstawić moją odpowiedź na pytanie, które z wyróżnionych 
przeze mnie współczynników tych uroczystości wypada ze stanowiska (zintegrowanej) komunikologii 
ogólnej uznać za ich współczynniki konstytutywne. Natomiast zadaniem (c), czyli przedstawieniem 
analitycznie uzasadnionej odpowiedzi na pytanie (b), czyli odpowiedzi, dlaczego akurat te, a nie inne 
współczynniki tych uroczystości wypada uznać za ich współczynniki konstytutywne, nie zajmę się 
zaraz po wykonaniu zadania (b), lecz dopiero w  dalszych częściach tego tekstu. Bowiem po to, by 
móc to zadanie wykonać należycie, muszę najpierw przynajmniej zarysować moje wspomniane już 
„zintegrowane” rozumienie aktów mownych oraz odpowiedzi na pytanie o sens dokonywania aktów 
perlokucyjnych w ogóle.

W każdym razie: wykonanie zadania (c) – przedstawienie analitycznie uzasadnionych odpowiedzi 
na pytanie o teleologiczną genezę tradycji, na podstawie której (choć niekoniecznie ze świadomością tej 
genezy) polskie uczelnie po dzień dzisiejszy corocznie organizują i odbywają inauguracyjne uroczystości 
– nie jest możliwe bez uprzedniego wyjaśnienia przynajmniej najważniejszych bazowych (pierwotnych) 
tez/zdań wspomnianej komunikologii ogólnej. Nie jest to możliwe przede wszystkim dlatego, ponieważ 
są to tezy/zdania, które nie tylko „wyrażają” pewne treści, lecz zarazem w poważnej mierze „wyznaczają” 
czy determinują tzw. denotatywne znaczenia najważniejszych leksykalnych elementów specjalistycznego 
języka, w którym wymienione odpowiedzi zamierzam przedstawić4.

4 Wyrażeniem „tezy/zdania bazowe” posługuję się w  znaczeniu podobnym do tego, dla wyrażenia którego neopozytywiści 
posługiwali się wyrażeniem „Erstsätze”; co się tyczy tego ostatniego, zob. np. Geier (1998) i Haller (1993).
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Z wymienionych powodów następną (4.) część tego tekstu poświęcę prezentacji najważniejszych 
bazowych (pierwotnych) tez/zdań komunikologii ogólnej, a prezentacją wyników moich analiz mających 
na celu racjonalne zrekonstruowanie teleologicznej genezy polskich akademickich uroczystości 
inauguracyjnych zajmę się dopiero w dalszej części tekstu. Teraz przejdę do prezentacji (a) mojej odpowiedzi 
na pytania o konstytutywne współczynniki (polskich) akademickich uroczystości inauguracyjnych oraz 
(b) kilku konsekwencji uznania tych, a nie innych współczynników tychże uroczystości za konstytutywne, 
które trzeba brać pod uwagę w równej mierze przy ocenie całości tych uroczystości i  ich pozostałych 
współczynników. 

Zwięzła postać mojej odpowiedzi sformułowanej ze stanowiska komunikologii ogólnej brzmi 
tak oto: Za konstytutywne współczynniki akademickich uroczystości inauguracyjnych organizowanych 
w  zgodzie z  akademicką tradycją (metodyczną i  instrumentalną) można uznać te i  tylko te, które 
nazwałem „aktami immatrykulacji” oraz „aktami inauguracji”. Natomiast nieco dokładniejszą wersję tej 
odpowiedzi można wyrazić następująco: Wyniki dokonanej rekonstrukcji teleologicznej genezy polskich 
akademickich uroczystości inauguracyjnych wręcz zmuszają do uznania za najbardziej prawdopodobne: 

• po pierwsze, że akademickie uroczystości inauguracyjne zaczęto organizować i  odbywać 
po to, by rektorzy szkół wyższych nazywanych „uniwersytetami” mogli w  uroczystych 
okolicznościach w  obecności świadków dokonać aktów immatrykulacji kandydatów na 
studentów oraz aktu inauguracji nowego roku akademickiej pracy;

• po drugie, że poza współczynnikiem wyróżnianym za pomocą nazwy „inauguracyjny wykład” 
wszystkie pozostałe współczynniki tych uroczystości trzeba traktować jako dokonywane „przy 
okazji” realizacji współczynników konstytutywnych, przede wszystkim w  celu stworzenia 
uroczystej i/lub podniosłej oprawy dla dokonania aktów „immatrykulacji” i „inauguracji”; 

• po trzecie, że żadnej akademickiej uroczystości inauguracyjnej zorganizowanej przez 
jakąkolwiek uczelnię po to przede wszystkim, by stworzyć jej rektorowi albo któremuś 
z  jej honorowych gości lub autorowi wykładu inauguracyjnego możliwość wygłoszenia 
w  podniosłej atmosferze stosownego przemówienia lub wykładu, nie sposób uznać za 
uroczystość zorganizowaną w zgodzie ani z omawianą akademicką tradycją, ani z pierwotnym 
sensem ich dokonywania.

Również na pytanie, dlaczego żadnego wystąpienia rektora jakiejkolwiek uczelni odbywającej 
akademicką uroczystość inauguracyjną i też żadnego wystąpienia gościa honorowego tych uroczystości 
(niezależnie od tego, kim jest i jak ważne są jego funkcje państwowe, polityczne czy kościelne), ani żadnego 
wygłoszonego w ich ramach inauguracyjnego wykładu nie można uznać za konstytutywny współczynnik 
tego rodzaju uroczystości odbywanej w całkowitej zgodzie z ich pierwowzorem, odpowiem w dalszych 
częściach tego tekstu. 

Na razie mogę dopowiedzieć tylko tyle, że stwierdzenie, iż żadnego z dopiero co wymienionych 
współczynników tych uroczystości nie sposób uznać za ich jakikolwiek współczynnik konstytutywny, 
nie jest równoznaczne stwierdzeniu, że te współczynniki tych uroczystości można potraktować jako 
w ogóle nieistotne lub nawet zbędne. Każdy z nich wypada uznać (o ile spełnia on odpowiednie kryteria 
kwalitatywne) za współczynnik wzbogacający już to informacyjną, już to impresywną wartość (funkcję) 
realizowanej uroczystości.

Do zbioru współczynników wzbogacających te uroczystości pod względem impresywnym wypada 
zaliczyć rzecz jasna przede wszystkim inicjalne i finalne wystąpienia akademickich chórów, ale w jakiejś 
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mierze również wystrój sali, w której odbywa się dana uroczystość, „wejście (akademickiego) orszaku” 
oraz „wprowadzenie pocztu sztandarowego”. Jednakże na specjalne podkreślenie zasługuje na razie to, 
że żaden występ chóru akademickiego nie stanowi konstytutywnego współczynnika tych uroczystości – 
niezależnie od jego artystycznej wartości, rangi czy wagi. 

Żadnego konstytutywnego współczynnika akademickich uroczystości inauguracyjnych nie stanowi 
też żaden wykład inauguracyjny, niemniej każdy wykład inauguracyjny należy zaliczyć do zbioru istotnych 
współczynników tych uroczystości. Ale zarazem trzeba wykłady inauguracyjne kategorialnie inaczej 
potraktować niż wszystkie pozostałe współczynniki głównych składników inauguracyjnych uroczystości. 
Wykład inauguracyjny spełnia bowiem funkcję „pierwszego” akademickiego wykładu „noworocznego”. 
Ponieważ w programach tych uroczystości realizowanych w różnych polskich uczelniach umieszcza się 
jego wygłoszenie w różnych miejscach i nie ma na razie jednomyślności co do tego, komu należy (lub nie 
należy) powierzać jego wygłoszenie, spróbuję pokrótce przedstawić moje stanowisko w tych sprawach.

Otóż wygłoszenie inauguracyjnego wykładu powinno stanowić ostatni punkt programu mownej 
części akademickich uroczystości inauguracyjnych – w  każdym razie po zrealizowaniu przez rektora 
danej uczelni obu jej konstytutywnych współczynników, czyli po dokonaniu przezeń zarówno aktu 
immatrykulacji, jak i  aktu inauguracji. Trzeba tak koniecznie postąpić, jeśli chcemy, by uroczystość 
inauguracyjną można było zasadnie uznać za (z)realizowaną zgodnie z odnośną tradycją akademicką, 
ponieważ wykład inauguracyjny „otwiera” realizację akademickich wykładów, których studenci danej 
uczelni mają „wysłuchać” w nowym roku pracy akademickiej. Na drugie pytanie odpowiadam następująco: 

Po pierwsze, za całkowicie zgodny z wspomnianą akademicką tradycją wypada uznać zwyczaj, 
w myśl którego wyboru osoby mającej wygłosić wykład inauguracyjny dokonują naczelne organy danej 
uczelni (rektor, senat). Ale na uznanie ich wybór zasługuje tylko w przypadkach, w których wykonanie 
tego zadania powierzają profesjonalnym nauczycielom akademickim. A jeśli powierzają jego wykonanie 
nauczycielowi akademickiemu będącemu zarazem wybitnym uczonym, to ich wybór zasługuje na jeszcze 
wyższe uznanie. Żadnego znaczenia nie ma natomiast to, czy jest to osoba zatrudniona w charakterze 
nauczyciela akademickiego w uczelni, w której inauguracja się odbywa, czy w jakiejkolwiek innej. Dodam, 
że za wykład par exellence akademicki można uznać tylko wykład spełniający przynajmniej w  jakiejś 
mierze podstawowe kryteria wykładu (tekstu) naukowego. 

Po drugie, za niezgodną z  przywoływaną tu akademicką tradycją (i tym samym za niegodną 
pochwały) wypada uznać nasilającą się od pewnego czasu tendencję władz niektórych uczelni do 
powierzania wygłoszenia wykładu inauguracyjnego osobom nie zajmującym się wykonywaniem pracy 
naukowej rozumianej jako pewien specyficzny rodzaj pracy poznawczej, a nawet osobom, które nigdy nie 
wykonywały „zawodowo” żadnych funkcji nauczycieli akademickich. 

Po trzecie, w  szczególności upowszechnia się zwyczaj powierzania wygłoszenia wykładu 
inauguracyjnego politykom lub osobom zatrudnionym na tzw. wyższych poziomach administracji 
państwowej lub samorządowej. Moim zdaniem nie jest to zwyczaj godny poparcia też dlatego, że z reguły 
osoby te wygłaszają mowy niespełniające kryteriów wykładów naukowych, a  fakt, że dzieje się to pod 
szyldem „wykładu inauguracyjnego”, może wywołać, i zapewne wywołuje, u nowo immatrykulowanych 
studentów uczestniczących w  inauguracyjnych uroczystościach fałszywe wyobrażenia o  istocie 
akademickich wykładów – o  tym, co je odróżnia (powinno odróżniać) od przemówień, oświadczeń, 
okolicznościowych wystąpień czy pogadanek. 
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5.

Zgodnie z  poczynioną zapowiedzią poświęcam tę część tego tekstu przedstawieniu najważniejszych 
tez/zdań (założeń) bazowych komunikologii ogólnej – po pierwsze, przede wszystkim tych, za 
pomocą których racjonalnie zrekonstruowałem teleologiczną genezę tradycji, na podstawie której 
(choć niekoniecznie zdając sobie z niej sprawę) organizuje się i odbywa u nas corocznie akademickie 
uroczystości inauguracyjne w  „opisany” wyżej sposób (zadanie c); po drugie tych, na bazie których 
uformowałem znaczenia najważniejszych elementów specjalistycznego języka, za pomocą którego 
zamierzam sformułować tekst(y) prezentujące najważniejsze rezultaty wymienionej analizy. 

Inaczej mówiąc: w  tej części spróbuję przedstawić przede wszystkim te bazowe tezy/zdania 
komunikologii ogólnej, którymi „posłużyłem się” w  trakcie wymienionej analizy jako pewnymi 
kognitywnymi instrumentami, jak również te, które „wykorzystałem” w trakcie formowania tzw. znaczeń 
najważniejszych leksykalnych elementów specjalistycznego języka, w  którym zamierzam sformułować 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego za konstytutywne współczynniki akademickich uroczystości 
inauguracyjnych można/trzeba uznać tylko ich współczynniki wyróżnione jako „akty immatrykulacyjne” 
i jako „akty inauguracyjne”, oraz dlaczego nie można uznać za taki żadnego innego współczynnika tychże 
uroczystości5.

Prezentację tych (nazwijmy je tak) komunikologicznych tez/zdań bazowych poprzedzę kilkoma 
uwagami metakomunikologicznymi, czyli uwagami „wstępnie” objaśniającymi moje rozumienie nazwy 
„komunikologia ogólna”, bowiem różni się ono w  sposób zasadniczy od wszystkich przedstawionych 
dotychczas. Otóż posługuję się nazwą „komunikologia ogólna” jako nazwą wyróżniającą pewną nową 
dziedzinę poznawania (nauki), ale ukonstytuowaną głównie w konsekwencji wspomnianej już integracji 
kognitywnych instrumentów i  dokonań przede wszystkim antropocentrycznej lingwistyki oraz 
antropocentrycznej (komunikacyjnej) kulturologii. Z kolei przekonanie o potrzebie, a nawet konieczności 
integracji tych dziedzin stanowi swoistą pochodną następujących faktów i/lub przekonań: 

• (wszyscy) ludzie porozumiewają się nie tylko za pomocą materialnych lub energetycznych 
sygnałów (bodźców) spełniających funkcje znakowe, lecz także za pomocą sygnałów 
(bodźców) nie spełniających funkcji znakowych;

• (wszyscy) ludzie porozumiewają się nie tylko za pomocą znaków językowych, które nazywa się 
„językowymi tekstami”, lecz także za pomocą znaków kulturowych, które nazywam „tekstami 
kulturowymi”;

• z reguły (wszyscy) ludzie porozumiewają się za pomocą jednych i drugich zarazem; niemniej 
często (wszyscy) ludzie posługują się tekstami kulturowymi w celu już to wzmocnienia, już to 
osłabienia komunikacyjnych funkcji prezentowanych jednocześnie tekstów językowych; ale 
bywa też, że posługują się nimi w funkcji ich pewnego rodzaju zastępników; 

• żaden tekst/znak – ani językowy, ani kulturowy – nie zawiera w sobie ani nie transportuje 
niczego poza stanowiącą go substancją – poza stanowiącą go materią lub energią; jest tak 
niezależnie od tego, dla spełnienia jakiej funkcji został on wytworzony;

• a skoro jest tak, to nie sposób „do końca” zrozumieć i tym samym też wytłumaczyć w sposób 
wyczerpujący sensu wszystkich (rodzajów) dokonywanych przez konkretnych ludzi aktów 
komunikacyjnych za pomocą samych tylko lingwistycznych instrumentów kognitywnych.

5 Czytelników zainteresowanych dokładniejszym poznaniem reprezentowanej przeze mnie komunikologii ogólnej odsyłam do 
moich odnośnych publikacji wymienionych w zamieszczonym na końcu tego tekstu spisie publikacji. 
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Wniosek końcowy: chcąc zrozumieć dogłębnie to, co nazywa się „porozumiewaniem się ludzi”, 
trzeba już na samym początku badania (poznawania) zarówno desygnatów, jak i  denotatów tego 
wyrażenia „posłużyć się” zespolonym instrumentarium lingwistyki i  (komunikacyjnej) kulturologii; 
inaczej mówiąc: w  tym celu konieczne jest uprzednie zintegrowanie lingwistyki, w  szczególności 
lingwistyki antropocentrycznej, oraz antropocentrycznej (komunikacyjnej) kulturologii, a  następnie 
wzbogacenie tego zespolonego kognitywnego instrumentarium o  kognitywne instrumenty takich 
dziedzin jak komunikacyjna pragmatyka czy tekstologia oraz o  propozycje badawcze przedstawione 
przez takich uczonych jak Karl Bühler (1934, 2004), jak również o odnośne propozycje kognitywne jego 
następców, a  przede wszystkim o  instrumenty kognitywne zaproponowane przez twórców tzw. teorii 
aktów mownych (zob. np. Austin 1962; Searle 1969). 

Zapowiedzianą prezentację bazowych tez/zdań (założeń) rozwijanej przeze mnie komunikologii 
ogólnej zacznę od objaśnienia znaczeń kilku najważniejszych elementów specjalistycznego języka tej 
dziedziny, którym posłużę się w dalszych częściach tekstu, lub doprecyzowania znaczeń kilku elementów 
tegoż języka, którymi już się posłużyłem w jego poprzednich częściach, czyli takich jak na przykład nazwa 
„tekst(y)”. A oto połączona lista tych (metajęzykowych) objaśnień oraz wybranych komunikologicznych 
tez/zdań bazowych:

1. Za pomocą nazwy „tekst(y)” wyróżniam pewne rodzaje/kategorie konkretnych wyrażeń 
(ciągów wyrażeń) wytworzonych (przedstawionych) w  funkcji pewnych znaków, czyli 
w funkcji zastępników czegoś, czym one nie są. Same wyrażenia (ciągi wyrażeń) przedstawione 
lub potraktowane przez kogoś zamiast czegoś, czym one nie są, wyróżniam za pomocą nazw 
„substancjalna postać tekstu/znaku” lub „substancjalna podstawa tekstu/znaku”, a to, zamiast 
czego została ona wytworzona/przedstawiona, wyróżniam za pomocą nazwy „treść tekstu”; 
z  kolei „samą” zastępczą funkcję dowolnej substancjalnej podstawy tekstu, polegającą na 
tym, że jest ona przedstawiana zamiast czegoś, czym sama nie jest, nazywam „(jej) funkcją 
znaczeniową” lub „znakową”. 

2. Innymi słowy: systematycznie odróżniam (a) substancjalną postać (podstawę) dowolnego 
konkretnego desygnatu nazwy „tekst(y)”, (b) „przypisaną” substancjalnej postaci/podstawie 
danego tekstu znakową (zastępczą) funkcję oraz treść danego tekstu. Podkreślam mocno, że 
to, zamiast czego wzięty pod uwagę konkretny tekst został przedstawiony przez jego twórcę, 
albo inaczej mówiąc: dla wyrażenia czego jego autor przedstawił jego substancjalną podstawę, 
nazywam „nadawczą treścią” danego tekstu i (również zdecydowanie) odróżniam od tego, co 
dowolny konkretny odbiorca (słuchacz lub czytelnik) zrekonstruował jako („uznał” za) treść 
„wyrażoną” przez autora odebranego tekstu. W odniesieniu do (mentalnych) rzeczy drugiego 
rodzaju używam nazw typu „odbiorcza treść tekstu”, „(odbiorcze) rozumienie tekstu” lub 
„odbiorcza interpretacja (egzegeza) tekstu”. Podkreślam też, po pierwsze, że w  związku 
z tekstami nie posługuję się nazwą „znaczenie tekstu” lecz nazwą „treść tekstu” i, po drugie, 
że desygnacyjną funkcję nazwy „znaczenie” z  góry ograniczam do wyróżniania znakowej 
(zastępczej) funkcji tzw. znaczących elementów (jednostek) rzeczywistych języków lub kultur 
konkretnych ludzi. 

3. Każdą substancjalną postać/podstawę dowolnego konkretnego tekstu rozważam jako 
pewien uporządkowany ciąg odpowiednich materialnych lub energetycznych elementów/
jednostek wyrażeniowych – jako pewien ciąg tego rodzaju elementów/jednostek wytworzony 



203

Akademickie akty immatrykulacji i inauguracji…

przez kogoś na podstawie któregoś z  jego („opanowanych” przez niego) tekstotwórczych 
(tekstogeneratywnych) środków (komunikacyjnych systemów). Konkretne ciągi wyrażeń 
spełniające funkcje substancjalnych podstaw tekstów dzielę na materialne i  energetyczne – 
inaczej mówiąc: generalnie odróżniam dwie kategorie substancjalnych postaci podstaw tekstów. 

4. Konkretne teksty, czyli konkretne desygnaty nazwy „tekst(y)”, zdecydowanie odróżniam 
od desygnatów nazwy „wzorce/formy tekstów”, a  te od desygnatów nazw typu „opis/
prezentacja (dowolnego) wzorca/formy tekstów”. Tylko desygnaty pierwszej nazwy zaliczam 
do zbioru substancjalnych wytworów konkretnych ludzi. Desygnaty nazw drugiego rodzaju 
stanowią pewne elementy (rzeczywistych) języków/kultur konkretnych ludzi, na podstawie 
których ci ostatni wytwarzają i/lub rozumieją konkretne teksty, tzn. desygnaty pierwszej 
nazwy. Z kolei desygnaty nazw trzeciego rodzaju to pewne (czyjeś) wytwory intelektualne 
(kognitywne), mające na celu odwzorowanie lub projektowanie (rzeczywistych) języków/
kultur konkretnych ludzi. Desygnaty tego rodzaju nazw (wyróżniane jako „paradygmaty”, 
„wzorce” lub „modele”) dzielę najpierw na językowe i kulturowe, a następnie każdy z  tych 
podzbiorów na odwzorowujące oraz projektujące.

5. Zdecydowanie nie podzielam poglądu, w myśl którego desygnacyjną funkcję znaczeniową 
nazwy „tekst(y)” trzeba koniecznie z góry ograniczyć do wyróżniania odpowiednich ciągów 
sygnałowych wytworzonych przez ludzi na podstawie ich (rzeczywistych) języków. Ludzie 
niewątpliwie tworzą też pewne rodzaje tekstów i przedstawiają innym ludziom na podstawie 
(za pomocą) swoich (rzeczywistych komunikacyjnych) kultur. Zarazem kategorycznie 
odróżniam desygnaty nazw typu „czyjś rzeczywisty język” lub „czyjaś rzeczywista kultura” od 
desygnatów nazw typu „język polski”, „język niemiecki” czy „język polski”. Za pomocą nazw 
pierwszego rodzaju wyróżniam pewne zakresy wiedzy konkretnych ludzi, których posiadanie 
umożliwia im wytwarzanie i/lub rozumienie konkretnych tekstów.

6. Zarówno wiedzę stanowiącą rzeczywisty język dowolnej konkretnej osoby, jak i  wiedzę 
stanowiącą rzeczywistą kulturę dowolnej osoby dzielę na (a) wiedzę fundującą wzorce 
podstawowych językowych lub kulturowych jednostek (aa) wyrażeniowych i  (ab) 
znaczeniowych oraz na (b) wiedzę fundującą tzw. generatywne reguły (ba) wyrażeniowe 
oraz (bb) znaczeniowe, czyli reguły „składania” odpowiednich większych jednostek (ciągów) 
z jednostek mniejszych (w tym z jednostek podstawowych). Oznacza to zarazem, że trzeba 
również kategorycznie odróżniać funkcje rzeczywistych języków i/lub rzeczywistych kultur 
konkretnych ludzi od funkcji spełnianych przez konkretne osoby za pomocą konkretnych 
tekstów wytworzonych przez nie za pomocą (na podstawie) ich rzeczywistych języków 
(idiolektów) i/lub ich rzeczywistych kultur (idiokultur). 

7. Konkretne teksty dzielę najpierw na teksty językowe i teksty kulturowe. Dokładniej mówiąc: 
całkowity zbiór desygnatów nazwy „tekst(y)” dzielę na podzbiór desygnatów nazwy „teksty 
językowe” oraz podzbiór desygnatów nazwy „teksty kulturowe”. W  konsekwencji na dwa 
odpowiednie podzbiory dzielę też ogólny zbiór desygnatów nazwy „wzorce/formy tekstów”. 
Za pomocą nazwy „teksty językowe” wyróżniam przede wszystkim tego typu ciągi wyrażeń, 
jak na przykład ciągi energetyczne konkretnych dźwięków lub liter, o których wiem (względem 
których zakładam), że zostały one wytworzone przez konkretne osoby na podstawie (za 
pomocą) ich rzeczywistych języków (ich idiolektów). Za pomocą nazwy „teksty kulturowe” 
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wyróżniam tego typu konkretne rzeczy, jak na przykład konkretne ciągi gestów, ruchów 
oczu lub twarzy, o których wiem (względem których zakładam), że zostały one wytworzone 
przez konkretne osoby za pomocą (na podstawie) ich rzeczywistych kultur (ich idiokultur) 
w zastępstwie czegoś, czym one nie są. 

8. Ludzie wytwarzają konkretne teksty z  różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że 
wielu rzeczy nie są w ogóle w stanie przedstawić innym ludziom bezpośrednio, a następnie 
dlatego, że wielu rzeczy nie są w stanie przedstawić innym ludziom bezpośrednio w powodu 
okoliczności, w których się aktualnie znajdują, na przykład z powodu przestrzennego i/lub 
czasowego dystansu dzielącego ich od ich odbiorców. Inaczej mówiąc: ludzie prezentują 
innym ludziom konkretne teksty zamiast rzeczy, których nie są w  stanie przedstawić im 
bezpośrednio w ogóle lub w danych okolicznościach. 

9. Różne są też cele czy potrzeby, dla spełnienia których ludzie wytwarzają konkretne teksty 
i  przedstawiają innym ludziom – swoim obiorcom. W  ślad za stosowną sugestią Bühlera 
można je podzielić najpierw na trzy kategorie i nazwać odpowiednio „(celami/potrzebami) 
informacyjnymi”, „ekspresywnymi” i  „impresywnymi”, a  następnie odpowiednio podzielić 
funkcje konkretnych tekstów. Informacyjne teksty to teksty przedstawiane tylko lub głównie 
po to, by ich odbiorcom umożliwić zrekonstruowanie (odtworzenie) tego, zamiast czego 
zostały one przedstawione. Ekspresywne teksty to teksty wytworzone przez ich autora tylko 
lub głównie po to, by „się wygadać” czy „wykrzyczeć”. Impresywne teksty to teksty wytworzone 
przez ich autora tylko lub głównie po to, by wpłynąć na zachowania, postawy itd. innych 
ludzi, w tym także na ich myślenie lub ich poglądy. 

10. Wbrew temu, co się zwykle na ten temat sądzi, żaden tekst (dokładniej: żadna substancjalna 
podstawa tekstu) nie jest tożsamy (tożsama) z  żadną wiedzą, myślą, poglądem itd., ani 
nie zawiera w  sobie żadnej wiedzy, myśli itd. i  też nie transportuje (w dosłownym sensie 
tego wyrazu) żadnej wiedzy, myśli itd. Żaden tekst też nie zawiera i  też nie transportuje 
żadnego z powodów, ani żadnego z celów, ze względu na które tekst ten został wytworzony/
przedstawiony. Z gruntu błędne są wszelkiego rodzaju sugestie, jakoby mówiący wypowiadali 
jakieś treści – swoją wiedzę, swoje myśli, życzenia, poglądy itd., a piszący przelewali swoją 
wiedzę, swoje myśli lub inne tego rodzaju rzeczy na papier. Faktycznie mówiący wypowiadają 
jedynie odpowiednio uformowane ciągi dźwięków, a piszący jedynie „nakładają” na papier 
odpowiednie ciągi liter.

11. W ogóle nikt nie jest w  stanie przekazać (w dosłownym sensie tego wyrazu) nikomu ani 
„swoich” umiejętności, ani żadnych elementów swojej wiedzy, żadnej ze swoich myśli, żadnego 
ze swoich wyobrażeń i  też żadnej ze swoich emocji (bólu, radości czy smutku). Ludzie są 
w stanie przedstawić innym ludziom jedynie wytworzone przez nich zastępniki (znaki) swojej 
wiedzy, swoich myśli, wyobrażeń itd. Gdyby nawet ktoś posiadł jakąś „cudowną” zdolność 
przekazania komuś swojej wiedzy lub swoich umiejętności, to nie powinien z niej skorzystać, 
ponieważ po dokonaniu tego sam pozostałby bez przekazanej wiedzy i/lub bez przekazanych 
umiejętności. Poza tym zauważmy, że nawet z  tej zdolności mógłby skorzystać tylko raz 
i tylko względem jakiejś jednej innej osoby. 

12. Wyrażenia typu „ktoś przekazuje komuś swoją wiedzę i/lub swoje umiejętności” prezentują 
w  sposób z  gruntu fałszywy między innymi teleologiczny sens aktywności nazywanych 
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„akademickim nauczaniem”. A wyrażenia typu „ktoś przejmuje lub przyswaja sobie czyjąś 
wiedzę i/lub czyjeś umiejętności” dają między innymi asumpt do fałszywego z  gruntu 
rozumienia tego, co zwykle nazywa się „studiowaniem”. Faktycznie każdy człowiek, a więc 
również każdy student, musi sam wytworzyć zarówno swoją wiedzę, jak i swoje umiejętności. 
Nawiasem mówiąc: główne zadanie każdego nauczyciela, także akademickiego, polega na 
systematycznym wspieraniu „powierzonych” mu uczniów lub studentów w  wykonywaniu 
pracy mającej na celu wytworzenie (ewentualnie odtworzenie) przez nich odpowiedniej 
wiedzy i/lub umiejętności. 

13. Z gruntu mylne jest zarówno traktowanie desygnatów nazw typu „wiedza”, „myśl”, 
„pogląd”, „przekonanie”, „umiejętność” itd. w  taki sposób, jak gdyby były one jakimiś 
bytami autonomicznymi posiadającymi zdolność przestrzennego „przemieszczania się”, 
jak i  traktowanie ich w taki sposób, jak gdyby były one bytami, które można przemieszczać, 
przekazywać komuś lub nadawać i tym samym odbierać. Faktycznie desygnaty tych nazw to 
(przede wszystkim) pewne współczynniki konkretnych ludzi (dokładniej: ich mózgów), których 
(podkreślam to mocno) nie są w ogóle w stanie bezpośrednio przedstawić żadnej innej osobie. 

14. Generalnie można powiedzieć, że do zbioru rzeczy, których żaden człowiek nie jest w stanie 
nikomu innemu przedstawić bezpośrednio, należą przede wszystkim wszelkiego rodzaju 
współczynniki mentalnych sfer mózgów konkretnych ludzi – zarówno ich współczynniki 
kognitywne, jak i emocjonalne. Pozostawiając te drugie na uboczu, można to stwierdzenie 
uściślić następująco: do ogólnego zbioru faktów mentalnych, których żaden człowiek nie jest 
w stanie nikomu przedstawić bezpośrednio, należą takie rzeczy, jak (a) rezultaty dokonanej 
przez danego człowieka analizy (segmentacji) zarówno siebie samego, jak i otaczającego go 
świata, jak też rezultaty dokonanej przezeń kategoryzacji wyróżnionych segmentów; (b) 
wszystkie elementy wszelkiego rodzaju pozyskanej przezeń wiedzy, wytworzonych myśli, 
poglądów itd. o  wyróżnionych rzeczach, istotach, w  tym o  innych ludziach; (c) rezultaty 
dokonanych przezeń ocen wyróżnionych rzeczy lub istot, w  tym innych ludzi, czyli 
„przyznanie” im jakichś wartości dodatnich lub ujemnych. 

6.

Ta część niniejszego tekstu jest poświęcona przede wszystkim próbie uzasadnienia przedstawionego 
w  czwartej części (zadanie b) przekonania, że za konstytutywne współczynniki akademickich 
uroczystości inauguracyjnych można uznać wyłącznie dokonywane w ich ramach akty immatrykulacji 
oraz akty inauguracji sensu stricto. Innymi słowy: część tę poświęcam głównie prezentacji wyników moich 
„poszukiwań” analitycznie uzasadnionej odpowiedzi na pytanie o  pierwotne powody organizowania 
i  odbywania tych uroczystości, czyli na pytanie, z  jakich powodów ktoś gdzieś kiedyś uznał zarówno 
akty immatrykulacji, jak i akty inauguracji za aż tak niezwykłe czy ważne, że doszedł do przekonania, 
iż akty te trzeba/powinno się dokonywać w  ramach uroczystości specjalnie po to organizowanych – 
w odpowiednio uroczystych kontekstach. 

Wcześniej przedstawione uwagi o  powodach/celach, ze względu na które ludzie formułują 
i  prezentują innym ludziom swoje wytwory naz(y)wane „tekstami”, albo inaczej mówiąc: 
o komunikacyjnych funkcjach spełnianych przez ludzi za pomocą odpowiednich konkretnych tekstów, 
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uzupełnię teraz o kilka dalszych uwag. Bowiem w moich dotąd przedstawionych wypowiedziach na ich 
temat uwzględniłem jedynie odnośne rezultaty (tak można je dziś nazwać) komunikologicznych badań 
K. Bühlera. 

Okazuje się bowiem, że należyte wykonanie zadania (c) nie jest możliwe wyłącznie za pomocą 
kognitywnych instrumentów zaproponowanych przez tego badacza, że w  tym celu trzeba najpierw 
ich zbiór koniecznie wzbogacić o  instrumenty kognitywne „wytworzone” w  konsekwencji rozważań 
zrealizowanych przez badaczy, którzy później zajmowali się komunikowaniem (porozumiewaniem) się 
ludzi za pomocą (konkretnych) tekstów, a w szczególności o stosowne wnioski, do jakich doszli twórcy 
wspomnianej już teorii aktów mownych oraz ich następcy. Ale przed „włączeniem” tych kognitywnych 
propozycji i/lub praktycznych wniosków do zbioru komunikologicznych instrumentów kognitywnych, 
które mają umożliwić analityczne uzasadnienie (przedstawionej w 4. części) odpowiedzi, trzeba zarówno 
propozycje K. Bühlera, jak i  innowacje reprezentantów teorii aktów mownych poddać krytycznemu 
oglądowi i ewentualnie „przetworzyć” tak, by stały się one kompatybilne przynajmniej z najważniejszymi 
bazowymi tezami czy zdaniami (zintegrowanej) komunikologii. A  oto nieco uszczegółowiona wersja 
mojego poglądu w tej sprawie:

1. Nie ulega wątpliwości, że z  punktu widzenia wyników stosownych (komunikologicznych) 
rozważań uzyskanych przez reprezentantów teorii aktów mownych wygenerowany na 
podstawie poznawczych dokonań K. Bühlera podział powodów/celów wytwarzania przez 
ludzi (odpowiednich rodzajów) tekstów i prezentowania ich innym ludziom na informacyjne, 
ekspresywne i impresywne można uznać w najlepszym razie za „trafny z grubsza”, a nie za 
odzwierciedlający ich różnorodności w sposób wyczerpujący czy finalny.

2. Jednakże wyniki analizy, jakiej poddałem zarówno badania (rozważania) zrealizowane przez 
reprezentantów teorii aktów mownych, jak i uzyskane przez nich kognitywne rezultaty nie 
pozostawiają żadnej wątpliwości co do tego, że ani tych badań, ani ich wyników, w  tym 
zaproponowanej przez reprezentantów teorii aktów mownych kategoryzacji interesujących 
nas tu powodów/celów lub komunikacyjnych funkcji tekstów, również nie sposób uznać za 
wyczerpujący czy finalny.

A skoro jest tak, to należałoby teraz poddać szczegółowej analizie nie tylko odnośne kognitywne 
propozycje K. Bühlera oraz reprezentantów teorii aktów mownych, lecz także innych badaczy, którzy 
wnieśli do tych badań jakieś innowacje, i  je odpowiednio uzupełnić. Jednakże na to nie ma w ramach 
tego tekstu miejsca. Tu omówię pokrótce przede wszystkim te powody i/lub cele wytwarzania i wyrażania 
przez ludzi (odpowiednich rodzajów) tekstów, które moim zdaniem trzeba koniecznie wziąć pod uwagę 
„dodatkowo”, jeśli chce się nie tylko „ustalić” wspomniane już pierwotne powody realizowania aktów 
immatrykulacji i  inauguracji w  ramach odpowiednich uroczystości, lecz także je „zrozumieć” i  tym 
samym być w  stanie racjonalnie uzasadnić ich przedstawioną rekonstrukcję. A  co się tyczy wyników 
mojego krytycznego oglądu badań zrealizowanych przez K. Bühlera oraz reprezentantów teorii aktów 
mownych, to tu powiem o nich tylko tyle:

1. Wprawdzie K. Bühler wziął pod uwagę fakt, że każdy konkretny twórca każdego konkretnego 
tekstu wytwarza, a każdy odbiorca „odbiera” (w tym rozumie, interpretuje itd.) go w ramach 
jakiejś konkretnej sytuacji i jakiegoś konkretnego komunikacyjnego kontekstu, tym niemniej 
traktował konkretne teksty w  taki sposób, jakby spełniały one przypisane im funkcje 
niezależnie zarówno od sytuacji, jak i od kontekstu, w ramach której/którego są „nadawane” 
lub zostały „nadane”, albo są „odbierane” lub zostały „odebrane”. 
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2. K. Bühler postępował tak moim zdaniem głównie w konsekwencji (jakby) automatycznego 
uznania za słuszne powszechnie „wyznawanego” wówczas przekonania, jakoby teksty (jakoś) 
zawierały w sobie lub transportowały nie tylko swoje treści informacyjne, lecz także swoje 
zadania ekspresywne i/lub impresywne. Ale ten sam błąd notorycznie popełniali i  nadal 
popełniają także jego następcy, w tym również reprezentanci rzeczonej teorii aktów mownych, 
co między innymi „zaświadcza” nazwa „akty illokucyjne”, zaproponowana przez nich, jak 
wiemy, dla wyróżniania pewnej kategorii aktów mownych.

3. Nie oznacza to jednak, że wobec tego za błędne wypada uznać wszystkie kognitywne 
propozycje zarówno K. Bühlera, jak i  jego następców. Jest zdecydowanie inaczej: zarówno 
on, jak i  ci ostatni, a  w szczególności reprezentanci teorii aktów mównych wnieśli sporo 
istotnych komunikologicznych innowacji kognitywnych. Jako najważniejszą kognitywną 
innowację tych ostatnich traktuję rezultaty ich spostrzeżenia, (a) że każdy konkretny tekst 
jest prezentowany w konsekwencji jakichś komunikacyjnych presupozycji i że każdy wywołuje 
jakieś następstwa – jakieś skutki u  jego odbiorców; i  (b) że wobec tego, chcąc zrozumieć 
komunikacyjne funkcje dowolnego tekstu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ten tekst, lecz, 
że tak powiem, cały akt mowny, w  ramach którego został on wytworzony, przedstawiony 
i (ewentualnie) odebrany. 

Uwzględniając zarówno te bezsprzecznie cenne kognitywne innowacje, jak i „wytworzone” na ich 
podstawie kognitywne instrumenty, doszedłem do wniosku, że:

• trzeba kategorialnie odróżnić informacyjną treść dowolnego konkretnego tekstu od 
(komunikacyjnego) sensu jego wytwarzania lub wytworzenia przez jego autora w  danej 
konkretnej sytuacji oraz danym konkretnym kontekście, albo dokładniej mówiąc: od sensu 
dokonywania za pomocą tegoż tekstu danego konkretnego aktu komunikacyjnego (na 
przykład mownego); 

• tak rozumiany sens każdego komunikacyjnego aktu trzeba traktować jako swego rodzaju 
porcję wiedzy obejmującej (a) presupozycje wytworzenia/prezentacji danego tekstu, (b) jego 
formę i jego treść, (c) jego skutki oraz (d) kontekst i sytuację, w ramach którego/której dany akt 
komunikacyjny jest dokonywany lub został dokonany; 

• skutki dowolnego aktu komunikacyjnego trzeba „z góry” podzielić na „zakładane” czy 
„planowane” oraz faktycznie wywołane, a  sensy konkretnych aktów komunikacyjnych, 
podobnie jak treści konkretnych tekstów, na „nadawcze” oraz „odbiorcze”. 

Teraz możemy przejść do sformułowania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego za konstytutywne 
współczynniki (polskich) akademickich uroczystości inauguracyjnych realizowanych w  sposób zgodny 
z opisanym na początku tego tekstu można uznać tylko dokonywane w ich ramach akty immatrykulacji 
oraz akty inauguracji sensu stricto? Otóż wstępną wersję mojej odpowiedzi na to pytanie można ująć tak oto: 

• po pierwsze, ponieważ dokonywanie tych współczynników ma charakter dokonywania 
pewnych specyficznych aktów komunikacyjnych wyróżnianych (w ślad za odpowiednią 
propozycją reprezentantów teorii aktów mownych) za pomocą takich nazw jak „akty 
perlokucji”, „akty perlokucyjne” albo „akty perlokutywne”; i,

• po drugie, ponieważ zarówno akty immatrykulacji, jak i akty inauguracji sensu stricto należą 
do podzbioru (subkategorii) aktów perlokucyjnych, które wyróżnia specyfika powodów ich 
dokonywania i/lub celów, dla „osiągnięcia” których są one realizowane. 
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Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły, powiem najpierw, że chcąc zrozumieć, na czym polega 
(ogólny) sens odbywania akademickich uroczystości inauguracyjnych, trzeba w  pierwszej kolejności 
zrozumieć (pierwotny, właściwy) sens dokonywania aktów perlokucyjnych w rodzaju tych, do których 
wypada zaliczyć miedzy innymi zarówno akty immatrykulacji, jak i akty inauguracji sensu stricto, a chcąc 
z kolei te zrozumieć, trzeba najpierw zdać sobie sprawę z tego, że należą one (trzeba je zaliczyć) do zbioru 
(kategorii) aktów perlokucyjnych dokonywanych z powodów (że tak powiem) „zakotwiczonych”:

• już to (a) w odwiecznej wierze ludzi (w „drzemiącym” w ludziach od wieków przekonaniu), 
że poprzez wyrażenie (uzewnętrznienie) odpowiedniego tekstu (poprzez spełnienie 
odpowiedniego aktu mownego) są w stanie zmienić istniejące lub wywołać jakieś nowe stany 
rzeczy, i też zmieniają istniejące stany rzeczy i wywołują nowe, powodują ich zaistnienie;

• już to (b) w  równie odwiecznej wierze ludzi (w „drzemiącym” w  ludziach od wieków 
przekonaniu), że poprzez wypowiedzenie odpowiedniego tekstu (poprzez spełnienie 
odpowiedniego aktu mownego) są w stanie zmienić i też zmieniają dotychczasowy stan lub 
status rzeczy albo osób, wobec których dany tekst wypowiedzą; i że w dodatku „dokonują” tego 
niezależnie od tego, czy jest to zgodne z życzeniem ich pacjensów, czy nie jest. 

W sprawie powodów/celów dokonywania aktów komunikacyjnych wyróżnionych w punkcie (a) 
dopowiem tu tylko tyle: po pierwsze, że do ich zbioru zaliczam (między innymi) wypowiadanie zarówno 
wszelkiego rodzaju tekstów o charakterze tzw. zaklęć, jak też tekstów o charakterze modlitw; po drugie, 
że z tych samych powodów ludzie nie tylko wypowiadają pewne rodzaje tekstów (realizują pewne akty 
mowne), lecz też unikają ich wypowiadania oraz oceniają jedne wypowiedzenia pozytywnie, a  inne 
negatywnie; i, po trzecie, że z  tych samych powodów ludzie dokonują tzw. tabuizacji wypowiadania 
niektórych leksykalnych elementów swoich rzeczywistych języków – kwalifikują je jako grzech. Do 
tego rodzaju elementów należą np. leksemy „szatan” i „diabeł”, a gdzieniegdzie także leksemy fundujące 
odpowiedniki polskich wyrazów typu „niedźwiedź”. 

Nieco więcej „dopowiem” natomiast w  sprawie komunikacyjnych aktów dokonywanych 
(głównie) z  powodów i/lub celów wymienionych w  punkcie (b), ponieważ do zbioru tego rodzaju 
komunikacyjnych aktów wypada (trzeba) zaliczyć między innymi dokonywane w ramach omawianych 
akademickich uroczystości akty immatrykulacji i akty inauguracji sensu stricto. A oto moje dotyczące ich 
dodatkowe uwagi:

1. Zaliczenie wymienionych konstytutywnych współczynników akademickich uroczystości 
inauguracyjnych do drugiej z wymienionych wcześniej subkategorii perlokucyjnych aktów 
komunikacyjnych oznacza zarazem, że generalnie trzeba je potraktować tak samo jak 
akty udzielania chrztu lub święceń kapłańskich, akty święcenia potraw lub jakichkolwiek 
przedmiotów (samochodów, domów itd.) i również tak samo jak akty nazywane „udzieleniem 
ślubu”, „wcieleniem do wojska” czy „przyznaniem komuś stopnia wojskowego” bądź 
„przyznaniem komuś stopnia lub tytułu naukowego” albo „zaprzysiężeniem kogoś” (np. 
prezydenta, premiera, ministra, sędziego, burmistrza czy wójta). Jako pewne rodzaje aktów 
perlokucji trzeba potraktować ponadto akty mowne realizowane poprzez wypowiedzenie 
tekstów w rodzaju „Niech Bóg ma cię w swojej opiece!”, czy też „Przeklinam cię!”, a także tzw. 
akty przemienienia dokonywane w czasie odprawiania mszy świętych. 

2. Uznanie dowolnego aktu komunikacyjnego (wziętej pod uwagę aktywności komunikacyjnej) 
za pewien akt perlokucji typu (b) zależy, po pierwsze, od tego, czy w jego (jej) ramach ktoś 
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(tzn. podmiot tego aktu – tej czynności) bezpośrednio lub pośrednio, werbalnie lub w sposób 
zastępczy wypowiada wobec kogoś innego (jakiegoś pacjensa tego aktu – tej czynności) 
odpowiedni tekst o  strukturze zdania oznajmującego i  mniej więcej o  następującym 
brzmieniu: „Niniejszym nadaję tobie (pani/panu) imię, status chrześcijanina, księdza, 
biskupa, męża, żony, żołnierza, oficera, profesora itd.”, lub o mniej więcej takim brzmieniu: 
„Niniejszym czynię ciebie (pana/panią) chrześcijaninem, księdzem, biskupem, mężem, żoną, 
żołnierzem, oficerem, profesorem itd.”. 

3. Jednakże tym, co wyróżnia każdy z  tych aktów perlokucji jako pewien specyficzny akt 
perlokucji nie jest to, że w ich ramach ktoś wypowiada/prezentuje odpowiedni tekst językowy 
lub kulturowy. Z tym mamy do czynienia w obrębie dokonywania wszelkiego rodzaju aktów 
komunikacyjnych (mownych). Faktycznie akty perlokucyjne typu (b) wyróżnia najpierw 
i  przede wszystkim to, że są one dokonywane w  konsekwencji pewnych specyficznych 
presupozycji – w  konsekwencji pewnej specyficznej wiary lub pewnego specyficznego 
przekonania, że wyraźne przedstawienie (w tym wypowiedzenie) przez ich podmioty 
odpowiedniego tekstu językowego lub kulturowego wobec pacjensa/pacjensów tych aktów (lub 
wobec wybranej rzeczy czy wybranego przedmiotu) wywoła skutki oznajmiane za pomocą 
tego tekstu. 

4. Jako pewien specyficzny rodzaj aktów perlokucyjnych warto wyróżnić te, które są 
realizowane w  konsekwencji wiary/przekonania, że poprzez prezentację odpowiedniego 
tekstu językowego lub kulturowego (np. gestycznego) zmienia się dotychczasowy stan lub 
status ich pacjensów, że podmioty tych aktów „wyposażają” pacjensy tych aktów w pewne 
nowe właściwości, kompetencje i/lub „nakładają” na nie pewne nowe obowiązki (o czym za 
chwilę powiem nieco więcej) oraz „upoważniają” je do uwidoczniania skutków dokonanej 
na nich perlokucji poprzez przywdziewanie odpowiedniego stroju (np. togi, munduru lub 
sutanny), odpowiedniego nakrycia głowy (w tym studenckiego), „wzbogacenie” swojego 
munduru o  różnego rodzaju epolety, odpowiednie łańcuchy itd. Warto tę kategorię aktów 
perlokucyjnych wyróżnić, ponieważ do niej niewątpliwie należą akty dokonywane w ramach 
akademickich uroczystości inauguracyjnych.

5. Jako pewien specyficzny rodzaj aktów perlokucji warto wyróżnić poza tym komunikacyjne 
akty dokonywane w konsekwencji presupozycji (założenia, wiary), że ich dokonanie zmienia 
(także) fizyczny czy biologiczny stan poddanych im osób lub rzeczy. Do tego rodzaju aktów 
należą przede wszystkim akty wszelkiego rodzaju „zaklinania rzeczy” lub „zaczarowania 
osób”, a także dokonywane kiedyś akty tzw. pasowania na rycerza czy nadawania szlachectwa. 
Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z  ich (pierwotną) presupozycją 
podmioty aktów pasowania na rycerza czy nadawania szlachectwa „wyposażały” ich pacjensy 
„nawet” w zdolność genetycznego przekazywania swoim potomkom „nadanej” im osobniczej 
rycerskości czy osobniczej szlacheckości. Do tego rodzaju aktów perlokucyjnych należały 
również niektóre (zwłaszcza dokonywane przez papieży) akty tzw. koronacji – niektóre, 
ponieważ nie należały do nich akty koronacji królów elekcyjnych. Ale, nawiasem mówiąc, 
zadziwia w  tym związku przede wszystkim fakt, że wiara w  skuteczność perlokucyjnego 
„nadania” komuś kiedyś przez kogoś szlacheckości jest w obrębie pewnych wspólnot „żywa” 
po dzień dzisiejszy. 
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6. Pytania, czy akty perlokucji dokonywane w ramach akademickich uroczystości 
inauguracyjnych były kiedyś (przez ich agensy i/lub pacjensy) traktowane na podstawie 
swoistej wiary jako akty „nadające” ich pacjensom także jakieś nowe właściwości somatyczne, 
nie sposób dziś rozstrzygnąć jednoznacznie, ponieważ brak odpowiednich świadectw 
pisemnych. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę fakt, że współcześnie nierzadko zdarzają 
się zarówno agensy, jak i pacjensy analogicznych rodzajów aktów perlokucyjnych mający 
poczucie, a nawet przekonanie, jakoby wskutek dokonania „na kimś” odpowiedniego aktu 
perlokucyjnego pewnej zmianie uległa także substancja pacjensa tego aktu – jakby dokonała 
się w nim swoista substancjalna internalizacja czegoś, co dość często nazywa się „godnością”, 
jakby nowy status nadany pacjensowi danego aktu wzbogacił go o jakąś nową właściwość 
somatyczną – nowy współczynnik somatyczny, to za wysoce prawdopodobną można uznać 
nie tylko tezę, że odnośna wiara funkcjonowała również kiedyś, lecz także tezę, że była ona 
kiedyś mocniej i powszechniej wyznawana niż współcześnie. 

7. Pewien istotny współczynnik presupozycji „specyficznych” aktów perlokucyjnych typu (b) 
stanowi też wiara/przekonanie, że skutecznie funkcje (role) ich podmiotów mogą spełnić 
tylko osoby do tego upoważnione z natury lub przez jakąś istotę pozaziemską, w tym zwłaszcza 
przez Boga; że, inaczej mówiąc, skutecznie funkcje podmiotów tych aktów perlokucji mogą 
spełniać tylko osoby posiadające pewne nadprzyrodzone kompetencje; i ponadto, jak gdyby 
skuteczność ich dokonania zależała też od tego, czy zostały one zrealizowane w obecności 
osób trzecich nazywanych ich świadkami. 

8. Poza tym pewien „dodatkowy” współczynnik presupozycji niektórych tego rodzaju aktów 
perlokucyjnych stanowi przekonanie, że trzeba je realizować w ramach uroczystości specjalnie 
w tym celu zorganizowanych; że ich skuteczność, czyli „faktyczne” wywołanie pożądanych 
skutków, zależy od zrealizowania ich w  odpowiednich ramach, zgodnie z  odpowiednim 
rytuałem, czyli w pewien z góry określony sposób.

Wszystkie wymienione współczynniki zarówno presupozycji aktów perlokucyjnych, jak 
i sposobów (rytuałów) ich dokonywania razem wzięte składają się na pewne zakresy kultur odpowiednich 
wspólnot ludzkich. Inaczej mówiąc: jako pewne specyficzne części ogólnych kultur ludzkich wspólnot 
można (i trzeba) wyróżnić między innymi składające się na nie kultury aktów perlokucyjnych lub kultury 
perlokucji. Pewien specyficzny rodzaj kultury perlokucji niektórych wspólnot stanowią składające się na 
nie akademickie kultury fundujące przekonanie o potrzebie organizowania i odbywania akademickich 
uroczystości inauguracyjnych. 

Jednakże każda (parcjalna) kultura od zawsze stanowiła i nadal stanowi nie tylko pewien zespół 
zasad determinujących odpowiedzi na pytania, czy lub jak należy jakąś czynność (jakieś działanie – jakiś 
akt perlokucji) wykonać, lecz także pewien zespół warunków pozwalających ocenić, czy wykonanie danej 
czynności (danego działania – danego aktu perlokucji) można/należy uznać za prawomocne (skuteczne), czy 
za nieprawomocne (nieskuteczne). Zachodząca w tym zakresie różnica między „kiedyś” i „dziś” polega na 
tym, że dziś dokonuje się o wiele więcej rodzajów aktów perlokucyjnych niż kiedyś na podstawie nie tylko 
odpowiedniej kultury, lecz także odpowiednich paragrafów ustanowionego prawa. Różnica ta polega także 
na tym, że dziś częściej niż kiedyś ich skuteczność traktuje się jako „zależną” nie tyle od tego, czy zostały 
zrealizowane zgodnie z odpowiednią kulturą, ile od tego, czy zostały one dokonane zgodnie z odpowiednim 
prawem, a przede wszystkim od tego, czy pacjensy danych aktów perlokucji „poddały” się im dobrowolnie.
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Ale tak czy inaczej, analizując jakąkolwiek aktualnie praktykowaną kulturę jakiejkolwiek 
wspólnoty, w  tym także jej jakąkolwiek kulturę dokonywania aktów perlokucyjnych, trzeba odróżnić 
jej postać współczesną nie tylko od jej postaci pierwotnej, lecz także od jej innych postaci (mutacji) 
historycznych. Trzeba tak postąpić zwłaszcza wtedy, gdy analizuje się ich współczynniki wyróżniane 
za pomocą nazw typu „presupozycje aktów perlokucji”. Poza tym trzeba odróżnić odpowiednie stany 
współczynników aktów perlokucji u podmiotów, pacjensów oraz świadków tych aktów. 

Jeszcze jedna uwaga: zajmując się jakimkolwiek pytaniem dotyczącym nie tylko jakiejś historycznej, 
lecz także współczesnej perlokucyjnej kultury jakiejkolwiek wspólnoty, trzeba mieć świadomość, że 
nie sposób jej „opisać” w dosłownym znaczeniu tego wyrazu, że można ją jedynie zrekonstruować już 
to na podstawie stosownych zeznań czy wyznań uczestników tych aktów, już to drogą racjonalnych 
domniemań – „wysuwania” stosownych hipotez. A jest tak przede wszystkim dlatego, ponieważ, jak już 
podkreślałem, ani żadna presupozycja żadnego perlokucyjnego aktu, ani jego dokonywanie się, a także 
żaden skutek jego dokonania w żaden sposób nie uwidacznia się, nie nabiera żadnej postaci dającej się 
zaobserwować zmysłami. Powtórzę: zarówno ich presupozycje, jak i skutki tego rodzaju aktów należą do 
zbioru mentalnych rzeczy głęboko zanurzonych (ukrytych) w strukturze umysłów (mózgów) ich aktorów. 

7.

Zastanówmy się teraz nad pytaniem: Jak wypada „ocenić” z  punktu widzenia „zintegrowanej” 
komunikologii ogólnej najpierw realizację każdej akademickiej uroczystości inauguracyjnej jako pewnej 
całości, a następnie także realizację każdego z wyróżnionych na początku tego tekstu współczynników 
tych uroczystości, w  tym także tych, które, jak się okazuje, stanowią ich historyczne współczynniki 
konstytutywne. Wyniki mojego komunikologicznego namysłu nad tym pytaniem przedstawiają się 
następująco: 

1. Każdą konkretną realizację zarówno całości akademickich uroczystości inauguracyjnych, 
jak i  każdego z  jej pozostałych współczynników można (i trzeba) również traktować 
(rozważać) jako zdarzenie o pewnej wartości/funkcji komunikacyjnej. Zarazem każdą z nich 
wypada zaliczyć do kategorii zdarzeń, których komunikacyjne wartości są w istotny sposób 
konstytuowane nie tylko przez nie same (jako takie), lecz także przez sytuacje oraz konteksty, 
w których się one dokonują czy dzieją.

2. Sytuację odbywania się (dokonywania) zarówno całości każdej z  tych uroczystości, jak 
i  każdego z  jej współczynników stanowią między innymi takie rzeczy jak renoma uczelni, 
elegancja lub wystrój sali, w której się one odbywają/odbyły, a także prestiż czy ranga i liczba jej 
uczestników. Z kolei kontekst realizacji każdej (całej) tego rodzaju uroczystości i każdego z jej 
współczynników konstytuują takie współczynniki jak „wniesione” przez jej/ich uczestników 
pamięci (a) o „zaliczonych” przez nich wcześniejszych realizacjach tej uroczystości i/lub (b) 
dotyczące ich oczekiwania lub wyobrażenia o nich. 

3. Pewnego rodzaju dodatkowy kontekst realizacji każdego współczynnika tych uroczystości 
stanowią realizacje współczynników poprzedzających ją i następujących po niej. W każdym 
razie: każdą realizację całości każdej tego rodzaju uroczystości można (i  trzeba) traktować 
jako realizację odpowiednio uporządkowanego ciągu odpowiednich współczynników – jako 
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pewien akt komunikacyjny złożony z pewnego ciągu parcjalnych aktów komunikacyjnych, 
ale o różnej komunikacyjnej wartości. 

4. Pewne specyficzne funkcje komunikacyjne spełnia w  ramach każdego z  tych aktów 
komunikacyjnych każdy uczestnik tych uroczystości – każdy z  nich wyraża w  czasie ich 
trwania pewne treści: po pierwsze, poprzez samo „swoje” uczestniczenie w nich, po drugie, 
poprzez swój strój. Ale niektórzy uczestnicy wyrażają pewne dodatkowe komunikacyjne 
wartości, odgrywając pewne role aktorów tych uroczystości – poprzez swój występ na ich 
scenie. Dodam, że dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają tego świadomość, czy jej 
nie mają.

5. Podkreślam: nie wszyscy uczestnicy tych uroczystości spełniają w  ich ramach równie 
ważne/istotne funkcje komunikacyjne – wyrażają równie ważne treści; ważniejsze funkcje 
komunikacyjne spełniają ci, którzy „odgrywają” jakieś role na scenie tych uroczystości, 
a mniej ważne ci, którzy na ich scenie nie występują w ogóle. A co się tyczy aktorów tych 
uroczystości, to ważniejsze funkcje komunikacyjne spełniają ci, którzy prezentują w ramach 
tych uroczystości jakieś specjalne teksty językowe i/lub kulturowe, a mniej ważne ci, którzy 
tego nie czynią. Ale najważniejsze role komunikacyjne spełniają w ramach tych uroczystości 
niewątpliwie rektorzy uczelni, w obrębie których się one dokonują. Jednakże nie, jak się często 
sądzi, w momencie wygłaszania swoich przemówień, lecz w momentach dokonywania przez 
nich aktów immatrykulacji i/lub inauguracji sensu stricto. 

6. Do ogólnego zbioru aktorów akademickich uroczystości inauguracyjnych trzeba zaliczyć 
nie tylko ich uczestników wygłaszających w  ich ramach jakieś teksty językowe, lecz także 
wszystkich uczestników tych uroczystości prezentujących jakieś specjalnie z powodu tychże 
uroczystości „przygotowane” teksty kulturowe, czyli zarówno członków wspomnianego 
na początku „uroczystego” orszaku, jak i  członków sztandarowego pocztu uczelni, a  także 
wygląd akademickiego chóru; dodam, że do zbioru aktorów tych uroczystości trzeba zaliczyć 
zarówno ów orszak, jak poczet oraz chór jako pewien zespół osób, jako każdą ze stanowiących 
go osób z osobna. I że trzeba wszystkie osoby stanowiące te zespoły zaliczyć do zbioru aktorów 
tych uroczystości niezależnie od tego, czy prezentują „swoje” teksty kulturowe świadomie 
i celowo, czy też nie. 

7. Prawdą jest jednakże nie tylko to, że pewne wartości komunikacyjne uczestnicy tych 
uroczystości wyrażają poprzez swój strój, lecz zarazem też to, że niektóre elementy stroju 
wszystkich uczestników, ale przede wszystkim aktorów tych uroczystości spełniają też pewne 
komunikacyjne funkcje same przez się; i że do tego rodzaju elementów stroju należą nie tylko 
odpowiednie togi, birety czy insygnia „władzy”, lecz także tego rodzaju rzeczy jak przypisane 
różnym strojom kategorialne właściwości wynikające z ich podziałów na „damskie”/„męskie”, 
„eleganckie”/„robocze” itd. Słowem: każdą prezencję każdej rzeczy dokonującą się (dokonaną) 
na scenie tych (ale nie tylko tych) uroczystości trzeba traktować jako prezentację pewnego tekstu 
kulturowego. Niektóre elementy stroju niektórych uczestników uroczystości inauguracyjnych 
„komunikują” (wyrażają) między innymi to, że noszące je osoby zostały gdzieś kiedyś przez 
kogoś poddane aktom perlokucji i w ich konsekwencji nabyły odpowiedniej godności. 

Podsumowując: ani nadawczego, ani odbiorczego komunikacyjnego sensu dokonywania 
któregokolwiek współczynnika omawianych uroczystości (ale też żadnej innej) nie należy w żadnym razie 
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automatycznie utożsamiać z informacyjną treścią prezentowanych w jego ramach tekstów językowych i/lub  
kulturowych, a  ogólnego komunikacyjnego sensu organizowania lub odbywania całości omawianych 
uroczystości nie należy (a nawet nie wolno) traktować w taki sposób, jakby był on czymś, co ma jedynie 
pewien wymiar linearny – co można w sposób wyczerpujący zinterpretować jako swego rodzaju sumę 
sensów realizacji ciągu jego współczynników. 

Choć nie sposób tego dostrzec jakimkolwiek zmysłem, to jednak faktycznie każda realizacja 
tego rodzaju uroczystości ma swój wymiar zarówno linearny, jak i wertykalny. Każdą można bowiem 
potraktować jako następczą realizację ciągu jej współczynników, jednakże żadnej nie można potraktować 
jako realizacji jakiegoś ciągu współczynników równoważnych. Krótko mówiąc: z  punktu widzenia 
spełnianej przez nie komunikacyjnej funkcji trzeba każdą tego rodzaju uroczystość potraktować/
rozważać jako zdarzenie „posiadające” nie tylko „swoją” strukturę powierzchniową, ale też „swoją” 
strukturę głęboką. Druga z nich odzwierciedla prototypowe (pierwotne) zależności zachodzące pomiędzy 
poszczególnymi współczynnikami tych uroczystości.

Stwierdzenie, że z  punktu widzenia pierwotnego sensu ich dokonywania za najważniejsze 
(konstytutywne) współczynniki tych uroczystości wypada uznać akty immatrykulacji i  inauguracji 
sensu stricto, oznacza zarazem (implikuje), że sensy tych aktów trzeba potraktować jako współczynniki 
konstytuujące najgłębszą warstwę (jądro) ogólnego sensu odbywania omawianych uroczystości. Z kolei 
stwierdzenie, że akty te to pewne specyficzne akty perlokucji, implikuje, że (całego) sensu ich dokonywania 
w  żadnym razie nie wolno automatycznie utożsamiać z  informacyjną treścią prezentowanych w  ich 
ramach tekstów.

Powtórzmy: informacyjne treści tekstów prezentowanych w ramach aktów immatrykulacyjnych 
i  aktów inauguracji sensu stricto stanowią jedynie pewien składnik sensu, z  powodu którego ktoś 
gdzieś kiedyś zaczął je realizować w  ramach uroczystości podobnych do omawianych uroczystości 
inauguracyjnych. W gruncie rzeczy nie stanowią one nawet najważniejszych (głównych) współczynników 
sensu, z powodu którego ktoś akty te zaczął gdzieś kiedyś realizować. Zaczęto odbywać inauguracyjne 
uroczystości w  mniej więcej opisany wcześniej sposób przede wszystkim po to, by u  ich uczestników 
wywołać wrażenie lub umocnić przekonanie (wiarę), że biorą udział w czymś niezwykłym, nadzwyczajnym 
i tajemnym – w pewnego rodzaju misterium.

Wniosek: całość akademickich uroczystości inauguracyjnych spełnia (ma do spełnienia) 
w pierwszej kolejności funkcje impresywne, a nie informacyjne. Tego rodzaju funkcje spełniają też (mają 
do spełnienia) takie współczynniki tych uroczystości jak wejście akademickiego orszaku czy wystąpienia 
chóru. Natomiast „głównie” informacyjne funkcje (cele) spełniają współczynniki tych uroczystości 
wyróżniane jako „przemówienia”, „wystąpienia” albo „inauguracyjne wykłady”. Ale w  jakiejś mierze 
informacyjne funkcje spełniają rzecz jasna też akty immatrykulacyjne oraz inauguracyjne6.

Z kolei informacyjna funkcja komunikacyjna spełniana przez podmioty aktów immatrykulacyjnych 
i/lub inauguracyjnych za pomocą wyrażanych w  ich ramach tekstów językowych i/lub kulturowych 
sensu stricto polega w gruncie na oznajmianiu wszem i wobec, że oto dokonują takiego, a nie innego 
aktu perlokucji, czyli na ich dookreślaniu. Dodam, że uznanie za trafne założenia, jakoby ktoś gdzieś 

6 Biorąc ten fakt pod uwagę, można niektóre akty wypowiadania inauguracyjnych tekstów językowych potraktować też jako 
realizacje pewnego rodzaju aktów mownych wyróżnianych za pomocą nazwy „akty illokucyjne”. Ale w ten sposób można 
potraktować te i tylko te z nich, o których można powiedzieć z całą pewnością, że realizujące je podmioty zdają sobie sprawę 
z ich presupozycji.
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kiedyś zaczął organizować specjalne uroczystości tylko lub głównie po to, by podmioty tych aktów 
mogły uczestników tych uroczystości poinformować o  tym, że te lub inne osoby zostały „wpisane na 
listę studentów” tej lub innej uczelni i że oto zaczyna się nowy rok akademicki, traktuję jako zupełnie 
nieuzasadnione. 

Z analizy zrealizowanej ze stanowiska (za pomocą kognitywnych instrumentów) zintegrowanej 
komunikologii (ogólnej) wynika w  sposób zdecydowany, że ktoś gdzieś kiedyś zaczął organizować 
omawiane uroczystości akademickie przede wszystkim po to, by rektorzy uczelni mogli zrealizować 
w  odpowiednio „uroczystej” sytuacji i  zarazem odpowiednio bogatym (tak pod względem 
informacyjnym, jak i  impresywnym) kontekście akty immatrykulacji i  inauguracji w  funkcji pewnych 
aktów perlokucyjnych wyposażających pacjensy tych aktów w  pewne nowe właściwości (przymioty, 
zdolności) i  zarazem nakładających na nie pewne nowe obowiązki/zadania – by dokonać przemiany 
(przekształcenia) poddanych im osób zgodnie z  tym, co „przewidują” presupozycje tych aktów i  co 
zostało dookreślone „za pomocą” treści wyrażanych w ich ramach tekstów. 

Problem jednakże w  tym, że podobnie jak w  przypadku większości aktów perlokucji, tak 
też w  przypadku zarówno aktów immatrykulacyjnych, jak i  aktów inauguracyjnych nie sposób ich 
presupozycji, w szczególności teleologicznych elementów tychże, i tym samym całego sensu tych aktów, 
zrekonstruować na podstawie samego tylko (nawet najdokładniejszego) oglądu „obserwowalnych” 
zachowań ich podmiotów i/lub wyrażanych/wyrażonych przez nie tekstów. Co się tyczy tych ostatnich, 
to nie jest to możliwe dlatego, że nie zawierają w sobie ani nie transportują (w dosłownym sensie wyrazu 
„transportować”) nie tylko „swych” treści, lecz żadnego współczynnika żadnej presupozycji żadnego aktu 
perlokucji – a nawet więcej: z powodu swej fizycznej natury nie są w stanie spełnić żadnej z tych funkcji. 
Słowem: problem w tym, że na podstawie samego tylko oglądu (analizy) realizacji tych aktów nikt nie jest 
w stanie zrozumieć (całości) sensu ich dokonywania.

Dowolny uczestnik, jak również dowolny obserwator tych uroczystości jest w stanie zrozumieć 
komunikacyjne funkcje (sens realizacji) całości akademickich uroczystości inauguracyjnych tylko w tej 
mierze, w jakiej po pierwsze, posiadł wcześniej wiedzę „umożliwiającą” mu zdanie sobie sprawę z tego, 
które z  ich współczynników spełniają funkcje współczynników konstytutywnych; po drugie, skądinąd 
zna presupozycje dokonywania tych ostatnich – wie dla wyrażenia czego były/są one realizowane; i, po 
trzecie, rozumie komunikacyjne funkcje „spełniane” przez wszystkie pozostałe współczynniki tych 
uroczystości. 

Ogólnie można powiedzieć, że to, w jakiej mierze ktoś rozumie ww. funkcje czy sensy, zależy od 
stopnia zbieżności jego języka (stanowiących go zakresów wiedzy) z językami (stanowiącymi je zakresami 
wiedzy), na podstawie których podmioty różnych współczynników omawianych uroczystości realizują 
swoje zadania/role, lecz także od stopnia zbieżności jego komunikacyjnej kultury (stanowiącego go 
zakresu wiedzy) z komunikacyjnymi kulturami (stanowiącymi je zakresami wiedzy), na podstawie których 
podmioty różnych współczynników omawianych uroczystości realizują powierzone im zadania/role.

Dająca się zmysłami (okiem i/lub uchem) dostrzec różnica pomiędzy realizacją aktów inauguracji 
i  aktów immatrykulacji, polegająca na tym, że pierwsze z  nich rektor wykonuje wyłącznie poprzez 
wypowiedzenie odpowiedniego tekstu językowego, a drugie głównie poprzez prezentację odpowiedniego 
tekstu kulturowego (poprzez wykonanie odpowiednich gestów), dotyczy „jedynie” ich warstwy 
powierzchniowej, dokładniej: tylko ich warstwy wyrażeniowej, a nie znaczeniowej – w szczególności nie 
dotyczy ona ich perlokucyjnych sensów (treści). 



215

Akademickie akty immatrykulacji i inauguracji…

„Głębszy” sens kulturowego tekstu, wyrażanego przez rektora w trakcie dokonywania konkretnego 
aktu immatrykulacyjnego, jest w stanie zrozumieć tylko ktoś, kto skądinąd wie, że rektor wykonuje opisane 
immatrykulacyjne gesty zamiast wypowiedzenia odpowiedniego tekstu językowego, brzmiącego (jak już 
wspomniałem) mniej więcej tak: „Niniejszym nadaję tobie (pani/panu) – mocą moich kompetencji – 
status studenta (uczelni, którą reprezentuję) i zobowiązuję do wykonywania stosownych obowiązków”, 
lub: „Niniejszym czynię ciebie (pana/panią) studentem”, albo: „Niniejszym włączam ciebie (pana/panią) 
do wspólnoty studentów (uczelni, która reprezentuję)”7. Podkreślam: 

W każdym razie: z  punktu widzenia zlokalizowanego na obserwacyjnym polu komunikologii 
ogólnej jest rzeczą wręcz oczywistą, że rektor dokonujący konkretnego aktu immatrykulacji wyraża 
za pomocą odpowiedniego tekstu kulturowego pewną treść, którą można wyrazić także za pomocą 
odpowiedniego tekstu językowego, dokładniej: za pomocą któregoś z wymienionych tekstów językowych. 
Nie oznacza to jednak, że pierwotny komplet treści (sensu) gestycznego aktu immatrykulacyjnego można 
wobec tego uznać za całkowicie zbieżny z treścią (sensem) immatrykulacyjnego aktu zrealizowanego za 
pomocą wypowiedzenia „tylko” odpowiedniego tekstu językowego. 

Rezultaty tak wykonanej racjonalnej rekonstrukcji teleologicznej genezy immatrykulacyjnych 
aktów dają mocną podstawę twierdzeniu, że całkowity sens każdego gestycznego aktu immatrykulacyjnego 
był kiedyś o wiele bogatszy niż całkowita treść analogicznego aktu zrealizowanego wyłącznie za pomocą 
odpowiedniego tekstu (czysto) językowego; że całkowita treść wyrażana przez rektora za pomocą 
opisanego tekstu kulturowego (gestycznego) implikowała kiedyś także, a może nawet przede wszystkim, 
współczynnik treści kulturowych (gestycznych) aktów (komunikacyjnych) realizowanych przez ich 
podmioty poprzez dotknięcie kogoś tzw. magiczną różdżką. Zarazem wyniki tej rekonstrukcji „każą” 
uznać, że z całkiem podobnym stanem rzeczy mieliśmy kiedyś do czynienia w przypadku dokonywania 
takich aktów perlokucyjnych jak na przykład akty tzw. pasowania na rycerza poprzez dotknięcie szablą 
ramienia kandydata na rycerza. 

Tezę, że pierwotne presupozycje akademickich aktów inauguracyjnych implikowały przekonanie, 
iż ich podmioty dokonują mocą swoich kompetencji czy specyficznych uzdolnień czegoś magicznego – 
pewnego specyficznego misterium, w poważnej mierze uzasadnia etymologia nazwy „inauguracja”. Otóż 
nie ulega żadnej wątpliwości, że: (a) nazwa ta stanowi pewną pochodną łacińskiej (rzymskiej) nazwy 
„inauguro”, a  ta pewną pochodną nazwy „augura”, (b) wyrażenie „inauguro” znaczyło najpierw tyle, 
co wyrażenie „(z)organizować augurę”, a następnie tyle, co wyrażenie „wyświęcić coś/kogoś w ramach 
uroczystości wyróżnianej (wyróżnianego misterium) jako augura”, (c) nazwa „augura” stanowi pewną 
pochodną nazwy „augur”, (d) ta ostatnia znaczyła pierwotnie tyle mniej więcej, co wyrażenia „wróżbita”, 
„czarownik”, „prorok”. 

Na pytanie, czy współczesne podmioty, pacjensy, a  także świadkowie akademickich aktów 
inauguracyjnych sensu stricto i immatrykulacyjnych mają pełną świadomość pierwotnych supozycji ich 
dokonywania, odpowiadam, że moim zdaniem tak nie jest – że już od dłuższego czasu są one dokonywane 
prawie wyłącznie w konsekwencji przekonania o potrzebie kultywowania stosownej akademickiej tradycji, 
a nie dostatecznej znajomości ich presupozycji. Z tego powodu twierdzenie, iż uroczystości inauguracyjne 

7 Zastępowanie przez komunikujących się ludzi tekstów językowych sensu stricto tekstami kulturowymi nie jest niczym 
nadzwyczajnym – ludzie notorycznie zastępują na przykład teksty w  rodzaju „zgadzam się”, „tak jest” albo „nie zgadzam 
się” odpowiednimi ruchami głową, a  teksty w  rodzaju „jestem zdziwiony” odpowiednimi „wyrazami” twarzy – tekstami 
mimicznymi.
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są u nas dokonywane na podstawie pewnej tradycji, z reguły „oznajmia” według mnie tylko tyle, że dzieje 
się tak w konsekwencji przywiązania do pewnego tradycyjnego rytuału, a nie z tych samych powodów, 
z których dokonywano ich pierwotnie. 

Na wszelki wypadek dopowiem, że analizując funkcje współczesnych realizacji aktów 
immatrykulacji, trzeba wziąć pod uwagę też fakt, że od pewnego czasu są one dokonane przez rektora 
zarazem w funkcji pewnych aktów immatrykulacji indywidualnej i kolektywnej, konkretnej i symbolicznej, 
naocznej i  zaocznej. Naocznie rektor dotyka swym berłem ramion tylko niektórych kandydatów na 
studentów i wręcza indeksy, legitymacje lub jakieś inne zaświadczenie też tylko niektórym z nich. Ale 
wykonując te gesty, dokonuje zarazem aktu symbolicznej immatrykulacji wszystkich osób, które zostały 
dopuszczone do rozpoczęcia studiów w zakresie wybranych przez nie kierunków studiów. W każdym 
razie: poprzez spełniony przezeń akt immatrykulacji nadaje tu i teraz status studenta „jego” uczelni nie 
tylko tym osobom, względem których wykonał odpowiednie gesty, lecz wszystkim osobom, które zostały 
indywidualnie powiadomione o dopuszczeniu do podjęcia studiów.

Jako kwestię otwartą pozostawię na razie pytanie, czy realizacje aktów immatrykulacyjnych 
i inauguracyjnych można uznać za realizacje odpowiednich aktów perlokucyjnych zupełnie niezależnie 
od tego, czy ich podmioty oraz pacjensy zdają sobie sprawę z ich presupozycji (z sensu ich dokonywania) 
oraz czy akceptują treści tych presupozycji, czy też nie. Wątpliwości nie mam natomiast co do tego, że za 
akty perlokucyjne można uznać odpowiednie akty komunikacyjne tylko pod warunkiem, że: (a) są one 
dokonywane w pewien z góry określony sposób, (b) treści tekstów prezentowanych w ich ramach przez 
ich podmioty mają charakter oznajmień i (c) treści tych tekstów są wyraźnie „kierowane” tylko do osób 
tak czy inaczej „wybranych”. 

Do prawomocnego (skutecznego) spełniania tak aktów immatrykulacji, jak i aktów inauguracji 
upoważnia rektorów uczelni wspomniana już nie raz akademicka tradycja, a rektorów polskich uczelni 
dodatkowo ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Natomiast do spełniania tych aktów w opisany sposób 
upoważnia ich „tylko” polska kultura (tradycja) akademicka. Wobec tego każdą realizację interesujących 
nas tu i teraz aktów perlokucji można oceniać w zależności od tego, czy zostały one zrealizowane zarówno 
w zgodzie z odpowiednią ustawą lub odpowiednim uczelnianym statutem, jak i w zgodzie z odpowiednią 
akademicką tradycją. 

Zbiór pacjensów dokonanego dziś przez rektora naocznego i  zaocznego kolektywnego aktu 
immatrykulacji stanowią, jak już powiedziałem, wszystkie osoby dopuszczone do rozpoczęcia studiów 
w  ramach tejże uczelni. Natomiast zbiór pacjensów dokonanego przez rektora aktu inauguracji sensu 
stricto stanowią wszystkie osoby konstytuujące akademicką wspólnotę tej uczelni, czyli wszyscy studenci 
i wszyscy zatrudnieni w niej pracownicy posiadający status nauczycieli akademickich.

W przypadku aktu immatrykulacji zbiór świadków tego aktu stanowią wszyscy uczestnicy 
inauguracyjnej uroczystości, w ramach której został on dokonany, nienależący do zbioru osób „dopiero” 
rozpoczynających studia w ramach tej uczelni. Natomiast zbiór świadków dokonanego aktu inauguracji 
stanowią tylko ci uczestnicy danej akademickiej uroczystości inauguracyjnej, którzy nie są ani 
pracownikami, ani studentami uczelni, której rektor dokonuje tego aktu.

Podkreślam: rola spełniana przez uczestników dowolnej uroczystości inauguracyjnej stanowiących 
jej tzw. publiczność nie polega jedynie na uświetnianiu tej uroczystości, lecz także, a  może nawet 
przede wszystkim, na przyjęciu na siebie obowiązku zaświadczenia w  razie potrzeby prawomocności 
(skuteczności) aktów perlokucji dokonanych przez rektora uczelni podczas tej uroczystości. Inna sprawa, 
że rola spełniana przez świadków aktów perlokucji nie jest dziś aż tak istotna jak w czasach, w których 
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zdecydowanej większości ludzi nie było jeszcze stać na sporządzanie odpowiednich dokumentów, 
a zwłaszcza w czasach, w których mało kto potrafił zrealizować akt nazywany „złożeniem podpisu”. 

8.

Zarówno objaśnienie skutków aktów immatrykulacyjnych, które nazwałem „ustawowym”, jak i  ich 
objaśnienia „słownikowe” zaliczyłem na początku tego tekstu do zbioru objaśnień niezadowalających, 
a poniekąd nawet do zbioru objaśnień całkiem mylnych. Teraz chcę nieco pogłębić przedstawioną tam 
odpowiedź. Ale tej sprawie poświęcę tylko początek tej części niniejszego tekstu – jej resztę wypełnię 
próbą doprecyzowania tego, co dotąd powiedziałem na temat skutków aktów immatrykulacyjnych 
dokonywanych w ramach akademickich uroczystości inauguracyjnych. Co się natomiast tyczy skutków 
aktów inauguracyjnych sensu stricto, to dodam tu jeszcze tylko: 

• po pierwsze, że w  przeciwieństwie do perlokucyjnych skutków aktów immatrykulacyjnych 
dotyczą one, i zawsze dotyczyły, wszystkich członków akademickiej wspólnoty danej uczelni, 
ale współcześnie skutki tych aktów rozumie się (są pojmowane) na ogół inaczej niż kiedyś;

• po drugie, że kiedyś najważniejszy skutek ich dokonania pojmowano (choć niekoniecznie 
w sposób całkiem wyraźny) jako przekazanie ich pacjensom lub nabycie przez nich „prawa” 
do zajmowania się w ramach uczelni czymś, co kiedyś było „owiane” swoistą tajemnicą;

• po trzecie, że kiedyś do „nadzwyczajnych” czy „tajemnych” zakresów ludzkiej działalności, 
mających na celu wykrywanie tajemnic czy prawd dostępnych jedynie nielicznym „wybranym”, 
zaliczano nie tylko uprawianie tzw. alchemii, lecz także studiowanie teologii;

• po czwarte, że to z tego powodu (choć niekoniecznie z jego świadomością) także współcześnie 
akademickie kształcenie wyróżnia się dość często za pomocą wyrażeń typu „wprowadzanie 
kogoś w tajniki nauki”;

• po piąte, że współcześnie dominujące rozumienie skutków aktów inauguracji sensu stricto 
można opisać jako „dydaktyczną aktywizację wszystkich członków akademickiej wspólnoty 
uczelni, w  której są one dokonywane” i/lub jako „nałożenie na wszystkich członków 
akademickiej wspólnoty uczelni, w  której są one dokonywane, obowiązku niezwłocznego 
przystąpienia do systematycznego wykonywania pracy, do której zobowiązali się w momencie 
wstąpienia do tejże wspólnoty”. 

Moją odpowiedź na pytanie, dlaczego jako niezadowalające, a  poniekąd zarazem jako mylne, 
oceniam zarówno objaśnienia „słownikowe”, jak też przedstawione w tekście ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, chcę w tym miejscu uzupełnić przede wszystkim o następujące uwagi: 

1. Autorzy wszystkich wziętych przeze mnie pod uwagę odnośnych objaśnień słownikowych 
sugerują, jakoby skutki aktów immatrykulacji można było w sposób wyczerpujący wyjaśnić 
poprzez stwierdzenie, że polegają one na „wpisaniu kogoś na listę studentów”. Z kolei autorzy 
wspomnianego „ustawowego” objaśnienia skutków aktów immatrykulacji sugerują, jakoby 
w wyczerpujący sposób wyjaśniało je stwierdzenie, że „akt immatrykulacji” znaczy tyle samo, 
co „akt przyjęcia w poczet studentów uczelni”. 

2. Drugie z  tych objaśnień jest niewątpliwie trafniejsze, niemniej również i  tego objaśnienia 
nie sposób uznać za zadowalające całkowicie. Za trafniejsze uznaję je dlatego, że nazwa 



218

Franciszek Grucza

„immatrykulacja” została w  nim potraktowana jako nazwa wyróżniająca pewien rodzaj 
aktów ludzkich czynności/aktywności czy działań. Natomiast za całkiem zadowalające nie 
sposób go uznać już choćby dlatego, że owe akty nie zostały wyraźnie określone jako pewne 
akty perlokucji. 

3. Ale „słownikowe” objaśnienie skutków immatrykulacji uznaję nie tylko za niezadowalające, 
lecz zarazem za z gruntu błędne: po pierwsze dlatego, że wbrew temu, co ono sugerują, na tzw. 
listę studentów nie wpisuje się kogoś, lecz jedynie czyjeś dane osobowe; po drugie dlatego, że 
wpisanie czyichś danych osobowych na jakąkolwiek listę nie jest rezultatem jakiegokolwiek 
aktu perlokucji, lecz jest skutkiem pewnego „wtórnego” aktu decyzyjnego, a mianowicie aktu 
zrealizowanego w  celu pisemnego utrwalenia (potwierdzenia czy zaświadczenia) skutków 
dokonanego aktu perlokucji, czyli faktu, że osoba o takich a takich danych osobowych została 
skutecznie poddana aktowi immatrykulacji.

4. Przytoczone „ustawowe” wyrażenie „przyjęcie kogoś w poczet studentów uczelni” faktycznie 
wyróżnia tylko pewien powierzchniowy i  w  dodatku wtórny skutek dokonania aktu 
immatrykulacji, natomiast całkowicie „przemilcza” najważniejszy – właściwy – rezultat ich 
dokonania. Otóż ten („zapowiedziany” w jego pierwotnej presupozycji) skutek jakiegokolwiek 
aktu immatrykulacji zrealizowanego w  funkcji pewnego aktu perlokucyjnego polega na 
dokonaniu przez jego podmiot swoistej przemiany (indywidualnego lub zbiorowego) 
pacjensa tego aktu, albo inaczej mówiąc: na pewnego rodzaju przelaniu nań określonych 
nowych właściwości oraz nowych obowiązków. Słowem: najważniejszy skutek każdego aktu 
immatrykulacji polega na tym, że w konsekwencji dokonania tego aktu kandydat na studenta 
staje się studentem. 

5. Akt włączenia immatrykulowanej osoby w poczet studentów danej uczelni czy w obręb jej 
studenckiej wspólnoty wypada uznać za wtórny względem właściwego aktu immatrykulacji, 
bowiem, ściśle rzecz ujmując, rektor może go dokonać „dopiero” po dokonaniu tego 
ostatniego, tzn. po (uprzednim) (a) wyposażeniu kandydata/kandydatki na członka 
odpowiedniej wspólnoty studenckiej we właściwości (przymioty) wyróżniające jej członków 
oraz po (b) „nałożeniu” na nią obowiązków, do wykonywania których osoby już będące jej 
członkami zobowiązały się w  momencie (dobrowolnego) poddania się stosownym aktom 
immatrykulacji. Krótko mówiąc: ani najważniejszym celem, ani najważniejszym skutkiem 
dokonania jakiegokolwiek aktu immatrykulacji w  myśl jego pierwotnych presupozycji nie 
jest przyjęcie czy włączenie kogoś w poczet studentów, lecz dokonanie przemiany kandydata na 
studenta w studenta. 

6. Do zbioru „immatrykulacyjnie nadanych” kandydatowi na studenta obowiązków należy nie 
tylko sumienne wykonywanie określonych działań i/lub zachowań, lecz także niewykonywanie 
określonych działań i/lub zachowań, zwłaszcza takich, które mogłyby na szwank narazić 
godność (etos) wspólnoty, do której został on włączony. Ale „ustawową sugestię”, jakoby 
skutki aktów immatrykulacyjnych można było w sposób wyczerpujący wyjaśnić za pomocą 
wyrażenia „przyjęcie kogoś w  poczet studentów uczelni”, uważam za niezadowalające 
ponieważ: 

• każda osoba poddana aktowi immatrykulacyjnej perlokucji zostaje włączona nie 
tylko do wspólnoty (pocztu) studentów odpowiedniej uczelni, lecz najpierw i  przede 
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wszystkim do wspólnoty studentów odpowiedniej katedry lub odpowiedniego instytutu 
i/lub wydziału, a poza tym każda immatrykulowana osoba staje się zarazem członkiem 
całej studenckiej wspólnoty miasta i regionu, w którym zlokalizowana jest „jej” uczelnia, 
jak również całej polskiej, europejskiej i uniwersalnej (globalnej) wspólnoty studenckiej;

• w konsekwencji dokonania jakiegokolwiek aktu immatrykulacji zmienia się nie 
tylko status osób immatrykulowanych, lecz także dotychczasowy stan wszystkich 
wymienionych rodzajów studenckich wspólnot, jak również dotychczasowy stan 
wszystkich odpowiednich wspólnot akademickich; 

• żadna wspólnota studencka nie jest bowiem żadną wspólnotą autonomiczną – każda 
stanowi pewien konstytutywny współczynnik jakiejś wspólnoty należącej do zbioru 
wspólnot wyróżnianych przeze mnie za pomocą wyrażenia „wspólnoty akademickie”;

• można powiedzieć, że finalnym skutkiem każdego aktu immatrykulacji jest włączenie 
immatrykulowanej osoby nie tylko do odpowiedniego zbioru zbiorów wspólnot 
studenckich, lecz także do odpowiedniego zbioru zbiorów wspólnot akademickich. 

Choć jest to rzeczą wiadomą, to jednak dopowiem, po pierwsze, że drugi współczynnik każdej 
wspólnoty akademickiej stanowi odpowiednia wspólnota nauczycieli akademickich, a  dokładniej: 
odpowiednia wspólnota osób spełniających funkcje podmiotów nazwanych przez autorów tekstu 
omawianej ustawy „nauczycielami akademickimi”; i po drugie, że całkiem autonomiczna nie jest (wbrew 
przekonaniu wielu ich członków) również żadna wspólnota nauczycieli akademickich – że egzystencjalny 
sens istnienia każdej z  nich jest (w sposób całkiem zasadniczy) uwarunkowany współistnieniem 
odpowiedniej wspólnoty studenckiej oraz odpowiednim współdziałaniem ze wspólnotami, w  obrębie 
których funkcjonują one – są niejako „zanurzone”; inaczej mówiąc: egzystencjalny sens każdej z nich jest 
uwarunkowany też wymiarem czy wagą korzyści, jakie „utrzymywanie” tych pierwszych „przynosi” tym 
drugim, czyli tzw. społeczeństwu. 

Akademicka wspólnota dowolnej szkoły wyższej rozumiana jako wspólnota obejmująca 
„tylko” jej nauczycieli akademickich i  studentów to wspólnota akademicka sensu stricto. Odróżniam 
ją od szeroko rozumianej akademickiej wspólnoty danej szkoły wyższej, obejmującej prócz członków 
tej pierwszej wszystkich pozostałych pracowników danej szkoły wyższej, w  tym przede wszystkim 
członków jej wspólnoty akademickiej administracji. Rzecz jasna, że również dokonując dokładniejszej 
analizy desygnatów nazwy „wspólnota akademickiej administracji”, trzeba by je najpierw podzielić na 
odpowiednie wspólnoty wydziałowe, instytutowe itd. Ale tu pozostawię tę sprawę na marginesie. 

W tym miejscu dopowiem jeszcze to tylko, że inaczej niż w przypadku desygnatu nazwy „polska 
wspólnota akademicka” w  obręb najszerzej zakreślonego desygnatu wyrażenia „polska wspólnota 
akademickiej administracji” trzeba włączyć nie tylko odpowiednie administracje instytutowe, 
wydziałowe czy uczelniane, lecz także odpowiednie administracje rządowe, w  tym przede wszystkim 
ministerialne. Natomiast zarówno w  przypadku nauczycieli akademickich, jak i  w  przypadku 
pracowników akademickiej administracji jako pewnego rodzaju ekwiwalenty aktów immatrykulacji 
można  potraktować akty wyróżniane za pomocą wyrażeń typu „przyjęcie do pracy”, „nominacja” lub 
„wybór”. Poza tym dokonywanie tak jednych, jak i drugich można (a nawet trzeba) rozważać między 
innymi jako dokonywanie pewnych (rodzajów) aktów perlokucji. 

Dodam również, że moim zdaniem jeden z  najpoważniejszych mankamentów polskiej ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi utożsamianie, a w każdym razie nie dość wyraźne rozróżnianie, 
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aktywności podmiotów pracy nazywanych „nauczycielami akademickimi” i aktywności podmiotów pracy 
nazywanych „naukowcami”. Podejrzewam, że do mieszania, a  nawet utożsamiania obu tych rodzajów 
aktywności/pracy i ich podmiotów dochodzi głównie w konsekwencji faktu, że wiele osób zatrudnionych 
w instytucjach wyróżnianych za pomocą nazw „uniwersytet”, „szkoła wyższa” czy „uczelnia” występuje 
w  nich zarówno w  rolach podmiotów nauki, jak i  nauczania (tzw. dydaktyki). Wspólnotę uczonych 
(badaczy, naukowców) poszczególnych uczelni trzeba traktować jako „tylko” pewną parcjalną wspólnotę 
ich wspólnoty uczelnianej, ale nie jako pewną parcjalną wspólnotę ich akademickiej wspólnoty w jej tu 
przedstawionym rozumieniu. Wspólnotom uczonych wypada przyznać status wspólnot o wiele bardziej 
autonomicznych niż wspólnotom akademickim. 

9.

Z kilku istotnych powodów należałoby teraz poddać możliwie gruntownej analizie pytanie, na jakiej 
podstawie niemal powszechnie za słuszne (przynajmniej milcząco) uznawane jest przekonanie, iż 
nauczycieli akademickich i studentów każdej uczelni, dowolnego wydziału itd. wypada (a nawet trzeba) 
traktować jako członków (odpowiedniej) jednej i tej samej wspólnoty. Jeden z nich stanowi fakt, że we 
wziętej przeze mnie pod uwagę literaturze przedmiotu nie znalazłem niczego, co można by zasadnie 
nazwać choćby tylko „próbą racjonalnego uzasadnienia tego przekonania”, a cóż dopiero mówić o czymś, 
co zasadnie można by nazwać „próbą jego analitycznego (naukowego) uzasadnienia”.

Na wszelki wypadek dodam, że ani dość często wyrażanych w odnośnych dyskursach stwierdzeń 
typu „Nauczycieli akademickich i  studentów trzeba traktować jako członków tej samej wspólnoty 
akademickiej danej uczelni, bo tak stanowi ustawa Prawo o  szkolnictwie wyższym, ani równie często 
prezentowanych w  nich stwierdzeń typu „Nauczycieli akademickich i  studentów trzeba traktować 
jako członków wspólnoty akademickiej danej uczelni, ponieważ jedni i drudzy tworzą/konstytuują jej 
podmiot”, nie sposób zaliczyć nie tylko do zbioru uzasadnień o jakimkolwiek stopniu analityczności, lecz 
także do zbioru jakichkolwiek uzasadnień racjonalnych.

Postawione na początku pytanie należałoby teraz możliwe gruntownie rozważyć z  dwóch 
następujących powodów: po pierwsze dlatego, że tradycyjne opisy zadań nauczycieli akademickich 
i  studentów, prezentowane z  „pominięciem” sprawy omawianej wspólnoty, raczej podważają niż 
uzasadniają słuszność traktowania jednych i  drugich jako równoważnych członków jakichkolwiek 
wspólnot; a  po drugie (co może jeszcze ważniejsze) dlatego, że opisy te są z  gruntu błędne. Problem 
jednak w tym, że również na gruntowne rozważenie tej kwestii nie ma w ramach tej rozprawy miejsca. 
W każdym razie przedstawię tu jedynie kilka następujących uwag na ten temat:

Otóż w sytuacjach, w  których jakby pomija się kwestie akademickiej wspólnoty, główne zadanie 
nauczycieli akademickich przedstawia się przeważnie jako „wykonywanie pracy mającej na celu przekazanie 
studentom (odpowiedniego zasobu odpowiedniej specjalistycznej) wiedzy”, a  ich zadanie dodatkowe 
jako wykonywanie pracy mającej na celu „przekazanie studentom odpowiedniego zasobu odpowiednich 
umiejętności specjalistycznych”. Z  kolei główne zadanie studentów zwykle określa się w  analogicznych 
sytuacjach jako „przyswajanie sobie odpowiedniego zasobu specjalistycznej wiedzy”, a ich zadanie dodatkowe 
jako „przyswajanie sobie odpowiedniego zasobu (wyróżnionych) specjalistycznych umiejętności”. 
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Dodam, że czasem w  opisach „dodatkowych” zadań zarówno nauczycieli akademickich, 
jak i  studentów wyraźnie wymienia się tylko „przekaz(yw)anie” lub „przyswojenie sobie” pewnych 
umiejętności intelektualnych, a  czasem „przekaz(yw)anie” lub „przyswojenie” zarówno pewnych 
umiejętności intelektualnych, jak i pewnych umiejętności instrumentalnych, głównie manualnych, ale 
bywa, że również określonych umiejętności głosowych, gestycznych, a także mimicznych. 

Ale tak czy inaczej „gołym okiem widać”, że wszystkie tego rodzaju opisy zadania nauczycieli 
akademickich i  „ich” studentów przedstawiają je jako zadania z  gruntu odmienne, a  poniekąd nawet 
przeciwstawne. Można, rzecz jasna, opisy te pozostawić na marginesie i  założyć, że nauczycieli 
akademickich i „ich” studentów łączy relacja analogiczna do tej, jaka łączy przedsiębiorców nazywanych 
„kupcami” oraz „ich” tzw. klientów. Ale również z żadnego tego rodzaju założenia nie da się wyprowadzić 
żadnego argumentu „zmuszającego” do uznania, że nauczycieli akademickich i „ich” studentów należy 
dlatego traktować jako podmioty stanowiące jedną i tę samą wspólnotę, że jedne i drugie mają obowiązek 
wykonywać jakiś jeden i ten sam rodzaj czynności czy aktywności – słowem: pracy. 

Poza tym: uznanie „tradycyjnych” opisów zadań nauczycieli akademickich i studentów za trafne 
wywołuje w  sposób zgoła automatyczny konieczność uznania, że dowolne dwa zbiory podmiotów 
wykonujących w ramach jakiejkolwiek instytucji analogiczne zadania względem tych, które wykonują 
nauczyciele akademiccy i  studenci, czyli zadania polegające już to na przekazywaniu, już to na 
przyswajaniu (sobie) wiedzy albo jakichś umiejętności, stanowią również odpowiednie wspólnoty – że 
każdy dowolny zbiór nauczycieli oraz zbiór „ich” uczniów trzeba traktować jako stanowiące jedną i  tę 
samą wspólnotę szkolną, a nawet, że podobnie wypada potraktować zbiór tzw. przedszkolanek i zbiór 
„ich” przedszkolaków. 

Jednakże główny deficyt wszelkiego rodzaju tradycyjnych opisów zadań zarówno nauczycieli 
akademickich, jak i studentów polega na tym, że bazują one na dwóch z gruntu błędnych założeniach, 
a mianowicie: (a) jakoby istnieli ludzie posiadający umiejętność (zdolność) przekazywania innym ludziom 
swojej wiedzy i/lub swoich umiejętności i (b) jakoby istnieli ludzie posiadający umiejętność (zdolność) 
przyswajania sobie cudzej wiedzy i/lub cudzych umiejętności. Tymczasem nie ulega żadnej wątpliwości, 
że faktycznie (jak już wspomniałem) nikt nie jest w stanie nikomu przekazać ani żadnej swojej wiedzy, 
ani żadnych swoich umiejętności i nikt nie jest też w stanie przyswoić sobie żadnej cudzej wiedzy, ani 
żadnych cudzych umiejętności. Oznacza to zarazem, że faktycznie każdy człowiek musi sam wytworzyć 
zarówno swoją wiedzę, jak i swoje umiejętności. 

Zarysowany stan rzeczy rodzi między innymi pytania następującego typu: Czy w ogóle istnieje 
jakiś współczynnik teleologiczny, o którym można by zasadnie powiedzieć, że wyróżnia on w równej 
mierze (czy zarazem) wszystkich członków dowolnego zbioru nauczycieli akademickich oraz wszystkich 
członków zbioru „ich” studentów? Czy przekonanie o tym, że nauczyciele akademiccy i studenci dowolnej 
uczelni stanowią jedną i tę samą wspólnotę, da się w ogóle teleologicznie uzasadnić? Moje stanowisko 
w tej sprawie „wyłożę” w następujący sposób:

Po pierwsze, przekonanie, jakoby nauczycieli akademickich i  „ich” studentów trzeba traktować 
jako podmioty stanowiące jedną i  tę samą wspólnotę dlatego, że jedni i  drudzy mają obowiązek 
zajmowania się głównie wykonywaniem jakiegoś jednego i tego samego rodzaju czynności, aktywności 
czy pracy, uważam nie tylko za z gruntu mylne, lecz zarazem za kontra produktywne. Krótko mówiąc: 
uznanie tego przekonania za zasadne „niweczy” w sposób zgoła automatyczny zasadność teleologicznego 
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podziału jakiejkolwiek wspólnoty akademickiej na odpowiednie dwie parcjalne wspólnoty nauczycieli 
akademickich i „ich” studentów. 

Po drugie, poprzednie stwierdzenie nie oznacza jednak, że nie widzę żadnej możliwości zasadnego 
uznania nauczycieli akademickich i „ich” studentów zarazem za członków dwóch odrębnych wspólnot 
(„nauczycielskiej” i „studenckiej”) oraz jednej i tej samej wspólnoty akademickiej – że nie widzę niczego, 
co „pozwoliłoby” akademickich nauczycieli i  studentów dowolnej uczelni traktować/rozważać jako 
równoważnych członków jednej i tej samej wspólnoty zadaniowej. Jest przeciwnie: moim zdaniem taka 
możliwość istnieje.

Po trzecie, żadnej wątpliwości nie mam co do tego, że ani główna, ani dodatkowa rola żadnego 
nauczyciela akademickiego faktycznie nie polega na przekazywaniu studentom czegokolwiek oraz ani 
podstawowa, ani dodatkowa rola żadnego studenta nie polega na przyswajaniu sobie wiedzy/umiejętności 
swoich (akademickich) nauczycieli. 

Po czwarte, za zasadne można natomiast uznać następujące twierdzenia: (a) że główne zadanie 
studentów polega na wytworzeniu (wygenerowania) w swoich głowach (mózgach, umysłach) – dodajmy 
od razu: przy pomocy „ich” nauczycieli akademickich – „opisanego” w programie ich studiów zasobu 
specjalistycznej wiedzy i  specjalistycznych umiejętności, między innymi odpowiednich umiejętności 
naukowego analizowania i  rozumienia otaczającego świata i  innych ludzi, a  w miarę możliwości 
także umiejętności wykonywania odpowiedniej pracy naukowej, i  (b) że główne zadanie nauczycieli 
akademickich polega na umożliwianiu lub ułatwianiu „ich” studentom wykon(yw)ania postawionego 
im zadania.

Po piąte, twierdzenia (a) i  (b) wprawdzie „otwierają” możliwość uznania wymienionego 
współdziałania nauczycieli akademickich i  studentów za współczynnik „przekształcający” jednych 
i drugich w członków jednej i tej samej wspólnoty zadaniowej, ale zarazem wyraźnie wykazują, że wbrew 
dość rozpowszechnionym opiniom prymarny współczynnik dowolnej (tak rozumianej) wspólnoty 
akademickiej stanowi jej parcjalna wspólnota studentów, a  nie jej parcjalna wspólnota nauczycieli 
akademickich. Faktycznie każdy student jest w stanie zarówno swoje główne, jak i swoje poboczne zadanie 
przynajmniej w  pewnej mierze wykonać bez pomocy „swoich” akademickich nauczycieli, natomiast 
żaden (akademicki) nauczyciel nie jest w  stanie w  żadnej mierze zrealizować swojego podstawowego 
zadania bez współdziałania z jakimś konkretnym studentem. 

Podsumujmy: tradycyjne „opisy” zadań nauczycieli akademickich i  studentów w żadnej mierze 
nie uzasadniają traktowania jednych i drugich jako równoważnych członków jednej i tej samej wspólnoty 
zadaniowej, czyli wspólnoty, której wszyscy członkowie mają do wykonania jakieś wspólne zadanie. „Opisy” 
te prezentują zadania nauczycieli akademickich i studentów z reguły jako zadania z gruntu odmienne, 
a nawet przeciwstawne. Jednych i drugich można potraktować jako członków jednej i tej samej wspólnoty 
zadaniowej tylko pod warunkiem, że całkowicie odrzuci się tradycyjne rozumienia (opisy) ich zadań 
i zarazem jako „łączący” ich współczynnik potraktuje się ich współpracę realizowaną w celu odtworzenia 
przez studentów odpowiedniego zakresu specjalistycznej wiedzy i/lub specjalistycznych umiejętności.

Kończąc dodam, że każda konkretna wspólnota akademicka stanowi pewną parcjalną wspólnotę 
specjalistyczną ogólnej wspólnoty akademickiej, a ta z kolei pewną parcjalną wspólnotę zadaniową ogólnej 
wspólnoty narodowej, państwowej czy regionalnej, na rzecz której pracuje (powinna pracować) i która ją 
finansuje; i że niektóre konkretne wspólnoty akademickie wykonują analogiczne, a inne komplementarne 
rodzaje pracy specjalistycznej. 



223

Akademickie akty immatrykulacji i inauguracji…

Literatura

Adamzik, Kirsten (2004) Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Arystoteles ([ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.] 1975) Kategorie. Tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa: Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe.
Austin, John L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Bach, Kent, Robert Harnish (1979) Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge, MA: The MIT Press.
Baudouin de Courtenay, Jan I. N. (1903) „Język i języki; językoznawstwo”. [W:] Wielka Powszechna Encyklopedia 

Ilustrowana. T. 33. Warszawa: Saturnin Sikorski; 266–296.
Baudouin de Courtenay, Jan I. N. (1909) „Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologii)”. [W:] 

Poradnik dla Samouków. Seria 3, t. 2, z. 2. Warszawa: Aleksander Heflich, Stanisław Michalski; 35–302.
Beaugrande, Robert de (1996) New Foundations for a Science of Text and Discourse. Norwood: Ablex.
Beaugrande, Robert de, Wolfgang Dressler (1981) Einführung in die Text lin guistik. Tübingen: Max Niemeyer 

Verlag.
Berdychowska, Zofia (2003) Personaldeixis. Typologie, Interpretation und Exponenten im Deutschen und 

Polnischen. Kraków: Universitas.
Bilut-Homplewicz, Zofia (2013) Prinzip Perspektivierung. Germanistische und polonistische Textlingiuistik – 

Entwicklungen, Probleme, Desiderate. Teil I: Germanistische Textlinguistik. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Bonacchi, Silvia (2009) „Zur Vieldeutigkeit des Ausdrucks „Kultur“ und zur anthropozentrischen Kulturtheorie”. 

[W:] Kwartalnik Neofilologiczny 56 (1); 25–45.
Bonacchi, Silvia (2010) „Zum Gegenstand der anthropozentrischen Kulturwissenschaft”. [W:] Lingwistyka 

Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik 2; 69–81.
Bonacchi, Silvia (2013) (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse: Deutsch – Italienisch – Polnisch. Warszawa, 

Frankfurt a. M.: Peter Lang. 
Boniecka, Barbara (1999) Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skodowskiej.
Bühler, Karl (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Gustav Fischer.
Cackowski, Zdzisław (1979) Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: Książka 

i Wiedza.
Chomsky, Noam (1968) Language and Mind. New York: Hartcourt Brace Jovanovich, Inc.
Chomsky, Noam (1975) Reflections on Language. New York: Pantheon Books.
Chruszczewski, Piotr (2003) American Presidential Discourse. An Analysis. Berlin: Logos Verlag. 
Chruszczewski, Piotr (2011a) Językoznawstwo antropologiczne. Zagadnienia i metody. Wrocław: Oddział 

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Dijk, Teun van (1977) Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London: 

Addison-Wesley Longman Limited.
Dijk, Teun van (1980) Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung. München: Max Niemeyer Verlag.
Dobrzyńska, Teresa (1993) Tekst. Próba syntezy. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
Duszak, Anna (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Duszak, Anna, Norman Fairclough (2008) Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do 

komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
Fodor, Jerry (1983) The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, MA: The MIT Press.
Gajda, Stanisław (1988) „Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych”. [W:] Jerzy Brzeziński (red.) 

Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Zielonej Górze; 23–34.



224

Franciszek Grucza

Gajda, Stanisław (1990) Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon. Opole: Instytut Śląski w Opolu.
Geier, Manfred (1998) Der Wiener Kreis. Reinbek: Rowohlt.
Głodowski, Włodzimierz (1999) Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych. Warszawa: Hansa 

Communication.
Grabias, Stanisław (1997) Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej.
Greenberg, Joseph (1968) Anthropological Linguistics. An Introduction. New York: Random House. 
Grucza, Franciszek (1983) Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. 

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Grucza, Franciszek (1989) „Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: Lingwistyczne i  glottodydaktyczne 

aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności”. [W:] Franciszek Grucza (red.) 
Bilingwizm, bikulturyzm – implikacje glottodydaktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego; 9–49.

Grucza, Franciszek (1997) „Języki ludzkie a wyrażenia językowe. Wiedza a informacja. Mózg a umysł ludzki”. 
[W:] Franciszek Grucza, Maria Dakowska (red.) Podejścia kognitywne w  lingwistyce, translatoryce 
i glottodydaktyce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 7–21.

Grucza, Franciszek (2010a) „O tekstach nazywanych “Ustawami”, językowych brakach ustawy “Prawo 
o  szkolnictwie wyższym” oraz lingwistyce legislatywnej”. [W:] Lingwistyka Stosowana / Applied 
Linguistics / Angewandte Linguistik 2; 8–39. 

Grucza, Franciszek (2010b) „Antropocentryczna a paradygmatyczna (tradycyjna) lingwistyka (stosowana) 
i kulturologia (stosowana)”. [W:] Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik 6; 
5–43.

Grucza, Franciszek (2010c) Stratyfikacyjny model budowy i diakryzy języków ludzkich. Warszawa: Euro-
Edukacja.

Grucza, Franciszek  (2012) „Kulturologia antropocentryczna a kulturoznawstwo”. [W:] Katarzyna Grzywka (red.) 
Kultura – Literatura – Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago 
w 70 rocznicę urodzin. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 79–102.

Grucza, Sambor (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa: Katedra Języków 
Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski.

Grucza, Sambor (2008) Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: Euro-Edukacja.
Grucza, Sambor (2009) „Fachwissen, Fachsprachen und Fachtexte”. [W:] Franciszek Grucza, Magdalena 

Olpińska, Hans-Jörg Schwenk (red.) Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Warszawa: 
Stowarzyszenie Germanistów Polskich; 15–28.

Grucza, Sambor (2010) „Główne tezy antropocentrycznej teorii języków”. [W:] Lingwistyka Stosowana / Applied 
Linguistics / Angewandte Linguistik 2; 41–68.

Haller, Rudolf (1993) Neopositivismus. Eine historische Einführung in die Philosophie des Wiener Kreises. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hansen, Klaus (2000) Kultur und Kulturwissenschaft. Tübingen, Basel: Francke.
Heinemann, Wolfgang, Margot Heinemann (2002) Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer 

Verlag.
Hymes, Dell (1972) “On Communicative Competence”. [W:] J. P. Pride, Janet Holmes (red.) Sociolinguistics: 

Selected Readings. Harmondswoth: Penguin; 269–293.
Hymes, Dell (1985) “Toward Linguistic Competence”. [W:] AILA Review 2, 9–23.
Jäger, Ludwig (red.) (1979) Erkenntnistheoretische Grundfragen der Linguistik. Stuttgart: Kohlhammer. 



225

Akademickie akty immatrykulacji i inauguracji…

Kamp, Rudolf (1977) Axiomatische Sprachtheorie. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zum 
Konstitutionsproblem der Einzelwissenschaften am Beispiel der Sprachwissenschaftstheorie Karl Bühlers. 
Berlin: Ducker & Humblot.

Katz, Jerrold (1977) Propositional Structure and Illocutionary Force: A Study of the Contribution of Sentence 
Meaning to Speech Act. New York: Crowell.

Kleiber, Georges (2003) Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. Kraków: Universitas.
Kotarbiński, Tadeusz (1972) „Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”. [W:] 

Studia Filozoficzne 1 (74); 5–12.
Kraft, Victor (1997) Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Wien, New York: Springer. 
Krąpiec, Mieczysław (1995) Dzieła. T. 13: Język i świat realny. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego.
Krzeszowski, Tomasz (1997) „O znaczeniu przymiotnika „kognitywny””. [W:] Franciszek Grucza, Maria 

Dakowska (red.) Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 23–34.

Kulczycki, Emanuel (2012) Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kulczycki, Emanuel, Michał Wendland (red.) (2012) Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Langacker, Ronald (1991) Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin, New York: 
Mouton de Gruyter.

Leont’ev, Alexei (1979) „Kommunikation und Kommunikationstätigkeit”. [W:] Linguistische Studien 6; 96–151.
Mangaser-Wahl, Margaret (2000) Von der Prototypentheorie zur empirischen Semantik. Frankfurt a. M.: Peter 

Lang.
Miczka, Ewa (2000) „Prototyp w lingwistyce tekstu”. [W:] Danuta Ostaszewska (red.) Gatunki mowy i ich 

ewolucja. T. 1: Mowy piękno wielorakie. Katowice: Uniwersytet Śląski; 20–31.
Nowak, Leszek (1977) Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Oksaar, Els (2000) „Idiolekt als Grundlage der variationsorientierten Linguistik”. [W:] Sociolinguistica 14; 37–

42.
Searle, John (1969) Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.
Sperber, Dan, Deirdre Wilson (1986) Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
Szubka, Tadeusz (2009) Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław: Fundacja na rzecz 

Nauki Polskiej.
Taylor, James (2001) Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językowej. Kraków: Universitas.
Thagard, Paul (2005) Mind: Introduction to Cognitive Science. Cambridge, MA: The MIT Press.
Trembrock, Gunter (1975) Biokommunikation. Informationsübertragung im biologischen Bereich. Reinbek: 

Rowohlt.
Vater, Heinz (1990) Einführung in die Textlinguistik. Köln: Universität zu Köln.
Wawrzyniak, Zdzisław (1986) „Rozumienie i zrozumienie tekstu”. [W:] Franciszek Grucza (red.) Problemy 

translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 131–
137.

Wąsik, Elżbieta (2006) „Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka 
uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości”. [W:] Scripta Neophilologica 
Posnaniensia 8; 223–234.

Wąsik, Elżbieta (2007) Język – narzędzie czy właściwość człowieka? Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.



226

Franciszek Grucza

Wąsik, Zdzisław (1986) „W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. 
Na marginesie książki Franciszka Gruczy Zagadnienia metalingwistyki”. [W:] Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Studia Linguistica 10; 91–102.

Wąsik, Zdzisław (1987) Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Whorf, Benjamin (1982) Język, myśl i rzeczywistość. Tłum. Teresa Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy. 

Wierlacher, Alois, Andrea Bogner (2003) Handbuch Interkulturelle Germanistik. Stuttgart: Metzler.
Woleński, Jan (2005) Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Yngve, Victor (1986) Linguistics as a Science. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
Yngve, Victor (1991) „Concepts of Text and Knowledge”. [W:] Angela Della Volpe (red.) The 17th Lacus Forum, 

1990, Linguistic Association of Canada and the United States. Bluff: Linguistic Association of Canada and 
the United States; 539–550. 

Yngve, Victor (1996) From Grammar to Science: New Foundations for General Linguistics. Amsterdam, 
Philadelphia: John Benjamins. 

Zabrocki, Ludwik (1975) Kybernetische Modele der sprachlichen Kommunikation. Wrocław et al.: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich.

Zabrocki, Ludwik (1980) U podstaw struktury i rozwoju języka = At the Foundation of Language Structure and 
Development. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Źródła internetowe

Bobran, Marian (2006) „Mój głos w dyskusji o językoznawstwie kognitywnym”. [W:] www.kognitywistyka.net 
[DW 5.08.16].


