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Editorial

LaMiCuS 2020 no. 4

The current, fourth volume of the journal Language, Mind, Culture and Society
(LaMiCuS) contains five research articles (three in English and two in Polish),
a debate on the relationship between Cognitive Linguistics and other disciplines, five reviews of books on linguistics as well as a new section containing
interviews with eminent researchers who have inf luenced the development
of cognitive sciences, especially linguistics, in Poland and around the world.
The volume opens with an article by Henryk Kardela titled “The linguistic
sign from inside-out. Remarks on the formalist-functionalist debate: Noam
Chomsky, Ronald Langacker and Daniel Dor,” which is an extended and revised version of his article “Daniela Dora teoria języka jako technologii porozumiewania się a Saussure’owska koncepcja znaku” (Kardela 2017). Kardela
discusses various approaches to the classic concept of the linguistic sign,
proposed by Ferdinand de Saussure (1916), in formal linguistic theories (with
reference to the work of Noam Chomsky) and functional linguistic theories
(with reference to the work of Ronald Langacker and Daniel Dor). Kardela
points out that in Chomsky’s syntax-centered models, the signifying element
(signifiant), that is, linguistic form, is situated at the center of the theory,
while Ronald Langacker’s approach focuses on the signified element (signifié),
that is, meaning. Langacker’s approach is somewhat similar to the one put
forward by Daniel Dor except that Dor’s conception of language as a social
communication technology assumes that the degree of language complexity extends beyond an individual mind, so that it is situated in the area between users of language. In this way Dor gives a new sense to de Saussure’s
idea of the social character of language (langue): in Dor’s theory it becomes
an instruction to the imagination that allows to close the experiential gap
between language users.
In the article “A cognitive basis of contrary and counterfactual worldcreating language,” Barbara Lewandowska-Tomaszczyk analyzes the cognitive processes of conceptualizing counterfactual worlds and alternative con-
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trary worlds in language on the basis of corpus data covering the contexts of
two types of expressions in English and Polish: oh, no, not (that) again / no nie,
znowu to samo oraz dlaczego nie…? / (and) why not...?. Lewandowska-Tomaszczyk frames this study in the cognitive theory of negation formulated in her
earlier publication (Lewandowska-Tomaszczyk 1996) and challenges the research proposals that assume the deactivation of mental spaces containing
conceptualizations that are contrary or counterfactual to the current state
of affairs. According to Lewandowska-Tomaszczyk, the expressions under
study require a simultaneous activation of both types of mental spaces − positive and negative − and their inclusion in the domain of discourse. She also
points out that these expressions may require the activation of accompanying spaces that relate to cognition, emotions, evaluation, or expressiveness.
In the article “The English adversative coordinate structure with but: A
Cognitive Grammar approach,” Maria Tsilimos presents the results of a pilot
study of the semantic structure of English adversative coordinate sentences
that contain but. By applying the framework of Ronald Langacker’s Cognitive Grammar to a manageable corpus of authentic examples, Tsilimos has
shown that the semantic structure of such sentences has a figure-ground
organization, whereby the component clause introduced by the conjunction
but functions as the so-called clause-figure, which is characterized by a high
degree of conceptual prominence, while the other component clause, the
so-called clause-ground, is conceptually less prominent and serves mostly as
a reference point for the conceptualization of the content communicated
by the clause-figure. Additionally, the analysis carried out by Tsilimos indicates an inherent asymmetry existing between the subjectively construed
domain of the whole sentence and the objectively construed content of the
clause-figure. What is more, Tsilimos explains that the interpretation of English adversative coordinate sentences using but requires the conceptualizer
to infer multifarious abstract relations hidden “off stage” in the semantic
structure of such sentences.
The analysis of the meaning of grammatical structures is also taken up
by Marta Dobrowolska-Pigoń in the paper “Middle voice and Polish verbs of
emotion.” Based on the study of Polish emotion verbs, the author demonstrates that the clitic się which collocates with them is a marker of the middle
voice as defined by Suzanne Kemmer (1993). Dobrowolska-Pigoń emphasizes
that Polish and other Slavic languages have an extensive system of verbs of
emotion with the clitic się, which ref lects the dynamics of an experience and
a strong impact of emotions upon the subject. Moreover, verbs with this
element profile the experiencer and − in comparison with their causative
counterparts − point to a certain degree of his or her intentionality and active
participation in the experienced event, which is consistent with the cultural
script in which there is a positive attitude to the expression of emotions.
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The last research paper in this section − Lucyna Bagińska’s “Conceptual
blending in the study of the textual strategy in poems about Arnold Böcklin’s paintings, on the basis of selected poems by Zofia Gordziałkowska” − is
an attempt to explain the complex processes of the formation of ekphrasis
and hypotyposis – poems inspired by paintings. In her analysis, the author
applies a six-space model of conceptual integration network designed by
Line Brandt and Per Aage Brandt (Brandt & Brandt 2005) in order to resolve
a genological dilemma: Do ekphrasis and hypotyposis belong to different
genres or are they variants of the same genre?
As in the previous issue, we present to our readers a debate with the
most prominent representatives of Cognitive Linguistics. The debate published here − “What can Cognitive Linguistics contribute to other cognitive
sciences, and what can it gain from other disciplines?” − was held on 27 September 2019 at the Faculty of Philology, University of Białystok, during the
annual conference of the Polish Cognitive Linguistics Association. It was
chaired by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (State University of Applied
Sciences in Konin). The debate included keynote speakers invited to the conference: Alan Cienki (Vrije Universiteit in Amsterdam), Dagmar Divjak (University of Birmingham), Jeannette Littlemore (University of Birmingham),
Jordan Zlatev (Lund University), as well as other participants. The debate
addressed the connections of Cognitive Linguistics with other disciplines,
especially the advantages resulting from mutual cooperation. The speakers
pointed to areas that could inspire cognitive linguistic research; for example,
Jordan Zlatev remarked that linguists could learn the most from philosophers,
semioticians and representatives of other schools of linguistics. Jeannette
Littlemore, in turn, emphasized that Cognitive Linguistics could substantially contribute to the development of other fields, e.g. by a more in-depth
exploration of the role of metaphor and metonymy in advertising.
In the new section, the reader will find two interviews with researchers who introduced Cognitive Linguistics to Poland and who substantially
contributed to its development and popularity. In the interview conducted
by the editors of LaMiCuS, Henryk Kardela talks about the beginnings of
his interest in linguistics, the importance of Ronald Langacker’s theory of
Cognitive Grammar, and the challenges of contemporary linguistics. In the
other interview, conducted by Anna Jelec, Aleksander Szwedek talks about
his family, his student days and first years of work, explains what an image
schema is, and wonders what book should be a must-read for future linguists.
The review section contains five contributions, including one in Polish
(even though all the publications being reviewed are in English). First, LiseLotte Holmgreen looks at Thora Tenbrink’s Cognitive Discourse Analysis: An
Introduction, whose author analyzes mental representations and complex
cognitive processes in naturally occurring and controlled communicative
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situations. Next, Vera Tobin evaluates the volume edited by Rafał Augustyn
and Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, titled New Insights into the Language
and Cognition Interface. The book contains thirteen chapters, grouped into
five sections on conceptual blending, discourse and narration, multimodality, linguistic creativity, and construction grammar. All chapters began
as papers given at the PCLA conference in Lublin in 2015. The third review
brings us again to Thora Tenbrink, who this time looks at Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the World, edited by Susan Nacey,
Aletta G. Dorst, Tina Krennmayr, and W. Gudrun Reijnierse. The titular
MIPVU procedure is applied here to metaphor identification in languages
from various language families. Next, Anna Jelec reviews Dorothea Horst’s
Meaning-making and Political Campaign Advertising: A Cognitive Linguistic and
Film-analytical Perspective on Audiovisual Figurativity, concerned with four
political campaigns in their linguistic and audiovidual aspects. The section
ends with Aleksandra Niewiara’s review of Languages – Cultures – Worldviews:
Focus on Translation, edited by Adam Głaz. The volume is an attempt to review the titular notions from the translational perspective. Thirteen of its
seventeen chapters were first presented at a conference organized in Lublin
in 2017. As editors of this issue of LaMiCuS, we are thus happy to present our
readers with a survey of diverse recent publications in the field of Cognitive
Linguistics, broadly understood.
Editors
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W aktualnym, czwartym już numerze pisma Language, Mind, Culture and
Society (LaMiCuS) znajdą Państwo pięć artykułów badawczych: trzy w języku angielskim i dwa w języku polskim, debatę na temat związków językoznawstwa kognitywnego z innymi naukami, pięć recenzji książek
z szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego, a także nowy dział
zawierający wywiady ze znaczącymi badaczami, którzy wywarli wpływ na
rozwój nauk kognitywnych, zwłaszcza lingwistyki, w Polsce i na świecie.
Tom otwiera tekst Henryka Kardeli „The linguistic sign from inside
-out. Remarks on the formalist-functionalist debate: Noam Chomsky, Ronald
Langacker and Daniel Dor” będący rozszerzoną i zrewidowaną wersją polskiego artykułu „Daniela Dora teoria języka jako technologii porozumiewania
się a Saussure’owska koncepcja znaku” (Kardela 2017). Autor omawia różne
ujęcia klasycznej koncepcji znaku językowego, znanej z pracy Ferdynanda
de Saussure’a (1916), w podejściach formalnych (na przykładzie prac Noama
Chomsky’ego) oraz funkcjonalnych (odnosząc się do ujęć Ronalda Langackera
i Daniela Dora). Zwraca uwagę na to, że w składniocentrycznych modelach
Noama Chomsky’ego w centrum teorii znajduje się element znaczący, signifiant, czyli forma językowa, natomiast w podejściu Ronalda Langackera
nacisk pada na element znaczony, signifié, czyli znaczenie. Podobny co u Langackera rozkład akcentów można znaleźć w pracach Daniela Dora, jednak
jego koncepcja języka jako społecznej technologii komunikacyjnej zakłada,
że stopień komplikacji języka przekracza pojedynczy umysł, należy zatem go
sytuować w obszarze pomiędzy użytkownikami. W ten sposób Dor nadaje
nowy sens de Saussure’owskiej koncepcji społecznego charakteru języka
(langue): u Dora staje się on instrukcją dla wyobraźni pozwalającą domknąć
różnicę doświadczeń między użytkownikami języka.
W artykule „A cognitive basis of contrary and counterfactual world-creating language” Barbara Lewandowska-Tomaszczyk analizuje kognitywne
procesy tworzenia konceptualizacji światów kontrfaktycznych oraz alterna-
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tywnych światów przeciwnych w języku, opierając się na danych korpusowych obejmujących konteksty dwóch typów wyrażeń w języku angielskim
i polskim: oh, no, not (that) again / no nie, znowu to samo oraz dlaczego nie…? / (and)
why not...?. Autorka wykorzystuje kognitywną teorię negacji, którą zaproponowała we wcześniejszej pracy (Lewandowska-Tomaszczyk 1996), i polemizuje z propozycjami badawczymi zakładającymi dezaktywację przestrzeni
mentalnych zawierających konceptualizacje przeciwne lub kontrfaktyczne
do aktualnego stanu rzeczy. Jak twierdzi, badane wyrażenia wymagają jednoczesnej aktywacji obydwu typów przestrzeni mentalnych – pozytywnych
i negatywnych – oraz włączenia ich obu do domeny dyskursu. Wskazuje
także na możliwość uruchamiania innych przestrzeni towarzyszących, które
mogą się odnosić do poznania, emocji, wartościowania czy wyrazistości.
Maria Tsilimos w tekście „The English adversative coordinate structure
with but: A Cognitive Grammar approach” przedstawia wyniki pilotażowego
studium poświęconego strukturze semantycznej przeciwstawnych zdań
współrzędnie złożonych ze spójnikiem but w języku angielskim. Wykorzystując narzędzia gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera, Autorka dowodzi, że struktura tych zdań opiera się na organizacji figura-tło, przy czym
zdanie składowe wprowadzone przez spójnik but to tzw. zdanie-figura (ang.
clause-figure) posiadające wysokim stopień wyróżnienia pojęciowego. Drugie
ze zdań składowych stanowi słabiej wyróżnione pod względem pojęciowym
tzw. zdanie-tło (ang. clause-ground), służące jako punkt odniesienia dla konceptualizacji treści komunikowanej przez zdanie-figurę. Zaprezentowane
analizy wskazują także na inherentną asymetrię pomiędzy subiektywnie
konstruowaną domeną całego zdania a obiektywnie konstruowaną treścią
zdania-figury. Autorka podkreśla, że rozumienie tych zdań wymaga od konceptualizatora ujawnienia w procesie wnioskowania licznych abstrakcyjnych
relacji ukrytych „poza sceną” w strukturze semantycznej całego zdania.
Analizę znaczenia struktur gramatycznych podejmuje również Marta
Dobrowolska-Pigoń w artykule „Strona pośrednia a polskie czasowniki
uczuć”. Autorka, na podstawie badań polskich czasowników uczuć, dowodzi, że występująca z nimi cząstka się jest znacznikiem strony medium
w rozumieniu Suzanne Kemmer (1993). Podkreśla, że w polszczyźnie oraz
innych językach słowiańskich istnieje rozbudowany system czasowników
uczuć z cząstką się, wskazujący na dynamikę przeżycia i silne odziaływanie
emocji na podmiot. Ponadto czasowniki z tą cząstką profilują doznającego
oraz – w porównaniu z ich kauzatywnymi konwersami – wskazują na pewien stopień jego sprawczości, wpisując się w kulturowy skrypt aprobujący
uzewnętrznianie uczuć.
Ostatni w tej części artykuł badawczy, „Amalgamat pojęciowy w badaniu strategii tekstualnej wierszy o obrazach Arnolda Böcklina na przykładzie
wybranych utworów Zofii Gordziałkowskiej” autorstwa Lucyny Bagińskiej,
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podejmuje próbę wyjaśnienia złożonych procesów konstytuowania się ekfrazy i hypotypozy – utworów poetyckich inspirowanych malarstwem. Autorka wykorzystuje w analizie sześcioprzestrzenny model siatki integracji
pojęciowej Brandtów (Brandt & Brandt 2005), usiłując rozstrzygnąć dylemat
genologiczny: czy ekfraza i hypotypoza należą do odmiennych gatunków czy
stanowią warianty tego samego gatunku.
Tak jak w poprzednim numerze, tak i w aktualnym prezentujemy naszym Czytelnikom debatę z udziałem czołowych przedstawicieli językoznawstwa kognitywnego. Publikowana tu debata „What can Cognitive Linguistics
contribute to other cognitive sciences, and what can it gain from other disciplines?” miała miejsce 27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku podczas dorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Poprowadziła ją Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).
W debacie wzięli udział mówcy plenarni zaproszeni na konferencję: Alan
Cienki (Wolny Uniwersytet w Amsterdamie), Dagmar Divjak (Uniwersytet
w Birmingham), Jeannette Littlemore (Uniwersytet w Birmingham), Jordan
Zlatev (Uniwersytet w Lund), a także inni uczestnicy konferencji. Debata
dotyczyła związków językoznawstwa kognitywnego z innymi dyscyplinami,
a zwłaszcza korzyści wynikających ze wzajemnej współpracy. Uczestnicy
wskazywali dziedziny, które mogą inspirować badania językoznawstwa kognitywnego i przyczynić się w ten sposób do jego rozwoju, np. Jordan Zlatev
zauważył, że najwięcej można się nauczyć od filozofów, semiotyków oraz
przedstawicieli innych szkół językoznawczych. Z kolei Jeannette Littlemore
podkreślała, że językoznawstwo kognitywne może wnieść istotny wkład
w rozwój innych dziedzin, np. w dziedzinie marketingu zaproponować wnikliwsze spojrzenie na rolę metafory i metonimii w reklamie.
W nowym dziale znajdą Państwo dwa wywiady z badaczami, którzy
wprowadzali do Polski językoznawstwo kognitywne, walnie przyczyniając się do jego rozwoju i popularności. W rozmowie z Redakcją czasopisma
LaMiCuS Henryk Kardela opowiada o początkach swojego zainteresowania lingwistyką, o znaczeniu gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera
i wyzwaniach współczesnego językoznawstwa. Natomiast w wywiadzie
przeprowadzonym przez Annę Jelec Aleksander Szwedek wspomina swoją
rodzinę, studia i pierwsze lata pracy, wyjaśnia, czym są schematy wyobrażeniowe, i zastanawia się, jaka książka powinna być lekturą obowiązkową
dla przyszłych badaczy języka.
Dział recenzji zawiera pięć tekstów, z czego jeden w języku polskim
(choć wszystkie z omawianych publikacji napisano po angielsku). Najpierw
Lise-Lotte Holmgreen przygląda się wstępowi do kognitywnej analizy dyskursu (Cognitive Discourse Analysis: An Introduction) autorstwa Thory Tenbrink.
W książce analizowane są reprezentacje mentalne i złożone procesy kogni-
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tywne zachodzące w naturalnie występujących i kontrolowanych sytuacjach
komunikacyjnych. Następnie Vera Tobin poddaje ocenie tom pod redakcją
Rafała Augustyna i Agnieszki Mierzwińskiej-Hajnos pt. New Insights into the
Language and Cognition Interface, złożony z trzynastu rozdziałów, zgrupowanych w pięciu sekcjach tematycznych, poświęconych kolejno integracji
pojęciowej, dyskursowi i narracji, multimodalności, kreatywności językowej
i gramatyce konstrukcji. Podstawą wszystkich tekstów były wystąpienia
wygłoszone podczas konferencji PTJK w Lublinie w 2015 roku. W trzeciej
recenzji spotykamy się po raz drugi z Thorą Tenbrink, która tym razem omawia publikację pod redakcją Susan Nacey, Aletty G. Dorst, Tiny Krennmayr
i W. Gudrun Reijnierse poświęconą rozpoznawaniu metafor w różnych językach (Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the World).
Tom spaja stosowanie wymienionej w tytule metody MIPVU (Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit) do danych z języków należących do różnych
rodzin językowych. Kolejna recenzja, autorstwa Anny Jelec, dotyczy książki
Meaning-making and Political Campaign Advertising: A Cognitive Linguistic and
Film-analytical Perspective on Audiovisual Figurativity, w której Dorothea Horst
analizuje cztery kampanie polityczne pod kątem językowym i audiowizualnym. Dział zamyka recenzja tomu pod redakcją Adama Głaza (Languages
– Cultures – Worldviews: Focus on Translation), autorstwa Aleksandry Niewiary.
Tom jest próbą wszechstronnego ujęcia relacji między językiem, kulturą
i obrazem świata od strony problemów tłumaczeniowych. Podstawą większości tekstów (trzynaście z siedemnastu rozdziałów) były wystąpienia podczas konferencji zorganizowanej w Lublinie w 2017 roku. Jako redaktorzy
czwartego numeru LaMiCuSa, oddajemy w ten sposób w ręce Czytelników
przegląd zróżnicowanych publikacji z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego.
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ABSTRACT

1

The paper examines three theoretical approaches to Ferdinand de Saussure’s linguistic sign represented by Noam Chomsky, Ronald Langacker and Daniel Dor. The choice of these authors is not
accidental: using Frederick Newmeyer’s (1998) division of all linguistic theories into formalist
(generative) and functionalist theories, one can claim, based on the examination of the relationship between the Saussurean signifier and the signified, that linguists of various linguistic
persuasions exploit, in their actual linguistic practice, different areas of this relationship. Thus
it seems, for instance, that the linguistic explanation in Noam Chomsky’s syntactocentric Standard Theory and the Government and Binding Theory should primarily be associated with the
signifier-related area of the linguistic sign, whereas, because it concentrates on conceptualization and meaning-related aspects of the linguistic sign, Ronald Langacker’s model of Cognitive
Grammar should be seen as “gravitating” toward the signified – rather than signifier-related –
area of the sign. Then there is Daniel Dor’s (2016) linguistic theory. Because for Dor, language is
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a communication technology, where the linguistic sign provides an instruction for imagination and
serves as a linguistic medium, so to speak, for closing the experiential gaps between language
users, Dor’s theory, while firmly embracing the Saussurean concept of the sign, appears to go
Keywords:
beyond the confines of the signifier-signified relationship. The question is: how far beyond? The linguistic sign,
Cognitive
answer we would like to give here is that, while these three theories are crucially based on the
Grammar,
Saussurean conception of the linguistic sign, in order for them to be meaningfully compared and
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evaluated, we have to find a common theoretical ground for such an evaluation. Such a ground
Grammar,
can be offered, it seems, by Merlin Donald’s (1991, 2001) External Symbolic System theory (ESS),
language as
which, we claim, is part of semiosphere, a symbolic network structure, initially introduced to
communicaculture studies by Yuri Lotman (1990, 2005).
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1. Introduction
In his study devoted to the evaluation of the differences between the formalist (that is, the generativist) enterprise and the functionalist programme,
Frederick Newmeyer makes the following comment:
As many readers are no doubt aware, I have a reputation as an ardent defender of formal linguistics […]. In one sense, that ardor has not diminished
one iota. My commitment to the “generative enterprise” […] is as firm as it
ever has been. […]. But I have also in recent years become convinced that
there is an ultimately self-destructive narrowness of outlook on the part of
many generative grammarians. Put simply, they refuse to consider the possibility that anything of interest might have been uncovered in the course
of functionalist-oriented research. I could not disagree with them more.
On the contrary, I have found a wealth of interesting generalizations and
suggestive avenues of research in the work carried out in that tradition.
And significantly, I believe that what it will take to incorporate many of
these generalizations into a comprehensive theory of language challenges
important conceptions held by most mainstream formal linguists. While,
crucially, this can be accomplished without abandoning the essential core
of generativist theory, dealing with such generalizations involves, to say
the least, broadening one’s vision about what is going on in language and
how best to deal with it. (Newmeyer 1998: xi)

The broadening of one’s vision while remaining committed to the generative enterprise is also on the minds of Cedric Boeckx and Constantina
Theofanopoulou (2014) when they write:
Traditionally speaking, linguists working under the banner of “biolinguistics” have approached language in modular terms, studying it separately
from other cognitive domains. This one-dimensional approach has undoubtedly led to significant progress within linguistics, but it is equally
unquestionable that this approach has had the collateral effect of isolating

ogy, External
Symbolic
System theory,
semiosphere
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linguistic research from the rest of cognitive science, to the point that the
field of linguistics now occupies a fairly marginal place in the context of
cognitive studies. (Boeckx & Theofanopoulou 2014: 405)

In conclusion, the authors state:
We think that this has the (so far) under-appreciated consequence of bringing into contact two linguistic traditions, one (“Chomskyan”) seeking to
reduce linguistic complexity to a set of elementary primitives, and the other
(“Cognitive”) seeking to account for linguistic processes in terms of general
“cognitive” mechanisms. The challenge ahead is to marry these two traditions, showing that elementary primitives used by Chomskyan linguists to
explain various linguistic phenomena can be understood in terms of generic
processes that in turn can be translated into what we know about how the
brain works […]. (Boeckx & Theofanopoulou 29014: 406-407)2

Certainly, by placing the concept of syntactic generativity at the centre of
scientific inquiry, the adherents of generative linguistics seriously neglected
other, no less important linguistic issues. Daniel Dor (2015) comments:
[In accordance with Noam Chomsky’s general theory of language,] syntax is
where the essence of human language lies. The patterns of syntactic generativity should be figured out on the basis of native speakers’ grammaticality
judgments, not on the basis of their actual usage of language: linguistic
performance is full of mistakes, hesitations, repetitions, and repairs (and
ref lected in judgment). Through the analysis of speakers’ judgments, the
linguist discovers the principles that govern them – those innate principles that make up the human capacity for language. These principles are
abstract and formal, which means that the analysis cannot, and therefore
should not, attempt to relate them to the meanings of the sentences, or to
the communicative intents of their speakers, or to the context of conversation. In this challenge of distillation, everything that does not directly
relate to the foundations of generativity is moved aside. Other issues may
be interesting, even important, but they are not essential: performance,
meaning, communication, context, and also general cognition, and social
learning, and language change (the linguist’s task is that of synchronic, not
2 Let us note in passing that generativists’ attempts at rapprochement with the “cognitive, functionalist camp” were, it seems to us, the only way out of the predicament generative grammar found
itself in before the emergence of biolinguistics, an important movement within Noam Chomsky’s
Minimalist Program, which gave a new impetus to generative research. The Program enabled the
adherents of generative grammar to address a number of questions central to linguistic studies,
including the following (cf. Stroik & Putnam 2013: 3):
1. What is the knowledge or Faculty of Language (FL)? (Humboldt’s Problem);
2. How is this knowledge or Faculty of Language acquired? (Plato’s Problem);
3. How is this knowledge put to use? (Descartes’ Problem);
4. How is this knowledge implemented in the brain? (Broca’s Problem);
5. How did this knowledge emerge in the species? (Darwin’s Problem).
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diachronic analysis), and society, culture, semiotics, rhetoric, literature –
virtually everything that the non-linguist might consider relevant for linguistic research. Generativity deserves to be investigated in isolation. (Dor 2015:
7-8; italics added)

Although the focus on generativity, as Dor notes, “brought about a huge
revolution in our understanding of language,” still
[t]here was […] something deeply paradoxical in the way it did that: the theory itself, as it continued to be developed by Chomsky and his colleagues
of the generative camp, developed into an exceedingly esoteric discourse,
baroquely complex and deeply abstract, often interested more in the internal relationships between its terms, definitions, and hypotheses than in the
strings of interpretation that were supposed to anchor the whole theoretical
machinery to the plane of observation. With time, even the judgements lost
their importance. (Dor 2015: 8)

The “esoteric and baroque” character of generative grammar scientific discourse notwithstanding, the idea of syntactic generativity itself, Dor believes, should not be dismissed entirely. Chomsky, Dor says, “was actually
right in his insistence on the autonomy of syntax from general, individual
cognition – but for the wrong reason: syntactic complexity is not a matter of
individual cognition; it is socially constructed, prescriptive, and specifically suited
for the instruction of imagination” (Dor 2015: 15; italics added).
But what exactly is meant by socially constructed syntactic complexity? In
Dor’s view, socially constructed scientific facts relating to syntactic complexity (and syntactic generativity) can be characterized relative to scientific
theory understood as a spatial network of terms. Dor quotes Carl Hempel, a
philosopher of science, as saying that
[a] scientific theory might therefore be likened to a complex spatial network.
Its terms are represented by the knots, while the threads connecting the latter correspond, in part, to the definitions and, in part, to the fundamental
and derivative hypotheses included in the theory. The whole system f loats,
as it were, above the plane of observation and is anchored to it by the rules
of interpretation. These might be viewed as strings which are not part of
the network but link certain points of the latter with specific places in the
plane of observation. By virtue of these interpretive connections, the network can function as a scientific theory: from certain observational data,
we may ascend, via an interpretive string, to some point in the theoretical
network, thence proceed, via definitions and hypotheses, to other points,
from which another interpretive string permits a descent to the plane of
observation. (Hempel 1952: 36; in Dor 2015: 4)
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In this paper we go a step further and enquire about the very conception of the “spatial network” and of the network’s “f loating” nature. Specifically, we will claim that the Hempelian “derivative hypotheses included in
the theory” do not “f loat (in the air),” but actually are part of the External
Symbolic System in the sense of Merlin Donald (1991, 2001), which, we claim,
is part of semiosphere itself. All theorizing, including the theorizing about
the linguistic sign, is of this nature, and in order for a linguist to participate
in the exchange of ideas about the “derivative hypotheses” concerning the
linguistic sign, s/he must be able to access this symbolic system.
The general layout of the paper is as follows. In Section 2 we will make an
attempt to “locate” both Chomsky’s “classic” generativist model of grammar
and Langacker’s cognitive-functionalist theory in the signifier-signified relation area of the linguistic sign. In Section 3 we discuss Ronald Langacker’s
linguistic sign-based latest model of grammar, which we will call for the
purpose of this paper Cognitive Grammar Structure and Function model: CGSF.
Section 4 presents Daniel Dor’s theory of language, which while being firmly
based on the Saussurean linguistic sign conception, goes beyond (as cognitive
models do, albeit in a different way) the strict confines of the signifier-signified relationship. Finally, Section 5 is devoted to what “lies beyond these
confines.” The answer we would like to give is this: beyond the linguistic sign
lies the External Symbolic System – a subsystem of semiosphere, a symbolic
network structure. Specifically, we claim that the ESS system, proposed by
Merlin Donald, contains the “derivative hypotheses” about the signifier-signified relationship as defined by the network of “interpretive connections”
pertaining to this relationship.

2. Linguistic theories and the linguistic sign
In order to see how the linguistic sign’s signifier-signified relationship can
help us to qualify a theory of grammar as being either formalist (generative) or functionalist, let us juxtapose Noam Chomsky’s generative model
of grammar with Ronald Langacker’s theory of grammar. In doing so, we
must first establish what we mean by grammar. For Chomsky, (generative)
grammar is “a system of rules that in some explicit and well-defined way
assigns structural descriptions to sentences. […] [E]very speaker of a language has mastered and internalized a generative grammar that expresses
his knowledge of his language” (Chomsky 1965: 8).
In particular, as defined by Robert Radford, in the context of language
acquisition by the child, grammar is
(i)

a set of syntactic rules which specify how sentences are built up out of
phrases, and phrases out of words;
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(ii) a set of morphological rules which specify how words are built up out of
morphemes (i.e. grammatical units smaller than the word);
(iii) a set of phonological rules which specify how words, phrases, and sentences are pronounced;
(iv) a set of semantic rules which specify how words, phrases, and sentences
are interpreted (i.e. what their meaning is). (Radford 1988: 18-19)
If so, Chomsky’s model of grammar as defined above – the so so-called Standard Theory (ST) – can be presented as in Figure 1.3
Figure 1.
Noam Chomsky’s (1965)
Standard Theory
of grammar

A characteristic feature of ST is its modularity. The module that generates
sentences is syntax, consisting of (recursive) phrase structure rules that “rewrite” linguistic units (phrasal categories and sentences), deep structure, transformations, and surface structure. It is a syntax-centred model, while the other
two modules, semantic and phonological, are merely interpretive. The semantic
module interprets deep structure, while the phonological module interprets
surface structure. The lexicon contains words, which are introduced into phrase
markers (syntactic “trees”) by means of lexical insertion rules, so that the sentence’s deep structure is produced. Deep-structure markers are transformed
into surface-structure markers and then surface structure is interpreted by
the phonological module. The phonological module contains phonological rules
that derive phonetic manifestation from phonological representation.
If generative grammar and all its subsequent versions assign a progressively more central role to syntax – see, for example, Noam Chomsky’s (1981) Government and Binding Theory and his Minimalist Program
(Chomsky 1995) – the model proposed by Ronald Langacker is, in the main,
“semantically-oriented.”
Commenting on the role of semantics in grammar, Anna Wierzbicka,
in her study under the telling title The Semantics of Grammar, makes the following remark:
3 As a starting point for any discussion on the nature of grammar, it is convenient to adopt
Noam Chomsky’s distinction between (i) grammar as a knowledge of a set of rules of language
(competence), (ii) a particular model of this knowledge, i.e. a grammar of (i), (iii) pedagogical
grammar (handbook of (English, Polish, French, etc.)) and (iv) universal grammar (UG). In this
paper we are interested in the nature of (ii), i.e. in the model of our knowledge of language and,
contra Chomsky, how this knowledge is used in an actual speech situation.
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The basic idea behind the notion of “grammatical semantics” is this. Every
grammatical construction encodes a certain meaning, which can be revealed and rigorously stated, so that the meanings of different constructions can be compared in a precise and illuminating fashion […].
Grammar is not semantically arbitrary. On the contrary, grammatical
distinctions are motivated (in the synchronic sense) by semantic distinctions; every grammatical construction is a vehicle of a certain semantic
structure; and this is its raison d’être, and the criterion determining its range
of use. (Wierzbicka 1988: 3)

A few pages later, we read:
Meaning is conveyed by grammatical constructions as much as by words,
and is conveyed jointly by all levels of linguistic structure. There is no such
thing as “grammatical meaning” or “lexical meaning.” There are only lexical
and grammatical means of conveying meaning – and even here no sharp
line can be drawn between the two. (Wierzbicka 1988: 8)

This signified-oriented, semantic view of grammar, in which “meaning is
conveyed jointly by all levels of linguistic structure,” is manifestly evident
in Ronald Langacker’s model of Cognitive Grammar.
In Cognitive Grammar, both linguistic units and morphological or syntactic patterns are bipolar: they consist of the phonological pole (p), which corresponds to Saussure’s signifiant (signifier) and the semantic pole (S), which
corresponds to Saussure’s signifié (signified).4 The relationships between the
semantic and phonological poles include composition (c), integration (i), and
symbolization (s) – in want of a better term, the C-I-S relationship. Consider
for instance the expression jar lid. At the semantic pole, JAR and LID are
linked through integration, as are jar and lid at the phonological pole. JAR
LID is linked to both JAR and LID through composition at the semantic pole,
as is jar lid to jar and lid at the phonological pole. Symbolization, in turn,
obtains between the two poles, i.e. between JAR and jar, LID and lid, as well
as JAR LID and jar lid.
It should be stressed that the C-I-S relationship obtains not only in compounds like jar lid but also holds in the case of larger syntactic units like
4 John Taylor comments on the “Saussurean roots” of Cognitive Grammar as follows (Taylor 2002:
39): “Cognitive Grammar is driven by a view of language that arguably does have much in common
with certain aspects of Saussure’s thought. I refer to Saussure’s insistence that the basic object of
linguistic inquiry is the linguistic sign, and his characterization of a language as a system of signs.”
Then he quotes Langacker: “Language is symbolic in nature. It makes available to the speaker – for
either personal or communicative use – an open-ended set of linguistic signs or expressions, each
of which associates a semantic representation of some kind with a phonological representation.
I therefore embrace the spirit of classic Saussurean diagrams […], with the understanding that
explicit, substantive characterization is required for the elements they depict” (Langacker 1987:
11; in Taylor 2002: 39).
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phrases and sentences. In fact, Cognitive Grammar and, indeed, all cognitivist models of language assume that linguistic units form a continuum.
Langacker says:
If we wish to make a distinction, we can do no better than follow the tradition of drawing the line at the level of the word. Morphology is then described by schematic assemblies (like N+less) whose instantiations are no
larger than words, and syntax by assemblies (like N1+less N2) with multiword
instantiations. Even so the boundary is fuzzy, if only due to expressions
(such as compounds) that are intermediate between single words and multiword sequences. (Langacker 2008: 24)

Let us add that the continuum of linguistic units functions within semantic-conceptual structure. This is so because, as Langacker notes, in contrast to the generativist view of grammar, in the cognitivist approach,
grammar is meaningful. [...] For one thing, the elements of grammar – like
vocabulary items – have meanings in their own right. Additionally, grammar allows us to construct and symbolize the more elaborate meanings of
complex expressions (like phrases, clauses, and sentences). It is thus an
essential aspect of the conceptual apparatus through which we apprehend
and engage the world. And instead of being a distinct and self-contained
cognitive system, grammar is not only an integral part of cognition but also
a key to understanding it. (Langacker 2008: 3-4)

Now, if “the elements of grammar […] have meanings in their own right,”
then the question arises as to where exactly the signifier-signified boundary
is to be placed – in the middle of the sign (as all depictions of the Saussurean
sign found in the linguistic literature indicate) or perhaps, as we wish to
claim, one should speak of the signifier “f loating” in the ocean of the signified, as shown in Figure 2?

Figure 2.
The signifier
“f loating” in
the signified
expanse

The idea of the signifier “f loating” in the “expanse of the signified” appears to lie at the heart of the latest model of Langacker’s Cognitive Grammar,
the CGSF model, which, while looking at the linguistic sign from “inside-out,”
rejects the function-structure division. We turn to this model directly below.
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3. Structure and function in Cognitive Grammar
Ronald Langacker describes the structure-function relations holding in language as follows: 5 “Structure is often identified with grammar, and function
with meaning. Or structure with lexicon, morphology, syntax, and phonology, and function with things like semantics, pragmatics and discourse
functions. This is really a kind of disguised metaphor. It’s a manifestation of
the substance/activity distinction which I think is ultimately wrong” (Langacker 2016: 16). The substance-activity distinction is “wrong” because “the
‘formal’ elements are substantive only metaphorically [and because] [p]honological, lexical, and grammatical structures consist in patterns of processing activity, just as meanings do” (Langacker 2016: 17). Since, as Langacker
observes, “a structure of any size consists in organized activity,” where the
structure-function relation is “really just a matter of perspective” (2016: 17),
it is precisely the organization of this activity that ensures some measure
of stability. The author comments: “A pattern of activity can be stable in the
sense of being ‘entrenched’ and able to recur: an established processing routine
(a unit, in CG terms) [which] to some extent […] decomposes into subpatterns
– parts within the whole” (Langacker 2017: 17).
The subpatterns in question, “connected in various ways [by] association, temporal sequencing, partial overlap” (Langacker 2016: 17), give rise to
the structure’s configuration. In order to describe structures at all levels of
conceptual organization, we “are implicitly describing [their] functions: we
are describing lower-level structures, and we’re describing how they map
onto aspects of higher-level structures, and this amounts to characterizing
the functions” (Langacker 2016: 17).
But what does Langacker mean by “structure”? For the linguist, structure is a configuration in which the elements from which it is composed are
linked to each other by means of the following three types of connections
(Langacker 2016: 20):
(i) overlap in the activity comprising the connected elements;
(ii) association, such that one structure tends to activate another;
(iii) operations (e.g. comparison, categorization, assessment of relative position in some field),
where the same elements can be connected in many different ways, yielding
different structures that can be further augmented by other elements and/
or connections. Connection creates a new higher-order structure, in which
5 All quotations and figures from Langacker (2016), presented in Section 2, have also been cited
in Kardela (2019a).
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(i)

the higher-level entity has emergent properties, minimally including
the nature of the connections and any adjustments the component elements undergo;
(ii) a component of a higher-level entity may participate individually in
further connections;
(iii) a higher level entity (being a structure in its own right) can also participate as a whole in further connections. This is so when the connections
depend on emergent properties;
(iv) when this happens at successive levels, the result is hierarchy.
(Langacker 2016: 21)
When the potential of a higher-order entity created by connected elements to function in some other higher-level structure is realized, we can
speak of a grouping, in which “the elements are grouped into what counts as
one entity for this higher-level purpose” (Langacker 2016: 23). The process of
grouping is shown in Figure 3.
Figure 3.
Grouping according to Langacker (2016:
23, Figure 11).
© Maria CurieSkłodowska
University
Press; published
with permission

Functions, Langacker notes, “require structures for their implementation,” which are “a vast assembly of semantic and phonological structures
connected by relations of symbolization, categorization, and composition”
(2016: 25). For Langacker, the structure-function is “a shorthand for symbolic
structure/function vs. semantic structure/function” (2016: 27), where the
semantic pole of an assembly (i.e. its semantic structure/function) is part of
symbolic structure/function. If so, an assembly of semantic and phonological
structures such as stem-affix configurations can be seen in a different light.
Consider, for instance, three [er]-derivatives: the [er]-agentive derivative worker, the [er]-instrumental form tranquilizer and the [er]-purpose locative form container. We can distinguish between the three [er]-suffixes by
appealing to the notion of system, defined by Langacker (2016: 28) as “a set
of elements that fulfill a certain function […].” This set of elements, called
by him exponents or members of the system, are mutually exclusive; they are,
as Langacker puts it, “in opposition to one another in neural terms [and
being] connected by inhibitory (rather than excitatory) links.” Drawing on
Saussure’s practice of defining a sign in negative terms, the exponents of a
system, Langacker notes, “are partially defined by what they are not – their
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place in a system of opposition. [Thus] in the system [i]–[a]–[u], [i] is partly
defined by not being [a] or [u]” (2016: 28). This means that, seen in Cognitive
Grammar terms, exponents of a system such as the agentive, instrumental
and purpose locative [er]-suffixes should be treated as “contrasting instantiations” of the more general [er]-suffix schema. The function/schema-related
categorizing relationship between the three senses of the English [er]-suffix
can be presented as in Figure 4 ([er]-AG = worker; [er]-INS = tranquilizer; [er]LOC = container; see also Kardela (2019a) for discussion).
Figure 4.
The function/
schema-related
categorizing
relationship
(based on Langacker 2016: 29,
Figure 20). ©
Maria CurieSkłodowska
University
Press; published
with permission

Note now that in light of the C-I-S relationship, the grouping process
(Figure 3) and the function/schema relationship (Figure 4), the traditional
representation of the Saussurean sign as divided into two-halves should be
revised and perhaps replaced by a graph of the sort given in Figure 2. This
brings us to Daniel Dor’s theory of language.

4. Daniel Dor’s conception of language as a social
communication technology
According to Dor, language is
a property of the community, of the social network, the product of a collective process of invention and development. It resides between speakers,
not in them, at the level of organization and complexity that transcends
the individual mind – and cannot be reduced to it. The place to look at for
the essence of language is not the mind-brain. It is social life. [...] [I]t is
essentially a communication technology… [It] has to be ontologically classified together with the other communication technologies humans have
invented, such as the book, fax, telephone, computer games, and Facebook
– not together with social institution (such as government or the family), or
cognitive capacities (such as vision or rationality). (Dor 2015: 1)

This conception of language as a social communication technology goes
back to Ferdinand de Saussure’s view, according to which language is
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the social side of speech, outside the individual who can never create nor
modify it by himself; it exists only by virtue of a sort of contract signed by
the members of a community. Moreover, the individual must always serve
an apprenticeship in order to learn the functioning of language; a child
assimilates it only gradually. […] It is a system of signs in which the only
essential thing is the union of meanings and sound-images, and in which
both parts of the sign are psychological. (Saussure 1986 [1916]: 14-15)

Language “is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, etc. But it is the most important of all these
systems” (Saussure 1986 [1916]: 16).
The importance of the linguistic system as a linguistic technology is to
provide an instruction of bridging experiential gaps between the users of
that technology. Language is “a scaffold for experiential imagination” (Dor
2015: 25), an “instruction of imagination” that allows one to share (to an extent) and even to inf luence the experience of others, declares Dor.
Linguistic technology consists of the so called symbolic landscape and
communication protocol, the two basic components which “allow speakers
to channel coded instructions for imagination [...] into their interlocutors’
minds” (Dor 2015: 25). That instruction, Dor says, should not be identified
with experience, because linguistic technology does not convey experience in
the sense of the speaker communicating: “this is my experience”; rather, it
says: “my experience is of this type – try to imagine” (2015: 25). In this kind
of “instructive communication,” the point is not for the hearer to directly
share the experience of the speaker; it is rather to make sure that the hearer
is able – based on utterances in a given code – to “create an independent
experience [...] within his or her own experiential world – in isolation from
the experiential world of the speaker” (2015: 25).
This independent experience arises in the hearer as a result of two kinds
of communication: linguistic communication and experiential communication,
i.e. non-verbal communication of our emotions (frowning for disapproval,
a raised voice for irritation, a clenched fist for anger, etc.). Dor describes the
relationship between these two kinds of communication as follows:
There is [...] a wide variety of inner experiences that are very difficult to show
– and are thus experientially incommunicable. To be sure, experiential communication is exquisitely suitable for the communication of emotions, especially social emotions – in humans and other animals. Beyond the emotional level, however, there is much that remains un-showable. The fact
that I am worried, for example, may show itself on my face, but nothing
in my perceptible behavior can tell you why – unless what I am worried
about is present for perception in the here-and-now of the communication
event. If I am worried about something that happens elsewhere, or some-
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thing that is about to happen in the future, the object of my concern will
remain a secret as long as we do not use language. All of us live through
a never-ending experiential dynamic in which we perceive, organize, and
evaluate our perceptions, compare what we perceive with everything we
have experienced before, try to understand what the new bits of knowledge
mean, think about the implications of what we understand, try to figure out
how to react, what to do, and then plan the action... The essence of language,
then, lies in the fact that it allows for the communication of exactly these
types of experiences. The instructive strategy makes them communicable.
[...] Language works best where experiential communication is hopeless,
and is quite useless where experiential communication is most effective
and efficient. (Dor 2015: 29)6

Both linguistic and experiential communication is intentional, the difference between them being that if linguistic communication is an instruction
for our imagination, experiential communication is presentational or re-presentational. Dor points out that a great majority of cognitive systems used
by humans (and animals) are presentational (a smile, a hug, a threatening
posture, etc.). This kind of communication takes place “here and now”; it is
visible in the sender’s behaviour and becomes part of the receiver’s experience without delay. In re-presentational systems (maps, drawings, paintings,
musical recordings, photographs, films), experience is “frozen in time” or
“delivered from the here-and-now of the communicator’s experience into
the here-and-now of the receiver” (Dor 2015: 24). Re-presentational systems
“transfer (drag, if you will) the experiential intent of the communicator, across
space and time, into the experiential world of the receiver” (Dor 2015: 24).
They are iconic systems: their products acquire meaning through similarity
to their presentational counterparts, the corresponding direct experiences that
they represent.7
6 An example of ineffective experiential communication is the verbal instruction on how to tie
a necktie (http://www.krawaty.cba.pl/instrukcja.html, accessed 28 Aug, 2017; cf. also Dor (2015:
30) on how to tie a figure-of-eight, following Aitchison (1996)): “Hold the longer end of the tie in
your right hand. Make sure that the other, “left” end is at the level of your navel. Cross your hands,
the right one on top. Hold both ends with your right hand; pass your left hand below. Now change
the hands so that your left hand holds the longer end. Hold both ends with your right hand and
move it away from you just a little. Pass your left hand below your right, winding the tie around
its shorter end. Bring together the index and the ring finger of your right hand, so that you can
easily slip the longer end. Move your right hand away from your body and pull the tie between
your chin and your right hand. Make it somewhat loose so that there is room to pass the thick end.
Tuck in the thick end with your left hand, controlling it with your right hand so that the whole
does not come untied. Pull the tie with your left hand to the very end. Remove the slack by pulling
the narrower end down. Adjust the knot by pulling it to your neck.
There is, I believe, no denying that a practical instruction (a series of drawings or a video clip)
would be much more effective than the verbal description here.”
7 If, then, a snarling dog is a presentational message of the direct experience of (the dog’s) anger,
a picture of a snarling dog is a re-presentational (iconic) form of conveying experience.
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Language, says Dor, is “radically different” from systems of this kind:
the strategy involved here is that of instructive communication. Language is
an instruction for imagination in the sense that the speaker usually does
not attempt to convey their experience directly (through presentation), nor
indirectly (through re-presentation). Rather, the speaker (Dor’s term: the
communicator) “provides the receiver with a code, a plan, a skeletal list of
the basic coordinates of the experience, which the receiver is then expected
to use as a scaffold for experiential imagination. Following the code, the receiver
raises past experiences from memory, and then reconstructs and recombines
them to produce a novel, imagined experience (Dor 2015: 24–25).
A fundamental role in instructive communication is played by the linguistic sign, a discrete instructor of imagination with its triad of (i) the signified
(signifié) and the signifier (signifiant), (ii) the neighbourhood of the signified, and
(iii) the experiential cluster (Dor 2015: 44). The relationships between them are
diagrammed in Figure 5.
Figure 5.
Experiential
mutual-identification for
language (based
on Figure 3.1 in
Dor 2015: 45);
© Oxford University Press,
reproduced with
permission of the
Licensor through
PLSclear

Figure 5 shows what Dor terms experiential mutual-identification for language. In communication, experiential mutual-identification gives rise to the
symbolic landscape, “the mutually identified model of the world that allows
for the instruction for imagination” (Dor 2015: 34). The symbolic landscape
consists of all the signifieds, where each of them “(i) points at a mutually
identified cluster of experiences; (ii) is connected to other signifieds on the
landscape by a web of semantic relations; (iii) is marked by a signifier” (Dor
2015: 34).
The symbolic landscape plays the crucial role in understanding and communication because each attempt to arrive at mutual experiential-identification does not only point to a new cluster of experiences but also relies on
a reconfiguration of previously negotiated cognitive content that in one way
or another links with the new sign.
The other component of language as a communication technology is
the communication protocol. Because we experience the world around us in
a variety of ways, we must, in constructing a common model of that world,
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establish norms that underlie the use of the language technology, so that the
listener can interpret the instructions from the speaker according to the
latter’s intentions. The communication protocol
includes everything that pragmatics, sociolinguistics, anthropological
linguistics, discourse analysis, and conversational analysis have taught
us about the actual process of linguistic communication. At its core [...]
the communication protocol includes a practical guideline for the actual
production and comprehension of utterances – a set of ordered procedures which lead the speaker, step by step, through the process of experience-to-speech translation, and allows the listener to follow the same
route backward, from speech to experiential interpretation. (Dor 2015: 49)

The protocol is a set of conventions that regulate linguistic behaviour in that
they
impose collective demands on individual speakers to behave in ways that
very often contrast in their own communicative inclinations. This is why
speakers have judgments to share with linguists: when a speaker follows all
the norms of the language to the letter, the end product (the actual fragment
of speech) is judged by the other members of the community as grammatical
(or otherwise well-formed). (Dor 2015: 48)

When they engage in grammaticality judgments, the author continues,
the members of a linguistic community are not actually interested in the
fragment of speech itself. They ask themselves whether the speaker has followed the linguistic norm established by their community. They do not ask:
“is this sentence grammatical?” They ask: “does the speaker obey our rule?”
This is why, as the entire sociolinguistic literature shows, grammaticality judgments are always identity judgements. Eliciting grammaticality
judgements from native speakers is always a political act, and grammaticality judgments are always methodologically complex, variable, and vague.
(Dor 2015: 48)8

In Dor’s understanding, what underlies instructive communication is
the process of conversion of one type of inputs into another type of outputs.
8 One would think that prescriptivism, in the sense of strict adherence to the norms established
by a linguistic community, has disappeared with the emergence of contemporary linguistic theory
focused on discovering and describing “deeper phenomena.” This, however, is not the case: “We
linguists [...] have become so used to the distinction between descriptivism and prescriptivism that
we no longer see that the object of linguistics as a descriptive science is itself a system of prescription. [As linguists trying to elicit grammaticality judgments] [w]e often say to our native speakers:
‘forget what they taught you at school about the way the language should be spoken; just tell us
how this sentence sounds to you’. We think we are going beyond the norms, touching something
much deeper. Actually, we are telling our native speakers: ‘forget about the norms you have only
heard about; pay attention only to those you have already internalized’” (Dor 2015: 49).
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In the case of a telephone conversation, for example, sound waves are converted inside the device into electrical signals and are then, in the receiver,
re-converted into sound waves. The telephone thus performs a single conversion act “on each side of the communication event” (Dor 2015: 50). This
is what happens in all instances of presentational communication: there is
conversion of individual experience to “perceptible” behaviour. Similarly, a
single conversion act takes place in re-presentational communication, as in
admiring a painting, when visual percept, initially only experienced by the
painter, is transformed into another type of visual percept (on the canvas)
and is internalized by the viewers.
In language, conversion is of a very dif ferent kind. It is usually believed, claims Dor, that language performs two conversions rather than one.
In contrast to presentational and re-presentational systems, the intention
with which a given utterance is produced is not directly transformed into
perceptible behaviour but first into formal structure (words, morphemes, constructions), and only then into the stream of speech (which is perceptible
behaviour). This is what happens in the speaker, but the same goes for the
listener: what is perceived (the stream of speech) is first converted into formal
structure, i.e. words along with the formal relations between them, which
is then converted anew into interpretation.
But this traditional view must, in Dor’s opinion, be seriously revised.
For him, the use of language involves not two but three conversions. The first
stage is a “meaning-to-meaning” type of conversion (not “meaning-to-formal
structure”). It involves a conversion of the communicative intent into a message, of experiential and private meaning into the symbolic landscape, the
instruction for imagination. The second conversion is that of the message
(symbolic landscape) to utterance, that is, formal linguistic structures: words,
constructions, and relationships between them (in short, the signifying elements). Finally, the third conversion is that of the utterance into perceptible
linguistic behaviour, i.e., the stream of speech. When all these three types of
conversion take place, then the process of instructive communication should
be judged to be successful. “An instance of imagination-instruction is successful to the extent that the listener constructs an imagined experience that
is similar to the speaker’s intent,” declares Dor (2015: 53). But what happens if
this three-stage process of conversion is unsuccessful? The answer is simple:
in such a case the instruction for imagination is unsuccessful.
Instructive success involves four kinds of parameters: physical, cognitive,
linguistic, and two experiential parameters (Dor 2015: 54-55). As far as the
physical parameter is concerned, it is obvious that the process will fail if the
physical conditions are inappropriate; for example, its efficiency is reduced
in noise. The cognitive parameter defines the interlocutors’ ability to find, retrieve, and process information, the capacity of their memories, the ability to
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draw conclusions, etc. The linguistic parameter is more complex: it pertains
to the interlocutors’ level of proficiency, which includes competence as one of
its basic components (the “knowledge of normative rules and regulations of
the protocol and the symbolic landscape” (Dor 2015: 54)). Generally speaking,
the greater the linguistic proficiency of the speakers, the more efficient the
instructive protocol and the greater the chances for communication. We are
left now with two important experiential parameters:
(i) Instructive success is inversely correlated with the width of the overall
gap between speaker and listener. Other things being equal, the closer
the experiential worlds of the interlocutors are to each other, the more
successfully they will communicate.
(ii) Instructive success is inversely correlated with the width of the internal
gap, within each speaker, between the realm of experience and the realm
of language. Other things being equal, higher levels of compatibility
between the interlocutors’ experiential worlds and the language variations that they use will provide for higher levels of instructive success.
(Dor 2015: 55)
Let us note that these parameters are responsible for successful instruction – because the real question is not why and how miscommunication
happens but how it is possible for communication to work if language as
“a bridge over the experiential gaps between speakers” is “inherently very
shaky” and “breaks down very easily” (Dor 2015: 59). Errors, ungrammatical
constructions, and misused words are handled through repair, an effort on
the part of speakers to stop this fragile construction from collapsing.9
Let us take stock. For Dor,
(i) Experience is individual, private.
(ii) Language technology provides instruction on how to bridge experiential
gaps between speakers, as well as inf luencing the experience of others.
(iii) What underlies communication is the process of mutual-identification
9 Unfortunately, the role of repair in linguistic communication has been virtually neglected in
general linguistic inquiry. Language has always been treated as a perfect design or, in Chomsky’s
terminology, as an organ for achieving “the best results.” General linguistics, Dor says, has always
been concerned with “the fully grammatical sentence, the totally understood utterance, the perfectly combined constituents, the most adequate interpretation. Everything that goes wrong is
delegated to psycholinguistics, to be explained as a matter of cognitive processing – an altogether
different thing. To be sure, processing mistakes have been used in the literature as linguistic evidence […], but the logic of inquiry here still follows the above presupposition: we can learn about
language as an optimal system from instances where other causal elements prevent the speaker
from achieving perfect execution. In this sense, general linguistics has never really detached itself
from the prescriptive tradition within which it was born: the prescriptive discourse has simply
camouf laged itself in the colors of ‘legitimate scientific idealizations’” (Dor 2015: 56-57).
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for language, with the emerging symbolic landscape, a model of the world
negotiated by speakers as instruction of imagination.
(iv) Based on the symbolic landscape and the knowledge of the communication protocol (conventionalized pragmatic and sociolinguistic norms), the
speaker moves from experience to the speech event, while the listener
moves in the opposite direction: from the speech event to interpretation.
(v) At the foundation of linguistic communication lies a three-stage conversion
process that includes:
Stage I: private, experiential meaningàsymbolic landscape (message);
Stage II: symbolic landscapeàformal structure of the utterance (words,
constructions, and relations between them);
Stage III: utteranceàthe stream of speech.
(vi) In making grammaticality judgements, language users ask: “Does
the speaker follow the rules/norms?”, rather than “Is the sentence
grammatical?”
In view of the above, the role of the linguistic sign as a “medium” (our
term) for a “mutually identified cluster of experiences” — recall that the
symbolic landscape consists of signifieds and is connected to other signifieds by a web of semantic relations and is marked by a signifier — can be
diagrammatically presented as in Figure 6.

Figure 6. Linguistic technology, experience
and the linguistic sign

Figure 6 represents the positioning of the linguistic sign, composed of
the signified (the symbolic landscape) and the signifier, with regard to experience (cf. Figure 5), i.e. to the entire body of general knowledge of the world,
cultural knowledge, language-entrenched values, and mental experience
of emotions, in short – to the realm of encyclopedic knowledge. Says Dor:
The context within which word meanings should be understood is social. […]
[T]he lexicon is the symbolic landscape – the storage that was collectively
mutually identified; the encyclopedia includes everything that emerges in
private experience. What this means […] is that the distinction between
the lexicon and the encyclopedia not only exists – it is a necessary func-
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tional property of language as a social technology. […] In this sense, […] my
theory sides fairly and squarely with the generative position, re-framed in
one crucial sense: the lexicon-encyclopedia distinction does not ref lect the
autonomy of language from general cognition – but not because it is a cognitive capacity of a different kind, but because it is not a cognitive capacity
at all. It ref lects the autonomy of language, as a socially constructed tool,
from the private experiences of its speakers. (Dor 2015: 62)

Clearly, Dor’s claim about social context-determined word meanings
set apart from (private) mental experience and (thus) his insistence on the
preservation of the lexicon-encyclopedia distinction stand in opposition to
the Cognitive Grammar treatment of meaning. Thus, while endorsing the
structure/function approach to meaning (which appears to give support to
our conception of the linguistic sign as shown in Figure 2), Langacker makes
the following comment:
You can’t isolate a linguistic meaning. It draws upon other conceptions that
are often more fundamental or broader in nature. There is a substrate, a
supporting substrate of an indefinite extent, and that is all part of an expression’s meaning because the more focused meaning couldn’t be arrived
at without it. There is no particular dividing line.
And also, meanings are not contained in words or sentences, but they
are mentally constructed by the interlocutors – the speaker and the hearer
– based on all available conceptual resources. That includes the context. And
all of that is part of the conceptual substrate. An expression and its acceptability – whether it is well-formed or ill-formed, grammatical or ungrammatical – depends on the situation described and how we construe it, with
all of these factors coming into play. That is why grammaticality judgements
never really work, because the notion of grammaticality, as conceived in
generative grammar, presupposes that meanings are self-contained, but
they are not. (Langacker 2017: 28-29)

It is clear that Dor’s and Langacker’s approaches to meaning, emerging
from the above quotations, treat the nature of the linguistic sign differently.
For Dor, the linguistic sign, and especially the signified, is a medium for, or a
“pointer” of, a “mutually identified cluster of (mental) experiences”. For Langacker, it is mental experience (world knowledge, beliefs, values, emotional
content of experience, etc.) that is brought to bear on an expression’s meaning
residing in the sign. We thus have two different views on the (Saussurean)
linguistic sign: the sign seen as a medium, as a pointer, and the sign as a “non
-isolable, contextually determined basis” for the meaning of linguistic units.
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Now, in order for such a statement to be made (irrespective of its validity),
we have to appeal once again to Carl Hempel’s vision of a scientific theory as a
complex spatial network which includes derivative hypotheses in the theory
(see Section 1). This spatial network, we would like to claim now, can assume
the form of the External Symbolic System–ESS in the sense of Donald (1991,
2001), which, we hold, is part of the Semiosphere.

5. Scientific theory, ESS and Semiosphere
In his Origins of Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition (1991)
and A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness (2001), Merlin Donald develops a theory of human cognitive evolution, according to which humanity has undergone three major cognitive transitions, each of which has
equipped the human mind with a new mode of representing reality via a
new form of culture. Donald distinguishes four types of culture: mimetic,
mythic, and theoretic. According to him, the cognitive transitions took place
(i) from episodic culture to mimetic culture, (ii) from mimetic to mythic culture, and (iii) from mythic to theoretical culture. Following Sonneson (2012),
who draws on Piaget (1945) and Donald (1991, 2001), we can describe the three
cognitive-cultural transitions of humankind in terms of the so-called sign
function (or semiotic function), i.e. “the ability to represent reality by means of
a signifier, which is distinct from the signified” (Sonneson 2012: 86).10
The first transition (from episodic to mimetic culture) is associated
with abilities such as the use of tools, miming and imitation. The second
transition brings about language and the symbolic qualities of the linguistic sign, whereby the signifier becomes distinct from the signified. At this
stage it becomes possible to create narratives or myths. Finally, the third
transition, which is associated with external storage memory, brings about
theoretic culture with its visuosymbolic invention (pictures), writing and
scientific inquiry.
Whereas episodic, mimetic and mythic types of culture were intimately
connected with the biological aspect of the development of human cognitive capacities, the theoretic culture is, according to Donald, a result of the
10 As noted by Sonneson, sign function was initially defined by Piaget (1945) as “a capacity acquired
by the child at an age of around 18 to 24 months, which enables him or her to imitate something
or somebody outside the direct presence of the model, to use language, make drawings, play
‘symbolically’, and have access to mental imagery and memory” (after Sonneson 2007: 93-4; also
mentioned in Kardela 2019b). It will be observed that the evolution of the cultural mind resembles the liberation of the child’s signifier from the thing represented by the signified. Both the
child’s signifier and a scientific theory attain a complete autonomy: the child’s signifier detaches
itself — via the symbolization and signification process – from the thing perceived by the child
and the theory proposed by a linguist-analyst starts living “its own life” in that the theory does not
only explain “hidden facts” but also creates new facts. (For a discussion of so-called Progressive
Research Programs, which create new theory-laden facts, see Lakatos 1978; also Kardela 1991.)
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technological, not biological development; it is associated with the creation
of new storage, information retrieval and processing possibilities. The manifestation of the theoretic culture is the so-called External Symbolic System
(ESS), a “collective memory”, which, according to Donald, underlies modern
scientific theorizing done by scientists-monads linked to the system. Lastly,
the ESS system itself is part of a larger picture: the cognitive-cultural complex of the human mind’s representational architecture linked to global electronic
information environment (Donald 1991: 359).
This entire cognitive-cultural complex of the human mind together with
the global electronic information – we wish to claim now – form a kind of
semiosphere, a symbolic network structure, initially introduced to culture
studies by Yuri Lotman (cf. Lotman 2005 [1984], 1990).11
Seen from this perspective, the conception of semiosphere incorporating Donald’s insights might be represented as in Figure 7.
Figure 7.
Semiosphere,
based on Donald’s (1991,
2001) theory of
human cognitive
evolution
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Figure 7 presents the idea of semiosphere that incorporates Donald’s
theory of human cognitive evolution involving the global representational
architecture of the hybrid human mind linked to the ESS network and global
electronic information environment. E stands for “episodic memory,” M symbolizes “mimetic memory” and L stands for the so-called “linguistic controller,” i.e. an integrating language system, which, according to Donald, constructs
narrative models, indispensable for the development of mythic memory (and
11 In his Universe of the Mind, Lotman makes the following remark: “Humanity, immersed in its
cultural space, always creates around itself an organized spatial sphere. This sphere includes both
ideas and semiotic models and people’s recreative activity, since the world which people artificially create (agricultural, architectural and technological) correlates with their semiotic models”
(Lotman 1990: 203; also quoted in Nöth 2015: 14).
Because, as Kotov and Kull note, following Lotman, “all semiotic systems are ‘immersed’ in a
semiotic space” and “can only function by interaction with that space,” a sign, they insist, “cannot
make sense except in the context of other signs” (Kotov & Kull 2011: 180). If so, the import of this
observation for the argument developed in this paper should be obvious: each theoretical term
appearing in any scientific discourse concerning the linguistic sign makes sense only in relation
to other terms appearing in this discourse and can only be analysed in this discourse.
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culture). P (“pictorial path”) and I (“ideographic path”) yield, in the evolutionary development of mind and culture, the so-called visuosymbolic (V/S)
codes, i.e. interpretive strategies for processing visual images. An important
element of the development of the linguistic system falls to the formation
of the phonological (PH) path, which has led to the development of the external memory field (EXMF) – an external working memory, indispensable for
processing and refining visual symbols. The invention of the alphabet, the
development of traditional media such as lectures, textbooks and scientific
papers, all this has led to the development of both the EXMF and ESS networks. Coupled with the development of the global electronic information
environment, ESS and EXMF have ultimately brought about the development
of semiosphere, or “a ‘thinking’ system that is able to: (1) transmit available
information; (2) to create new information that is not simply deducible according to a set of algorithms from already existing information, but which
is to some degree unpredictable; (3) to preserve and reproduce information,
that is, any semiotic system has its own memory” (Kotov & Kull 2011: 182).

6. In lieu of conclusion
The idea of language as a social communication technology represents, in
Dor’s own words,
a long tradition of thought – a tradition that was expelled from the linguistic sciences by the cognitive revolution, fifty years ago, and is now being
locally re-considered in certain quarters of the field: the human condition
is deeply social, and language is a social entity. It is a property of the community, of the social network, the product of a collective process of invention and development. It resides between speakers, not in them, at a level
of organization and complexity that transcends the individual mind – and
cannot be reduced to it. The place to look for the essence of language is not
the mind-brain. It is social life. (Dor 2015: 1)

With the concept of semiosphere at hand, we can replace now Dor’s
formulation “the place to look for the essence of language is social life” with
the dictum “the place to look for the essence of a linguistic theory is the social
life of science”. Indeed, the rationale for the metatheoretical basis of this reformulation can be found in the conception of scientific paradigm in the sense
of Kuhn: “a scientific achievement […], sufficiently unprecedented to attract
an enduring group of adherents away from competing modes of scientific
activity [while being] sufficiently open-ended to leave all sorts of problems
for the redefined group of practitioners to resolve” (Kuhn 1996 /1962/: 10). It is
precisely against the background of the “competing modes of scientific activity” that terms such as linguistic sign, signifier, signified, semiotic landscape, deep
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structure, transformations, figure-ground arrangement, external memory, function/
schema-related categorizing relationship, etc. can become subject to “competing
modes of scientific activity”. Being meaningful only within a semiosphere for
linguistic sign research, the above terms thus “transcend the individual mind”,
enabling a community of scientists – let us quote Hempel again – to “proceed, via definitions and hypotheses, to other points, from which another
interpretive string permits a descent to the plane of observation” (1952: 36).
Translated by Adam Głaz
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Streszczenie
Znak językowy od podszewki. O debacie między
formalistami a funkcjonalistami: Noamem
Chomskym, Ronaldem Langackerem i Danielem
Dorem
Artykuł omawia różne podejścia do Saussure’owskiej koncepcji znaku językowego, jakie reprezentują Noam Chomsky, Ronald Langacker i Daniel
Dor. Wybór tych nazwisk nie jest przypadkowy: można stwierdzić, iż –
zgodnie z proponowanym przez Fredericka Newmeyera podziałem teorii
językoznawczych na podejścia formalne (językoznawstwo generatywne)
i funkcjonalne, ci trzej autorzy wykorzystują różne aspekty relacji między
elementem znaczącym a znaczonym w opisach znaku językowego.
W składniocentrycznych modelach Noama Chomsky’ego, takich jak
teoria standardowa (Standard Theory) czy teoria rządu i wiązania (Government and Binding Theory), nacisk pada na obszar związany z elementem znaczącym, czyli formą językową. Według Chomsky’ego gramatyka (generatywna) jest systemem reguł, które tworzą struktury i przypisują je zdaniom.
Tak rozumianą gramatykę, twierdzi Chomsky, posiada każdy użytkownik
języka – jest ona wyrazem jego kompetencji językowej. Co ważne, teoria
standardowa kładzie nacisk na modularność języka, co oznacza, iż struktury gramatyczne generowane są przed moduł składniowy dzięki rekursywnym regułom rządzącym kategoriami, takimi jak jednostki frazowe
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i zdania. Moduł ten leży w centrum procesu generowania zdań, podczas gdy
dwa pozostałe moduły, semantyczny i fonologiczny, mają jedynie charakter
interpretacyjny. W późniejszych podejściach (teoria rządu i wiązania, program minimalistyczny) rola składni zwiększa się jeszcze bardziej.
W opozycji do tego podejścia stoi gramatyka kognitywna (Cognitive
Grammar) Ronalda Langackera, która w centrum uwagi stawia semantykę,
konceptualizację i znaczeniowy aspekt znaku językowego – ciąży tym samym w kierunku tego, co w ujęciu Saussure’a jest obszarem znaczonym.
W gramatyce kognitywnej uznaje się, że zarówno słowa, jak i wzorce morfologiczne i składniowe są dwubiegunowe – składają się z bieguna fonologicznego (który odpowiada Saussure’owskiemu elementowi znaczącemu, signifiant) i bieguna semantycznego (Saussure’owski element znaczony, signifié).
Zachodzi między nimi relacja symboliczna. Ponieważ mamy do czynienia
z kontinuum jednostek językowych w ramach struktury semantyczno-pojęciowej, gramatykę uznajemy za znaczący (nasemantyzowany) obszar języka, w odróżnieniu od interpretacyjnej koncepcji modułu semantycznego
w ujęciu Chomsky’ego. Notabene na semantyczny aspekt gramatyki zwraca
także uwagę Anna Wierzbicka, mówiąc, iż znaczenie mają nie tylko słowa,
lecz także wszelkie konstrukcje gramatyczne.
Gdzie zatem należałoby przeprowadzić granicę między obszarem znaczącym a znaczonym – czy przebiega ona między nimi, czyli „w środku”
znaku, jak przedstawia się to w ujęciu Saussure’owskim? A może, jak twierdzi
Autor, element znaczący zanurzony jest w tym, co znaczone? Tak właśnie
pochodzi się do znaku językowego w najnowszym modelu gramatyki kognitywnej, który Autor artykułu określa tu jako model strukturalno-funkcjonalny – odrzuca się w nim ścisły podział na strukturę i funkcję znaku,
uznając relację między nimi za zależną od przyjętej perspektywy. Opisując
różne struktury na wszystkich poziomach organizacji pojęciowej, de facto
opisujemy ich funkcje. Langacker traktuje zatem semantyczny biegun złożenia symbolicznego jako część jego struktury/funkcji symbolicznej.
Nieco inaczej patrzy na to zagadnienie Daniel Dor, który proponując
koncepcję języka jako społecznej technologii komunikowania się, twierdzi, iż
funkcjonuje on w obszarze między użytkownikami, a poziom jego złożoności
wychodzi poza pojedynczy umysł. Jest to de facto pogląd Saussure’a, wedle
którego język to społeczny wymiar mowy, istniejący poza pojedynczym użytkownikiem, ponieważ ten ostatni nie może go ani stworzyć, ani nim sterować
– konieczna jest swoista umowa między członkami danej społeczności. Znak
językowy, element języka jako społecznej technologii porozumiewania się, to
instrukcja dla wyobraźni, pozwalająca domknąć różnicę doświadczeniową
między użytkownikami języka. Nie jest ona tożsama z doświadczeniem, lecz
jest zachętą skierowaną do odbiorcy, by spróbował wyobrazić sobie doświadczenie określonego rodzaju, jakie przeżywa nadawca komunikatu. Jest to

39

40

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

pewien schemat, szkicowa lista podstawowych współrzędnych doświadczenia. Odbiorca może jej użyć jako mentalnego rusztowania, dzięki któremu
przywołuje z pamięci swoje własne doświadczenia i łączy je na nowe sposoby,
konstruując w ten sposób nowe, „wyobrażone” doświadczenie.
Oba podejścia, Dora i Langackera, wyraźnie nawiązują do elementu
znaczonego w Saussure’owskiej koncepcji znaku językowego. O ile jednak
dla Dora jest to „wskaźnik” wspólnie konstruowanej wiązki doświadczeń
mentalnych, o tyle według Langackera doświadczenie mentalne (wiedza
o świecie, przekonania, wartości, emocje itp.) wpływa na znaczenie wyrażenia kodowanego jako znak językowy. Model Dora wykracza przy tym
poza granice relacji między elementem znaczącym i znaczonym – pozostaje
jednak do określenia, jak daleko.
Aby skutecznie porównać omawiane w artykule teorie, konieczne jest
znalezienie przestrzeni pozwalającej na takie porównanie. Może nią być
teoria zewnętrznego systemu symbolicznego (External Symbolic System) Merlina Donalda. Donald przygląda się ewolucji poznawczo-kulturowej człowieka i wyróżnia w niej kilka etapów: kulturę epizodyczną, mimetyczną,
mityczną i teoretyczną. Wyłonienie się kultury teoretycznej (tzn. pozwalającej na konstruowanie teorii naukowych) jest sprzężone z powstaniem
umysłu ludzkiego jako kognitywno-kulturowego kompleksu, w skład którego wchodzi także globalna informacja w formie elektronicznej. Jest to
semiosfera, symboliczna sieć, którą (jako pojęcie) wprowadził do kulturoznawstwa Jurij Łotman – w jej ramach funkcjonuje hybrydowy umysł ludzki,
połączony właśnie z zewnętrznym systemem symbolicznym i elektroniczną,
globalną infosferą. Zgodnie z tym, co mówią Kaie Kotov i Kalevi Kull, jest
to „myślący” system semiotyczny zdolny do przekazywania informacji już
znanych, tworzenia nowych informacji oraz zachowywania ich (ponieważ
dysponuje własną pamięcią).
Autor twierdzi zatem, iż można zastąpić poszukiwanie istoty języka
w domenie życia społecznego, co proponuje Dor, poszukiwaniem istoty teorii
językoznawczych w społecznym życiu nauki – zmianę tę motywuje koncepcja paradygmatu naukowego Thomasa Kuhna. Zarówno na ideę znaku
językowego, jak i na pojęcia proponowane w teoriach Noama Chomsky’ego,
Ronalda Langackera i Daniela Dora, można zatem spojrzeć jako na współzawodniczące ze sobą aktywności naukowe. Są one częścią, jak ujął to Carl
Hempel, złożonej przestrzeni sieciowej, umożliwiającej stawianie różnych
hipotez, w ramach której poszczególne konstrukty teoretyczne przekraczają
granice pojedynczych umysłów.
Streszczenie przygotował Adam Głaz
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ABSTRACT

The present paper1 discusses a cognitive basis of English and Polish instances of counterfactuality in such phrases as oh, no, (not that again)/no nie, (znowu to samo), connected with contradiction,
typically expressed in terms of positive versus negative sentences, as well as cases presenting
contrary scenarios expressed as (a) dlaczego nie…? / (and) why not…?, which apart from the negative
component involve alternative frames of events. It is argued that such phraseology introduces
conceptualizations of events of a basically negative type which however activate a corresponding
positive state of affairs (Lewandowska-Tomaszczyk 1996). Both similarities as well as differences
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1. Introduction
The sense of counterfactuality, i.e., the quality of being contrary to external
facts, is connected with the linguistic term contradiction, which means that
two statements are not only different from each other but that, primarily,
they cannot be true at the same time. A cognitive theory of negation has
been proposed in Lewandowska-Tomaszczyk (1996) and the present study
develops it to incorporate the questions of counterfactuality and contrariety,
which includes acts of counterproposal positing. Counterfactual statements are
typically expressed in terms of positive versus negative sentences, e.g., A: It’s
raining versus B: It’s not raining, while contrary scenarios involve alternative
frames of events as in the dialogue A: I’m tired of this film. B: Why don’t we leave
then? / Are we leaving then? In the communicative practice then the negative
sentence in the former introduces conceptualizations of an explicit negation
type which on the one hand activates a positive state of affairs while on the
other it calls, implicitly, for the activation of the counterfactual worldview,
excluding the first, positive one. However, although the counterfactual scenario is activated, it is typically, though not always, as will be argued in the
present study, not included for incrementation in the further discourse.
The second case presents a set of contrary alternatives which as a consequence create a cluster of meanings in which a combination of a positive
and its negative state of affairs is equally vivid and fully comprehensible.2
It is claimed in this paper that phrases of the first type include such cases in
English and Polish as, e.g., oh, no, not (that) again / no nie (znowu to samo) (Lewandowska-Tomaszczyk 2004), while the second is represented by Polish and
English (a) dlaczego nie…? / (and) why not…? (Lewandowska-Tomaszczyk 2017).
The language materials consulted are derived from the National Corpus
of Polish (www.nkjp.pl) and the British National Corpus (BNC), translational
corpora (paralela, http://pelcra.clarin-pl.eu/) and current monitor media
corpora of Polish (monco.frazeo.pl) and English (monitorcorpus.com).3 Relevant corpus tools, particularly those generating concordances, were used to
identify full contexts and possible use of particular discourse constructions.
In the present paper a cognitive basis of these constructions will be discussed
to identify their role in the processes of counterfactuality and contrary (alternative) world creation and their discourse manifestation.

2 From the perspective of logic such an approach to alternative views diverges from a dichotomic
bivalent yes-no solutions towards trichotomic ( yes, no or undetermined) or even polytomic ( yes, no,
undetermined or something else). Details of such contrariety logic are put forward in Béziau (2012),
who presents it in terms of a contrariety hexagon.
3 For a thorough discussion of reference and parallel corpus data and tools and their applications
see Pęzik (2018).
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2. Mental spaces and discourse domains
The concept of mental spaces, first introduced by Gilles Fauconnier in his 1985
publication, refers to
constructs distinct from linguistic structures but built up in any discourse
according to guidelines provided by the linguistic expressions […] represented as structured, incrementable sets – that is, sets with elements (a,
b, c,...) and relations holding between them (R1ab, R2a, R3cbf,...), such that
new elements can be added to them and new relations established between
their elements. (Fauconnier 1985: 16)

Thus mental spaces are cognitive constructs which are built according to the
indications contained in the language used. Each of the linguistic elements
(lexical and structural) used in an utterance serves the function of building
some elements of a mental space, i.e., elements of a unit type (representing
sets of things and events which can move/be moved and grow, e.g., lamp, parade) as well as relations holding among them (e.g., over, in, with, bring into, get
out). The idea of mental spaces in this sense coincided to a large extent with a
similar construct proposed by Pieter Seuren in the same year (Seuren 1985).4
Seuren proposed, similarly to other cognitively-oriented scholars, that semantics is not synonymous with a truth-conditional specification of a proposition.
Instead, the author argues, semantics “must primarily define a proposition
in terms of what it does to any given discourse domain” (Seuren 1985: 27). In
other words, the meaning of a linguistic unit should be characterized first
of all in terms of changes it brings about to a given discourse domain. In fact it
is the speaker herself/himself that constructs a particular discourse domain,
in other words s/he builds up “a picture of a partial world” represented in
the utterance used (Seuren 1988: 213). Building up a discourse domain then,
involves incrementation, i.e., “a cognitively backed storage procedure” (Seuren
1988: 213).
In other words, the discourse function of the lexical units and phrases
used in an utterance is to increment the domains from different perspectives. Discourse incrementation must be consistent with the context (Gazdar
1979), i.e., the increment value of a lexical item must bring in the information
(propositional, visual), coherent with the information already stored in the
discourse domain. Although Fauconnier (1985: 152-152) argues against overinterpreting mental spaces as metaphysical objects and as representations
of a reality, Peter Gärdenfors (1991) argues for an understanding of the notion of a conceptual space in a more literal sense as consisting of a number
of quality dimensions, such as colour, pitch, temperature, weight and three
4 Details of Fauconnier’s and Seuren’s proposals are presented and discussed in LewandowskaTomaszczyk (1996), from which the present overview of the relevant issues originates.
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spatial dimensions. The notion of mental spaces and cognitive domains in the
framework of cognitive grammar, introduced by Langacker (1987), interact
with the concept of discourse domains. In his 2001 paper Discourse in Cognitive Grammar, Langacker clarifies his position on the place and function of
language and cognitive (conceptual) structures and discourse:
Linguistic structures thus incorporate discourse expectations and are
interpretable as instructions to modify the current discourse state [emphasis
added] […] An expression is produced and understood with respect to a presupposed discourse context, which shapes and supports its interpretation.
Particular contextual applications of linguistic units become entrenched
and conventionalized as new, augmented units. As discourse proceeds,
conceptual structures are progressively built and modified in accordance
with the semantic poles of the expressions employed. While initially manifesting the specific conceptual structuring imposed by these expressions,
the structures assembled undergo consolidation to ref lect the intrinsic
conceptual organization of the situations described. (Langacker 2001: 143)

The function of conventional negation is either to, totally or partly, ban
the incrementation of the negated part of an utterance to discourse domain, the
process called suppression in current cognitive literature (Kaup 2009), and
store them in what can be called a counter-domain, or else remove them from
this domain altogether. It is argued here that the total banning of the incrementation to a current discourse domain takes place in such cases as those
in the explicit counterfactual negation type, e.g., I don’t have a daughter. *She’s
just come to visit us. However, as will be shown below, the negative element
alone in such cases as those discussed in the present study, makes their discourse incrementation possible.

3. World creation: Factuality, counterfactuality,
negation
As can be found in any book on logic,5 “A proposition is necessarily true
if there is no possibility of its being false. A proposition is possibly true if
it is not necessarily false.” Languages use a number of different signals –
predominantly lexical and syntactic (modality markers) – to express other
states of affairs, e.g., McCawley (1978) and Fauconnier (1985) use the term
world-creating for such modal adverbs in English as they set up a belief context
or what is known as a possible world 6 or an alternative reality (Lewandowska5 http://web.ku.edu/~pyersqr/Ling331/Kearns3.htm
6 The concept of a possible world first appeared in Leibniz (1978 /1710/), and this notion became
firmly entrenched in philosophy with the development of possible world semantics (Stalnaker 1968).
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-Tomaszczyk 1996). In other words, in such sentences as It is raining, the proposition is about an actual state of affairs or realis while It may be raining refers to a possible state of affairs, with the auxiliary may functioning as a
world-creating predicate.
What interests us here is the position of so-called negative states of affairs and their relationship to factuality, i.e., actual states of affairs on the
one hand, and counterfactuality, the state that does not correspond to reality.
The reason for this interest is that negative sentences, as might be noted,
can present realis, as, e.g., It is not raining at the moment, and correspond to
actual reality when there is no rain indeed at the moment such a sentence is
produced. Alternatively, such negative sentences can present an irrealis state,
when it is raining during the act of producing such a sentence.
What is argued for here is that in the two types of utterance discussed
in the present paper the speaker retains in his/her cognitive projection of the
world not only a conceptual image of the current state of affairs but at the same
time, which is particularly significant in this reasoning, a conceptualization
of a state of affairs contrary, or even contradictory, to the actual one, such that
cannot be true and false at the same time, according to the principles of logic.
The argument presented first will focus on a cognitive interpretation of
negation and irrealis. In the further part of the paper the two cases involving
explicit negation with a negative marker overtly present will be discussed.
The first includes the Polish phrase (no) nie, znowu to samo and its English
counterpart oh no, not (that) again. The second category are those Polish and
English wh- constructions which are introduced by the why not S1? / dlaczego
nie S1?, each of which was studied in Lewandowska-Tomaszczyk (2004, 2017),
from different perspectives.

3.1. Counter-spaces and counterfactuality
The concepts of counter-spaces and counterfactual spaces are not synonymous.
Both types are considered to include relations which are different from those
expected or presupposed.7 Fauconnier proposes the following definition of counterfactuality: “Counterfactuality is a case of forced incompatibility between
spaces; a space M1 is incompatible with another space M2 if some relation
explicitly specified in M1 is not satisfied for the corresponding elements in
M2” (Fauconnier 1985: 108).
A number of expressions in natural language are counterfactual space
builders, which should be understood to mean that they set up a mental
space incompatible with either the original background knowledge or be7 This definition diverges from the one proposed in Seuren (1985), who considers most characteristic contrary world-creating markers such language forms as let alone, in which there are
comparable dimensions or scales, one distinct from the other.
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liefs shared by discourse participants. A number and range of counterfactual
space builders in natural language is very high, starting from strong explicit
negatives, via traditional counterfactual conditionals, up to the lexically
incorporated potential of setting up counterfactual spaces for such lexical
items as believe or think (in some of their senses) and other doxastic attitude
predicates or ‘world-creating predicates’, such as in that movie, in that picture.
Spaces can also be introduced implicitly in the pragmatic sense when a text
is produced in a theatre or in a novel.
While one of the items further discussed (oh, no, not (that) again) is of a
counterfactual character, the other case (why not S1?) is rather an instance of
a contrary nature. A possible response to the statement I can’t cut it properly
can include a range of reactions, such as Why don’t you use a sharper knife?
or Why not trying to do it together? and a number of others. No one of these
responses presupposes a state of affairs fully counterfactual to the state of
affairs presented in the prior statement. They rather involve a repertory of
alternatives. And yet, they all use negation.

3.2. Negation and discourse
As discussed in previous sections, the discourse function of lexical units is to
increment the context from different perspectives, while context itself inf luences a lexical item in agreement with a set of default and context actualization
rules which, as Langacker (1999: 262) proposes, can be held responsible for
the addressee’s attempts to bridge the gap between the conventional value
of an expression and its actual discourse sense. A mental space common to
the speaker and addressee at any given moment in the f low of discourse,
i.e., their current discourse space (Langacker 2001), consists of both shared and
immediately available portions of their knowledge. The maximal scope of the
expressions analysed in the present paper – no, not (that) again and why not S1?
– i.e., the full extent of the conceptual content that they evoke or presuppose,
including possible counterfactual or contrary content, are stored, meet and
interact in these particular communicative cases.
If a sentence is of a negative type,8 the content of an expression (or
any other current information, e.g., visual) is either totally excluded from
the next steps of an interaction (e.g., I did not see any girl in the hall. *She was
pretty), or as in the cases of metalinguistic negation (e.g., She was not intelligent,
she was very intelligent), the incrementation is only partial (cf. Seuren 1988:
219-221). In the approach proposed here it is both actual and its oppositing
alternative, counterfactual, or else any type of a contrary reality model that
can be retained in the discourse domain in the cases discussed below.9
8
9

The full argument available in Lewandowska-Tomaszczyk (1996).
Space-builders of alternative realities, such as if, will, modal expressions, expressions of the
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To reassume our position then, in the course of communicative interaction each participant builds up a system of conceptual domains (discourse
domains, cf. Seuren 1985), based on their knowledge of reality in the form of
knowledge frames (Minsky 1975) or Idealized Cognitive Models (Fillmore 1982)
and (incrementally or non-incrementally) enriched during interaction. The
linguistic material as used by the speaker has the potential to evoke relevant
parts of the hearer’s knowledge, rearrange it, and set up new domains with
old or new referential meanings in them. The domains do not necessarily
ref lect the state of affairs perceived by an interactant but also contain (sets
of) alternative realities (including counterfactual ones). World-creating expressions setting up alternative realities make it possible for the “defeated”
(counterfactual or contrary) discourse material to enter the discourse domain
via retaining this material and making it available simultaneously with the
actual world-ref lecting representation.

4. Activation of contrafactual and contrary worlds
That such a combination of two event domains – actual and counterfactual –
is not only possible, but practiced and considered indispensable in discourse
comprehension, is also argued for by Giora et al. (2007), who propose that,
contrary to the current views, subjects do not unconditionally deactivate
information marked by negation in the presence of a counterfactual message
explicitly marked with the negative marker. Rather, they tend to deactivate
negated information only when it is not functionally motivated. When, however, they consider it needed for full message comprehension, e.g., for the
sake of a topic continuity, the contradictory (negated in this case) information is not suppressed but retained, despite relevant negativity markers expli citly present. Thus, what are incompatible, in fact contradictory, meanings
present in that discourse domain, are retained by both the speaker and the
comprehender, due to their immediate relevance to the processes of message
understanding and interpretation.
Such an interpretive proposal is also corroborated by Nahajec (2019) in
her study on poetry readers’ cooperative meaning construction, which sums
up the functions of the negated interrogative constructions:
A reader must infer the intended relevant meaning of a negated proposition
based on the assumption that it functions explicitly to deny its opposite,
type in that story, in my dream, etc., can cancel the banning, and then details from the counterfactual
space can be made explicit in the sentence following the negation (cf. Fauconnier 1993: 394 for a
discussion and the example: Coming home, I drove into the wrong house and collided with a tree I don’t
have).
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positive counterpart. Further, in order to understand a negated proposition
we must be able to conceptualize the positive proposition that is being denied, and this concept, though understood as an unrealized state of affairs,
adds to the ongoing discourse both as a concept and as an expectation [emphasis
added]. (Nahajec 2019: 23)

The outcomes of the above double activation processes cannot be considered
full blends of the contradictory worlds as the actual and counterfactual worlds
conceptualizations are not entirely combined but rather each of the conceptualizations is fully accessible as a separate conceptualization, therefore,
the term clustering of the two worlds might be more adequate in such cases.
Moreover, what is observed in such situations is not only a combination of
the contradictory worlds but also the presence of expressive, and emotive
layers of meaning, demonstrated in terms of a desiderative function such that
‘the speaker wishes that the actual state of affairs might not happen/have
happened and that the counterfactual state of affairs could be taking place’.
Building a contrary world is less problematic – this action involves setting
up an open alternative, or a more open option, scene or event as a possible
way of argumentation, as will be discussed in Case 2 in the sections to follow.
Each of the examples discussed below in the next sections is argued to fulfil
a double function – building a negative, counterfactual or contrary, space
to the one in the same or previous discourse domains10 and, at the same
time, retaining both actual and possible conceptualizations in the current
discourse domain. These processes are performed for reasons of functional
motivation for further reference, consideration and discussion.

5. Example 1: No nie (znowu (to samo)) / Oh no, (not
(that) again)
Discourse typically has an interactional character; however, the pragmatic
markers oh, no /Pol. no nie in the function discussed here reveal both their
basically interactional–dialogue nature as well as a frequent self-addressed
character in the sense of interactional monologue. The Polish no nie and English
oh, no have a number of distinct discourse functions. They all require online
meaning construction. The markers occur mainly in spoken discourse and
in some contexts their functions converge in terms of what Bakhtin (1981
/1935/) calls heteroglossic, i.e., cognitive and desiderative functions, frequently
combined with a disbelief component. It is suggested that this latter element
10 Research results presented in Kaup et al. (2007) provide further support for the experiential-simulations view of language comprehension, in which comprehenders simulate the negated
situation making reference to its positive counterpart, when processing a negated sentence.
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is a signal of the speaker’s awareness of a certain semantic incongruity concerning the processes of combining the actual and counterfactual worlds.
By way of example, one context relevant to the purpose(s) of the present
discussion is analysed below in Case 1, (1).
Case 111
(1)
Title: Oh no, not again….
Text [initial paragraphs]:
Today show weatherman Stevie Jacobs may want to rethink his approach
to cash giveaways after once again being rejected by a winner. The Random Acts of Cash is part of the show’s daily competitions featuring Jacobs
approaching strangers on the street and giving them $1000. On Tuesday a
woman refused to take Jacobs’ free money, waving him away as she went
to catch a bus. It’s the second time in two days that Jacobs’ ‘Random Acts
of Cash’ has been turned down after an anxious woman refused to take
the money on Tuesday.

The phrase oh no, not again functions as the title of the posted news and is
framed in terms of the media show event, possibly according to a pre-planned
staged scenario. This fact, however, does not invalidate the interpretation of
the oh no, not again as an outcome of the interaction of the following processes:
Generic spaces:
(i) Human ability to recognize analogy (similarity) between states,
events, actions;
(ii) Strangers are happy to take free cash from a media celebrity;
(iii) A popular TV weatherman is a media celebrity.
Action:
Staging random Acts of Cash [media show]: free cash giveaways to strangers
in the street from a media celebrity;
Input spaces:
Past action: Action 1 unsuccessful = Stranger 1 turning down the offer from
the weatherman
Past Action 1 consequences
Modality: Expectation defeated
11 All materials available in online edition: https://www.watoday.com.au/entertainment/tv-andradio/women-rejects-cash-giveaway-on-today-show-yet-again-20160406-gnzdby.html

A cognitive basis of contrary...

Mental state: disbelief
Evaluation: negative
Emotions: (nasty surprise) disappointment
Actual [present] action: Action 2 unsuccessful = Stranger 2 turning down the
offer from the weatherman
Present Action 2 consequences
Mental state: recognition of similarity to Past Event, disbelief, negative
desideratum
Evaluation: negative
Emotions: (bigger nasty surprise) disappointment
To interpret this happening, the past and actual present mental spaces have
to be activated, combined with the activation of relevant emotional, evaluative, and desiderative (counterfactual) spaces:
Activated spaces:
Counterfactual spaces:
Input spaces [positive expectation – Strangers will take the cash when offered]
Past action spaces [negative actual – Stranger 1 did not take the cash]
Present action spaces [similarity recognition – positive expectation –
Strangers will take the cash and negative effect – Stranger 2 has not taken
the cash]
Cognitive space: expectation of success vs. expectation defeated
Modality: belief vs. disbelief; positive desideratum vs. negative desideratum
Emotions: expected pleasant vs. actual nasty surprise (disappointment),
irritation
Evaluation: past expected – positive, present actual – negative
Relevant linguistic expression:
oh – emotionality: surprise
no – disbelief – simultaneous co-activation of the counterfactual and
actual–factual
not (that) – negative desideratum ‘I don’t want this to happen’
again – re-activation of an analogous – similar – past event
Emergent clustered space:
projection of the counterfactual (generic) spaces onto the factual negative –
past and current ones, counterfactual desiderative space
The analysed event is even more complex than the schema above might
imply, as it can be plausibly assumed that the show event has been fully
staged as to provoke the audience’s external comments and induce laughter
(i.e., to provoke entertainment, a positive reaction and interest in further
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episodes of the show). If that were the case, one additional generic cluster
member space should be added in terms of a pre-staged event scenario with its
fully staged implementation actions and predicted outcomes.
In the case of such examples as Case 1 and Case 2, when the phrases no,
not again / Pol. no nie, znowu are used, the retention and activation of both
factual and counterfactual, positive and negative conceptualizations of the
events is a condition to interpret such discourse meanings.
Case 2 http://e-grajewo.pl/wiadomosci,16253,rss.html
Case 2 refers to an online comment published in response to local news information concerning a new housing development in the neighbourhood.
(2)
no nie znowu ci co mają będą mieli więcej bez żadnych swoich wysiłków żal
‘oh no, again those who have will have more without any own efforts, pity/
shame.’
The marker no nie znowu ‘oh no, again’ triggers further posts specifying
the sense with more nuances (commentator grajewiak: Ciekawe czy mieszkanie
dla niepełnosprawnych bedzie przyznane komuś z orzeczeniem o niedosłuchu lub z
cukrzycą, czy naprawde osobie poruszjacej sie na wózku ‘Interesting whether the
[council] f lats meant for the handicapped will be really given to those hard
of hearing, diabetics or those moving on wheelchairs’). The no nie znowu ‘no
not again’ comment presents a clustered space meaning (counterfactual and
factual, repetitive, modal, expressive and emotive) in the form of an answer
to a visual and/or oral stimuli. The thing/event is unexpected, which means
that it defeats the commentator’s prior expectations, which s/he considers
unpleasant, and simultaneously activates similar past experiences connected
with what the commentator sees and/or hears. Similarly to the English example in Case 1, this one too is an instance of the co-activation of actual and
counterfactual spaces in terms of a clustered space activation scenario. The
difference between the English example (Case 1) and the present case can be
identified in the temporal locus of the activation of counterfactual spaces.
The activation of the counterfactual spaces in English takes place in the past
and present scenarios, while the projected scenarios in Polish involve the
(officially) claimed future state of affairs (f lats will be given to the handicapped)
and the, simultaneously activated, projected scenario, counterfactual to the
officially claimed one.
Moreover, the typical English phrase no, not again contains a repeated
negative marker no and not, emphasizing a stronger negative desideratum
than in Polish, which can employ a somewhat stronger emotional irritation
marker znowu to samo. English, thus, seems to imply a stronger desire that
a given event should not happen again (negation is often repeated as no, not
that), while the Polish expression appears to imply stronger disappoint-
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ment and irritation with the repetitiveness of the event (the use of both the
frequency pronoun and the adverb repeated – znowu to samo lit. ‘again the
same’). The phrase expresses disbelief (nie/no), implied in both languages
and the speaker’s wish to block the current discourse incrementation with
the content of the factual conceptualization. Some parts of this complex
cluster, acting according to the principle of reconstructing input spaces as
proposed in Fauconnier and Turner (1996), can be identified in the analysed
language materials as, e.g., in the quoted comment directly following the
post discussed in Case 2 above.

6. Why not S1?
The second type of context to present and shortly discuss are English and
Polish negative wh- constructions of the contrariety type used in the context
of argument and persuasion in terms of positing (exclusive or inclusive) alternatives12 as in (and) why not…? / (ale) dlaczego nie S1? In the case discussed
below – in terms of analogy and a possible disjunction (either yes or no) or a
more open – conjunctive–alternative.13 In other words, the speaker builds
up a contrary world as a possible space to the one previously set up as presented in example (3):
(3) http://mojemazury.pl/93795,Napoleon-jest-wsrod-nas.html
[…] pojawi się kilkadziesiąt młodych par, które wezmą ślub. A poprowadzą
ich Napoleon Bonaparte i Maria Walewska.
Tak to sobie wymyślił A. T. po wizycie we francuskim mieście Saint Valentines, gdzie imieniny świętego Walentego, na których atrakcją jest para
Napoleon i Walewska, ściągają co roku tysiące par i turystów. Dlaczego nie
w Polsce, w Klewkach?
‘There will be dozens of young couples who will get married. And it will
be Napoleon Buonaparte and Maria Walewska who will be leading them.
It was A.T.’s idea after his visit to the French town Saint Valentines, where
Saint Valentine’s namesday and Napoleon and Walewska attract thousands
of couples and tourists each year. Why not in Poland, in Klewki?’

On the basis of the subject’s (A.T.’s) impressions of watching an event
in a French town and his highly positive reaction and evaluation of it (acti12 Compare Haspelmath (2004) and Givón (1990) on the phenomena of alternatives. Mauri (2007)
presents a survey of attested conjunctive, disjunctive and adversative constructions in European
languages.
13 Issues of semantics and pragmatics making reference to alternatives have been extensively
studied in so-called alternative semantics (i.e. semantics based on alternatives), part of which are
alternatives presented in questions, related to alternatives, disjunction, etc. (Fӑlӑuş 2013).
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vation of factual space with a conceptualization of a positive emotion type and a
positive evaluative charge), the experiencer proposes, and wishes to persuade
others in town, to organize a similar event in his native town. The persuasion
strategy is performed via staging an intentionally negative, counterfactual
space, including an analogously framed event. Additional spaces which are
activated to make the persuasive tactics stronger are intended to intensify
the positive emotional arousal (the emotional states of pride and satisfaction14) as well as ambition and the sense of (local) honour. The dlaczego nie?
‘why not?’ discourse marker plays thus a multiple role in the persuasive function of the construction.

6.1. Functions of why-initial constructions
The many functions that why-Qs play in the initial position involve a number
of tasks. They are primarily factors that play a role in determining the dialogic force of the construction and open up the interactional dialogic space
in the form of a question. They are typically used as counterarguments to
present alternative (counter-) views as well as to present expressive thoughts15
and emotions.
The major mental attitude expressed in the pragmatic force of questions
refers to the notion I wish to get to know something I don’t know. Nevertheless,
examples such as (3) exhibit some differences compared with a prototypical
wh-question. Although they pass major syntactic tests for questions, such as
the presence of question words and interrogative syntax, they show a number
of significant differences at the same time. First of all, negative questions
have different presuppositions from the positive ones, which consequently
involves other differences:16
1 ) their illocutionary force is not that of questions, or else not questions
alone;
2 ) their intonation contours change or are modified;
3 ) possible answers to negative questions are different from those to positive questions;
14 See Lewandowska-Tomaszczyk and Wilson (2013) for a full account of self-conscious emotions.
15 For issues of expressivity in wh-questions consult Panther and Thornburg (2017), who present
arguments for constructing the expressive sense of the construction from the (literal) question
meaning (source) via a series of metonymically motivated steps. Fauconnier and Turner (1986)
propose that the expressive target meaning in similar contexts is a result of conceptual compression, and its decompression is also possible, i.e., the literal question reading remains cognitively
accessible.
16 See Lewandowska-Tomaszczyk (1971) for details on question identification and differences
between prototypical positive and negative questions.
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4 ) they assume distinct perlocutionary effects from those in the case of
regular questions.
The differences are especially visible in the case of why constructions in
building an argument, particularly concerning the speaker’s and addressee’s attitudes with regard to their stance expression. The engagement model
which can be employed in connection with the theory of stance aims to find
out “whether [speakers and writers] present themselves as standing with,
as standing against, as undecided, or as neutral with respect to […] other
speakers and their value positions” (Martin & White 2005: 93).
It can be proposed that the why-constructions types discussed in the
present section signal standing against other speakers and their value positions. These value positions can either be succinctly signalled by the phrase
(and/but) why not? / (a/ale) dlaczego nie?, or else they can be explicated in full,
and most frequently prosodically marked, with stronger emphatic patterns.
Why in this function is frequently accompanied by a modal (should, might,
etc.), and followed by a counterproposal, either of a simple Why not S1 type (4),
in which an S (event, action, thing, quality) has been presented in the first
part of an utterance, or as Why not S2 (5) in which S2 marks an alternative or
counter position, expressed as a complete, often more complex, S1:
(4)
(5)

A: I’m going to London.
B: (But) why not to Paris?
A: I’m going to London.
B: (But) why wouldn’t you go to Paris, (it’s much more fun/it’s much
more interesting, etc.)?

The why structures in both languages tend to contain the marked, i.e.,
challenge, meanings which, in Polish more often than in English, are accompanied by more distinct emotional arousal signalled in interaction prosodic
markers.17 The discussed constructions have, similarly to the oh no ones discussed before, multiple communicative functions in terms of indirect speech
acts, such as:
1) to present an antagonist position with the observed doubts towards
the claim;
2) to present the opponent’s own contradictory stance towards an issue;
3) to signal dominant discourse power distribution.
17 To consult prosodic profiles of dlaczego nie? ‘why not?’ utterances in spoken Polish consult, e.g.,
http://spokes.clarin-pl.eu/#text/engine=SPOKES&id=e5zxa&text_id=Q JB0

55

56

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

The use of the interrogative form in such discourse markers functions as a
positive politeness strategy indicating the interlocutor’s face saving18 device,
and counterbalances the face threat contained in the contrastive counter proposal. While positive why-questions function in such contexts as a negation
and indeed refutation of the addressee’s stance, negative why signifies either
advice, an alternative or suggestion and marks a dominant speaker’s position in the interaction. From the data analysed it can also be proposed that,
judging by more marked prosodic markers and more expressive modality
in correcting the interlocutor’s position observed in Polish spoken corpus
data, available at the conversational part of the National Corpus of Polish
(reference in ft. 16), Polish interactants more frequently open up a somewhat
narrower dialogic space for further interaction than do English ones. This
claim, however, would need to be scrutinized in more detail in further research on conversational materials in both languages in a range of contexts.

7. Conclusions
The paper argued for the processes of co-activation of two types of mental
spaces, counterfactual and contrary, in negative and negated interrogative
contexts. The argument is exemplified by Polish and English constructions
engaging the pragmatic markers of oh, no, not again / no nie, znowu and why
not S1?/ dlaczego nie S1? in interactional contexts. It has been shown that they
also activate accompanying cognitive, emotional, evaluative, and expressive
spaces, and, at the same time, build the actual, potential and counterfactual
or contrary worlds, interactionally co-created, activated and used in the interaction for the sake of meaning construction and emergence.
The processes of double-space co-activation of this type can be argued
not to be restricted to the cases discussed in the present study. It needs to be
tested to what extent other pragmatic markers and phrases, such as Polish
coś ty (Lewandowska-Tomaszczyk 2020b), corresponding roughly to English
What are you on about?, Come on! and a number of other diffused translational
equivalents (Lewandowska-Tomaszczyk 2020a), as well as cases of love-hate
relationship expressions (Lewandowska-Tomaszczyk & Wilson 2020), offer
grounds to argue for similar processes of counterfactual and/or contrary
space co-activation to take place in such types of uses as well.

18 Face threat and face saving strategies (compare Polish stracić twarz ‘lose one’s face’) are part of
the face work model first proposed by Goffman (1955). The concept of face used in sociolinguistic
literature defines it as an image and conceptualization of self as perceived in terms of approved
social attributes.
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Streszczenie
Podstawy kognitywne tworzenia światów
przeciwnych i kontrfaktycznych w języku
Artykuł ten podejmuje próbę dyskusji nad kognitywnymi procesami tworzenia konceptualizacji światów kontrfaktycznych oraz alternatywnych
światów przeciwnych w języku na przykładzie dwóch typów wyrażeń
w języku angielskim i polskim: oh, no, not (that) again / no nie, znowu to samo oraz
dlaczego nie…? / (and) why not...?. Analiza wykorzystuje materiały językowe
wyekscerpowane z korpusów narodowych: Narodowego Korpusu Języka
Polskiego (www.nkjp.pl) i Brytyjskiego Korpusu Narodowego (BNC), paralelnych korpusów translatorskich (paralela, http://pelcra.clarin-pl.eu/) oraz
aktualnych korpusów monitorujących polszczyzny (monco.frazeo.pl) oraz
języka angielskiego (monitorcorpus.com) wraz z odpowiednimi narzędziami
konkordancyjnymi (Pęzik 2018).
Prezentowane studium podejmuje polemikę z niektórymi propozycjami badawczymi, które zakładają dezaktywację przestrzeni mentalnych
zawierających konceptualizacje przeciwne lub kontrfaktyczne do aktualnego,
faktycznego stanu rzeczy, i wskazuje na jednoczesną aktywację obydwu
przestrzeni mentalnych − pozytywnej i negatywnej oraz na ich włączanie
do domeny dyskursu.
W prezentowanej pracy Autorka wykorzystuje zaproponowaną przez
siebie kognitywną teorię negacji (ang. cognitive theory of negation, Lewandowska-Tomaszczyk 1996) w wariancie rozszerzonym, badając komunikaty
kontrfaktyczne (opartych na opozycji: zdanie twierdzące−zdanie przeczące,
jak w przypadku Pada vs Nie pada) i komunikaty sprzeczne zawierające alternatywne ramy zdarzeń (czego przykładem może być krótki dialog A: I’m
tired of this film / Męczy mnie ten film. B: Why don’t we leave then? Are we leaving
then? (Dlaczego zatem nie wyjdziemy? / To wychodzimy?).
W pierwszej części pracy prezentowane są pojęcia i zagadnienia zajmujące istotne miejsce w kognitywnych rozważaniach nad językiem i komunikacją: przestrzenie mentalne (ang. mental spaces) w ujęciu Gillesa Fauconniera
(1985), semantyka dyskursu (ang. discourse semantics) Pietera Seurena (1985)
oraz domeny dyskursu (ang. discourse domains), które wywarły wpływ także
na badania prowadzone w ramach gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera (1987, 2001). W kolejnych częściach artykułu Autorka przedstawia sposoby
kreowania świata za pomocą komunikatów faktycznych, kontrfaktycznych
oraz negacji, prezentując logiczne uzasadnienie ich użycia w dyskursie. Ukazuje także, jak uczestnicy interakcji aktywują system domen pojęciowych
(nazywanych tutaj domenami dyskursu) w oparciu o swoją znajomość świata
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oraz w jaki sposób owe domeny mogą zostać wzbogacone podczas interakcji
pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Zdaniem badaczki, domeny
dyskursu są nie tylko odbiciem stanów faktycznych postrzeganych przez
uczestników dyskursu, ale mogą także zawierać rzeczywistości alternatywne, w tym kontrfaktyczne.
Szczegółowa analiza wyrażeń, które możemy odnaleźć w interakcji
komunikacyjnej zarówno w języku angielskim, jak i polskim dowodzi, iż
w obydwu badanych przypadkach, tj. w kontekście wyrażenia przeczącego
oh, no, not (that) again / no nie, znowu to samo oraz pytania zawierającego przeczenie dlaczego nie…? / (and) why not...?, następuje koaktywacja dwóch typów
przestrzeni mentalnych: kontrfaktycznej i sprzecznej. Studium dowodzi,
iż badane wyrażenia mogą również uruchamiać inne przestrzenie towarzyszące (np. odnoszące się do poznania, emocji, wartościowania czy
wyrazistości) i w ten sposób kreować faktyczne, potencjalne i kontrfaktyczne lub sprzeczne światy, które są aktywowane w danej interakcji, zgodnie
z kognitywnym kanonem konstruowania znaczenia oraz wyłaniania się
znaczenia w określonym kontekście i sytuacji.
Streszczenie przygotowała Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
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ABSTRACT

According to Langacker (2012: 556), “coordination is a notoriously complex topic that poses serious
descriptive and theoretical challenges.” Indeed, the packaging of information across elements or
clauses of an adversative coordinate structure, which this study focuses on, unveils a spectrum of
cognitive mechanisms that are activated for the conceptualisation of a contrasting relation. Unfortunately, few studies have conducted a systematic analysis of English adversative coordinate
structures from a purely cognitive perspective. This paper attempts to characterize, within the
framework of Langacker’s (1987, 1991) Cognitive Grammar, the semantic structure of the English
adversative coordinate structure with but. In particular, the characterization involves analysis
of the semantic properties of the conjuncts joined by but, with the aim of observing the organisation of information across them. It is shown that, although the clauses joined by but express a
complete meaning and can be syntactically independent in accordance with the premises of English grammar, they are semantically dependent on each other and, thus, one needs the other for
the communication of a contrasting relationship between them. In other words, the two clauses
constitute two parts of a whole, hence they are conceived as a single unit. Moreover, by illustrating the cognitive routes which speakers of English follow for the conception of the content of an
adversative coordinate structure, the analysis reveals that there is an inherent asymmetry housed
within it. Finally, this study argues that behind the visible contrasting relationship between the
two clauses joined by but, there are abstract, hidden relations across them which are inferred at
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the time of their simultaneous conceptualisation. The observation of the patterns of these schegrammar,
matic, invisible links will elucidate a range of cognitive capacities of the human mind to achieve
coordination,
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1. Introduction
This study attempts to depict the innate asymmetry of the English adversative
coordinate structure with but. It is argued that the two clauses joined by but
are structured on the principle of figure-ground organisation (Talmy 2000a,
b) rooted in the distinction introduced by Gestalt psychologists (Koff ka 1935).
In particular, the clause introduced by but is the figure-clause, while the other
is the ground-clause. An analysis of their semantic properties indicates that
these clauses, despite the semantic asymmetry between them (Lakoff 1971),
rely on each other for the meaning of the entire structure; thus, they are
conceived as a whole, that is, as a gestalt (Wierzbicka 1980). An illustration
of the conceptualisation of the two conjuncts as a gestalt can help explain
the more complex, schematic relations that exist within them. The main aim
of this study is to characterize these invisible links with a view to detecting
identifiable patterns. Identifying these patterns should help elucidate the
cognitive abilities of the human mind to conceive, at an abstract high level,
meanings and relations that are not explicitly communicated.
The content of this paper is organised into seven sections: Introduction
(Section 1), Previous studies of adversative coordinate structure in English
(Section 2), Methodology (Section 3), Theoretical assumptions (Section 4),
Analysis of primary data (Section 5), Dimensions of conceptualization of
contrast (Section 6), and Conclusion (Section 7). Section 1 states the main aim
of the study. This is followed by Section 2, which reveals the lack of existing
studies with a purely cognitive analysis of English adversative coordinate
structures. Section 3 discusses the methodology which the study employed
to fulfil its aim. Section 4 elaborates on the tenets of Cognitive Grammar
upon which the examination of the sample was based. Section 5 presents a
discussion of the primary data included in the scope of the analysis. Section
6 discusses the relevant dimensions of conceptualisation of contrast. Section
7 presents the conclusions of this study.

2. Previous studies of adversative coordination in
English
A large number of studies have been conducted on the semantic, syntactic, and pragmatic properties of adversative conjunctions (Blakemore 1989;
Fraser 1998; Givón 1990; Grice 1989; Halliday 2004; Haspelmath 2007; Lakoff
1971; Rouchota 1998; Sweetser 1990; Talmy 1988; Vicente 2010; Wilson & Sperber 1993). As far as the semantics of adversative conjunctions are concerned,
Lakoff (1971) discussed the semantic constraints of irreversibility of but, as
well as its semantic dimensions, i.e. semantic opposition and denial of expectation. Lakoff (1971) argued that the former dimension is symmetric be-
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cause the clauses, joined by but, are equal and independent, while the latter
dimension is asymmetric because the meaning of the second clause clashes
only with an implied meaning which stems from the first one. Sweetser
(1990) disagreed with Lakoff’s (1971) generalisation about symmetrical and
asymmetrical relations of the adversative coordinate structure and, in turn,
examined these relations on pragmatic grounds. In particular, in an attempt
to highlight the ambiguity of the conjunction but, Sweetser (1990) investigated it in the epistemic and speech act domain. According to Sweetser (1990),
Givón (1990) argued that the use of but, along with the conjunctions while,
though, and yet, entails a shift of the subject and, consequently disruption
of the thread that runs across the elements of an adversative coordinate
structure. In contrast, the use of and implies a maintenance of the subject
and the preservation of a thematic unity over the entire structure. Finally,
Talmy (1988) observed that when but is used, one of the interlocutors realises
that the other one has surprisingly different expectations than those revealed
during the conversation.
Interestingly, there are few cognitive analyses of adversative conjunctions conducted from the diachronic perspective. Matras’s (1998) study on
the behaviour of languages in the use of adversative markers within a bilingual environment revealed that the use of adversative conjunctions is
associated with a higher degree of intensity “with which the speaker is required to intervene with hearer-sided mental processing activities” (Matras 1998: 305). In response to this study, Ramat & Mauri (2011) suggested
that the incessant pursuit of novel ways of expressing contrast on the part
of the speakers renders the nature of an adversative conjunction’s subject
continuously transformative. This claim was reinforced by Heine’s (2008:
586) Transfer Model, which accounts for the tendency of tangible meanings
to transmute gradually into more abstract ones. Traugott (1986), Sweetser
(1988), and Hopper & Traugott (1993) confirmed this assertion. In particular,
Traugott (1986) argued that the development of the contrasting meanings of
the adversative conjunctions mirrors a proclivity of the human cognitive system to perceive spatial and temporal relationships asymmetrically. Traugott
(1986: 145) attributed this tendency to “the extra-linguistic fact that our sightline runs along a back-front, not left-right, axis.” Moreover, in an attempt to
explain the diachronic development of the adversative conjunctions, Traugott
(1986) claimed that only words that comply with the asymmetric schema of
proximal-distal deixis are incorporated into the inventory of the adversative
conjunctions. Talmy (2000a, b) also explored the cognitive aspects of adversative coordination; in particular, he discussed the syntactic and semantic
relationships that extend across adversative coordinate structures. These
relationships were examined with regard to figure-ground events and in
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terms of the unidirectionality constraint, i.e. in terms of whether or not a
language allows for the inversion of figure-ground events.
As to systematic cognitive explorations of coordinate conjunctions
within the framework of Cognitive Linguistics, it seems that there have
never been any apart from the study of the conjunction and conducted by
Wierzbicka (1980) and Langacker’s (1991, 2009) studies of the conjunctions
and and or. As regards Wierzbicka (1980), she claimed that the predicates
conjoined by and imply a third predicate, the so-called common denominator, whereas Langacker (1991, 2009) argued that the conjuncts joined by
and and or are co-equal and mentally juxtaposed. Langacker (1991: 429) also
discussed the conjunction while, claiming that “the speaker, subjectively, is
simultaneously willing to entertain each of two attitudes or propositions.”
A study conducted by Veloudis (2010) on the Greek adversative conjunction
αλλά ‘but’ is also worth mentioning. Veloudis (2010) argued that the conjuncts
joined by αλλά constitute a whole, and that the speaker using αλλά estimates
the length of the part that must be excluded from the whole in order to convey
a message. The hearer, in turn, must infer the meaning of the removed part.

3. Methodology
This study aims to investigate ways in which the human mind can organise
and process information for the conceptualisation of an abstract contrasting
relationship between two events, states or actions. In order to fulfil its aim,
this study attempts to investigate
• how the information is structured across the conjuncts linked by but;
• what cognitive mechanisms are activated for the conception of the
meanings of the conjuncts;
• what the maximal scope of the adversative coordinate structure is;
• what patterns are exhibited by the abstract relations hidden within
the adversative coordinate structure.
Given that this study focuses on characterizing the content of the adversative coordinate structure with but, the analysis has been conducted
in terms of Cognitive Grammar (Langacker 1987, 1991). This theory seems
optimal for this purpose because it addresses the cognitive strategies and
abilities which the human cognitive system engages for the conceptualisation of things and relations.
The methodology of the study is example-based, and the analysis of the
selected extracts (see below) is qualitative. In the course of the analysis each
case, that is, each instance of the adversative coordinate structure with but,
was examined in terms of the semantic properties of the two component
clauses. In particular, each clause was either labelled as a clause-ground or
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a clause-figure on the basis of the organisation of the semantic elements it
comprises. Subsequently, the semantic relationship between the two clauses
was investigated in order to determine whether or not they are semantically
dependent on each other. Furthermore, the study attempted to investigate
the visible or non-visible entities whose function as reference points in each
clause allows mental access to other visible or non-visible entities in the other
clause. Figures that show these entities corresponding mentally to their
counterparts illustrate a range of hidden abstract relations (i.e. cause-result, condition, addition-deduction, comparison, etc.) which evoke the full
content – that is to say, the maximal scope – of the adversative coordinate
structure. Finally, the patterns of these symbolic interconnections were observed to exhibit a range of structures that the human mind can create to
express a contrasting relation.
Because the study is introspective and aimed at developing an initial
understanding of an under-researched topic, the primary data were selected
based on non-random criteria. Nine cases were extracted with the convenience sampling method from a small range of resources such as news, online magazines, online forums, and interviews (personal communication).

4. Theoretical assumptions
In accordance with the rules of English grammar, a coordinate conjunction
joins two clauses which are independent and equally important (Swan &
Walter 2011). For example, if we isolate the clauses It is cold and It is pleasant
from the sentence It is cold, but it is pleasant, we will notice that they can both
stand on their own in terms of syntax and semantics. Nevertheless, from
the cognitive point of view the two coordinated clauses are not conceived
as two independent parts, but as a whole – in other words, as a single unit
(Langacker 1987, 1991). This whole may be represented diagrammatically as
a square with four lines of symmetry EG, HF, AC, BD (Figure 1). The line of
symmetry AC bisects the square into two right-angled triangles situated
opposite each other and equal in length. The equal length of the hypotenuses that run parallel to each other symbolizes the equal status of the two
clauses of the coordinate structure It is cold, but it is pleasant. The conceptualisation of the content of the two clauses entails the activation of a cognitive mechanism where the clause-figure, but it is pleasant, moves away from
the clause-ground it is cold and takes a salient position against it (Figure 2).
Evidently, the clause-ground behaves like a static reference point, or as the
context, for the conceptually prominent location of the clause-figure (Talmy
2003), indicated by the heavy lines (Figure 3). Despite this detachment of the
clause-figure from the clause-ground, the two components, that is, clauses,
are semantically dependent on each other; thus, they are integrated into a
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symbolic composite structure and are conceived as a whole (Langacker 1987,
1999), which is in turn symbolized by the circle enclosing them (Figure 4).
The integral character of the clause-ground is presented in Figure 4, where
it remains intact when the other part, the clause-figure, is extracted.
However, for the contrasting relation between the two clauses to be
conceptualised, another cognitive mechanism must apply, and the line of
symmetry AC does not connect the two opposite vertices A and C, but divides
the square into two conceptually asymmetrical parts (Figure 5): the clausefigure and the domain. In particular, this asymmetry can be explained by the
non-symmetrical positioning of the clause-figure with respect to the domain.
The domain constitutes the whole conceptual content of the adversative coordinate structure, and is conceived in the background. In other words, the
domain – or, according to Langacker (1987, 1999), the conceptual base – is
the maximal scope of the structure which involves the whole range of the
visible and invisible meanings and relations that are situated in its content.
The clause-figure is profiled and understood (Clausner & Croft 1999; Albertazzi 2000; Langacker 2006) to be oriented asymmetrically in relation to this
domain (see Figure 6). The semantic value of the entire structure resides in
this asymmetrical relationship between the domain and the profile of the
clause-figure (Langacker 2006).
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The question that has not been answered or investigated in detail thus far is
where the roots of the notion of contrast lie. If we examine the etymology of
but, we find that it derives from the Old English be ūtan, which means “outside”
(“But” 2018). In Modern English, one of the definitions of outside is “not within
or part of something” (“Outside” 2018). Therefore, the original meaning of
but implies that a part is not within something; in other words, it is outside
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something. Studies have demonstrated that this concrete meaning of the
adverb be ūtan, grounded in a physical experience, has become more abstract over time (Traugott 1986; Sweetser 1988). Traugott (1986) contends that
this diachronic semantic change is rooted in our perception of two objects
not sharing the same place and thus possessing an asymmetrical position
with relation to each other. This could be parallelised with the disconnection of the clause-figure from the clause-ground “in a relatively undefined
way” (Traugott 1986: 143), as shown in Figure 6. This disconnection entails
that the clause-figure and clause-ground do not share the same conceptual
space, that is, the domain.
However, it is uncertain whether or not it can be assumed that the abstract concept of contrast stems from an asymmetric image schema, since
an image schema structures bodily experiences (Johnson 1987; Lakoff 1987).
Research has not determined whether the concept of contrast originates
from bodily experience, that is, in other words, from the interaction of our
bodies with the external environment. Indeed, no input from the physical
environment (Jackendoff 1988) would help to attribute the notion of contrast
to a non-symmetrical relation between two objects. For example, according
to Johnson (1987), the figurative meanings of the prepositions in and out stem
from concrete meanings based in a physical experience. Johnson (1987: 119)
stated that the connection of two abstract entities with logical connectives,
such as but, is not grounded in a physical connection; hence, he attempted to
adduce our ability of “connectedness in our understanding” to a Link schema.
Interestingly, Bergen and Feldman (2008) have suggested that the use of conjunction is a mechanism which enables us to connect pre-existing abstract
concepts to create new ones.
In addition, it could not be argued that the notion of contrast derives
from a mental image, because a mental image, like an image schema, entails
a ref lection of “visual and spatial representations” (Gibbs & Colston 2006:
248). However, studies have shown that a mental image does not necessarily
involve a visual or spatial representation. Hence, the origin of but may not
necessarily be a physical experience of an asymmetrical relation between
two objects, but the conceptualisation of a symbolic image or the concept
of asymmetry.

5. Analysis of primary data
Case 1: “We currently have a number of people in hospital all being treated for different injuries but thankfully most do not appear to be life-threatening at this time,”
Detective Superintendent Dobbie Dooley said. (PD1: ABC news, 2018)
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The sentence in Case 1 illustrates a semantic asymmetry between the
clause-ground We currently have a number of people in hospital all being treated
for different injuries and the clause-figure but thankfully most do not appear to
be life-threatening at this time. More specifically, on the one hand, there are a
number of people with different kinds of injuries, and on the other hand, a
large number of these injuries are not life-threatening. However, behind this
seeming contrast of the two clauses, there is a semantic interdependence between each other. The clause-figure cannot be understood without the background provided by the clause-ground. In particular, the clause-figure but
thankfully most do not appear to be life-threatening at this time is paired with the
preceding clause-ground to create the meaning of the whole sentence. The
hearer or reader of this sentence would not be able to comprehend what the
determiner most refers to in the clause-figure without first becoming aware
of the context, that is, that there are a number of injured people in hospital.
Hence, in this example there is an anaphoric relationship between the unreduced antecedent injuries in the clause-ground and the reduced anaphor
most in the clause-figure which renders them co-referential (Langacker 1991:
490) and facilitates the cognitive processing of the content of the sentence.
This semantic dependence of the clause-figure on the clause-ground invokes the conception of the meanings of the two clauses as a gestalt, namely,
that there are a number of injured individuals in hospital, of whom most are
not very serious. At a higher level of conceptualisation, we can observe that
the connector but establishes schematic relations among the entities of the
sentence. In particular, the determiner most, via but, triggers mental access
(Langacker 1997b: 251) to its invisible antonym few, while the verb phrase do
not appear life-threatening – to a new entity more serious.
Therefore, behind the contrasting relation between the two clauses,
there is a hidden contrast between Most of the injuries are less serious and Few
of the injuries are more serious.
If we combine the small number of injuries that are more serious (few)
with the large number of injuries that are less serious (most), we obtain the
total number of injuries in hospital. If we deduce the total number of injuries from the large number of injuries, we get the small number of injuries,
and vice versa (Figure 7). Thus, behind the contrasting relation within the
sentence, there is an abstract relation of addition-deduction (Veloudis 2010)
among the two visible parts, that is, the clause-ground and clause-figure, and
the inferred part. The integration of the visible part (clause-figure) with the
invisible part comprises a single unit, i.e. the clause-ground (Langacker 1987).
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+
most of the injuries

= total number of injuries at hospital
few of the injuries

From the analysis, it is evident that if we attempted to conceive the
meaning of each clause separately, we would not be able to delve into all of
these symbolic relations and meanings that were determined from the unification of the clause-ground and clause-figure. These relations and meanings
comprise the domain – in other words, the background knowledge which is
left to the hearer/reader of the sentence to be inferred. The profiling of the
clause-figure within the domain in an asymmetrical position to it features
the concept of contrast (see Figure 6). An attempt to render this conceptual
phenomenon in words would result in the following sentence: Few of the injuries are more serious (domain), but thankfully most of them do not appear to be
life-threatening at this time (clause-figure).
Case 2: I have no idea what the next three years will bring, but if it’s possible to get
even happier, I’ll take it. (PD: Personal communication 2018)
The sentence in Case 2 expresses a contrasting relationship between the
two statements made by the subject I. The statement in the clause-ground I
have no idea what the next three years will bring concerns a real situation, which
consists in the subject not knowing anything about the future, and the statement in the clause-figure, in the form of a conditional clause but if it’s possible
to get even happier, refers to a possible situation of the subject becoming happier than now. Essentially, there is a contrast between the statement about
a real situation in the clause-ground and the statement about a hypothetical
situation in the clause-figure. Behind the ostensive contrasting relationship
between the clause-ground and clause-figure, there is a temporal contour
that runs through the entire sentence: from a certain point at present to a
certain point in the future, which is the next three years. In particular, the
time to which the clause-ground refers stretches from the present until three
years in the future, and in exactly the same way, the span of the clause-figure
is these three years. This time-related conceptual overlap (Langacker 2012)
between the two clauses renders their conceptualisation as a whole. The
person who hears or reads the sentence conceives the two clauses as one
entity, which is the state of happiness of the subject, conceptually situated
in the present (time scale 1) and in the future (time scale 2), simultaneously
(Figure 8).

Figure 7.
A relation of addition-deduction
between clauseground and
clause-figure
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time scale 1 time scale 2
Figure 8.
Integration of
two different
time scales
across clauseground and
clause-figure

PRESENT

the next three years

Thus, the clause-figure semantically hinges on the background given
by the content of the clause-ground. If we isolated the clause-figure but if
it’s possible to get even happier, we would not understand the temporal dimensions of it, that is, whether the possibility for the subject to become happier
is about just now, next month, in the next four years, etc., because there
would be no foundation for it.
The point at present situates the subject within a state of happiness, on
an abstract conceptual level, whereas the point in the future sets a possibility that the subject could be happier than now. It seems that within the two
clauses there is a hidden symbolic relation: a comparison between the current state of happiness and the possible, hypothetical state of being happier
in the future. The comparative form of the adjective happy functions as a
trigger reference point (Langacker 1997a) in a hypothetical situation, which
activates the target reference point happy in the reality of the speaker. Put
simply, happier – a possible hypothetical state – is a reference point that, because of the connector but, triggers the assumption that the subject is happy
at present, although not as happy as s/he would like to be. In this case, we
notice a cognitive route that follows a reverse path, i.e. a reference point, in
an unreal situation, which leads the hearer or the reader of the sentence to the
reality of the speaker. The identity of the subject remains unchanged across
the two time scales; what changes are the values that the subject takes, i.e.
from being happy now to becoming happier in the future (Fauconnier 1985).
In summary, within the contrast between the clause-ground and clause-figure, there is a comparison between the state of being happy at present and
being happier in the possible future.
From the analysis, it appears that the maximal scope of the entire sentence, that is, the domain, is that the subject is happy now. The clause-figure
is profiled within the domain and possesses a conceptually asymmetrical
position to it (see Figure 1.6), which can be verbalised as I’m happy now (domain), but if it’s possible to get even happier (clause-figure), I’ll take it.
Case 3: All appeared to be well when she and 11 family members left the property in
mid-June, but a massive wildfire known as Parry Sound 33 was creeping closer.
(PD2: Roy 2018)
The abstract concept of contrast is not easy to identify when reading or
hearing the sentence of Case 3. The reason is because the clause-ground All
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appeared to be well when she and 11 family members left the property in mid-June
and the clause-figure but a massive wildfire known as Parry Sound 33 was creeping
closer do not share common elements that can function as counterparts. For
example, in the clause-ground there are two substructures, joined by the
subordinating conjunction when, which seem not to share a common topic.
Rather, the clause when she and 11 family members left the property in mid-June
appears to disrupt the calmness that the preceding clause all appeared to be well
exudes. However, the unified clause-ground contains vital elements for the
conception of the meaning of the clause-figure. In particular, it informs the
hearer/reader that the event it describes (she and the eleven family members
leaving the property) started at a particular, albeit unspecified, point in the
past. Hence, the hearer/reader processing the past progressive of the clausefigure was creeping understands that the fire had already started before that
particular point in the past. Thus, the two clauses are both situated within
the same temporal space: the past. In other words, the event of the clausefigure started and progressed in the past. Similarly, the state all appeared well
and the event when she and 11 family members left the property, described in the
integrated clause-ground, are both situated in the past, taking place after
the event of the clause-figure. Therefore, the temporal scope is the same in
both clauses; we only conceive it at two different time scales (Figure 9).
time scale 1

time scale 2

The fire
started

She and 11 family members left the property

The fire was in progress
PAST

Figure 9 illustrates that the order of the events described in the sentence
of Case 3 is not conceptualised the same way as the order in which they actually occurred because the event of the fire creeping took place before, and not
after, the event of the clause-ground (Figure 10). It therefore appears that a
cognitive mechanism of reconceptualization is activated for understanding
this sentence, which requires additional cognitive effort (Langacker 2005).
time scale 2

time scale 1

She and 11 family members left the property

The fire started

The fire was in progress
PAST

Figure 9.
The actual vs.
conceptualized order of
the events in
the sentence of
Case 3

Figure 10.
Order of events
as described in
the sentence of
Case 3
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Regardless of the reverse order in which the events are described in the
sentence, the fact that their time scales run along one temporal axis renders
their conceptualisation as a single unit. The clause-ground consists of two
merged clauses which constitute the immediate scope for the conception of
the content of the clause-figure at a higher level, and they jointly evoke the
maximal scope of the entire sentence (Langacker 1999). In other words, the
conceptualisation of this integrated ensemble of clauses uncovers the hidden
meaning, which is that the participants of the event in the clause-ground had
the impression that there was no fire. Thus, the information of each clause is
organised in a certain way so as to facilitate the processing of the information.
More specifically, the clause all appeared to be well in the clause-ground
conveys the meaning that the participants thought that either there was no
fire or that the fire was under control when there was a fire. Also, the clause,
through the conjunction but, activates a new entity which is the reality of
the fire in the clause-figure. The conceptual gist of the sentence is a contrast
between reality and the impression that is inferred by the person who hears
or reads it.
If we expressed in words the conceptually asymmetrical position of
the clause-figure against this conceptual content (see Figure 6), namely the
domain, it would be as follows:
She and 11 family members had the impression that there was no fire (domain), but
a massive wildfire known as Parry Sound 33 was creeping closer (clause-figure).
Case 4: Citizenship issue is a can of worms, but it has to be opened. (PD3: Ireland
2017)
When first reading or hearing the sentence of Case 4, it is hard to understand where the notion of contrast resides; indeed, it is not clear what
entities are contrasted by the conjunction but. Thus, it is necessary to examine the meanings of the two clauses joined by the conjunction. The clauseground lays the foundation for the conception of the succeeding clause and
informs the hearer or reader that the issue of citizenship involves a number
of challenges. This is achieved by the correspondence between the unreduced
subject of the clause-ground, the citizenship issue, and the reduced subject of
the clause-figure, it (Langacker 1991, 1997a).
Through the conjunction but, the latter clause introduces two new entities in a new hypothetical mental space (Langacker 2005) – that the citizenship issue is closed, and that if it opens, it will be shown that it is a can of
worms; in other words, the activation of the new entities reveals the hidden
meaning of the sentence: if the citizenship issue opens, then the reality will
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be made known, i.e. everyone will learn that it is a can of worms and that
it is closed.
The analysis reveals that it is impossible to conceive the meaning of the
clause-figure without first conceiving the meaning of the clause-ground, and
vice versa. If the condition of the clause-figure is fulfilled, the meaning of
the clause-ground – that the citizenship issue is indeed a troublesome issue
– will be shown to be true. Behind this contrast there is a hidden first conditional: If the citizenship issue opens, it will become known that it is a can of worms.
The sentence of Case 4 also involves a temporal interdependence of the
two clauses. The situation of the citizenship issue being a can of worms
started at one particular point in the past, and since then it has not changed.
Thus, similarly to what we had in Case 3, there is one topic here which runs
across the same temporal axis, but is conceived at two different time scales:
in the past and now (Figure 11).
time scale 1
The citizenship issue started being
troublesome

PAST

time scale 2
The citizenship issue involves problems until
now

PRESENT

However, the order in which the clauses are placed within the sentence
is not the same as the order in which their meanings are conceptualised. The
clause-figure contains, at an abstract level, the condition if the citizenship issue
opens, which is normally positioned at the beginning of the first conditional
clause, while the clause-ground contains the apodosis the citizenship is a can of
issues upon the fulfilment of the condition, which would otherwise be placed
at the end of the first conditional clause.
Irrespective of this creative way of ordering the clauses, the semantic
interdependence and conceptual coincidence of the two time scales between
the two conjuncts contribute to their conceptualisation as a gestalt and to the
conclusion that the citizenship issue has not yet been opened – this constitutes the pre-supposed hidden knowledge of the entire content of the sentence. The profile of the clause-figure within this background knowledge,
namely the domain, and being at a conceptually asymmetrical position relative to it (see Figure 6) could be articulated as The citizenship issue has not been
opened yet (domain), but it has to be opened (clause-figure).
Case 5: Australia is a better society, but even in the Trump era America still dazzles. (PD4: Tovey 2017)

Figure 11.
Conception of
clause-ground
and clausefigure at two
different time
scales
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On the surface, the two clauses in the sentence of Case 5 contrast Australia’s society with that of America. The noun phrase better society of the
clause-ground Australia is a better society creates, through but, a new, invisible entity worse society in a hypothetical mental space (Langacker 2005). Put
simply, it is implied that Australia is a better society, while America is a
worse society. The prepositional phrase in the Trump era of the clause-figure but even in the Trump era America still dazzles entails, via the element even,
that America’s society has problems because of the Trump presidency. This
reference point in turn creates, via but, a new entity suggesting that there
might be problems in American society because of the Trump presidency;
nevertheless, America dazzles. This meaning sounds fragmentary (Croft &
Cruse 2004) without the latent comparison, again through the connector
but, with Australia: Australia does not dazzle, even if it is a better society.
Hence, the hearer/reader needs to retrace his/her steps and be led back to
the clause-ground and from there deduce the conclusion that Australia is
not dazzling in contrast to America (Figure 12). It seems that within the two
clauses of the sentence there are three comparisons between a visible and
an invisible element circulating at an abstract level: (1) Australia is a better
society, but America is a worse society, (2) America is a worse society, but
dazzles, and (3) America dazzles, but Australia does not.
Figure 12.
Hidden comparisons among
vising and invisible elements
of the clauseground and
clause-figure

Australia does not dazzle
Australia is a better society

America is a worse society

America dazzles

The illustration of the three hidden comparisons in the sentence of Case
5 reveals a semantic connection between the two conjuncts joined by but,
which renders their conception as a gestalt. If the clause-figure is separated
from its anchor clause-ground, it will be meaningless. Because the clauseground semantically supports the clause-figure to create the meaning of the
entire sentence, the two clauses are conceived as one entity. Because of their
integration into a unit, it can easily be inferred that the conceptual setting
(i.e. the domain) of the entire sentence is that America’s society is worse than
Australia’s society. The content of the clause-figure is profiled within the
domain in an asymmetrical position to it (see Figure 6). This phenomenon
can be articulated as America’s society is worse than Australia’ society (domain),
but even in the Trump era America still dazzles (clause-figure).
Finally, as was the case with the previous samples, the two clauses joined
by but are situated in the same temporal scope. The reference point still indicates that America has never stopped dazzling from the past until today,
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while it is implied, via but, that Australia has not been dazzling throughout
this time (Croft 1998). Thus, the two situations have been occurring within
the same temporal space, from the past until today.
Case 6: We put $300 million into foreign aid in Indonesia, but the reality is we’re
making $3 billion worth of trade in agricultural products to Indonesia, Mr Littleproud said. (PD5: SBS news 2018)
At a superficial level, the sentence in Case 6 contrasts two amounts of
money, $300 million and $3 billion, through the conjunction but in order to
emphasise the importance of the investment in Indonesia. Although the
adversative conjunction is supposed to contrast the two amounts of money,
in this case it does not. Rather, there is a continuous topic across the entire
sentence: that of the investment made by the same subject we, which ties the
two clauses together. In particular, the clause-ground We put $300 million into
foreign aid in Indonesia constitutes the context necessary for the hearer/reader
to make sense of the content of the clause-figure but the reality is we’re making
$3 billion worth of trade in agricultural products to Indonesia. The situation of the
latter clause would not exist without the situation described in the clauseground. Put simply, there would be no gains if there were no investment.
Because of the investment, there are gains. This indicates a hidden relation
of cause-result behind the opaque contrasting relation between the clauseground and clause-figure. The investment is the reason why there are profits. This relation is linguistically ref lected in the use of the verbs put and are
making in the clause-ground and clause-figure, respectively. The verb put is
conceptually grouped (Langacker 1997a) with the verb are making and, taken
together, they express a cause-result relation. The action of giving money
results in the situation of making money.
In addition, the entity of $300 million mentally corresponds, via but,
with its counterpart $3 billion in the clause-figure. Moreover, the amount
of the clause-ground is smaller than the amount of the clause-figure and,
consequently, it can be inferred that but creates a comparison between the
two entities. The comparison is that the amount of money gained from the
investment in Indonesia is bigger than the amount invested.
This comparison automatically elicits an addition-deduction relation
among the amount of the clause-ground $300 million, the amount of the
clause-figure $3 billion, and an amount that is inferred upon the conceptual
amalgamation of the two clauses into a gestalt. If we deduce $3 billion from
$300 million, we are left with $2.7 billion. If we add $300 million to $2.7 billion,
the amount soars up to $3 billion (Figure 13). Based on this addition-deduction
relation, the person who hears/reads the sentence infers that the profits of
the investment are indeed considerable.
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Figure 13.
A relation of addition-deduction
between clauseground and
clause-figure
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300 million

2.7 billion
+

clause-ground

= 3 billion
inferred amount

clause-figure

From a temporal perspective, the cause-result relation between the clauseground and clause-figure entails an inherent temporal priority of the cause
against the result. More specifically, the action of investing money precedes
the result of making money. As in the previous samples, there are two different time scales here, conceptualised along one temporal axis because of
the integration of the two clauses into a whole. Interestingly, in contrast
with Case 3, the order of the situations is in line with the order in which they
occur and are conceptualised. It could also be argued that the choice of the
present progressive is not random here. This tense aims to stress the continuous profitable results of the investment, and the gradual change that this
situation entails (Croft 1998), as indicated by thee additional boxes (Figure 14).
Figure 14.
Integration of
two different aspects
across clauseground and
clause-figure

time scale 1
We invested money

time scale 2
We are making money

PRESENT

The analysis indicates that behind the apparent contrast of the two
amounts of money, the symbolic relations are hidden, and these relations
function as a cognitive mechanism for the activation of one another. For
example, the schematic cause-result relation triggered the abstract relation
of the comparison between the two amounts of money, and this comparison
in turn evoked the addition-deduction relation across the clause-ground
and clause-figure.
However, there is one more reference point in the sentence in Case 6
whose mental correspondence to a new, invisible entity evokes the background knowledge of the entire meaning of the sentence. This reference
point is in reality which, via but, enacts a new entity in a hypothetical mental
space. This new entity is not visible, but it is implied. In particular, it is inferred that, according to common sense, the amount of $300 million invested
in Indonesia is huge.
For this reason, through the connector but the speaker contrasts, on a
symbolic level, reality with common logic – specifically, with what the common logic would dictate about this substantial amount of money invested in
Indonesia. This background constitutes the conceptual base of the sentence,
namely that the investment in Indonesia is high cost. Within this base, viz.
the domain, the clause-figure profiles its content in a conceptually asymmet-
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rical position to it (see Figure 6); thus, the relation between the clause-figure
and the domain is conceptualised as contrast. This can be verbalised as The
investment in Indonesia costs a lot of money (domain), but the reality is we’re making $3 billion worth of trade in agricultural products to Indonesia (clause-figure).
Case 7: Earlier, in 2013, he brought up the experimental drug that Innate was developing in a hearing about brain research, but did not mention his financial stake in
the company. (PD6: Thomas & Kaplan 2018)
The sentence in Case 7 contains two clauses that are in an obvious contrast to each other. The meaning of the clause-ground Earlier, in 2013, he
brought up the experimental drug that Innate was developing in a hearing about
brain research contradicts the one in the clause-figure but did not mention his
financial stake in the company. Seemingly, the conjunction but contrasts two
real situations: the situation of the subject he discussing an experimental
drug in the company Innate, and the situation of the zero anaphor (Givón
1998) he not mentioning his financial stake in the same company. However,
the analysis below reveals that the conjunction contrasts a real situation with
a hidden truth rather than two real situations.
In particular, the space builder brought up (BU), along with the entity
Innate (IN), establishes a parent space (R) in reality. Subsequently, it corresponds, via but, with the space builder hidden truth (HT) in the daughter
space (R’) in reality again. The space builder HT is formed by the negative
form of the verb mention, i.e. by the fact that the subject he did not mention
that he has a financial stake in the company Innate. Thus, he hid the truth. In
the R space, the entity Innate (IN) mentally communicates with the company
(C) in the R’ space and vice versa. One can observe that, instead of moving
from a general entity to a more specific one, the specific name Innate leads
us to the more general term the company (Figure 15). However, despite this
odd transition, the definite article with the noun company refers to Innate,
which has already been mentioned; hence, it builds up a mental relationship
with it. This is in agreement with the assumption that the clause-ground
maps information onto the following clause-figure. Supposedly, if the clauseground did not contain the information regarding the name of the company,
and we moved from a general term to a specific entity, the sentence would be
rendered as Earlier, in 2013, he brought up the experimental drug that a company
was developing in a hearing about brain research, but did not mention his financial
stake in Innate. Obviously, the lack of the name Innate in the clause-ground
would cause semantic anomaly (Langacker 1999) because it would give the
impression that the sentence refers to two different companies, of which the
first would be left unspecified.
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Therefore, the space builder BU along with the entity IN in R corresponds to the space builder HT in R’. HT, in turn, mentally connects with
the entities financial stake FS and C in R’. This mental correspondence leads
the hearer/reader to the conclusion that the subject he is involved (I) in the
Innate company; namely, he has a financial stake. Consequently, the mental
correspondences among the entities in both clauses results in the creation
of a new mental space R’’, consisting of the element he has a financial stake in
Innate (I). However, the new entity I is completely missing from the sentence.
It constitutes a gap which the hearer/reader must fill. In essence, what is in
contrast is not the visible mental space R and the visible mental space R’. In
reality, R’ is, via F, at variance with R’’; in other words, the inferred sentence
he has a financial stake in the company Innate is at variance with the clause-figure.
An interesting point to note at this stage is that the speaker chose to situate
the two situations in the past and let the hearer/reader infer a conclusion
about the present.
Figure 15.
Correspondences
among elements
of the clauseground and
clause-figure in
mental spaces

F: but

HT: did not mention

R/R’/R’’: reality

FS: financial stake

H: he

C: company

BU: brought up

I: he has a financial stake in the company Innate

IN: innate

F
F

R’’
R’
I

R
H
HT

H
BU

C

FS
C

IN

If we ventured to verbalise this contrast between the inferred conceptual
content of the sentence, that is, the domain, and the conceptually asymmetrical meaning of the clause-figure to it (see Figure 6), we would have the
following sentence: He has a financial stake in the company Innate (domain), but
did not mention his financial stake in the company (clause-figure).
From the semantic perspective, it seems that the substructures of the
clause-ground he brought up the experimental drug and that Innate was developing in a hearing about brain research comprise the intermediate scope for the
conception of the clause-figure and, hand-in-hand, evoke the maximal scope
of the sentence, namely the domain (Langacker 1987, 1999). This attests the
assumption that the clause-ground and clause-figure are semantically in-
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terdependent and are conceptualised as a whole. Regarding this point, an
attempt to swap the company with Innate would cause semantic confusion,
which indicates that the meaning of the adversative coordinate structure
is inherently coherent. If we examine this deeper, at the level of semantics,
it is evident that the subject he is involved in one situation only: that of the
subject having a personal interest in the company Innate. Literally, the function of the clause-ground is only to build the context and, by the activation
of its reference points, guide the hearer/reader to the truth. This is achieved
by the use of the negative form of the verb mention, which removes the veil.
Illustrated in Figure 16, we can see that the clause-figure is the part that is
removed from the domain and reveals the truth. The separation of the clausefigure is linguistically indicated by the negative form not mention.
clause-figure: but he did not mention it
domain: He has a financial stake in the company Innate

The entity did not mention enacts a new, non-existent entity I, namely
that the subject has a financial stake. This can be explained by a series of
simulations that the human mind operates. Empirical evidence from tests
indicates that the human mind first portrays the negated situation and then
the real one. Supposedly, in this case, we would first simulate the situation
of not mentioning and afterwards, the real situation of having a stake (Zwaan
& Madden 2005). Therefore, there is a presupposition that the subject has a
financial stake, which emerges out of the negated verb mention. According
to Fauconnier (1985), this presupposition is inherited because the speaker is
aware of the truth: that the subject has a financial stake in the company. It
seems that the presupposition, as implied by the undressing of the negative
form, is satisfied in R, that is, the subject has a financial stake.
Case 7 has been analysed in line with the theory of mental spaces, as
delineated by Fauconnier (1985). According to Fauconnier (1998: 251), mental
spaces bring to light “the processes that take place behind the scenes as we
think and talk.” Mental spaces are incomplete assemblies which comprise
elements linked with each other. The hearer/reader must make a cross-space
mapping of these elements to reconstruct the partial meaning conveyed
through a sentence (Fauconnier & Turner 2006). Therefore, the entire meaning of the sentence arises out of the interconnections among the entities of
the mental spaces.

Figure 16.
Separation of
clause-figure
from the domain
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In Case 7, both the clause-ground and clause-figure contain entities
which did not suffice for the conception of the meaning of each sentence
and of the whole structure. These entities, after establishing a base mental
space, had to correspond as reference points, via the connector but, to their
counterparts in another mental space or function to activate new fictive
entities in a hypothetical mental space (Langacker 2005).
More specifically, from the analysis of the sample, the base space – i.e.
the space that is first established – can be accessed anew for the enactment
of a new entity (Fauconnier 1998).
Furthermore, while the entities of the structures are normally depicted
in two input spaces, the analysis of Case 7 illustrates that there is a third
space which is born out of the two input mental spaces. This space is known
as the generic space, and it is created by two elements, each of one input
space (Fauconnier & Turner 2006).
Case 8: Pena Nieto emphasized to Trump, in a call Trump broadcast over speakerphone, that he wants a three-way agreement, but Economy Minister Ildefonso
Guajardo later said the Mexicans were willing to do a deal with the U.S. alone if
it is necessary. (PD7: Dale 2018)
The sentence of Case 8 contains many reference points which function
as conceptual signposts for the hearer/reader to determine the final meaning. Initially, one may notice that the clause-ground Pena Nieto emphasized
to Trump, in a call Trump broadcast over speakerphone, that he wants a three-way
agreement and the clause-figure but Economy Minister Ildefonso Guajardo later
said the Mexicans were willing to do a deal with the U.S. alone if it is necessary have
different subjects: Peno Nieto and Ildefonso Guajardo, respectively. This presumably suggests two different situations. However, a more careful analysis
will reveal that the contrast does not lie between the two different subjects
and an assumed different topic that they could entail.
The two clauses are semantically connected with each other by means
of the background information provided by the clause-ground. The clauseground contains all the necessary visible elements for the conception of the
clause-figure. In particular, the entities Trump and Pena Nieto in the former
clause construct, through metonymy, the context and enlighten the hearer/
reader that the sentence is about an agreement between America and Mexico.
The phrase three-way agreement of the clause-ground corresponds to a deal
with the U.S alone of the clause-figure. However, within the clause-ground
and clause-figure, there are further correspondent entities. For example, the
element agreement dovetails with the entity deal by virtue of synonymy, while
the reference point three-way activates a new entity: its inferred antonym
two-way agreement. Similarly, the verb wants in the clause-ground is related
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to the adjective willing in the clause-figure. Finally, the element Trump in the
clause-ground corresponds to its counterpart U.S. by means of metonymy.
In other words, it appears that the choice of the noun Trump is made to be
representative of the entire country America. Likewise, the metonymic Pena
Nieto agrees with the entity Mexicans in the clause-figure.
It appears that the element Ildefonso functions only as a linking device
between the entities three way-agreement and a deal with the U.S. alone. Ildefonso’s role as a representative of the Mexican population is to inform the hearer/
reader that the Mexicans are willing to reach an agreement with the U.S. only,
which is compared to the desire of Pena for a three-way agreement. Similarly,
the element Trump functions as an aid to link the different desires of Pena
and the Mexicans. The use of indirect speech in both the clause-ground and
clause-figure (emphasised that and said that, respectively) transfers the two
different desires, the desire of Pena with that of the Mexicans. It could be
argued that the indirect speech is a linguistic device which bridges the two
different wants at an abstract level (Figure 17).

Pena

Trump

three-way
agreement

Mexicans

Ildefonso

two-way
agreement

The analysis indicates that, on the surface, the conjunction but contrasts the elements of the clause-ground and the clause-figure. However,
this contrast is conceived at a more schematic level. The choice of the verbs
emphasised, wants, and of the adjective willing reveals the true aspects of the
contrasting relation between the two clauses joined by but. In particular,
the verbs emphasised and wants indicate a determined, decisive stance towards a three-way agreement on behalf of Pena. Conversely, the adjective
willing suggests a tendency for negotiation. This good will, implied by the
adjective, is enhanced by a substructure included in the clause-figure, that
is, the conditional clause if it is necessary. The clause-figure, in combination
with the choice of the adjective willing, reveals the true meaning of the clause.
The Mexicans, if necessary, will make a two-way agreement. Therefore, the
contrast resides within the fixed, unshaken attitude of Pena and the submissive attitude of the Mexicans towards the issue of the agreement. One can
notice that the conditional clause if it is necessary does not form any type of
conditional along with the preceding clause the Mexicans were willing. It only

Figure 17.
A representation
of the linking
devices between
elements of
the clauseground and
clause-figure
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functions as a means of emphasizing the contrast between the unassertive
attitude of the Mexicans and the assertive attitude of Pena. The speaker includes this last conceptual piece of knowledge only at the end of the sentence
for the hearer/reader to match it and make up a whole.
At this stage, it will be instructive to examine the sentence in Case 8
from a temporal perspective. Both clauses are situated within the past on
two different time scales. The phone call between Peno and Trump occurred
before what Ildefonso said. The entity IL positions the clause-figure temporally after the clause-ground. First, the phone call was made, then the Minister transferred the Mexicans’ desire (Figure 18). However, the desire of the
Mexicans and Pena pre-existed before the phone call. Literally, the actions
are presented as if they occurred at two different scales with the clauseground occurring before the clause-figure; however, they are both situated
and conceived in the past at an abstract level. In this case, indirect speech
is a tool used to illustrate that the phone call occurred before the words of
Ildefonso; hence, the sequence of the events of the two clauses is artificial. It
is another ability of the human mind to present two contrasting situations.
Finally, the additional substructure if it is necessary is in the present simple
and thus, does not constitute, in terms of grammar, a conditional with the
past simple verb form were. It could be argued that the function of this clause
contributes only to the establishment of the meaning of this sentence, and
not to the temporal orientation of its position within the sentence.
Figure 18.
The sequence of
the two events
in clauseground and
clause-figure

time scale 1

time scale 2
phone call

Ildefonso’s words

PAST

The analysis of the sentence of Case 8 demonstrates that two clauses
joined by but are conceptualised as a whole. What is particularly interesting
about this sentence, however, is that each component clause consists of two
substructures. Specifically, the clause-ground comprises Pena Nieto emphasized to Trump, in a call Trump broadcast over speakerphone and that he wants a
three-way agreement, which together constitute the immediate scope for the
conception of the clause-figure. In turn, the clause-figure includes but Economy Minister Ildefonso Guajardo later said and the Mexicans were willing to do a
deal with the U.S. alone if it is necessary, which function as another immediate
scope and jointly with the clause-ground evoke the maximal scope of the
sentence (Langacker 1987, 1999).
Case 9: I feel like they are affiliated to the UK by heritage and culture but Australians
are so much more than that. (PD8: Schon 2016)
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The sentence in Case 9 clearly attempts to illustrate that there is a difference between Australians and British people without, however, specifying
where this difference lies. Therefore, the conceptualisation of the meaning of
this sentence involves the activation of ambiguous entities and consequently,
ambiguous meanings.
Contrary to the previously examined samples, the clause-ground I feel
like they are affiliated to the UK by heritage and culture partially establishes the
context. It does not contain all the information the hearer/reader needs to
figure out the topic of the sentence. The only clue that is given is the entity
UK, which implies that the sentence concerns the United Kingdom. However,
the hearer/reader does not conceive the meaning until s/he comes across the
entity Australians of the clause-figure, but Australians are so much more than
that. At this point, s/he must return to the clause-ground and group the antecedent-pronoun they with its anaphor Australians (Langacker 1997a). Along
this conceptual path, the hearer/reader must extract, via the reference point
UK, a new entity British by virtue of metonymy and through analogy to the
plural form of the noun Australians. Only then can it be understood that the
conjunction but contrasts the British with Australians.
Nevertheless, but does not contrast Australia with the UK. It compares
the two populations. The clause-ground establishes their similarities – a
common culture and heritage – and then, through the use of the word but,
it is made clear that the Australians are distinguished from the British. The
similarity is made explicit in the clause-ground, while the difference between Australians and the British is left for the hearer/reader to infer via
the comparative more. Again, in order for the hearer/reader to conceive this
distinction between the British and Australians, s/he must refer to the similarity indicated by they are affiliated to the UK by heritage and culture in the
clause-ground. The comparison lies between this common characteristic
and the fact that Australians are more than this characteristic. Obviously,
the comparison is purposely vague, so that the person who hears/reads the
sentence can conceive that there is clear similarity, but only an obscure difference between the British and Australians.
What is striking in this sample is that each clause contains visible and
invisible elements which correspond to each other. First, the antecedent-pronoun sequence is violated (Langacker 1999). We would expect the nominal
Australians to precede the pronoun they; however, even if the opposite occurs,
it still does not cause any semantic anomaly, but only anticipation on behalf of the hearer/reader to discover the piece of knowledge needed to grasp
the whole meaning – that is, Australians in the clause-figure. Experiments
have revealed that concepts distinguished by cataphoric devices are mostly
prominent (Gernsbacher 1990). It could be argued that the anticipation of the
hearer/reader to match the entity they with another entity in the following
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discourse entails that the cataphoric device Australians provides easy access
to the already activated they.
Secondly, UK is a similar case of antecedence. In particular, Langacker
(1999: 280) refers to the phenomenon of metonymy preceding “metonymic
antecedence.” The hearer/reader activates the hidden entity British from the
entity UK, which in turn precedes its counterpart Australians, and is in contrast to it. Furthermore, the demonstrative that is an entity which refers to
the entire meaning of the sentence and in combination with more allows for
a comparison between the two nations. Thus, more than that refers back to
the entire content of the preceding clause-ground and evokes its conceptual
content, which is that Australians share similarities with the British.
Therefore, the entity UK, by virtue of metonymy and by analogy to Australians, enacts a new entity British. Subsequently, the entity Australians finds
its conceptual match via but in the antecedent they in the clause-ground.
The analysis indicates that this sentence contains many conceptual gaps
which must be filled in order to be conceived. In particular, it reveals that,
despite the impression that the clauses contain different elements, in essence,
the elements are the same; they differ only in terms of their visibility. The
sameness of the elements between the two clauses, such as they = Australians,
UK = British, and are affiliated to the UK by heritage and culture = that, renders
the conceptualisation of the sentence as a whole. However, the true aspect of
contrast is implied in the abstract comparison contained within the clausefigure, as indicated by more than that.

6. Dimensions of conceptualisation of contrast
In this section, the results of the analysis of the primary data are discussed
in terms of several dimensions of conceptualization.

6.1. Figure-Ground organisation
Although only nine samples were analysed, they revealed a range of dimensions which the conceptualisation of an adversative coordinate structure
entails. This shows that there are no boundaries in the creation of structures,
or conceptual structures (Kemmer 2003), even by speakers of the same language. We observed a great deal of variation in the fashion in which pieces
of information are structured across a sentence; however, the examination
reveals that the adversative coordinate structure was identical for all the
samples. In particular, each situation, action, or event is packaged within
either the clause-ground or the clause-figure. This allocation does not happen fortuitously. The grammatical closed-class conjunction but is responsible
for the establishment of a symbolic frame for figure-ground organisation
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(Talmy 2006). More specifically, the clause-ground establishes the context
upon which the meaning of the clause-figure is based. Subsequently, by the
activation of the cognitive mechanisms, the profile of the clause-figure is
projected in a conceptually asymmetrical position (via but) within the conceptual base (viz. the domain) of the entire sentence. This interaction evokes
the background content of the domain (Talmy 2003). If but did not play a
role in structuring the content of an adversative coordinate structure with
figure-ground distinction, we would not be able to conceive a contrasting
relation between two situations, events, actions, ideas, attitudes, feelings,
etc. The abstract entities would be scattered and meaningless. But functions
as a knot which conceptually ties two abstract elements, thus achieving a cognitive cohesion. The integration of the clause-ground and clause-figure into
a single unit, by means of but, results in their conceptualisation as a whole.
For the conception of the two clauses as a gestalt, a series of mechanisms
conceptually group entities with their visible or non-visible counterparts
from one mental space to another and, in this way, are conducive to the
elicitation of the maximal scope of the sentence (Langacker 2005). Through
this complex cognitive processing, this study demonstrates that behind the
superficial contrasting relation between the two clauses joined by but, there
are many more hidden relations and meanings on a schematic level.
Case 1 and Case 6 both reveal the abstract relation of addition-deduction
(Veloudis 2010) across the elements of the adversative coordinate structure.
There is an inferred part which, whether it is added or deduced, comprises
the total visible number, as indicated in either the clause-ground or clausefigure. Surprisingly, the examination of the Cases 1, 2, 5, and 9 reveals that,
within two clauses linked by but there is a comparison between two, or even
four, visible elements, with other invisible elements. This can be explained by
the fact that the use of but involves a continuous effort to stress the properties
of a situation, action or event in comparison with something else under the
disguise of an antithesis between them. Similarly, the situation whereby a
conditional clause or a hypothesis is housed within the two clauses joined by
but, as Cases 2 and 4 have shown, reveals that the conjunction but is employed
to express contrast. Other interesting cases include Cases 3 and 6, where
the contrast is hidden between reality and an impression or common belief.
The speaker in both samples chooses to depict this odd antithesis using but.
In essence, the use of but contrasts the visible reality, utterly explicitly with
the hidden, inferred impression or common belief. Cases 6 and 8 constitute
unique cases for this study. In the former case but puts in a hiding place the
relation of cause-result between the clause-ground and clause-figure. Meanwhile, in the latter sample, but contrasts two attitudes. Case 7 is also a solo
case in which the reality clashes with a hidden truth. Lastly, the use of the
word but in Case 2 contrasts the present with a possible future.
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6.2. Whole-part relation
The analysis of the data showed that there is an inherent asymmetry in the
conceptually asymmetrical position of the clause-figure against the conceptual content of the entire adversative coordinate structure, that is, the
domain. This phenomenon is ref lected in the asymmetry between the subjective interpretation of the background knowledge of the entire sentence and
the objective interpretation of the content of the clause-figure. In particular,
the abstract relations determined by the analysis are ‘offstage’ (Langacker
1990) and are only inferred upon the integration of the clause-ground and
clause-figure into a whole. The emergence and interpretation of the abstract
relations, such as comparison, cause-result, condition, etc., varies from individual to individual. Each would infer conclusions and symbolic meanings
from his/her own perspective. As Croft (2004: 98) pointed out, “meanings
are something that we construe” according to our world knowledge, expectations, pre-suppositions and awareness of the broader context, as well as
from our ability to infer and activate cognitive mechanisms (Langacker 1987,
1999). Therefore, the construal of the conceptual content of the entire sentence is subjective. Conversely, the meaning of the clause-figure is ‘onstage,’
easily viewed and accessed and thus objectively interpreted (Langacker 1990).
Consequently, there is an asymmetry immanent within the adversative coordinate structure, between the subjective construal of the domain and the
objective construal of the content of the clause-figure. This asymmetry does
not emanate from bodily experience, but from the cognitive processing of
the information of an adversative coordinate structure.
The asymmetry between the two ways of construing the conceptual
background of an adversative coordinate structure and the clause-figure
symbolises a meronomic whole-part relation (Clausner & Croft 1999), or partonomy, according to Langacker (1997b), between them. More specifically,
the analysis of the samples reveals that the two conjuncts linked by but are
conceptualised as a gestalt (Wierzbicka 1980). A gestalt consists of parts, and
this can be attributed to our perception of our bodies as a whole, with parts
such as fingers, arms, feet, etc. (Johnson 1987; Lakoff 1987).
With regard to the maximal scope of an adversative coordinate structure, the integration of the two clauses joined by but evokes the whole conceptual content of the sentence through an array of cognitive mechanisms.
The conception of each clause does not suffice for the entire meaning of the
sentence to arise because it would ref lect only on fragments of the pre-supposed knowledge of it. The amalgamation of the two component clauses into
a composite symbolic structure, namely the domain, allows for the hidden
context to surface. In turn, the conceptual asymmetrical position of the
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clause-figure to the domain realises the contrasting relation between the
two clauses joined by but (Figure 6). Consequently, the conceptualisation of
the meaning of an adversative coordinate structure veils a whole-part relation between its disguised conceptual content and the conspicuous content
of the clause-figure.

6.3. But from a temporal perspective
The examination of the samples not only unveiled the range of their hidden
abstract relations and meanings, but also their temporal dimensions. Interestingly, the findings indicate that the events, situations and actions of the
clause-ground and clause-figure are all situated on the same temporal axis,
regardless of whether or not they were depicted on two different time scales.
From the analysis, it is evident that the conceptualisation of two clauses
joined by but entails that we are temporally positioned in the present time
of speaking (MacWhinney 2005). In other words, we conceptualise an event,
situation or action in response to the time of speaking. From there, we are
propelled either into the future (Case 2) or the past (Cases 3, 4, 5, and 8), or
we simply remain in the present (Cases 1 and 6). However, the examination
of Case 7 reveals that we can move from the past back to the present via an
inferred, abstract conclusion.
This ability to conceptually manoeuvre from the time scale of the clauseground to the time scale of the clause-figure, and vice versa, explains why
the two clauses are conceptualised as a gestalt. Langacker (1987, 1999) refers
to this as summary scanning. In particular, Langacker (2012) contends that
each clause constitutes a conceptual window of attention on its time scale.
The time scale of each clause conceptualised is the baseline. However, the
resilience of the human mind to spring from one-time scale to another renders the conceptualisation of the two clauses as occurring within the same
temporal interval. Admittedly, because of this ability, the effort we exert to
process an adversative coordinate structure is minimal (Zwaan & Madden
2005).
However, the analysis of Cases 3 and 4 demonstrates that there are cases
where the temporal iconicity is not maintained, and thus the hearer/reader
is required to exercise more cognitive effort to process but. In particular, in
Case 3 the events occurred in the past on two time scales, as the aspects of
past simple and past progressive imply. However, the order in which they
were presented was not the same as the order in which they occurred, and
consequently, with the order in which they were conceptualised. Thus, the
speaker appears to have interfered with the natural sequence of events and,
in this way, forces the hearer/reader to backtrack the information (Langacker
2005) contained within the clause-ground and clause-figure to determine the

109

110

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

final meaning of the sentence. Similarly, in Case 4 the swap of the protasis
with the apodosis of the hidden conditional requires the hearer/reader to first
restore their reverse order and then, conceive the meaning of the structure.
Cases 3 and 4 contrast with Case 6, due to the fact that the iconic relation
between the time at which the actions occur and the order in which they are
portrayed is not disturbed.
Lastly, the observation of the temporal facets of the adversative coordinate structures allow for their distinction, according to whether or not their
content involves a change. Based on Croft’s (1998) categories of event types,
we argue that the states described in Cases 4 and 5 do not entail any change,
but are spread over a period of time (the present to the past). The situation
in Case 2 and the actions in Case 6 do entail change which is extended in
time. However, the change that is implied in Case 2 can only be conceived on
a hypothetical level. Regarding Case 6, the speaker chose to use the present
simple to describe an action that is recurrent put and present progressive are
making to describe a situation that is extended in time on a continuous basis.
Even if the present progressive is normally used for a process and not a state,
which is what happens in Case 6, it can be used because the time scale of the
clause-figure is not confined to the current time. However, it exceeds it on
an abstract level (Croft 1998). This triggers the assumption that the situation,
namely the result of investing money, is gradually changing. More specifically, the action of investing money brings about a progressive change, that
of making money (Croft 1998). Finally, the situations, events and actions of
Cases 1, 3, 7, and 8 are just points in time which do not signify any change.

6.4. Cognitive mechanisms for the processing of but
The conceptualization of the two clauses joined by but as a whole entails an
array of cognitive mechanisms for their processing. Firstly, it could be argued
that the foundation which the clause-ground sets for the conception of the
following clause-figure indicates that the mechanism of the Advantage of
First Mention (Gernsbacher 1990) operates. Experiments have shown that
when this mechanism is activated, the first clause establishes the basis for
unfolding the meaning of the entire sentence, and maps information onto
the succeeding clauses (Gernsbacher 1990). Examination of the adversative
coordinate structure substantiated the findings of these experiments, but it
also revealed that, in addition to the Advantage of First Mention, the human
mind leaves gaps in the conceptual knowledge for the hearer/reader to fill
in. In other words, the clause-ground sets the context, but does not contain
all the information that the speaker wishes to convey, only “partial clues”
(Croft 2004: 98). For these clues to be conceived, there is a body of cognitive mechanisms activated on behalf of the hearer/reader of the sentence.
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Namely, the reference points contained in the clause-ground function as
entities which build a mental space. Subsequently, either they trigger new
entities in a new mental space, or mentally correspond with other reference
points of the same or neighbouring clause. The analysis demonstrates that
these trigger referents are not necessarily visible, but could be hidden or
activate invisible entities in a hypothetical mental space.
Another cognitive mechanism which contributes to the processing of
but is the Advantage of Recency (Gernsbacher 1990). According to experiments, this mechanism renders the most recently heard or read clause as the
most accessible one (Gernsbacher 1990). Indeed, the elevated clause-figure is
easier to remember and retrieve because it follows the clause-ground and is
freshly conceived. The two mechanisms, the Advantage of First Mention and
the Advantage of Recency, indicate that each clause carries its own focus of
attention. Following Langacker’s (1999) claims, it could be asserted that the
clause-ground is the Focus 1, the clause-figure the Focus 2, and the gestalt
which emerges out of their combination, the Focus 3. By moving from one
clause to another, the focus of attention changes, and each reference point
withdraws to allow the newly activated reference point to dominate and
elevate the content of the clause to which it belongs.
However, we noticed that the human mind must also overcome obstacles, and for that it employs several strategies. For example, in Cases 1 and 7
there is a whole piece of knowledge that must be inferred. For the conception
of the final meaning of Case 5, the hearer/reader must return to the initial
clause-ground to compare its visible element with the element that emerged
from the conception of the clause-figure. In response to this, in Case 8, the
hearer/reader seems to keep the information in a state of dormancy until s/he
comes across the last conditional clause, and thus makes sense of the true
aspects of the contrasting relation between the clause-ground and clausefigure (Langacker 2005). Furthermore, in Cases 2 and 4, the hearer/reader
must traverse a reverse conceptual path by enacting hypothetical entities
to arrive at the truth of the reality. In addition, the results indicate that the
time scales of each clause, as demonstrated by the use of grammar tenses, is
not always identical to the time of their conceptualisation. Finally, in Case 9,
because of the violation of the natural order antecedent-pronoun, the hearer/
reader must return to the clause-ground to conceive the comparison lying
behind the adversative coordinate structure. Based on an examination of all
the samples, pieces of information are always missing from the information
contained within the clauses, and thus the human mind enacts dormant
entities through reference points. All of these obstacles are indicative of the
lack of coherence that runs across an adversative coordinate structure, which
necessarily entails more cognitive effort for its processing.
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Despite these mechanisms, which are activated for overcoming the
complexities of the conceptualisation process, the experiments reveal that
there is a point where the two clauses are “equally accessible” (Gernsbacher
1990: 31). This claim is reinforced by the findings of this study regarding the
processing time of the two clauses joined by but. The analysis of the samples
demonstrates that each clause is processed and conceived on different time
scales; however, the events, situations or actions described in them are situated on the same temporal axis, and are thus conceived “as a single moment”
(Langacker 2012: 565). It could be argued that this conceptual overlap (Zwaan
2004) is instrumental in the integration of the two meanings of the clauseground and clause-figure, and consequently in their conceptualisation as a
whole (Langacker 2012). The temporal facets involved in the processing of
an adversative coordinate structure reaffirm Langacker’s (1999) belief that
the nature of conceptualisation is dynamic.
On the whole, by elaborating on the organisation, processing and conceptualisation of information across the two clauses of an adversative coordinate structure with but, this study demonstrates that:
• The information across two clauses joined by but is organised in terms
of the figure-ground distinction.
• The clause-figure possesses a prominent position against the
clause-ground.
• The clause-ground and clause-figure are semantically mutually inclusive and are thus conceptualised as a whole.
• The events, situations and actions of the clause-ground and clausefigure are situated on the same temporal scope.
• The clause-figure is profiled against the conceptual content of the
entire adversative coordinate sentence, viz. the domain, in an asymmetrical position.
• The domain and clause-figure have a whole-part relation.
• The interaction of the clause-figure with the clause-ground shapes
additional symbolic meanings, not mentioned explicitly, which are
conceived on a high schematic level.
• There is an ingrained asymmetry between the subjective construal
of the content of the offstage domain and the content of the onstage
clause-figure.

7. Conclusion
This study reveals the power of the human cognitive system to manage loads
of complex information and condense it into manageable portions of conceptual knowledge (Fauconnier 1999); to suppress information and leave the
hearer/reader to infer it on an abstract level; to elevate a part of a sentence
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into a more prominent position; to integrate two distinct entities into a single unit; to use a range of structures to realise a contrasting relation; and to
overcome constraints on time created by grammar (Fauconnier 1998).
This study also reveals that there are patterns to these structures. Their
recurrence renders them conventionalised within the inventory of the human
language system. These conventionalised structures, or cognitive routines
(Bybee 2003), function as a platform upon which new structures are created
(Fauconnier 1999). According to Langacker (1987), the novel structures are
compared with the extant symbolic ones and, if they are compatible, they
are espoused and entrenched by the cognitive system. The f lexibility of the
human cognitive system to adapt its already-existing structures according
to “changing expressive needs” (Geeraerts 1985: 141) without transforming
its internal fabric, reveals its dynamic character (Geeraerts 1985; Jonhson
1987). It is unknown how many of these structures can be created by the
human mind. Further research should investigate whether there is a limit
to the various ways in which information can be structured within a sentence and consequently, to the number of the abstract meanings created by
the conceptualisation of a sentence’s meaning. Moreover, cross-linguistic
studies on coordinate structures could help explain the relations between
different languages from the cognitive perspective (Kemmer 2003; Resnick,
Levine & Teasley 1991).
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Streszczenie
Przeciwstawna struktura współrzędnie złożona ze
spójnikiem but w języku angielskim. Analiza
w modelu gramatyki kognitywnej
Artykuł stanowi pilotażowe studium, mające na celu zbadanie struktury
semantycznej przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but w języku angielskim z punktu widzenia gramatyki kognitywnej
Ronalda W. Langackera. Mówiąc ściślej, w artykule zastosowano aparat pojęciowy gramatyki kognitywnej (Langacker 1987, 1991) do analizy niewielkiego
korpusu przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but,
której celem było ustalenie (a) na czym polega relacja między strukturami
semantycznymi zdań składowych współtworzących strukturę semantyczną
przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but, (b) jakie
mechanizmy i operacje kognitywne umożliwiają konstruowanie struktury
semantycznej takich zdań oraz (c) co mieści się w maksymalnym zakresie
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predykacji przeciwstawnej struktury współrzędnie złożonej ze spójnikiem
but w języku angielskim.
W toku analizy ustalono, że struktura semantyczna przeciwstawnych
zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but w języku angielskim opiera
się na zasadzie tzw. organizacji figura-tło, wywodzącej się z rozróżnienia
sformułowanego na gruncie psychologii przez teoretyków percepcji ze szkoły
Gestalt. W szczególności zdanie składowe wprowadzone przez spójnik but to
tzw. zdanie-figura (ang. clause-figure), wykazujące względnie wysoki poziom
wyróżnienia pojęciowego w relacji do drugiego zdania składowego, które
stanowi słabiej wyróżnione pod względem pojęciowym tzw. zdanie-tło (ang.
clause-ground), funkcjonujące jako punkt odniesienia dla konceptualizacji
treści komunikowanej przez zdanie-figurę w strukturze semantycznej przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but w języku angielskim. Na kolejnym etapie analizy ustalono, że w strukturze semantycznej
takich zdań spójnik but sytuuje profil zdania-figury w asymetrycznym położeniu względem maksymalnego zakresu predykacji całego zdania współrzędnie złożonego, określonego w artykule mianem domeny tego zdania (ang.
domain). Ten aspekt struktury semantycznej zdań objętych zakresem materiałowym przeprowadzonych badań znajduje odzwierciedlenie w asymetrii
między subiektywną interpretacją całego zdania a obiektywną interpretacją
treści zdania-figury. W szczególności rozliczne odpowiedniości między elementami struktury semantycznej na poziomie całego zdania pozostają „poza
sceną” (Langacker 1990) – są one ukryte, dopóki konceptualizator nie ustali
ich w procesie wnioskowania, co może uczynić dopiero po zintegrowaniu
struktury semantycznej zdania-tła i struktury semantycznej zdania-figury
w jedną całość. Jednocześnie treść zdania-figury pozostaje „na scenie” – jako
pojęciowo jawna i łatwo dostępna dla umysłu konceptualizatora – i jest ona
przez niego konstruowana obiektywnie (Langacker 1990). Podsumowując,
struktura semantyczna przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze
spójnikiem but w języku angielskim wykazuje inherentną asymetrię pomiędzy subiektywnie konstruowaną domeną całego zdania a obiektywnie
konstruowaną treścią zdania-figury.
Przeprowadzone badania wskazują też, że znaczenie całej przeciwstawnej struktury współrzędnie złożonej ze spójnikiem but nie ogranicza się
do sumy znaczeń zdania-figury i zdania-tła, mimo że stanowią one główne
składniki sensu całej tej struktury. Dopiero pojęciowa integracja obu struktur składowych za pośrednictwem spójnika but pozwala konceptualizatorowi
skonstruować strukturę semantyczną całego zdania współrzędnie złożonego, co z kolei umożliwia ujawnienie ukrytych odpowiedniości między
elementami struktury semantycznej takiego zdania. Na przykład w zdaniu
We currently have a number of people in hospital all being treated for different injuries but thankfully most do not appear to be life-threatening at this time (‘Obecnie
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w szpitalu przebywa wiele osób, które są leczone z powodu różnych urazów,
ale na szczęście większość z nich nie wydaje się obecnie zagrażać życiu tych
osób’) integracja struktur semantycznych zdań składowych za pomocą spójnika but umożliwia ustalenie odpowiedniości między znaczeniem wyrazu
most (‘większość’), które jest składnikiem zdania-figury, i wyrażenia different injuries (‘różne urazy’), które jest składnikiem zdania-tła. Ustalenie tej
odpowiedniości oraz wiedza ogólna (w tym przypadku znajomość podstawowych działań matematycznych: dodawania i odejmowania) pozwalają
konceptualizatorowi na wywnioskowanie relacji kontrastu pomiędzy dużą
liczbą urazów niegroźnych dla życia pacjentów szpitala i niewielką liczbą
urazów zagrażających ich życiu – mimo że relacja ta jest ukryta „poza sceną”
w strukturze semantycznej powyższego zdania.
Analiza zdania przywołanego powyżej oraz pozostałych zdań z materiału badawczego pokazuje, że interpretacja przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but w języku angielskim odbywa się w taki
sposób, że struktura semantyczna pierwszego zdania składowego (tj. zdania
-tła) stanowi kontekst, względem którego interpretowane jest drugie zdanie
składowe (tj. zdanie-figura). Istotne jest jednak to, że maksymalny zakres
predykacji przeciwstawnych zdań współrzędnie złożonych ze spójnikiem but
w języku angielskim zawiera cały szereg elementów usytuowanych na różnych poziomach wyróżnienia pojęciowego. Mianowicie chodzi tu nie tylko
o profilowane i nieprofilowane elementy struktur symbolicznych tworzących
takie zdania, odpowiedniości ustanowione między strukturami semantycznymi jednostek symbolicznych należących do tych samych zdań składowych
(np. people i hospital lub this i time w omówionym wcześniej przykładzie) oraz
odpowiedniości ustanowione na poziomie całego zdania złożonego między
strukturami semantycznymi jednostek symbolicznych należących do różnych zdań składowych (np. most i different injuries w omówionym wcześniej
przykładzie), lecz także o bardziej abstrakcyjne relacje ukryte „poza sceną”
w strukturze semantycznej całego zdania (np. kontrast pomiędzy dużą liczbą
urazów niegroźnych dla życia pacjentów szpitala i niewielką liczbą urazów zagrażających ich życiu), które konceptualizator musi niejako ujawnić
w procesie wnioskowania, korzystając z uprzednio nabytej wiedzy ogólnej.
Tłum. Michał Szawerna
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ABSTRAKT

Strona pośrednia
a polskie
czasowniki uczuć
Celem artykułu jest analiza semantyki polskich struktur czasownikowych z elementem
się nazywających uczucia w świetle koncepcji strony pośredniej (medium) rozwiniętej
w pracach Kemmer (1993, 2006). Wnioski wyciągnięte z analizy pozwalają określić, w jakim stopniu struktury te rozszerzają prototyp strony medium oraz wyjaśnić kulturowy kontekst funkcjonowania tej kategorii w obrębie polskich czasowników uczuć. Grupa polskich czasowników
nazywających emocje jest niejednorodna pod względem budowy, można jednak zauważyć, że
przeważają wśród nich czasowniki zawierające element się. Prawidłowość ta odnosi się do form
nieprzechodnich nazywających stan doświadczania emocji (bać się, cieszyć się) oraz inchoatywów
wskazujących na zmianę zachodzącą w podmiocie doznającym (zlęknąć się, zmartwić się). W tradycyjnych gramatykach wyżej wspomniane czasowniki najczęściej zaliczane są do form zwrotnych
w ścisłym sensie, derywowanych od podstaw pozbawionych cząstki się (martwić się), lub do tzw.
czasowników inherentnie lub semantycznie zwrotnych (wstydzić się). To przyporządkowanie
nie jest jednak zadowalające, analiza znaczenia tych leksemów dowodzi bowiem, że obecność
cząstki się nie jest w ich przypadku sygnałem koreferencyjności agensa i patiensa. Kluczowe
w opisie semantyki polskich czasowników emocji okazuje się pojęcie strony pośredniej. Kemmer
uznaje stronę medium za odrębną od strony zwrotnej kategorię sytuującą się między dwoma
biegunami prototypowych zdarzeń przechodnich i nieprzechodnich. Badaczka wskazuje, że pojęciowa odrębność strony zwrotnej i pośredniej – nie zawsze odzwierciedlona formalnie – polega
na różnych sposobach konstruowania zdarzenia: strona zwrotna profiluje dwóch uczestników
zdarzenia, strona pośrednia zaś – jednego. Dokładna analiza zjawiska pokazuje, że czasowniki
nazywające uczucia stanowią wyjątkową i nieprototypową realizację strony medium. Pojawia
się ona bowiem zwykle w konstrukcjach oznaczających ich zmianę. Powszechne w polszczyźnie
nazywanie uczuć przy pomocy form strony pośredniej jest związane z tym, w jaki sposób postrzegane jest w naszej kulturze przeżywanie emocji. Wykładnik się sygnalizuje intencjonalność
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zdarzenia, która nie jest cechą prototypowego stanu. Jego obecność w konstrukcjach nazywających stany emocjonalne można wyjaśnić potrzebą wyrażenia dynamicznego charakteru uczuć
oraz pełnego zaangażowania udziału doznającego w przeżyciu emocjonalnym.
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1. Wprowadzenie

Jak zauważa Wierzbicka (1995), a potwierdzają analizy z wykorzystaniem danych korpusowych przeprowadzone przez Lewandowską-Tomaszczyk i Dziwirek (2010), w języku polskim spośród wszystkich części mowy najczęściej
do mówienia o emocjach używane są czasowniki1. Odróżnia to polszczyznę
oraz pozostałe języki słowiańskie choćby od języka angielskiego, w którym
kluczowe dla nazywaniu uczuć są konstrukcje przymiotnikowe. Grupa polskich czasowników uczuć nie jest całkowicie jednorodna pod względem
morfologicznym, ale przeważają wśród nich formy zawierające się. Dotyczy
to niedokonanych czasowników nazywających stany (bać się, wstydzić się, cieszyć się) oraz dokonanych czasowników oznaczających zmianę stanu (przestraszyć się, zawstydzić się, ucieszyć się). Obecność elementu się przy najczęściej
używanych czasownikach uczuć jest wspólną cechą języków słowiańskich.
Celem artykułu jest analiza semantyki polskich struktur czasownikowych uczuć ze względu na funkcję pełnioną w nich przez składnik się.
Wprowadzenie do niej stanowi zarys polskich ujęć dotyczących połączeń
z się, z którymi zestawiam koncepcję tzw. strony pośredniej (middle voice),
zaproponowaną przez Kemmer (1993). Odwołując się do niej, określam cechy
zdarzeń profilowanych przez czasowniki uczuć i odnoszę je do wskazanych
uprzednio cech prototypowych zdarzenia pośredniego. Zestawiam również
ze sobą kilka koncepcji wyjaśniających status zdarzeń emotywnych w kontekście ich językowej reprezentacji za pomocą strony pośredniej. Na koniec
podejmuję kwestię kulturowo ukształtowanego postrzegania uczuć, którego
wyrazem jest zespół konwencji językowych służących do ich konceptualizacji.

2. Element się w języku polskim
Segment się powszechnie rozpoznawany jest jako wykładnik strony zwrotnej (Szober 1953: 271), rozumianej jako taki układ argumentów zdaniowych,
1 Na polską leksykę uczuć składa się zarówno słownictwo nazywające emocje w sposób bezpośredni, tj. radość, wstydzić się, szczęśliwy, smutno, jak i frazeologia umotywowana metaforycznie
i metonimicznie (Nowakowska-Kempna 1995, 2000). Warto odnotować, że nie każde uczucie ma
w polszczyźnie czasownikową nazwę, np. żal jest nazywany tylko za pomocą konstrukcji werbo-nominalnych, nigdy za pomocą samodzielnego czasownika: x czuje/odczuwa żal, żal ogarnia x (żalić
się nie nazywa doznania, tylko reakcję). Obserwacja dotycząca udziału czasowników w nazywaniu
uczuć opiera się na badaniu częstości wystąpień niemetaforycznych czasowników w Narodowym
Korpusie Języka Polskiego (Lewandowska-Tomaszczyk & Dziwirek 2010: 25).
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w którym agens jest jednocześnie obiektem działania. Skojarzenie ze zwrotnością jest utrwalone praktyką szkolną, pod wpływem której wykształcił
się zwyczaj nazywania konstrukcją zwrotną lub czasownikiem zwrotnym
każdego połączenia werbalnego, w którym występuje się, nawet jeśli łatwo
zaobserwować, że nie koduje ono tożsamości agensa i patiensa2. Tymczasem
w obszernej literaturze na ten temat znajdziemy opisy od kilku do kilkunastu funkcji elementu się: od sygnalizowania strony zwrotnej do ukrycia czy
wykluczenia agensa. Z różnorodnymi klasyfikacjami konstrukcji z się wiąże
się przypisywanie klityce odpowiedniego statusu, np. zaimka, morfemu
słowotwórczego, morfemu f leksyjnego, elementu funkcjonalnie pustego.
Istnienie połączeń z się jest wiązane z poziomem składniowym lub leksykalnym języka. Należy zauważyć, że większość koncepcji nie ogranicza funkcji
i statusu się do jednej grupy zjawisk: poszczególne opisy przedstawiają raczej
konstrukcje z się jako grupę heterogeniczną (Holvoet & Linde-Usiekniewicz
2015: 105-106). Poszczególne ujęcia różnią się jednak, jeśli chodzi o przyporządkowanie poszczególnych form językowych do określonych funkcji klityki
się oraz przyznają inną rolę operacjom składniowym czy morfologicznym
w powstawaniu poszczególnych konstrukcji (por. Wilczewska 1966; Saloni
1975; Bogusławski 1977; Laskowski 1998).
Wilczewska (1966) w pracy poświęconej tzw. czasownikom zwrotnym
przyznaje większości połączeń z się status leksemów. Badaczka dzieli analizowane konstrukcje na 17 grup funkcjonalno-semantycznych. Jednym
z kryteriów, którymi się posłużyła, wyróżniając poszczególne klasy, była
znaczeniowa relacja między czasownikiem z się a odpowiadającą mu formą
pozbawioną tego składnika. Wśród wyróżnionych przez Wilczewską grup
znajdują się tzw. czasowniki rezultatywne, oznaczające „reakcję na działanie jakiejś przyczyny, która realizuje się w postaci stanu, procesu lub jego
rezultatu” (Wilczewska 1966: 54). Najbardziej typowymi przedstawicielami
tej grupy są czasowniki oznaczające proces psychiczny, również uczuciowy.
Badaczka zalicza do niej tym samym wszystkie czasowniki uczuć mające
odpowiednik pozbawiony wykładnika zwrotności, np. niepokoić się. Warto
zauważyć, że Wilczewska w swojej analizie nie posługuje się terminem strona,
wiązanym z poziomem składniowym, ale terminem funkcja: mówi zatem
o funkcji zwrotnej, funkcji biernej, funkcji rezultatywnej itd. – zarówno
w odniesieniu do morfemu się, jak i leksemów czasownikowych.
2 W wielu opracowaniach określenie zwrotny charakteryzuje wszystkie czasowniki, którym
towarzyszy się, również w wypadku, gdy autor wyraźnie rozróżnia sygnalizowanie zwrotności od
pozostałych funkcji klityki. Taką praktykę stosuje np. Krystyna Wilczewska w pracy poświęconej
różnym funkcjom się, zatytułowanej Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie (1966). Czasowniki, których stałym, choć ruchomym, elementem jest cząstka się (np. wstydzić się, uśmiechnąć
się, potknąć się), nazywa się niekiedy inherentnie lub semantycznie zwrotnymi (Nagórko 2010: 151).
W polskiej tradycji językoznawczej zbiór tych czasowników określa się jako ref lexiva tantum.
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Polemiczne w stosunku do ujęcia Wilczewskiej podejście prezentuje
Saloni (1975). Kładąc nacisk na regularność zjawisk związanych z tworzeniem połączeń z się, postuluje on, by znacznie częściej, niż to robiła badaczka,
uznawać się za samodzielne słowo, łączące się z czasownikiem „na ściśle
składniowych zasadach” (Saloni 1975: 28). Przeciwstawia się uznawaniu się
zarówno za morfem słowotwórczy, jak i za morfem gramatyczny. Zdaniem
Saloniego wszystkie typy konstrukcji z się mają charakter składniowy – nawet utrwalone leksykalnie ref lexiva tantum wykazują jego zdaniem pewien
„odcień zwrotności” (Saloni 1975: 34). Realizację strony zwrotnej stanowią
według niego również połączenia zabić się, skaleczyć się, traktowane jako czynność mimowolna skierowana na samego siebie. Do tej samej grupy zalicza
formy takie jak martwić się i smucić się (Saloni 1975: 30), które Wilczewska (1966:
54-60) włącza do grupy czasowników rezultatywnych, Grzegorczykowa (1996:
63) zaś określa mianem form dekauzatywnych, wchodzących w opozycję
z odpowiednimi czasownikami kauzatywnymi (np. martwić się – martwić),
przy czym to człon kauzatywny, jej zdaniem, jest wtórny i powstaje w wyniku usunięcia elementu się.
Bogusławski (1977), podobnie jak Saloni, uznaje, że zbyt wielu połączeniom z się przyznawany jest status jednostek leksykalnych. Krytykuje
jednocześnie zaliczanie do tych samych grup funkcjonalnych konstrukcji,
między którymi zachodzi jedynie podobieństwo semantyczne, nie zaś tożsamość, i wskazuje na potrzebę ustalenia liczby rzeczywistych produktywnych
operacji składniowych za pomocą ścisłej analizy znaczenia powstających za
ich sprawą konstrukcji. Kwestionuje również bezwyjątkowe przyznawanie
elementowi się biorącemu udział w procesach składniowych statusu samodzielnego słowa. Jego zdaniem wyznaczając i definiując operacje składniowe
z udziałem się, należy brać pod uwagę obecność również innych elementów
konstrukcyjnych3.
Laskowski (1998: 191-192) określa się jako morf i dzieli konstrukcje z jego
udziałem na osiem typów funkcjonalnych: (1) niemotywowane czasowniki
ref lexiva tantum, np. bać się, podobać się; (2) czasowniki derywowane z się
w funkcji morfemu słowotwórczego, np. starzeć się, zamyślić się; (3) odczasownikowe konstrukcje dekauzatywne oznaczające samoistne procesy, np.
Drzwi się otwierają; (4) konstrukcje medialne, np. Jan buduje się pod Krakowem;
(5) konstrukcje oznaczające mimowolny stan, np. Dobrze mi się pracuje; (6) konstrukcje nieosobowe, np. We wsi buduje się nową szkołę, Ta szkoła buduje się osiem
lat; (7) konstrukcje wzajemne, np. Tomek i Janek się biją; (8) konstrukcje zwrotne
w ścisłym sensie, np. Basia się myje. Z konstrukcją zwrotną w ścisłym sensie
3 Przykładowo analiza konstrukcji typu X leczy się u Y, X leczy się w Y prowadzi do wniosku, że
się stanowi w nich niesamodzielny składnik jednostek składniowych się u oraz się w (Bogusławski
1977: 113).
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mamy zatem do czynienia tylko wtedy, gdy się pełni funkcję biernikowego
dopełnienia. Analiza wymienionych typów doprowadza Laskowskiego do
wniosku, że „nie istnieją podstawy, które pozwalałyby mówić o występowaniu w języku polskim obok strony biernej i czynnej trzeciej jeszcze wartości
gramatycznej strony” (Laskowski 1998: 194). Wynika to z powiązania kategorii strony z diatezą: w konstrukcjach typu (8) się pełni funkcję biernikowego
dopełnienia, a diateza określona jest jako nienacechowana. Tym samym
autorzy Gramatyki współczesnego języka polskiego kwestionują istnienie gramatycznej strony zwrotnej w polszczyźnie.
Literatura dotycząca konstrukcji z się uwzględnia jeszcze dwa obok
strony zwrotnej zjawiska związane z kategorią strony. Pierwszym z nich
jest tworzenie konstrukcji biernych, takich jak Szkoła buduje się już osiem lat.
Były one analizowane w ramach różnych paradygmatów badawczych (Szlifersztejnowa 1968; Bogusławski 1977; Laskowski 1998; Grzegorczykowa 1996;
Holvoet & Linde-Usiekniewicz 2015). Grzegorczykowa (1996: 53) uznaje je za
wynik deagentywizacji, czyli operacji, w której agens usuwany jest na dalszy
plan. Badaczka zwraca uwagę na nieregularność deagentywizacji z użyciem
się (w odróżnieniu od tworzenia strony biernej): określa warunki, w jakich
może zachodzić, oraz wskazuje ograniczenia semantyczno-pragmatyczne
towarzyszące tej operacji4. Bogusławski (1977: 118-119) z kolei widzi potrzebę
dokładnego różnicowania pod względem znaczeniowym zdań, w których
dochodzi do tzw. blokady agensa. Wskazuje m.in. na konieczność odróżniania konstrukcji tworzonych za pomocą samego się od struktur powstających z udziałem klityki oraz innych elementów, szczególnie w połączeniu
z przekształceniem mianownika w celownik5.
Drugim zjawiskiem jest tzw. strona pośrednia, zwana również stroną
medium6. Jest to kategoria, którą trudno oddzielić zarówno od strony zwrotnej, jak i od strony biernej, czego dowodzą jej językoznawcze charakterystyki. Poszczególni badacze różnie definiują jej zakres, przy czym w niektórych ujęciach nakłada się on na zakres kategorii zwrotności, w innych zaś
wchodzi w obręb kategorii bierności. W ujęciu Laskowskiego konstrukcje
4 Grzegorczykowa zaznacza, że konstrukcje deagentywne (np. zniszczyć się, utopić się) cechuje
pewna dwuznaczność: mogą one oznaczać rezultat czyjegoś działania lub skutek samoistnego
procesu. Nazwy samoistnego procesu tworzą z formami kauzatywnymi pary odrębnych leksemów,
np. utopić i utopić się (Grzegorczykowa 1996: 62).
5 Wśród podanych przykładów: Siano kosi się zawsze w sierpniu, Założyło się kółko doświadczalne
i Śpiewało mu się przyjemnie tylko drugi według Bogusławskiego (1977: 121-123) jest konstrukcją
powstałą za pomocą samego się.
6 Określenie medium wywodzi się z gramatyk klasycznych i funkcjonowało w polskiej literaturze
językoznawczej głównie na prawach nieodmiennego cytatu, podobnie jak passivum czy activum (por.
Szlifersztejnowa 1969). Częściej spotyka się utworzony od wyrazu medium przymiotnik medialny:
zob. u Wilczewskiej (1966) – funkcja medialna, konstrukcja medialna, użycie medialne, czasownik medialny, u Szlifersztejnowej (1969) – znaczenie medialne, w Morfologii (Laskowski 1998) – konstrukcja
medialna. Termin strona medium znajdziemy w podręczniku Nagórko (2010: 151), jest on również
konsekwentnie stosowany w polskim tłumaczeniu pracy Kemmer (2006).
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medialne są rozumiane bardzo wąsko i oznaczają „czynność wykonywaną
przez agensa ku jego własnemu pożytkowi […], np. Jan buduje się pod Krakowem
[…], Ewa czesze się u pana Marka” (1998: 192). Według Saloniego (1975: 29) powyższe przykłady wpisują się w kauzatywną odmianę strony zwrotnej7, zaś
u Wilczewskiej (1966: 48-49) reprezentują one tzw. czasowniki równozależne,
które jej zdaniem nie zawsze wyraziście odróżniają się od czasowników
bezpośrednio zwrotnych (Wilczewska 1966: 34). Wilczewska przypisuje tzw.
funkcję8 medialną czasownikom, których wspólną cechą jest wskazywanie
czynności związanej z osobistymi sprawami wykonawcy. Formy te kontrastują z odpowiednimi czasownikami bez wykładnika się, z którymi bardzo
często zdaniem badaczki mogą być stosowane wymiennie (np. zdecydować –
zdecydować się, odpłacić – odpłacić się). Różnica w ramach wskazywanych par
dotyczy głównie odcieni znaczeniowych związanych z realizacją celów czy
większym zaangażowaniem agensa (Wilczewska 1966: 44-46).
Znacznie szerzej niż wskazani wyżej badacze opisali stronę pośrednią
w języku polskim Holvoet i Linde-Usiekniewicz (2015). Zgodnie z zaproponowanym przez nich ujęciem konstrukcje reprezentujące tę kategorię tworzą (pomijając pewne wyjątki) homogeniczny zbiór, obejmujący zjawiska
rozciągające się (pośrednie) między konstrukcjami zwrotnymi a biernymi.
W obrębie owego zbioru autorzy wyróżniają trzy grupy: (1) konstrukcje „łatwości” (facilitative), np. Szarlotka łatwo się kroi; (2) zdania nieintencjonalne,
np. Wygodnie mi się siedzi; (3) konstrukcje antykauzatywne, np. Światła się
zapaliły. Poza stroną pośrednią pozostają ref lexiva tantum oraz formy odprzymiotnikowe, takie jak starzeć się. Holvoet i Linde-Usiekniewicz – twierdząc, że większość badanych konstrukcji zachowuje strukturę argumentową
czasownika – wykazują, że powstają one w wyniku operacji morfosyntaktycznych (nie zaś morfoleksykalnych), co pozwala zaklasyfikować je w obrębie kategorii strony. Najbardziej dyskusyjna pozostaje pod tym względem
grupa antykauzatywów: nie zachowują one bowiem struktury argumentowej,
a co więcej, wydają się członami nienacechowanymi w stosunku do kauzatywów (por. Grzegorczykowa 1996), co jednak w opinii autorów nie przesądza
o niemożliwości włączenia ich do strony pośredniej.
Holvoet i Linde-Usiekniewicz (2015: 122-123) wykazują, że konstrukcje
medialne nie są odmianą konstrukcji biernych. Jedne i drugie reprezentują zjawisko deagentywizacji (ukrywania agensa), jednak przebiega ono
w ich przypadku na różnych zasadach. Strona bierna polega na – posługując
się przywoływaną przez autorów Langackerowską metaforą oglądu sceny –
przesunięciu agensa w tło, a wysunięciu na pierwszy plan patiensa. Strona
7 Polemizuje z tym Bogusławski (1977: 103-107), wykazując brak symetrii między konstrukcjami
typu X leczy się u Y i X leczy Z u Y , który uniemożliwia uznanie się w zdaniu Leczę się u lekarza medycyny chińskiej za biernikową formę zaimka.
8 Badaczka nie używa terminu strona, ponieważ opisywane zjawiska kwalifikuje do leksyki, nie
zaś gramatyki. Stąd obecność w jej pracy takich określeń, jak funkcja zwrotna, funkcja medialna.
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pośrednia zaś skutkuje powstaniem konstrukcji, w której mamy do czynienia
z obniżeniem stopnia kontroli, która stanowi jeden z aspektów agentywności.
Zgodnie z większością przedstawionych ujęć polskie czasowniki nazywające uczucia nie wpisują się w – różnie nakreślane – ramy strony pośredniej. Jedynie włączenie do niej, za Holvoetem i Linde-Usiekniewicz, konstrukcji antykauzatywnych pozwala na uwzględnienie w niej form takich
jak martwić się czy cieszyć się, przez Wilczewską zaliczanych do czasowników
rezultatywnych. Do tej grupy nie wchodzą czasowniki nazywające stan doznawania uczucia określane jako ref lexiva tantum, np. wstydzić się, obawiać się9.
Dopiero powstała na gruncie semantyki kognitywnej koncepcja Suzanne
Kemmer daje możliwość scharakteryzowania całości polskich czasowników
uczuć w kategoriach strony pośredniej.

3. Strona pośrednia w ujęciu Suzanne Kemmer
Suzanne Kemmer oparła swoją koncepcję na badaniach nad 31 zróżnicowanymi kulturowo i geograficznie językami (Kemmer 1993, 2006). Badaczka
uznaje tzw. middle voice za jeszcze jedną obok strony zwrotnej kategorię sytuującą się między dwoma biegunami prototypowych zdarzeń przechodnich
i nieprzechodnich. Opisuje jej specyfikę, analizując konstrukcje tradycyjnie
wiązane ze stroną zwrotną: nazywające czynności dbania o swoje ciało, takie jak mycie, golenie, czesanie włosów, zakładanie ubrania (Kemmer 1993:
16). Oprócz wspomnianych nazw do powtarzających się w różnych językach
klas zdarzeń przedstawianych za pomocą strony pośredniej należą zmiany
pozycji ciała (np. schylanie się), ruchu bez zmiany położenia (np. kiwanie się)
i ruchu dążącego do zmiany położenia (np. wspinanie się). Kemmer określa
te cztery grupy wspólnym mianem czynności oddziaływania na swoje ciało
– ang. body actions (Kemmer 1993: 53-57, 2006: 24). Sprowadza tym samym
główny zrąb sytuacji ujmowanych za pomocą strony pośredniej do działań,
czyli zdarzeń, których głównym uczestnikiem jest osobowy agens, zostawiając na boku polisemię wspomnianych struktur10.
9 Kwestią wymagającą odrębnego przestudiowania jest wywodzenie się współczesnych czasowników z grupy ref lexiva tantum od czasowników pozbawionych składnika się. Wilczewska
sugeruje, że prześledzenie historii poszczególnych jednostek leksykalnych wykazałoby, że część
czasowników straciła „łączność z formą czynną, idąc następnie drogą samodzielnego już rozwoju
znaczeniowego” (1966: 42). Przykładowo lękać się funkcjonowało niegdyś obok formy lękać, którą
słownik Doroszewskiego odnotowuje jako dawną.
10 W języku polskim ta polisemia jest szczególnie widoczna w obrębie struktur nazwanych przez
Witkowską czasownikami zmiany pozycji ciała, do których zalicza ona wyróżnione przez Kemmer jako odrębną grupę nazwy ruchu bez zmiany położenia (Witkowska 2017: 84-86). Czasowniki
zmiany pozycji ciała z cząstką się – których przykładami są obracać się, pochylać się, przekręcać
się, uchylać się, wykręcać się, wahać się – mogą profilować różne rodzaje ruchu: intencjonalny, mimowolny, samoistny. Niektóre ze znaczeń tych słów są metonimicznymi lub metaforycznymi
rozszerzeniami prototypowego ruchu. Zdarzenia przywoływane przez te czasowniki w wielu
przypadkach nie są zatem czynnościami.
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Strony pośrednia i zwrotna w wielu językach są wyrażane za pomocą
takiej samej formy, co świadczy o semantycznej bliskości tych kategorii. Pod
względem pojęciowym wspólne dla czasowników zwrotnych oraz czasowników w stronie pośredniej jest odnoszenie się do „sytuacji, w których istnieje
byt, który w jakimś sensie jest źródłem zdarzenia i jednocześnie to zdarzenie wywiera nań jakiś wpływ” (Kemmer 2006: 30). Na odrębność strony
pośredniej od pozostałych form portretowania zdarzeń wskazuje istnienie
w pewnych językach, np. węgierskim i rosyjskim11, osobnych formalnych
wyznaczników tej kategorii (Kemmer 1993: 25). Tzw. słabsze wyznaczniki
strony medium – odróżniane od mocnych (dłuższych fonologicznie) wyznaczników zwrotności – pojawiają się regularnie w różnych językach w ramach powtarzalnych klas semantycznych. Język polski, tak jak inne języki
słowiańskie, ma dwa typy wykładników: siebie uznawane jest za wykładnik
zwrotności, się zaś – strony pośredniej. W praktyce jednak się jest wykorzystywane do sygnalizowania obu stron (natomiast siebie nie może być użyte
jako wykładnik strony pośredniej).
Różnica między stronami zwrotną i pośrednią polega zdaniem Kemmer
(1993: 71-73) na stopniu wyróżnienia uczestników zdarzenia. W konstrukcji zwrotnej wyodrębnionych jest dwóch uczestników relacji, których rolę
spełnia ten sam byt, w stronie medium zaś istnieje jeden, pojęciowo złożony
uczestnik. Kemmer wyjaśnia, że konstruowanie znaczenia zwrotnego polega
na przywołaniu zdarzenia, w którym inherentnie tkwi koncepcja dwóch
ról i dwóch uczestników, czyli prototypowego zdarzenia przechodniego,
a następnie zasygnalizowaniu, że obie role są udziałem jednego bytu, jak
w przykładzie (1):
(1) Dziecko ogląda się w lustrze.
W przypadku czynności związanych z ciałem tożsamość inicjatora i punktu
końcowego12 działania jest czymś spodziewanym, są to bowiem rodzaje zdarzeń, w które prototypowo angażuje się jedna osoba. Ten pojedynczy uczestnik ma dwoistą strukturę: składają się na nią aspekt inicjujący i końcowy
transferu energii; nie są to jednak aspekty na tyle autonomiczne, by można
mówić o dwóch różnych uczestnikach (Kemmer 2006: 30-31). Użycie strony
11 W języku rosyjskim są to odpowiednio przyrostek -sja i zaimek sebja, w węgierskim zaś przedrostek -kod-/koz- i odmienione dopełnienie rzeczownikowe mag (Kemmer 1993: 63-64, 2006: 32).
12 Inicjator (initiator) i punkt końcowy (endpoint) są nazwami ról semantycznych stosowanymi
przez Kemmer z racji przywoływania w opisie zdarzeń archetypicznego modelu łańcucha akcji,
w którym dochodzi do przekazywania energii od punktu początkowego do końcowego (Langacker
2009: 471). Według Kemmer (1993: 50-51) są to tzw. makrorole, którym mogą odpowiadać uczestnicy różnego rodzaju: inicjatorowi – agens, doznający, źródło; punktowi końcowemu – patiens,
odbiorca, beneficjent (Kemmer 1993: 50-51).
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pośredniej wiąże się ze wskazaniem dwóch aspektów jednego uczestnika:
inicjatora oraz odbiorcy działania.
(2) Dziecko się kąpie.
Na osi, której dwoma biegunami są prototypowe zdarzenie przechodnie
i prototypowe zdarzenie nieprzechodnie, zdarzenie zwrotne sytuuje się bliżej zdarzenia przechodniego z dwoma uczestnikami. Zdarzenie pośrednie
znajduje się natomiast bliżej zdarzenia nieprzechodniego, w którym występuje jeden, pojęciowo jednolity uczestnik (Kemmer 2006: 35-36).
Kemmer traktuje kategorię zdarzeń pośrednich bardzo szeroko. Jej językowymi eksponentami są według niej nie tylko czasowniki, które kontrastują z formami pozbawionymi wykładnika strony pośredniej, ale również te,
których nie da się wyprowadzić na drodze operacji składniowej, f leksyjnej
lub słowotwórczej za pomocą wspomnianego wykładnika (Kemmer 1993:
21-24). Do tych ostatnich zaliczają się polskie ref lexiva tantum. Warunkiem
uznania danej formy za przykład strony medium jest w tym ujęciu obecność
wykładnika strony pośredniej oraz spełnianie opisanych wyżej warunków
semantycznych. To semantyczne rozumienie kategorii strony odbiega od
strukturalistycznych definicji, w których strona musi się wiązać z operacją
gramatyczną13.

4. Prototypowe cechy zdarzenia pośredniego
Choć w pracy z 1993 roku Kemmer poświęca czynnościom oddziaływania na
swoje ciało najwięcej miejsca, nie przyznaje im explicite roli zdarzeń prototypowych dla strony pośredniej. Prototypowe zdarzenie pośrednie zostaje
wskazane jedynie w późniejszej publikacji: „czynności oddziaływania na
własne ciało stanowią jedynie najbardziej prototypowy rodzaj wielu sytuacji,
których wspólną cechą jest mniejsze pojęciowe wyodrębnienie uczestników,
niż ma to miejsce w konstrukcjach zwrotnych” (Kemmer 2006: 33). Badaczka
nie określa natomiast cech pozwalających zdefiniować centrum pojęciowe
strony medium – możemy je wyłonić na podstawie opisu Kemmer jedynie
pośrednio.
Pojęciowymi wyznacznikami strony pośredniej są według Kemmer:
niski stopień rozróżnienia uczestników (jeden, pojęciowo złożony uczestnik, a nie dwóch odrębnych) oraz doznawanie fizycznych lub mentalnych
13 Z tego powodu bardziej zgodne z polską tradycją terminologiczną byłoby używanie za Wilczewską terminu funkcja medialna ( funkcja pośrednia). O pozostaniu przy określeniu strona
zadecydowała jego obecność w polskim wydaniu pracy Kemmer, które ukazało się w serii Międzykulturowe konteksty kognitywizmu „Universitasu” (Kemmer 2006). Stosowane przez Kemmer,
a także nawiązujących do jej koncepcji innych badaczy (Tabakowska 2003; Maldonado 2008;
Będkowska-Kopczyk 2014) słowo voice należy tłumaczyć właśnie jako strona.
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skutków działania przez jego inicjatora (ang. affectedness). Wykładnik strony
medium sygnalizuje zwykle jakąś zmianę zachodzącą w inicjatorze i jednocześnie końcowym ogniwie działania. Można przyjąć, że niski stopień
rozróżnienia uczestników wyznacza schemat14 zdarzenia pośredniego.
Doznawanie fizycznych lub mentalnych skutków przez głównego uczestnika oraz zmiana w obrębie agensa są natomiast jego cechami prototypowymi, ponieważ w pewnych znaczeniach czasowników w stronie pośredniej
nie będą one profilowane lub będą profilowane mniej wyraźnie. Różnicę
w wyrazistości profilowania ilustrują poniższe zdania. W przykładach (3a)
i (3b) główny uczestnik doznaje skutków zdarzenia i zmiany stanu (zmiany
lokalizacji lub przejścia z ruchu w stan spoczynku). W przykładach (4a)
i (4b) głównemu uczestnikowi – sygnalizowanemu podmiotem – nie można
przypisać doświadczania tego typu skutków. To raczej patiens tych zdarzeń
jest uczestnikiem, który doznaje wpływu zachodzących zmian.
(3) (a) Obrócił się i stanął jak wryty.
(b) Samochód zatrzymał się gwałtownie.
(4) (a) Wszyscy obrócili się przeciwko mnie.
(b) Czas się dla ciebie zatrzymał.
Zarys prototypowego zdarzenia pośredniego odnajdziemy w pracy Anny
Drogosz poświęconej zwrotności w języku polskim i angielskim (Drogosz
2008). Autorka przychyla się do zdania Kemmer: w przypadku strony pośredniej nie dochodzi do konceptualnego rozbicia na dwóch uczestników o wspólnej referencji. Tym samym, tak jak Kemmer, umieszcza stronę pośrednią
dalej od prototypowego zdarzenia z dwoma uczestnikami, niż usytuowane
jest zdarzenie zwrotne (Drogosz 2008: 132). Drogosz uznaje zwrotność za
kategorię stopniowalną, a kluczowymi cechami, których spełnienie decyduje
o tym, jaki stopień zwrotności prezentuje dane zdarzenie, są intencjonalność działania oraz to, czy uczestnik jest zdolny do odbierania bodźców za
pomocą zmysłów. Działanie w prototypowej stronie zwrotnej charakteryzuje
się intencjonalnością, a jego agens jest zawsze ożywiony. Zdania oddalone od
prototypu będą miały natomiast intencjonalność przesuniętą w tło. Polska
badaczka podobnie jak Kemmer określa cechy strony pośredniej w opozycji do charakterystyki strony zwrotnej. Od ujęcia zaprezentowanego przez
amerykańską badaczkę propozycję Drogosz odróżnia wskazanie nieintencjonalności jako cechy typowej (ale niekoniecznej) dla zdarzeń pośrednich.
Nieintencjonalność pozwala odróżnić stronę pośrednią zdania Jan zabił się
w wypadku od strony zwrotnej zdania Jan zabił się wyskakując z okna (Drogosz
14 Schemat w ujęciu Langackera (1995: 168) to „struktura semantyczna, fonologiczna lub symboliczna, która w stosunku do innej reprezentacji tego samego elementu – charakteryzuje się
mniejszą konkretnością i szczegółowością”.
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2008: 154). Nie można jednak przyjąć jej jako prototypowej cechy wielu zdarzeń zaliczanych przez Kemmer do czynności związanych z ciałem ani wskazać jej jako czynnika różnicującego znaczenia czasowników z tych samych
pól semantycznych, np. upadać i przewracać się, drżeć i trząść się, nadchodzić
i zbliżać się, myśleć i zastanawiać się.
Nieco inaczej centrum pojęciowe strony pośredniej charakteryzuje Maldonado (2008), analizując materiał pochodzący z języka hiszpańskiego. On
również przedstawia zdarzenie pośrednie w kontraście do zdarzenia zwrotnego, wskazuje też jednak jego prototypowe cechy niewynikające z opozycji tych dwóch kategorii. Badacz zwraca uwagę, że wysuwana na pierwszy
plan w tradycyjnych opisach i kojarzona z formami bezosobowymi funkcja
ukrywania agensa ma miejsce tylko w konstrukcjach, w których wykładnik
strony pośredniej towarzyszy czasownikowi przechodniemu (por. polskie
przechylić – przechylić się). Kluczowym elementem konceptualizacji zdarzenia pośredniego jest według badacza zmiana stanu – to na nią skierowane
jest ognisko uwagi (Maldonado 2008: 172). Ze zmianą stanu związany jest
transfer energii, który nadaje zdarzeniu portretowanemu w stronie medium
(przykład 5a) charakter bardziej „energetycznego” w porównaniu do analogicznego zdarzenia wyrażonego bez użycia strony pośredniej (przykład 5b)15:
(5) (a) Juan compadeció a los muchachos (Juan pożałował/żałował chłopaków)
(b) Juan se compadeció de los muchachos (Juan zlitował się nad chłopakami)16
Wspomniana energetyczność przypisywana jest zdarzeniom gwałtownym,
nagłym oraz niespodziewanym – a skoro niespodziewanym, to i takim, na
które podmiot nie ma wpływu (Maldonado 2008: 174). Jak zauważa Maldonado, brak kontroli głównego uczestnika nad zmianą oznacza jego mniej
agentywny charakter. Jednocześnie zwiększony ładunek energii implikuje
większy stopień zaangażowania uczestnika w profilowane zdarzenie, czyli
również doznawania jego skutków.
Dwoje ze wspomnianych badaczy – Kemmer i Maldonado – jako wyznacznik zdarzenia pośredniego wskazują profilowanie zmiany w obrębie
głównego uczestnika, który jest jednocześnie pierwszym i ostatnim ogniwem łańcucha akcji. Mimo że w modelu Kemmer główny uczestnik jest
najczęściej opisywany jako agens i określa się go jako inicjatora działania,
zarówno Maldonado, jak i Drogosz dostrzegają, że strona medium profiluje
uczestnika, którego agentywność jest słabsza niż w zdarzeniach portretowanych za pomocą strony zwrotnej.
15 Składam serdeczne podziękowania Magdalenie Potockiej za pomoc w interpretacji danych
pochodzących z języka hiszpańskiego.
16 Ów większy nakład energii sygnalizowany przez wykładnik se w tłumaczeniu na język polski
objawia się koniecznością interpretowania konstrukcji z jego udziałem jako dokonanych, podczas
gdy zdania pozbawione se bez kontekstu można traktować jako dokonane lub niedokonane.
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5. Zdarzenia emotywne a strona pośrednia
Kemmer oprócz czynności związanych z ciałem do sytuacji portretowanych
za pomocą strony pośredniej zalicza zdarzenia mentalne, spontaniczne procesy oraz czynności wzajemne. Zdarzenia związane z emocjami traktuje
jako jeden z trzech (obok zdarzeń związanych z myśleniem i percepcją) rodzajów zdarzeń mentalnych, które spośród pozostałych dwóch typów wyróżnia wysoki stopień zaangażowania głównego uczestnika i odczuwania
skutków działania (Kemmer 1993: 130). Podobnie jak w przypadku czynności związanych z ciałem stopień rozróżnienia inicjatora i odbiorcy skutków
działania jest minimalny. W przeciwieństwie do myślenia i percepcji emocje
charakteryzują się niskim stopniem kontroli i sprawczości doznającego, co
zdaniem Kemmer (1993: 131) zbliża je do spontanicznych procesów. Kemmer
zwraca uwagę przede wszystkim na to, że w kilku zbadanych przez nią językach występuje tendencja do pojawiania się wykładnika strony pośredniej
w funkcji sygnalizatora opozycji zdarzeń kauzatywnych i inchoatywnych
(np. przestraszyć – przestraszyć się). Zauważa również, że we wspomnianych
językach strona pośrednia może być używana do kodowania stanów, a nie
tylko zdarzeń oznaczających ich zmianę (Kemmer 1993: 132). Ponieważ stany
są pozbawione elementu zmiany, należy uznać, że nie reprezentują one prototypowych zdarzeń pośrednich. Również konstrukcje inchoatywne nie są
typowymi przedstawicielami strony pośredniej, ponieważ – podobnie jak
stany – nie profilują inicjatora zdarzenia, ale doznającego. Zdarzenie przez
nie portretowane są jednak bliższe prototypowi, ponieważ zawierają zmianę,
a brak intencjonalności inherentny dla doznającego jest cechą często przypisywaną głównemu uczestnikowi zdarzenia pośredniego (Drogosz 2008;
Maldonado 2008).
Maldonado wspomina zarówno o inchoatywnych, jak i stanowych czasownikach uczuć w języku hiszpańskim, jednak większość analizowanych
przez niego przykładów odnosi się do czasowników profilujących zmianę,
a nie stan. Wynika to prawdopodobnie z ograniczonej roli strony pośredniej w profilowaniu stanów emocjonalnych w języku hiszpańskim17. Zdaniem badacza obecność cząstki -se przy czasowniku emotywnym wskazuje,
poza nagłą i niekontrolowaną zmianą, większy stopień udziału doznającego
w zdarzeniu oznaczającym zmianę stanu. Zaangażowanie to nazywa wręcz
aktywnym udziałem w zdarzeniu (Maldonado 2008: 179). Należy zauważyć,
że Maldonado, tak jak i Kemmer, włącza do zdarzeń emotywnych obok sta17 Jest to pewne uproszczenie. W języku hiszpańskim jest możliwość nazywania zdarzeń emotywnych za pomocą czasowników z cząstką -se, która jest wykładnikiem strony medium, posługiwanie się czasownikowymi nazwami uczuć nie jest jednak typową praktyką. Strona medium
w konstrukcjach profilujących stany uczuciowe najczęściej pojawia się jako forma czasownika
łączącego się z przymiotnikową lub rzeczownikową nazwą emocji. Często jest to sentirse, czyli
medialna forma czasownika sentir (‘czuć’).
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nów wewnętrznych reakcje behawioralne i werbalne, takie jak śmiech, płacz
czy narzekanie. Obie grupy: zdarzenia wskazujące moment pojawienia się
uczucia i zewnętrzne reakcje emotywne są według niego prototypowymi
zdarzeniami pośrednimi, ponieważ zawierają zmianę, której w sposób intensywny doświadcza podmiot. Na tej podstawie badacz uogólnia swoje
wnioski, rozszerzając je na wszystkie zdarzenia emotywne, i stwierdza, że
wpisują się one w prototyp strony pośredniej (Maldonado 2008: 148). W pkt.
6 staram się dowieść, że różnica między zdarzeniami będącymi momentem
początkowym uczucia a stanami jest na tyle istotna, że nie można ich traktować jednolicie, a co za tym idzie: różnią się one pod względem realizacji
prototypu strony pośredniej.
Odmienną od wyżej zaprezentowanych interpretację strony pośredniej przedstawia Wierzbicka w analizie polskich i rosyjskich czasowników
uczuć. Jej zdaniem obecność elementu się (i jego rosyjskiego odpowiednika
-sja) w czasownikach emocji sygnalizuje aktywność, a nawet agentywność
podmiotu doznającego. Użycie wyrazu się wskazuje, że uczestnik jest jednocześnie źródłem emocji i doświadczającym jej, czyli doznający jest portretowany jako quasi-agens: uczucia są wywoływane przez niego samego
(pod wpływem jego myśli) (Wierzbicka 1995: 229). Wierzbicka podkreśla, że
ten sposób konceptualizacji doznającego jest wpisany w kulturowe postrzeganie emocji przez Słowian: traktują oni stany uczuciowe jako zdarzenia,
w których przeżywająca je osoba aktywnie uczestniczy, a nie jest jedynie
ich biernym odbiorcą.
Ze stanowiskiem Wierzbickiej polemizuje Będkowska-Kopczyk (2014)
w studium poświęconym słoweńskim czasownikom uczuć z cząstką se.
Stwierdza ona, że wskazywane przez Maldonado profilowanie spontanicznej i niekontrolowanej zmiany odróżnia stronę pośrednią od strony zwrotnej.
Przychyla się również do zdania Kemmer, że zdarzenia emotywne charakteryzują się niskim stopniem intencjonalności. Według Będkowskiej-Kopczyk
niedokonane czasowniki uczuć z klityką se profilują tzw. uczucia aktywne,
czyli nie tyle stany, ile dynamiczne procesy (Będkowska-Kopczyk 2014: 211).
Aktywny komponent nie sprawia jednak, że doznający staje się kauzatorem
uczucia, jak sugeruje według niej Wierzbicka. Będkowska-Kopczyk uargumentowuje swoje stanowisko, powołując się na psychologiczną i neurobiologiczną wiedzę na temat emocji, zgodnie z którą – w dużym uproszczeniu – człowiek nie jest sprawcą, a jedynie odbiorcą doznawanych uczuć,
a jednocześnie emocje wywołują w jego ciele szereg gwałtownych reakcji,
sprawiających, że stany te są przeżywane bardzo intensywnie (Będkowska-Kopczyk 2014: 214). Wskazywanie doświadczeniowej podstawy językowych
konceptualizacji uczuć – bez negowania roli zróżnicowania kulturowego –
stanowi fundament wielu studiów nad emocjami powstających na gruncie
językoznawstwa kognitywnego (por. Fontaine, Scherer & Soriano 2013).
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Inaczej kwestię intencji i woli podmiotu doznającego opisuje Będkowska-Kopczyk w odniesieniu do dwóch grup zdarzeń związanych z emocjami,
ale nimi niebędących. Pierwszą z nich są zdarzenia stanowiące połączenie
stanu emocjonalnego z kognitywnym. W zdaniu, w którym czasownikowi
uczuć towarzyszy dopełnienie zdaniowe, profilowany jest większy udział
komponentu intelektualnego niż w zdaniu z dopełnieniem nominalnym:
(6) Boję się, że nie zdążymy.
(7) Boję się śmierci.
Według Będkowskiej-Kopczyk intelektualizacja stanu pociąga za sobą jego
wolicjonalny charakter, co jest zgodne ze stwierdzeniem Kemmer, że emocje
charakteryzują się niższym stopniem intencjonalności niż pozostałe stany
mentalne (percepcja i myślenie). Drugą grupę zdarzeń charakteryzującą się
pewnym stopniem intencjonalności stanowią zdaniem polskiej badaczki
zachowania związane z przeżywaniem uczuć, takie jak śmiech czy płacz
(Będkowska-Kopczyk 2014: 215).
Podsumowując, badacze opisujący portretowanie zdarzeń emotywnych (stanów i zmian stanu) w różnych językach nie są w pełni zgodni co do
właściwości zdarzeń tego typu profilowanych za pomocą strony medium.
Zgodni są oni co do tego, że stany uczuciowe są portretowane w stronie
pośredniej jako intensywnie doświadczane przez podmiot. Maldonado
i Będkowska-Kopczyk dostrzegają ich dynamiczny przebieg – przy czym, co
ważne, Maldonado odnosi się tylko do przykładów zmiany stanu. Największą rozbieżność dostrzec można w kwestii intencjonalności (wolicjonalności)
zdarzenia. Wierzbicka i do pewnego stopnia Maldonado przypisują zdarzeniom emocjonalnym portretowanym stroną pośrednią zwiększony stopień
agentywności, zaś Kemmer i Będkowska-Kopczyk, powołując się m.in. na
fakty psychologiczne, wskazują na niski stopień ich intencjonalności.
W kolejnej części odnoszę się do zarysowanych koncepcji, analizując
polskie czasowniki uczuć. Szczególnie istotne będzie w niej odniesienie do
badań Będkowskiej-Kopczyk, które dotyczą zjawisk zachodzących w języku
spokrewnionym z polszczyzną.

6. Polskie czasowniki uczuć z elementem się
Jak zaznaczyłam na początku, język polski oraz pozostałe języki słowiańskie
wykształciły dużą grupę konstrukcji czasownikowych w stronie pośredniej służących do nazywania uczuć. Inne języki europejskie, np. romańskie czy niektóre języki germańskie, również wykorzystują stronę medium
do konceptualizowania uczuć. Różnica polega przede wszystkim na skali
wykorzystywania jej w językach słowiańskich w stosunku do pozostałych.

135

136

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

Użytkownicy języka szwedzkiego czy hiszpańskiego, mając do wyboru inną
konstrukcję, niekoniecznie sięgną po czasownik nazywający uczucie z wykładnikiem strony pośredniej. Część konstrukcji o charakterze zwrotnym
lub pośrednim jest w tych językach nacechowana stylistycznie (poetycko lub
archaicznie). W językach słowiańskich większość uczuć ma natomiast swoją
czasownikową nazwę, zwykle w stronie pośredniej, która najczęściej jest
najbardziej naturalnym językowym wykładnikiem danego uczucia18. Pod
tym względem wśród języków europejskich najbliższe językom słowiańskim
są prawdopodobnie języki bałtyckie (Holvoet 2020: 128-129).
Do polskich czasowników w stronie medium należą nazwy uczuć zaliczanych do sześciu grup uczuć wyróżnionych przez Lewandowską-Tomaszczyk i Dziwirek: gniewu, strachu, smutku, lubienia i przyjemności,
radości oraz obrzydzenia (Lewandowska-Tomaszczyk & Dziwirek 2010:
149-150), a także do grup wstydu i zaskoczenia. Podobnie jak pozostałe
nieprzechodnie czasowniki uczuć wchodzą one w skład konstrukcji profilujących zdarzenie z doznającym w roli głównego uczestnika19. Odróżnia się
od nich grupa czasowników miłości i niechęci: kochać, lubić, nienawidzić są
przechodnie, realizują zatem kanoniczny model zdarzenia, w którym agens
jest źródłem energii przekazywanej patiensowi (Langacker 2009: 475). Przedmiotem mojej analizy będą jedynie konstrukcje nieprzechodnie.
Stronę pośrednią w języku polskim w równym stopniu przyjmują czasowniki dokonane profilujące osiągnięcie stanu (np. przestraszyć się, ucieszyć
się, zmartwić się) i czasowniki niedokonane profilujące sam stan doznawania
uczucia (np. bać się, cieszyć się, martwić się). Mimo że pośrednie konstrukcje przywołujące zdarzenia związane z uczuciami traktuje się zwykle jako
jednolitą grupę, należy podkreślić zachodzące między nimi różnice semantyczne, których nie można sprowadzić do dokonania i niedokonania
zdarzenia. Inchoatywne czasowniki uczuć skupiają ognisko uwagi konceptualizatora na przejściu z jednego stanu do drugiego, czyli na pewnej istotnej
zmianie (por. Maldonado 2008). Pod tym względem są one podobne zarówno
do występujących z cząstką się czasowników oznaczających zdarzenia związane z ciałem, jak i do konstrukcji profilujących spontaniczne procesy.
(8) (a) Dziecko przestraszyło się hałasu.
(b) Ucieszyłem się z takiego przebiegu spraw.
18 Przykładem polskiego czasownika, który ustępuje pod względem częstości użycia innej części
mowy, jest smucić się: nieco nacechowany książkowością lub podniosłością, a tym samym rzadziej
używany niż konstrukcje z przysłówkiem smutno. Nie dotyczy to imperatywu z negacją: Nie smuć
się, który swobodnie konkuruje z wyrażeniem Niech ci nie będzie smutno choćby pod względem
ekonomii użycia.
19 Doświadczanie emocji może być obrazowane jako relacja z dwoma uczestnikami – w szczególności w przypadku wyrażeń metaforycznych i metonimicznych: Smutek gości w jego sercu, Szczęście
ją rozpiera, Zazdrość kiełkuje w mej duszy itd.
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(9) (a) Nie bój się hałasu.
(b) Cieszę się z twojego przyjazdu.
(10) (a) Przewrócił się na prostej drodze.
(b) Kąpie się już pół godziny.
(11) (a) Drzwi otwierają się na oścież.
(b) Cała mąka wysypała się na stół.
Podobieństwo to zachodzi również w stosunku do czasowników niedokonanych użytych w przykładach (10) i (11), ponieważ tak jak dokonane profilują
one zdarzenia procesualne, których główny uczestnik doświadcza jakiejś
zmiany. W przebiegu stanów – a to na nie wskazują niedokonane czasowniki uczuć z cząstką się – nie mamy do czynienia z żadną zmianą. Nasuwa
się wniosek, że stany uczuciowe są mniej prototypowymi przedstawicielami
zdarzeń pośrednich niż zmiany dające początek emocjom.
Różnica, którą można dostrzec między zdarzeniami profilowanymi
w przykładach (8) i (9) w stosunku do zdań w (10) i (11), to obecność drugiego
uczestnika, którym jest czynnik wzbudzający uczucie. W zdaniu z czasownikiem emocji landmark20 wskazujący źródło stanu, którego doświadcza
doznający, jest nieobligatoryjny, ale bardzo często jest on obecny. Nierzadko
brak landmarka jest pozorny – wtedy gdy jest zasugerowany przez kontekst.
W przypadku niektórych czasowników, np. obawiać się21, połączenie z landmarkiem zerowym jest na tyle nietypowe, że w zasadzie zawsze interpretuje się je jako elipsę. Obecność landmarka wskazującego źródło uczucia
związana jest z naturą emocji, które stanowią odpowiedź psychiczną na
jakiś zewnętrzny czynnik22. Czasami czynnik ten jest nazywany obiektem
uczucia – wówczas akcentowana jest nie tyle jego rola jako kauzatora uczucia, ile fakt, że to na niego skierowana jest uwaga podmiotu doznającego.
Rodzaj landmarka towarzyszącego czasownikowi emocji wpływa na
konceptualizację stanu mentalnego. Zdanie z landmarkiem rzeczownikowym lub bezokolicznikowym profiluje czystą emocję, natomiast konstrukcja
z landmarkiem w formie zdania podrzędnego profiluje stan, w którym duży
20 Układ trajetor-landmark pozwala odróżnić znaczenie wyrażeń relacyjnych, które mają tę
samą bazę pojęciową i profilują tę samą relację w obrębie tej bazy. Uczestnik relacji wyróżniony
w największym stopniu to trajektor, natomiast obiekt o drugorzędnym wyróżnieniu to landmark.
W zdaniu Lampa wisi nad stołem trajektorem jest lampa, landmarkiem zaś stół. Z kolei w zdaniu
Stół stoi pod lampą układ TR-LM jest odwrotny (Langacker 2009: 105-107).
21 Wśród losowo wybranych 300 konkordancji tego czasownika w Narodowym Korpusie Języka
Polskiego ani razu nie wystąpiła konstrukcja z landmarkiem zerowym (Dobrowolska-Pigoń 2018:
111).
22 Zdaniem Nica Frijdy na emocje składają się dwa aspekty: (1) ocena zdarzeń oraz (2) wzbudzenie pewnych reakcji fizjologicznych, zachowań i przeżyć. Emocje można pojmować jako sygnały
istotności jakiegoś zdarzenia z punktu widzenia dobrostanu jednostki oraz zadań realizowanych
przez jej system poznawczy i zachowanie. Emocje informują o rozbieżności między aktualnym
stanem rzeczy a celem (Frijda 1998: 103).
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udział mają komponenty poznawczy i wolicjonalny (por. Kemmer 1993: 138141; Lewandowska-Tomaszczyk & Dziwirek 2010: 80-85)23.
(12) (a) Już się na niego nie gniewam.
(b) Martwisz się o losy kraju?
(c) Wstydzę się rozmawiać z obcymi.
(13) (a) Cieszą się, że jadą na wakacje.
(b) Nie smućmy się, że nas tak mało.
(c) Boję się, czy dam sobie radę.
Podczas gdy zdania w (12) profilują prototypowe emocje, zdarzenia przywołane w przykładach (13) oddalają się od centrum kategorii uczuć, nabierając
cech procesów intelektualnych. Doznający przywołuje jakiś zaistniały lub
prawdopodobny scenariusz, poddaje go ocenie i określa swój stosunek do
niego.
Do tego zjawiska odnosi się Będkowska-Kopczyk (2014: 215), kreśląc
różnicę między stopniem intencjonalności i wolicjonalności zdarzeń czysto emocjonalnych i zdarzeń z udziałem komponentu intelektualnego wyrażonych w języku słoweńskim. Nie można jednak powiedzieć, że zdania
z landmarkiem nominalnym i z landmarkiem relacyjnym reprezentują różne
pod względem funkcjonalnym zastosowania strony pośredniej. Stopień intelektualizacji, a co za tym idzie, intencjonalności profilowanego doświadczenia mentalnego zależy od tego, w jaki sposób treść pojęciowa elastycznego semantycznie czasownika jest konstruowana za pomocą odpowiednich
struktur gramatycznych.
Kolejny podział w zbiorze polskich czasowników uczuć z cząstką się
rozróżnia czasowniki, które nie mają kauzatywnego odpowiednika formalnie różniącego się od nich jedynie brakiem wyznacznika strony medium,
i czasowniki taki odpowiednik mające. Pierwsze w tradycyjnych gramatykach klasyfikuje się jako ref lexiva tantum. Ich przykładami są: bać się, lękać się,
obawiać się, wstydzić się, zlęknąć się (dominują czasowniki z grupy strachu)24.
23 Zjawisko to przeanalizowałam w odniesieniu do polskich czasowników strachu: „Sytuacje
profilowane przez poszczególne typy i podtypy zdań z udziałem badanego czasownika wskazują
na różne rodzaje stanów mentalnych doświadczanych przez podmiot uczucia. Nawet w przypadku
czasownika bać się nie zawsze są to stany czysto emocjonalne, związane z rzeczywistym bądź
możliwym zagrożeniem w podstawowych aspektach życia. Zdania z landmarkiem relacyjnym
przywołują doświadczenia mentalne, w których istotną rolę odgrywają komponenty poznawczy
czy też epistemiczny, związany z oceną rzeczywistości i możliwości zachodzenia w niej określonych zmian, i wolicjonalny, dotyczący postawy wobec rozważanego scenariusza […]” (Dobrowolska-Pigoń 2018: 106).
24 Wydawałoby się, że można włączyć do tej grupy niektóre czasowniki gniewu/złości, takie
jak wściec się czy gniewać się, jednak kwerenda korpusowa pozwala stwierdzić, że choć stosunkowo mało liczne i nacechowane potocznością, formy wściec i gniewać są obecne w uzusie. Użycia
te znajdują potwierdzenie w obecności haseł gniewać i wściec w rejestrującym najnowszy stan
polszczyzny internetowym Wielkim słowniku języka polskiego (wsjp.pl).
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Czasowniki z drugiego podzbioru tradycyjnie traktuje się jako derywaty
form bez klityki się. Należą do nich m.in.: smucić się, złościć się, niepokoić się,
martwić się, rozgniewać się, przestraszyć się, ucieszyć się, zawstydzić się. Jak widać,
czasowniki z jednej pary aspektowej mogą się różnić pod względem wchodzenia w opisaną opozycję: wstydzić się, w przeciwieństwie do zawstydzić się,
nie ma odpowiednika pozbawionego składnika się.
Niezdaniowe dopełnienia czasowników pozbawionych kauzatywnej
pary przyjmują formę rzeczownika w dopełniaczu25 lub – w przypadku większości z nich – bezokolicznika. Dopełnienia czasowników z parą kauzatywną
to rzeczowniki w narzędniku lub – w przypadku niektórych – wyrażenia
przyimkowe.
(14) (a) Obawiam się jego gniewu.
(b) Wstydzę się powiedzieć prawdę.
(c) Zląkłem się tego dziwnego odgłosu.
(15) (a) Niepotrzebnie złościsz się swoim niepowodzeniem.
(b) Wyraźnie niepokoił się twoją obecnością.
(c) Ucieszyłem się waszym przyjazdem/z waszego przyjazdu.
Przekształcenie zdań z czasownikiem nieprzechodnim w zdania z przechodnim czasownikiem kauzatywnym powoduje istotną zmianę w sposobie
obrazowania zdarzenia emotywnego. Doznający w zdaniach z czasownikiem medialnym będący trajektorem w konstrukcji z czasownikiem kauzatywnym przyjmuje funkcję landmarka. Trajektorem staje się zaś czynnik
wzbudzający uczucie.
(16) (a) Niepotrzebnie złości cię twoje niepowodzenie.
(b) Wyraźnie niepokoiła go twoja obecność.
(c) Ucieszył mnie wasz przyjazd.
Mimo że zdania w (15) i (16) przywołują obiektywnie ten sam stan, konstruują go w różny sposób. W przykładach (16) profilowany jest podmiot uczucia
niebędący głównym uczestnikiem zdarzenia, ale patiensem, na którego oddziałuje przyczyna emocji. Czynnik wzbudzający uczucie jest przedstawiany
jako kauzator tylko w zdaniach z czasownikami kauzatywnymi, natomiast
w zdaniach w (15) jest portretowany – za sprawą formy narzędnikowej – jako
przedmiot pośredniczący w powodowaniu stanu26, a zarazem obiekt, na
25 Rudzka-Ostyn (2000: 237) wskazuje, że obiekt wyrażony dopełniaczem jest niejako wyłączony
ze sfery wpływu podmiotu, co decyduje o tym, że dopełniaczowe dopełnienia występują tylko
przy czasownikach oznaczających uczucia negatywne.
26 „Agens stanowi źródło energii, która zostaje przekazana patiensowi i jest przez niego absorbowana. Ponieważ przekazywanie energii może się dokonywać za pośrednictwem jakiegoś innego
przedmiotu, należy też wyróżnić rolę narzędzia (Instrument)” (Rudzka-Ostyn 2000: 62).
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którym koncentruje się doznający. Aktywny lub pasywny charakter podmiotu stanu psychicznego nie musi wynikać z rzeczywistej natury uczucia,
a ze sposobu, w jaki jest ono konceptualizowane. Kontrast między aktywnym doznającym a pasywnym patiensem ujawnia się szczególnie wyraziście
w zdaniach (15a) i (16a). Przysłówek niepotrzebnie w zdaniu z czasownikiem
nieprzechodnim nie powoduje żadnego dysonansu, tak jakby doznający miał
wybór w kwestii odczuwanych emocji. Ten sam przysłówek przy czasowniku
przechodnim wydaje się nieco zaskakujący: odnosi się on do wpływu, jaki
ma na swoje reakcje podmiot uczucia, a jednocześnie zdaje się wzmacniać
sprawczość czynnika wzbudzającego emocję.
Interesującej prawidłowości związanej z podziałem polskich czasowników uczuć ze względu na obecność lub brak elementu się dowiodły Dziwirek
i Lewandowska-Tomaszczyk (2010). Badaczki zestawiły nominalne nazwy
uczuć z czasownikami, które określają początek lub trwanie emocji. Okazało się, że rzeczowniki te można podzielić na takie, których czasownikowe
kolokacje realizują schemat pojemnika tak, że emocja jest konceptualizowana jako pojemnik (np. wpaść w rozpacz), oraz takie, które w połączeniu
z czasownikiem wskazują emocje wypełniające ciało człowieka (np. wzbudzić zachwyt). Na tej podstawie badaczki wyróżniły uczucia zewnętrzne
i wewnętrzne (Lewandowska-Tomaszczyk & Dziwirek 2010: 103-111). Czasowniki derywowane od tego samego rdzenia, co nazwy emocji zewnętrznych, rzadko mają wykładnik strony pośredniej, zaś czasowniki o tym
samym rdzeniu, co nazwy emocji wewnętrznych, zawsze mają formę zawierającą się (Dziwirek 2008: 90-91)27. Wynika z tego, że „zwrotność” czasownika
jest skorelowana z konceptualizowaniem emocji jako stanu wewnętrznego,
a więc podlegającego wpływowi doznającego. Brak cząstki się wskazuje na
bardziej obiektywny, niezależny od człowieka charakter emocji.
Spostrzeżenia te wpisują się w interpretację strony pośredniej czasowników wyrażających emocje jako sygnału pewnego stopnia intencjonalności
oraz zaangażowania podmiotu w proces profilowany przez czasownik. Nie
można na podstawie wspomnianych badań wprowadzić rozłącznego podziału na angażujące emocje wyrażane formami z się i nieangażujące formy
bez tego składnika. W pierwszej kolejności obecność tego elementu mówi
o braku dwóch uczestników w relacji oraz o pewnym, nieprototypowym
stopniu intencjonalności, pozostającym w bazie pojęciowej wyrażenia, ale
nie podlegającym profilowaniu.
Większość uwagi poświęciłam czasownikom profilującym przeżycie
emocjonalne, w szczególności stan doświadczania emocji – poza analizą
27 Uwagi te dotyczą większości czasowników nazywających emocje, lecz nie wszystkich. Najbardziej wyrazistym przykładem pozostawania na granicy emocji zewnętrznych i wewnętrznych
jest gniew. Rzeczowniki z grupy gniewu pojawiają się z oboma typami czasowników (wpaść
w gniew i wzbudzić w kimś gniew), zaś czasowniki występują zarówno w formie z się, np. gniewać się,
wściec się, jak i bez, np. szaleć (Dziwirek 2008: 91).
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znalazły się czasownikowe nazwy reakcji, zaliczane przez większość przywoływanych badaczy do form profilujących zdarzenia emotywne (Kemmer
1993; Maldonado 2008; Będkowska-Kopczyk 2014). Profilują one możliwe do
zaobserwowania zachowania angażujące podmiot uczucia, którym można
przypisać większy stopień energetyczności i intencjonalności niż wewnętrznym stanom emocjonalnym. Czasownikami należącymi do tej grupy są np.
śmiać się i żalić się. Można do niej zaliczyć również takie użycia czasowników
uznawanych za nazwy stanów, w których na pierwszy plan wysuwana jest
reakcja podmiotu uczucia, a nie jego wewnętrzne przeżycie:
(17) Chwilę później trzymałem w ręku pałeczki od perkusji, która widziana
z bliska okazała się instrumentem bardzo złożonym. Pod nami niepokoił
się tłum. (NKJP, Janusz Głowacki Nie mogę narzekać)28
(18) Te dziewczyny, zwłaszcza ta najatrakcyjniejsza, cały czas walczyły. Minami,
złoszczeniem się na pokaz, wywracaniem oczami, odgarnianiem włosów.
(NKJP, Monika Rakusa 39,9)29
Przykłady (17) i (18) nie profilują źródła/obiektu uczucia, a użyte w nich czasowniki emotywne wskazują określone zachowania, które metonimicznie
wiążą się z określonymi przeżyciami wewnętrznymi. W tego typu użyciach
czasowniki prymarnie stanowe mają charakter czynnościowy, a co za tym
idzie, profilowanym przez nie zdarzeniom przypisuje się większą intencjonalność niż wtedy, gdy odnoszą się do odczuwania jakiejś emocji.
Przeprowadzona analiza pozwala mi zgodzić się z twierdzeniem Będkowskiej-Kopczyk dotyczącym dynamicznego charakteru zdarzeń emotywnych profilowanych za pomocą czasowników w stronie pośredniej. Za sprawą
cząstki się portretowane stany nabierają cech procesów, co odzwierciedla
naturę stanów emocjonalnych jako doświadczeń gwałtownych i żywiołowych, powiązanych z silnymi nieraz symptomami somatycznymi i reakcjami
behawioralnymi. Nie mogę jednak w pełni przyjąć argumentacji badaczki
za wykluczeniem choćby niewielkiego stopnia intencjonalności czy wolicjonalności zdarzeń emotywnych. Będkowska-Kopczyk opiera się głównie na
faktach opisywanych przez psychologów i biologów, nie biorąc pod uwagę
tego, że poza podstawą doświadczeniową na konceptualizację uniwersalnych
zjawisk psychicznych wpływ mają określone wzorce kulturowe (Wierzbicka
1999a). Opozycja między obrazowaniem uczuć za pomocą konstrukcji przechodnich oraz konstrukcji nieprzechodnich w stronie pośredniej w języku
polskim dowodzi, że ten sam z obiektywnego punktu widzenia stan może
być przedstawiony jako pozbawiony intencjonalności lub do pewnego stopnia intencjonalny.
28 Narodowy Korpus Języka Polskiego, DW: 15.09.2014.
29 Narodowy Korpus Języka Polskiego, DW: 17.07.2020.
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Jak twierdzi Wierzbicka, wykształcenie takich, a nie innych konwencji
obrazowania uczuć w języku jest ściśle powiązane z obowiązującą w danej
kulturze postawą wobec uczuć i ich wyrażania. Formy leksykalne i gramatyczne nazw uczuć odzwierciedlają jej zdaniem tzw. skrypty typowe dla
danej kultury30. Dominująca rola czasowników w polskiej (i słowiańskiej)
leksyce uczuć wynika z potrzeby ukazania emocji jako doświadczeń dynamicznych oraz angażujących ich podmiot. Łączy się to z przyzwoleniem
na spontaniczne ich wyrażanie, kontrastujące z typowym dla kultury anglosaskiej analitycznym werbalizowaniem, któremu towarzyszy nierzadko
chęć przejęcia kontroli nad sferą emocjonalną (Wierzbicka 1999b: 173-177).
W kulturze polskiej kontrolowanie uczuć jest dużo mniej kluczowe niż
w kulturze anglosaskiej. Typową strukturą oddającą zdaniem Wierzbickiej
niezależny od woli charakter uczuć jest konstrukcja przysłówkowo-celownikowa typu Wstyd mi, przypisująca podmiotowi uczucia bierną postawę
odbiorcy stanu31. Z kolei czasowniki z elementem się przywołują doznającego aktywnego, ale nie panującego nad uczuciami: „Czasowniki tego typu
bynajmniej nie sugerują kontroli nad własnymi emocjami. Raczej implikują
one, że podmiot wewnętrznie ‘poddaje się działaniu’ niezależnego od woli
impulsu, intensyfikując go i dając mu upust” (Wierzbicka 1999b: 178). Pewien stopień intencjonalności nie polega więc na samodzielnym wzbudzaniu
uczucia, lecz na spontanicznym poddaniu się jego działaniu, wpisującym
się w obowiązujący skrypt kulturowy.

7. Podsumowanie
W analizie polskich czasowników uczuć wykazałam, że występująca z nimi
cząstka się jest wykładnikiem strony medium w rozumieniu Kemmer (1993).
Biorąc pod uwagę cechy prototypowe zdarzeń pośrednich wywiedzione
z teoretycznych opisów tego zjawiska (Kemmer 1993; Maldonado 2008; Drogosz 2008), doszłam do wniosku, że dokonane i niedokonane czasowniki
profilują zdarzenia sytuujące się niejednakowo względem prototypu. Bliżej
30 Każda kultura wykształca własne postawy wobec uczuć, strategie ich uzewnętrzniania i metody radzenia sobie z nimi. Normy obowiązujące w danej wspólnocie językowej są odzwierciedlane
za pomocą tzw. skryptów kulturowych, realizowanych w języku (Wierzbicka 1999b: 164-165).
31 M.in. tego typu wyrażenia analizowała Koneczna (1971) w pracy poświęconej konstrukcjom jednoczłonowym. W podsumowaniu swoich rozważań badaczka stwierdza, że struktury ergatywne,
takie jak Smutno mi, Przykro mi, Wesoło mi, należą do tzw. języka postrzeżeniowego – charakteryzującego człowieka, który polega na własnych zmysłowych doznaniach, bliżej ich nie analizując.
W centrum tego typu wyrażeń znajduje się samo doznanie, nie zaś jego przyczyny czy okoliczności.
Później wytworzone konstrukcje dwuczłonowe należą już do języka pojęciowego, w którym znajduje wyraz potrzeba analizowania i klasyfikowania. Zmiany w rozpowszechnieniu form służących
do wyrażania doznań przebiegały według Konecznej od pierwotnych konstrukcji ergatywnych,
przez dwuczłonowe czasownikowe, aż do połączeń z czasownikiem być i mieć: „[…] stpol. markotno
mi było, przekształciliśmy w martwiłem się, dziś już mówimy częściej mam zmartwienie lub jestem
zmartwiony” (Koneczna 1971: 91).
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niego są zdarzenia, w których na pierwszym planie jest moment zmiany,
profilowane przez czasowniki dokonane. Pozbawione zmiany zdarzenia
stanowe są od tego prototypu oddalone. Zdania z czasownikami z obu grup
– inchoatywnych i stanowych – przywołują doznającego, który jest zaangażowany w przeżycie emocjonalne i doświadcza intensywnie jego skutków.
Czasowniki z cząstką się przywołują zdarzenia o dużym ładunku energetycznym, co w przypadku stanów skutkuje dynamizacją, tak że jawią się one
jako procesy, nie zaś statyczne sytuacje. Portretowanie stanów jako zdarzeń
pośrednich może mieć związek z podstawą doświadczeniową: odzwierciedlana w ten sposób jest gwałtowność uczuć i wzbudzanie za ich sprawą
żywiołowych reakcji somatycznych.
Jednym z ważniejszych punktów analizy było zabranie głosu w dyskusji
na temat intencjonalności zdarzeń emotywnych i sprawczości doznającego.
Odniosłam się przede wszystkim do opozycyjnych stanowisk Wierzbickiej
i Będkowskiej-Kopczyk dotyczących charakteru strony medium słowiańskich czasowników uczuć. Porównanie przykładów konstrukcji z cząstką
się z ich kauzatywnymi konwersami pozwoliło mi stwierdzić, że czasownik w stronie medium pozwala portretować stan uczuciowy jako zdarzenie
o pewnym stopniu intencjonalności, na które doznający ma jakiś wpływ.
Owa intencjonalność nie znajduje się w centrum uwagi konceptualizatora,
jest raczej nieznacznie zasugerowana, co można interpretować w taki sposób,
że wpływ człowieka na doznawane uczucia ma charakter pośredni i dotyczy raczej sposobu przeżywania emocji niż ich zamierzonego wzbudzania.
Rozbudowany system czasowników uczuć z cząstką się w językach słowiańskich stanowi odbicie utrwalonego w kulturze Słowian sposobu postrzegania przeżyć emocjonalnych. Duża liczba i frekwencja leksemów werbalnych świadczy o tym, że w naszej kulturze zwracamy uwagę na dynamiczny
charakter uczuć. Udział klityki się podkreśla ową dynamikę i silne oddziaływanie emocji na podmiot. Jednocześnie czasowniki z tą cząstką profilują
doznającego, którego cechuje pewien stopień sprawczości, ujawniającej się
szczególnie mocno w kontraście do zdarzeń profilowanych przez konstrukcje
z czasownikami przechodnimi, w których kauzatorem jest źródło uczucia.
Aktywne uczestniczenie w przeżyciu emocjonalnym i pewien wpływ na jego
przebieg, profilowane przez zdania z polskimi czasownikami uczuć, wpisują się w kulturowy skrypt, którego istotnym elementem jest pozytywny
stosunek do uczuć i ich uzewnętrzniania (Wierzbicka 1999b).
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Abridgement
Middle voice and Polish verbs of emotion
1. Introduction
The aim of this paper is to analyse the semantics of Polish emotion verb structures with regard to the presence of the clitic się. I describe the features of the
events profiled by these verbs with reference to the prototypical features of
an event in the middle voice, a concept proposed by Suzanne Kemmer. The
paper concludes with a discussion of the culturally-inf lected perception of
emotions, ref lected in the system of linguistic conventions that serves to
conceptualise them.

2. The clitic się in Polish
The clitic się has traditionally been classified as a marker of ref lexivity, understood as the arrangement of arguments in which the agent is simultaneously
the object of the action. Many constructions composed of the verb and the
clitic się, where the marker is not bound, do not meet the condition of the
co-referentiality of the subject and object, leading linguists to distinguish
other functions of się, including the so-called middle voice, also known as
the medium voice (Polish: strona medium) (Wilczewska 1966; Szlifersztejnowa
1969; Saloni 1975; Bogusławski 1977; Grzegorczykowa 1996; Laskowski 1998;
Holvoet & Linde-Usiekniewicz 2015).

3. Suzanne Kemmer’s perspective on the middle voice
Kemmer regards the so-called middle voice as a category positioned between
the two poles of prototypical transitive and intransitive events. The category
of middle events, which occurs in various languages, includes what Kemmer calls body action middles, which are grooming and body care actions,
changes in body posture, non-translational motion, and translational motion
(Kemmer 1993: 53-57). The difference between the middle and the ref lexive
voice consists in the degree to which the participants of the event are distinguishable. In the ref lexive voice, two participants of the relation can be
distinguished, with the same entity filling both roles, while the medium voice
has a single, conceptually differentiated participant (Kemmer 1993: 71-73).
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4. Prototypical features of a middle event
According to Kemmer, the conceptual markers of the middle voice are low
of participant distinguishability and the affectedness of the Initiator by the
physical or mental effects of the action. Typically, the middle voice signals a
change occurring in the Initiator and at the same time Beneficiary of the action. One can assume that the low participant distinguishability is a marker
of the middle voice. In turn, the physical or mental affectedness of the chief
participant, as well as the change within the Initiator/Beneficiary are its
prototypical features. Drogosz (2008), who analyses ref lexivity in Polish and
English, considers the frequent non-intentionality of the event being profiled to be a marker of the middle voice as opposed to the ref lexive voice. For
Maldonado (2008), the central element of the conceptualisation of a middle
event is a change of state which is surprising to the participant and as such
beyond the participant’s control.

5. Emotion events and the middle voice
Kemmer treats emotion events as a subset of mental events, distinguished
from the two other subsets by the high involvement and high affectedness
of the chief participant by the ongoing changes, as well as the low degree of
control and volitionality on the part of the Experiencer. Kemmer notes the
tendency for the middle marker to take on the function of signalling the opposition of causative and inchoative events. She also finds that the middle
voice may also work to encode states, not just changes of states (Kemmer
1993: 130-132).
Most of the examples analysed by Maldonado are verbs that profile
change rather than state. He believes that the presence of the -se clitic with
an emotive verb indicates, beyond spontaneous and uncontrolled change, a
higher degree of the participation of the Experiencer in an event denoting
a change of state.
Wierzbicka sees the presence of the Polish się and the Russian -sya with
verbs as a sign that the subject is active, and even shows volition. BędkowskaKopczyk argues against this interpretation in her analysis of Slovene emotion
verbs. She ascribes a substantial degree of active involvement to the Experiencer, but does not regard him or her as the cause of the emotion.

6. Polish verbs of emotion with the clitic się
Polish middle verbs include verbs of emotion belonging to various groups.
Like other intransitive emotion verbs, they are constructions profiling an
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event with the Experiencer as the chief participant. The transitive verbs of
love and hate stand apart.
In Polish, the middle voice is available both for perfective verbs that
profile reaching a state (such as przestraszyć się ‘ to take fright’) and for imperfective verbs profiling the state of experiencing an emotion (such as bać
się ‘to fear’). Inchoative verbs of emotion focus the attention of the conceptualiser on the transition between the states. In this respect, they resemble the
body action verbs that occur with the marker się as well as the constructions
profiling spontaneous processes.
No change occurs in the course of a state, which indicates that emotional
states are less prototypical representatives of middle events than changes
that initiate emotions.
The type of the landmark that accompanies the emotion verb impacts the
conceptualisation of the mental state. A sentence with a nominal or infinitival
landmark profiles pure emotion, whereas a construction with a landmark
expressed as a subordinate clause profiles a state with a high degree of cognitive and volitional components (see Kemmer 1993: 138-141; LewandowskaTomaszczyk & Dziwirek 2010: 80-85; Będkowska-Kopczyk 2014: 215).
Polish emotion verbs with the marker się include those that have no
causative counterpart lacking the middle marker (e.g. wstydzić się ‘be
ashamed’) and those that have such an equivalent (smucić się ‘be sad’). The
transformation of an intransitive construction into a transitive one with a
causative verb leads to a significant change in the profiling of an emotive
event. The Experiencer, profiled as the trajector in sentences with a middle
verb, assumes the function of a landmark in constructions with a causative
verb, where the factor inciting the feeling becomes the trajector. The subject
of a mental state is profiled as passive or active not by the true, scientifically
established character of the emotion, but the way it is conceptualised.
Given the results of my analysis, I concur with Będkowska-Kopczyk as
to the dynamic nature of emotive events profiled with middle verbs. I cannot, however, accept her observation that emotive events preclude intention
and volition. Będkowska-Kopczyk’s argument draws on facts as described
by psychologists and biologists, while the conceptualisation of emotion is
impacted not only by their experiential basis, but by specific cultural models.
The conventions for representing emotions in a given language are closely
connected with the cultural script functioning in that culture that regulates
the attitudes to emotions and their expressions (Wierzbicka 1999).
In their analysis of nominal collocations with verbs that conceptualise the onset of emotions in various ways, Dziwirek and Lewandowska-Tomaszczyk established a correlation between the internal or external nature
of the emotion and the presence of the marker się with the relevant emotion
verb. The presence of the marker correlates with the conceptualisation of
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the emotion as a state that is controlled by the Experiencer. In turn, the
lack of the marker indicated the independence of the emotion from the
subject-Experiencer.

7. Conclusion
My analysis of Polish emotion verbs has shown that the clitic się is a marker of
the middle voice as defined by Kemmer (1993). I conclude that perfective and
imperfective verbs profile events that are differently positioned with regard
to the prototype. An important part of my analysis is a contribution to the
debate concerning the intentionality of emotive events and the volition of
the Experiencer. A comparison of constructions with the się clitic with their
causative counterparts has shown that middle verbs allow the representation of an emotional state as an event with a certain degree of intentionality.
The extensive system of verbs with the clitic się is a ref lection of the
perception of emotional experiences that is entrenched in Slavic cultures.
Active participation in the experience of emotion and a certain inf luence over
its course, profiled by sentences with Polish emotion verbs, are consistent
with the cultural script in which a positive attitude to emotions and their
expressions is an important element (Wierzbicka 1999).
Abridgement translated by Małgorzata Paprota
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ABSTRAKT

Amalgamat
pojęciowy w badaniu
strategii tekstualnej
wierszy o obrazach
Arnolda Böcklina
na przykładzie
wybranych
utworów Zofii
Gordziałkowskiej
Artykuł stawia sobie trzy cele. Po pierwsze, przedstawia rezultaty zastosowania teorii amalgamatów pojęciowych do wyjaśnienia złożonych procesów konstytuowania się utworu poetyckiego zainspirowanego dziełem plastycznym. Po drugie, podejmuje próbę wykazania, że
posłużenie się narzędziami tej teorii umożliwia porównanie dwóch sposobów kształtowania
się tekstu o obrazach w sposób precyzyjniejszy i mniej intuicyjny niż to miało dotąd miejsce
na gruncie teorii literatury. Przedstawione tu badania stanowią jednocześnie przyczynek
do rozstrzygnięcia dylematu genologicznego: czy różnie skonstruowane formy wypowiedzi
o dziele malarskim należą do odmiennych gatunków czy stanowią warianty tego samego gatunku.
Dotychczas nie został on jednoznacznie rozwiązany przez literaturoznawców zajmujących się
przekładem intersemiotycznym (por. Dziadek 2018; Słodczyk 2019). Próba jego rozstrzygnięcia
przy wykorzystaniu teorii amalgamatów pojęciowych stanowi ostatni cel artykułu. Materiałem
badawczym są wybrane utwory Zofii Gordziałkowskiej napisane przez poetkę pod wpływem
fascynacji dziełami plastycznymi Arnolda Böcklina: “Cisza morska” i “Poezya i Malarstwo”. Podstawy teoretyczne artykułu stanowią: teoria integracji pojęciowej oraz elementy teorii dzieła
plastycznego (Boehm 2014) i jego odbioru (Barthes 1985 [1964]; Kövecses 2011 [2006]), a także
wybrane pojęcia teorii literatury, skąd pochodzą definicje ekfrazy i hypotypozy. Otrzymane
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Amalgamat pojęciowy w badaniu strategii tekstualnej...
w wyniku analizy siatki integracji pojęciowej ilustrujące wewnątrztekstowe relacje strukturalne
badanych utworów umożliwiły nie tylko wgląd w sposób konstruowania sensu poetyckiego, ale
i precyzyjne porównanie struktur tekstualnych, odpowiadających dwóm sposobom pisania
wierszy inspirowanych malarstwem.
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1. Wprowadzenie

Celem artykułu jest, po pierwsze, wykazanie, że amalgamat jako narzędzie
metodologii kognitywnej można zastosować do zobrazowania sposobu konstytuowania się świata przedstawionego utworu poetyckiego inspirowanego
dziełem plastycznym. Po drugie, uzasadnienie, że tym instrumentem można
posłużyć się w porównaniu dwóch różnych strategii tekstualnych wierszy
o obrazach, aby w rezultacie sformułować wniosek przydatny w próbie rozstrzygnięcia dylematu genologicznego: czy ekfraza i hypotypoza są odmiennymi gatunkami, czy wariantami tego samego gatunku. Literaturoznawcy
dotychczas tej kwestii jednoznacznie nie rozstrzygnęli (por. Dziadek 2018;
Słodczyk 2019).
Aby te założenia zrealizować, rozpocznę od zdefiniowania ekfrazy
w tradycyjnym jej rozumieniu z komponentami kompozycyjnymi (unaoczniającym i narratywizacyjnym) oraz sposobem funkcjonowania tych elementów składowych utworu zarówno w odniesieniu do źródłowego tekstu
kultury (artefaktu), jak i wzajemnie między tymi modusami. Uzupełni ją
sformułowanie cech definicyjnych hypotypozy i wskazanie różnic w strukturze tych dwóch typów wierszy o obrazach. Następnie odwołam się do teorii
odbioru obrazu, sformułowanej przez Gottfrieda Boehma (Boehm 2014).
Dopełnię ją informacją o uwarunkowaniach determinujących odczytanie
dzieła plastycznego zgodnych z ustaleniami Zoltana Kövecsesa (Kövecses
2011 [2006]) i Rolanda Barthesa (Barthes 1985 [1964]). Te uwarunkowania
wpływają na poetycką wizję obrazu w wierszach o dziełach plastycznych.
Kolejnym punktem wywodu będzie notka biograficzna o Arnoldzie Böcklinie
i jego malarstwie, które zainspirowało Zofię Gordziałkowską do napisania
wierszy o obrazach.
Przedstawienie teorii amalgamatów poprzedzi omówienie rezultatów
rekonstrukcji procesu powstawania pojęć złożonych (ekfrazy i hypotypozy)
z wykorzystaniem narzędzi integracji pojęciowej (głównie sześcioelementowej siatki integracji pojęciowej opracowanej przez Line Brandt i Per Aage
Brandta (Brandt & Brandt 2005) na podstawie dwóch utworów Gordziałkowskiej (“Cisza morska”, “Poezya i Malarstwo”)1 inspirowanych dwoma płótnami
Böcklina. Następnie, aby zidentyfikować różnice między strukturami tek1

Zachowuję źródłową pisownię tytułów utworów Gordziałkowskiej (Gordziałkowska 1911).
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stualnymi badanych wierszy o obrazach, decydujące albo o przynależności
do różnych gatunków, albo do tego samego, te dwa modele integracji pojęciowej (dwie siatki pojęciowe zrekonstruowane na podstawie wymienionych
wyżej utworów) zostaną poddane porównaniu. W konkluzji wskazuję korzyści zastosowania amalgamatu jako instrumentu metodologii kognitywnej
w rozstrzygnięciu dylematu genologicznego.
Rekonstrukcja konceptualizacji pojęć ekfrazy i hypotypozy jako struktur o charakterze genologicznym, powiązanych z formą wypowiedzi, która
nakłada się na odpowiednie warstwy utworu, wzbogaci ogląd dzieła poetyckiego o analizę przebiegu procesów powstawania tych wierszy i umożliwi
ich głębsze rozumienie. Przyczyni się jednocześnie do eliminowania nazbyt
intuicyjnego odbioru reguł organizujących analizowane typy utworów, dając
podstawy poglądowego ujęcia tych procesów i ich rezultatów. Przy zastosowaniu tradycyjnych zasad teorii literatury intuicyjność występuje zarówno
w ukazaniu relacji między komponentami składowymi wierszy o obrazach,
jak i porównywaniu ich różnych struktur tekstualnych.

2. Ekfraza i hypotypoza – dwie strategie tekstualne
wierszy o dziełach plastycznych
Ekfraza jako przekład intersemiotyczny we współczesnym dyskursie teoretycznym tradycyjnie oznacza utwór inspirowany dziełem sztuki plastycznej,
rzeźbiarskiej, architektonicznej lub muzycznej. Zdaniem teoretyka literatury
Michała Pawła Markowskiego może się ona składać się z warstwy unaoczniającej (opisowej) utworu i narratywizacyjnej (fabularnej). Wzajemne relacje
obu warstw, jak zresztą innych elementów wierszy o obrazach (np. metatekstowych), są dość skomplikowane (Markowski 1999: 233). Paweł Gogler
stwierdza, że pierwsza warstwa wyraźnie nawiązuje do starożytnej formuły
tekstów o dziełach plastycznych, w której głównym celem było objaśnianie idei płócien poprzez opis obiektów ikonicznych na nich utrwalonych
(Gogler 2004). W części narratywizacyjnej utworu otwiera się – jak sądzę
– przestrzeń dla oglądającego obraz artysty słowa, w której aktywizuje się
jego wyobraźnia, intelekt i empatia wobec rzeczywistości przedstawionej
w dziele plastycznym.
Przy bardziej wnikliwym oglądzie tekstów, których geneza wynika
z fascynacji ich autorów dziełami plastycznymi, można odróżnić, zdaniem
Adama Dziadka, dwie strategie tekstualne wiersza odnoszące się do malarskiego artefaktu: strategię ekfrazy i hypotypozy (Dziadek 2018). W hypotypozie
scenę utrwaloną na płótnie lub występujące w niej poszczególne obiekty traktuje się jedynie jako pretekst do wprowadzenia partii narratywizacyjnych
(opowiadających z ewentualnymi fragmentami dialogowymi lub monolo-
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gowymi). Następuje w nich ożywienie tej sceny lub jej składników, ale bez
bezpośredniego ujawnienia, że odnoszą się one do inspirującego tę wypowiedź konkretnego płótna. Inaczej sądzi Rozalia Słodczyk, proponując potraktować hypotypozę jako odmienny gatunek literacki (por. Słodczyk 2017).
W hypotypozie w kreowaniu bohaterów płótna i wątków o nich wykorzystuje się potencjał zawarty w ich przedstawieniu na obrazie, który
rozbudowuje twórca wierszy i tworzy ich sposób istnienia w części fabularyzującej tekstu o dziele sztuki. Jak stwierdza Słodczyk: „Celem nadawcy
utworu (hypotypozy) nie była prezentacja dzieła malarskiego, jego werbalne
odtworzenie, erudycyjny komentarz ani też podzielenie się subiektywną
i nasyconą emocjonalnością interpretacją opierającą się na widzeniu tego
artefaktu, ani na wiedzy o nim. Dzieło sztuki przedstawione jest jako proces
konstytuujących się znaczeń i potencjalnej dynamiki osobowości bohaterów.
Obraz w pewnym stopniu zostaje unaoczniony jako artefakt w tekście i – co
istotniejsze – fabularnie ożywiony: nie dosłownie” (Słodczyk 2017).

3. Recepcja dzieła plastycznego
Zdaniem współczesnego niemieckiego teoretyka sztuki i filozofa szkoły hermeneutycznej Gottfrieda Boehma obrazy, których ambicją jest przynajmniej
zadośćuczynienie zasadzie mimesis (naśladowania rzeczywistości), nie mówiąc o malarstwie modyfikującym obraz świata rzeczywistego, ukazują to,
czego bez nich ich odbiorcy nigdy nie dowiedzieliby się o rzeczywistości,
w której przyszło im żyć. Dzieła sztuki, dzięki przenikliwości artysty, wynikającej z miary jego talentu, otwierają oglądającym oczy na otaczający ich
świat. Boehm twierdzi, że dzieła plastyczne „dokonują wymiany materii
z rzeczywistością”, czyli, bazując na niej, odkrywają i kreują coś nowego, coś,
co w niej bezpośrednio nie istnieje, a co świat rzeczywisty wzbogaca. Rodzi
się więc swoista „nadwyżka bytu” wobec istniejącego, powiększa się obszar
ludzkich doświadczeń (por. Boehm 2014).
Ikoniczna gęstość (intensywność treści) w dziełach sztuki wyłania się
z tego, co, paradoksalnie, najbardziej „puste” w obrazie. Nie wynika z np.
samej przedstawionej postaci, ale z jednoczesnej formy relacji między nią
a inną postacią, lub pomiędzy postacią a kompozycją, pomiędzy postacią
a kolorystyką itp. Dlatego też poszczególni odbiorcy dzieła malarskiego mogą
inaczej je odczytywać, ulegając subiektywnym preferencjom w najczęściej
podświadomym wyborze elementów danego artefaktu i kolejności ich spostrzegania. Tworzą wówczas zupełnie dowolny rodzaj relacji między wybranymi składnikami płótna, a w efekcie nowe konfiguracje (Boehm 2014: 163).
Aby spróbować pojąć procesy emocjonalne i myślowe zachodzące
w sferze mentalnej odbiorcy przekazu wizualnego, warto posłużyć się dziś
już klasycznymi ustaleniami francuskiego filozofa i teoretyka sztuki Ro-
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landa Barthesa. Jego zdaniem, akt odbioru sztuk wizualnych ma związek
z wiedzą, jaką oglądający wnosi do niego: wiedzą praktyczną, narodową,
kulturalną, estetyczną (Barthes 1985 [1964]: 300-303). Denotowane przez odbiorcę treści obrazu (płótna) w sposób nieunikniony nakładają się na jego
przestrzeń konotacji. Następuje wówczas nieomal podświadome odwoływanie się odbiorcy do utrwalonej w jego mentalności sfery, którą Barthes
nazywa wprawdzie ideologią, ale jest ona rozumiana przez francuskiego
teoretyka znacznie szerzej, niż tradycyjne, stereotypowe wręcz odniesienie
jej tylko do sfery polityki. Tworzą ją właśnie stereotypy, poglądy, przekonania,
religia i krąg kulturowy, wspólne dla nadawcy i odbiorcy. Również według
Kövecsesa, ogląd każdej rzeczywistości, czyli i tej – jak sądzę – wpisanej
w artefakt plastyczny, ma wymiar m.in. społeczny, regionalny, subkulturowy
oraz uwarunkowany jest indywidualnymi cechami osobowymi i preferencjami odbiorcy (Kövecses 2011 [2006]: 475-479).

4. Malarstwo Arnolda Böcklina i wiersze o nim Zofii
Gordziałkowskiej
Arnold Böcklin (16.10.1827-16.01.1901) był cenionym w Europie przełomu wieku XIX i XX artystą szwajcarskim, którego dzieła odczytywano
w konwencji symbolicznej. W końcowym okresie twórczość ta ewoluowała
w kierunku surrealizmu. Kariera malarza rozwinęła się przede wszystkim
w Niemczech. Tematyka stworzonych przez niego płócien wynikała z fascynacji artysty mitologią grecką i rzymską, Biblią, ale też z zainteresowania
naturą oraz człowiekiem z jego zdolnościami do kreowania, jak i predyspozycjami do destrukcji. Obrazy malarza zaludniają więc nereidy, fauny, syreny,
trytony, centaury, ale również postaci Matki Boskiej, św. Magdaleny, czy
św. Antoniego lub personifikacje wiosny, poezji, choroby, wojny czy mordu.
Artysta stworzył ponad 300 dzieł sztuki. Szczególne zainteresowanie Böcklina kulturą antyczną zrodziło się podczas jego kilkakrotnych, dłuższych
lub krótszych pobytów we Włoszech (por. Nowakowski 1994). Kazimierz
Przerwa-Tetmajer określił jego dokonania słowami: „Jego pendzel jest jako
język Słowackiego i od najdelikatniejszych tonów wznosi się do grzmotu,
kolosalne wizye, wściekłe walki, potworny chaos odtwarza równie genialnie,
jak wiosnę w kwiatach, milczenie pustki, czar rozmarzenia. Pióro, które potrafiło napisać ‘W Szwajcaryi’, ‘Anhellego’, ‘Króla Ducha’, ‘Balladynę’, ‘Beatrix
Cenci’, ‘Hymn o zachodzie słońca’: oto pendzel Boecklina” (Tetmajer 1915: 14)2.
Był jedynym malarzem spośród licznych, wzbudzających zainteresowanie poetów młodopolskich, którego obrazy stanowiły bazę do powstania
autorskiego tomu poetyckiego zawierającego aż 50 wierszy. Należy uznać
2

Zachowałam oryginalną pisownię autora tekstu.
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ten fakt za bezprecedensowe wydarzenie nie tylko w Młodej Polsce, ale
niewątpliwie w historii literatury polskiej. Wiersze napisała tworząca również w Młodej Polsce Zofia Gordziałkowska. Poetka urodziła się około 1873
roku w rodzinie Sławińskich. W 1890 r. wyszła za mąż za ziemianina Stanisława Gabriela Gordziałkowskiego herbu Leliwa, urodzonego ok.1861 roku.
Z tego związku na świat przyszły dzieci: Halina Gordziałkowska-Gorkońska, po mężu Józefie Borowikowa (1898-1980), znana pisarka i tłumaczka
dzieł amerykańskiego powieściopisarza Jamesa Olivera Curwooda i Henryk
Gordziałkowski-Gorkoński herbu Leliwa (1903-1973), lekarz antropolog. Podczas pobytu w Afryce walczył ze śmiertelną chorobą i relacje o tym zawarł
w zbeletryzowanym pamiętniku Czarna śmierć3. Zofia Gordziałkowska podróżowała po Europie i odwiedzała renomowane muzea w wielkich miastach: Monachium, Rzymie, Bazylei. Plonem tych podróży wielkiej erudytki
był właśnie zbiór utworów: Böcklin w poezji, wydany w 1911 roku. Jest też
autorką tomiku W samotności z 1910 roku4.

5. Znaczenie jako konceptualizacja
W teorii lingwistyki kognitywnej najistotniejsze miejsce zajmuje semantyka.
Znaczenie ma w niej charakter holistyczny (uwzględniający wszystkie zasoby
wiedzy użytkownika języka w chwili, gdy je tworzy), emergentny (wyłaniający się), dynamiczny i jest związane z kontekstem. Ale przede wszystkim
aksjomatem w tym paradygmacie językowym jest postawienie znaku równości między znaczeniem a konceptualizacją. Zdaniem Ronalda Langackera,
konceptualizacja jest doświadczeniem mentalnym w akcie tworzenia pojęcia,
bazującego na doświadczeniach zmysłowych i wiedzy kontekstowej (Langacker 1995: 18). Te konceptualizacje treści pojęciowej znaczenia mogą być
oddane np. przez profilowanie lub wpisywać się w układ ramy semantycznej,
mogą również być konstruowane jako metafora pojęciowa lub amalgamat5.
Szczególny charakter znaczenia, zdaniem Marka Jonhsona (Jonhson 2015:
236), ujawnia się w sztuce6. Badane w artykule pojęcia genologiczne ściśle
się ze sztuką wiążą, a właściwie z dwiema jej dziedzinami – malarstwem
i poezją.
3 Informacje biograficzne o Zofii Gordziałkowskiej zawdzięczam dr Halszce Leleń, która jest
praprawnuczką autorki wierszy o obrazach Böcklina. Przeprowadziła kwerendę wśród członków
rodziny, głównie Sławińskich. Dr Halszka Leleń jest obecnie pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie.
4 O twórczości Gordziałkowskiej i malarstwie Böcklina pisali m.in.: Nowakowski (1994), Bajda
(2010, 2019), Igliński (2010, 2016a, b) oraz Bagińska (2016, 2017a, b, c, 2018, 2019).
5 Wymienione narzędzia metodologii kognitywnej zostały opracowane przez różnych językoznawców kognitywnych, np. profilowanie przez Langackera (2009 [2008]), rama semantyczna
przez Fillmore’a (1982), metafora pojęciowa przez Lakoffa i Johnsona (1988 [1980]). Wszystkie
jednak dotyczą konceptualizacji pojęć.
6 Zdaniem Jonhsona, w sztuce następuje szczególna kondensacja i intensyfikacja znaczenia
(Johnson 2015 [2007]: 236).
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6. Amalgamat – jeden za sposobów konceptualizacji
treści znaczeniowej pojęcia
Operacja integracji pojęciowej polega na tym, że w procesie tworzenia nowego znaczenia użytkownik języka odwołuje się do dwu (lub więcej)7 różnych
domen poznawczych (ang. conceptual domains). W konstytuującej się wieloelementowej siatce pojęciowej (w klasycznej już teorii najczęściej czteroczęściowej) określane są one mianem przestrzeni wyjściowych (ang. input spaces).
Powstanie nowego znaczenia poprzedza zbudowanie przestrzeni generycznej
(ang. generic space), w której występują konstrukty wspólne dla wszystkich
przestrzeni wyjściowych. Dzięki nim możliwe jest uchwycenie rodzaju
podobieństwa zarysowującego się między przestrzeniami wyjściowymi.
W czwartej przestrzeni powstaje amalgamat właściwy (blend). Na strukturę powstającego znaczenia składają się wybrane elementy z przestrzeni wyjściowych. Do amalgamatu nie wchodzą więc wszystkie konstrukty przestrzeni
wyjściowych, traktowane są one selektywnie. Nowe pojęcie wykracza poza
pojęcia wyjściowe, ponieważ z tych wyjściowych konceptualizator wybiera
tylko pewne składniki oraz komponuje (ang. composition) inną konfigurację,
uzupełnia ją (ang. completion) oraz rozwija (ang. elaboration), bazując na własnym doświadczeniu.
Twórcami teorii amalgamatów byli Gilles Fauconnier i Mark Turner
(Fauconnier i Turner 2002: 148). Powstała ona po około dwudziestu latach
od opracowania teorii metafory pojęciowej. Na gruncie polskim teorię amalgamatów opisała Agnieszka Libura w Amalgamatach kognitywnych w sztuce
(Libura 2007). Teorię tę zmodyfikowali duńscy językoznawcy Line Brandt
i Per Aage Brandt (Brandt & Brandt 2005), wzbogacając siatkę integracji
pojęciowej o nowe przestrzenie, uwzględniające elementy pragmatyczne.
Semiotyczny model integracji pojęciowej opisany przez nich składa się
z sześciu przestrzeni: bazowej (ang. semiotic base space), referencyjnej (ang. reference space), prezentacyjnej (ang. presentation space), reprezentacyjnej (ang. representation space/virtual space), która jest jednocześnie pierwszym stadium
amalgamatu, następnie znaczeniowej (ang. meaning space), odpowiadającej
drugiemu stadium amalgamatu, wreszcie relewancyjnej (ang. relevance space),
uwzględnianej również w tworzeniu drugiego stadium amalgamatu. Na
końcowe ukształtowanie się pełnego znaczenia badanego pojęcia ma też
wpływ powrót do przestrzeni bazowej, a precyzyjniej, do jej elementu sytuacyjnego (por. Brandt & Brandt 2005: 226).
Najistotniejszą częścią przestrzeni bazowej (ang. base) jest komunikat,
sformułowany przez konkretnego nadawcę i adresowany do odbiorcy/od7 Agnieszka Libura, badając konceptualizację z użyciem związku frazeologicznego kopać sobie
grób, uwzględniła trzy przestrzenie wyjściowe posługując się siatką integracji pojęciowej Fauconniera i Turnera w rekonstruowaniu jego treści pojęciowej (Libura 2014: 3-58).
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biorców. Ważna jest wiedza poprzedzająca sformułowanie komunikatu
oraz antycypacja tego, jakie konsekwencje wywoła komunikat (wiedza po
zaistnieniu komunikatu). Ta część przestrzeni bazowej wpisuje się inkluzywnie w jej kolejną sferę – sytuację (ang. situation), a następnie w taki sam
sposób, w szerszy kontekst, określony terminem otoczenie (ang. pheno-world),
który może odnosić się do świata intelektualnego, emocjonalnego itp. Przestrzeń referencyjną stanowi bezpośrednie odniesienie się komunikatu do
rzeczywistości (fakty, konkretne dane). Przestrzeń prezentacyjna w pewien
„określony sposób” odnosi się do tej rzeczywistości. Między tymi obiema
przestrzeniami zachodzi proces rzutowania. Przestrzeń reprezentacyjna
jest jednocześnie pierwszym stadium amalgamatu. Ma charakter wirtualny, oddaje sens ujęcia znaczenia jak gdyby. Właściwe znaczenie, końcowy
efekt procesu tej integracji, wpisuje się w przestrzeń znaczeniową, która
jest drugim stadium amalgamatu. Na ostateczny kształt amalgamatu konceptualnego wpływa jeszcze przestrzeń relewancyjna i bazowa, a szczególnie kontekst sytuacyjny oraz w szerszym jego rozumieniu – otoczenie (por.
Brandt & Brandt 2005: 226).

6.1. Sześcioelementowy model integracji pojęciowej
przystosowany do opisu struktury tekstualnej utworu
poetyckiego o dziele plastycznym (ujęcie ogólne)
Empiryczna część artykułu jest próbą wyjaśnienia mechanizmów konstytuowania się pojęć genologicznych, jakimi są ekfraza i hypotypoza, przy użyciu
narzędzi wypracowanych przez duńskich językoznawców kognitywnych
– Per Aage Brandta i Line Brandt. Ogląd tego procesu posłuży następnie
do wskazania różnic w sposobie kształtowania się ekfrazy i hypotypozy,
a tym samym będzie głosem w dyskusji, czy ekfraza i hypotypoza stanowią
odmienne formy gatunkowe, czy też są wariantami tego samego gatunku.
Rozbudowany szcześcioprzestrzenny semiotyczny model stapiania
pojęć, opracowany przez badaczy duńskich (Brandt & Brandt 2005), stanowi uzupełnienie czteroczęściowej (najczęściej) siatki pojęciowej Gillesa
Fauconniera i Marka Turnera (por. Fauconnier i Turner 2002) o elementy
pragmatyczne. Dopiero dzięki uwzględnieniu przestrzeni relewancyjnej
i aspektu kontekstowego obecnego w tym modelu integracji pojęciowej
możliwa jest pełna analiza kognitywna tekstu poetyckiego o dziele malarskim. Właśnie przestrzeń relewancyjna wydaje się niezbędna do pełnego
odkodowania złożonego procesu kształtowania się pojęć genologicznych.
Ich komponenty kompozycyjne są związane z przynależnością gatukową
utworu. Przede wszystkim jednak posłużenie się tym instrumentem zilustruje semiotyczny wymiar całego procesu integracji w sposób bardziej
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adekwatny, przejrzystszy niż czteroelementowa siatka pojęciowa badacza
francuskiego i amerykańskiego.
W rekonstruowanym w niniejszym artykule modelu semiotycznym,
w jądrze przestrzeni bazowej w roli nadwcy komunikatu artystycznego występuje autorka wiersza inspirowanego obrazem. Jest ona zarazem odbiorczynią dzieła plastycznego. Adresatami komunikatu są głównie czytelnicy
zainteresowani malarstwem, wśród nich znawcy literatury i krytycy. Komunikatem artystycznym jest tekst wiersza. W Młodej Polsce w literaturze
i malarstwie obowiązywały takie same konwencje artystyczne, m.in. symbolizm, którego istotą było zaledwie sugerowanie znaczenia. Przesłanie
sztuki wpisywało się w dominującą w epoce myśl filozoficzną Friedricha
Nietzschego, Arthura Schopenhauera i Henriego Bergsona oraz w kryzys
aksjologiczny przełomu wieków, wyrażający się postawą dekadencką (por.
Wyka 1987).
W bazowym elemencie modelu uaktywnia się także wiedza poprzedzająca powstanie komunikatu. Jego autorka zwiedziła galerie i muzea europejskie, w których wystawiano dzieła Böcklina. Swoim odczuciom zrodzonym
pod wpływem fascynacji płótnami nadała poetycką formę. Wiedza po zaistnieniu komunikatu, w analizowanej sytuacji, po opublikowaniu wierszy o obrazach, odnosi się do przewidywanej (lub nie) przez autorkę reakcji
czytelników, zarówno współczesnych poetce (wśród nich koneserów malarstwa), jak i późniejszych oraz opinii znawców poezji i krytyków literackich.
Składa się na nią zarówno teoria dzieła plastycznego, w tym sposób jego
odbioru, a także cała tradycja deskrypcji obiektów ikonicznych począwszy od starożytności do przełomu XIX i XX wieku, gdy wzrosło zainteresowanie tworzeniem tekstów inspirowanych obrazami. Pisano od początku
o dziełach istniejących lub nieistniejących8. Forma gatunkowa, której geneza
wynikała z zainteresowania malarstwem, poprzedzona była występującymi
w starożytnej retoryce chwytami unaoczniania przekazu słownego w celu
skutecznego oddziaływania na odbiorcę. Poezja i malarstwo od antyku były
uważane za pokrewne dziedziny twórczości ze względu na predyspozycję
języka do kreowania obrazów (Boehm 2014: 136). Ta jego właściwość zadecydowała o siostrzanym podobieństwie do malarstwa, którego istota, jak
wiadomo, sprowadza się do kreowania obrazów.
Kontekstem analizowanego komunikatu językowego jest więc zarówno
wiedza o malarzu i jego twórczości oraz o autorce wiersza, o obrazie jako
„opisaniu opisania” i „nadwyżce bytu”, o sposobie odbioru obrazu, a przede
wszystkim poetyka form wypowiedzi o dziele plastycznym – reguły organizujące kompozycję ekfrazy lub hypotypozy.
8

Tak postąpił Filostrates, uważany za jednego z pierwszych twórców ekfrazy (Pelc 1982).
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Przestrzeń referancyjną komunikatu artystycznego stanowi świat
przedstawiony dzieła plastycznego. Składają się nań obiekty obrazu o różnych kształtach i kolorach oraz inne elementy płótna (np. płaszczyzna tła),
ich usytuowanie w planach przestrzennych, połączone z perspektywą, wpisany w obraz nastrój oraz wynikające z całości świata przedstawionego przesłanie, związane z symbolizmem jako konwencją malarską oraz uwikłane
w aksjologię.
Przestrzeń prezentacyjna to odniesienie się odbiorcy obrazu i zarazem
nadawcy komunikatu artystycznego w „określony sposób” do świata przedstawionego obrazu, czyli widzenie tego świata przez pryzmat mentalności
odbiorcy dzieła plastycznego (ciała-umysłu) i nadawcy komunikatu poetyckiego. Angażując swoje zmysły, intelekt, emocje, wyobraźnię oraz bazując
na empatii wobec świata przedstawionego obrazu w sposób mniej lub bardziej świadomy dokonuje ona subiektywnego wyboru obiektów lub innych
elementów tego świata obrazu. Układa z nich indywidualne konfiguracje
i wiąże tworząc nowe relacje między nimi. Animuje obiekty obrazu (ukazuje
w sposób dynamiczny to, co statyczne na płótnie), dopowiada historie, które
mogły powstać przed utrwaloną w scenie chwilą jako „momencie owocnym”
(Lessing 1962) lub po niej, albo traktuje to „centrum semantyczne”obrazu
jako pretekst do stworzenia nowej historii. Operuje kategorią czasu, waloryzuje zgodnie ze swoimi preferencjami w odczytaniu płótna i formułuje jego
przesłanie. Zapewne w sposób mniej lub bardziej świadomy uwzgędnia kierunek artystyczny i nurty filozoficzne, w które wpisuje się artefakt. Między
obiema przestrzeniami – referencyjną i prezentacyjną – zachodzi wzajemne
rzutowanie, którego zasady są zależne zarówno od świata przedstawionego
obrazu, jak i od sposobu jego postrzegania i odbioru przez autorkę utworu
o malarskim dziele.
Przestrzeń reprezentacyjna stanowi pierwsze stadium amalgamatu
(Brandt & Brandt 2005). Tworzy się w nim nowe, na tym etapie określane
mianem wirtualne, znaczenie z wybranych elementów zaczerpniętych z obu
przestrzeni, czyli z przestrzeni świata przedstawionego obrazu (referencyjna) oraz z poetyckiego widzenia tego świata (prezentacyjna), zarysowującego się w sferze mentalnej odbiorcy dzieła plastycznego i zarazem autora
wiersza o nim: np. wybrany obiekt z przestrzeni świata przedstawionego
artefaktu poddany animacji oraz np. towarzysząca temu elementowi obrazu
opowieść wywiedziona z przestrzeni prezentacyjnej. Na tym etapie powstaje
tekst wiersza o obrazie jeszcze bez genologicznego przyporządkowania.
Drugie stadium konstytuowania się amalgamatu, czyli ostateczny
kształt struktury tekstualnej wypowiedzi inspirowanej artefaktem malarskim decydujący o jego statusie genologicznym podlega wpływom przestrzeni relewancyjnej oraz szeroko rozumianemu kontekstowi z przestrzeni
bazowej. Z przestrzeni relewancyjnej analizowanego pojęcia najistotniejsza
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jest teoretycznoliteracka konwencja określonej formy wypowiedzi, na którą
składają się reguły tworzenia tekstu o obrazie, czyli obecność struktur tekstowych odpowiadających modułowi unaoczniającemu i narratywizacyjnym
utworu oraz poziom proporcji między nimi. Może on prowadzić do redukcji jednego z komponentów. W zależności więc od sposobu postrzegania
artefaktu przez autorkę tekstu w procesie przekładu kodu ikonicznego na
system znaków językowych konstytuuje się ekfraza lub hypotypoza. Jeżeli
poetka opisuje obiekty dzieła plastycznego, animuje je i wprowadza fabułę,
konstytuuje się ekfraza, a jeśli scena przedstawiona na obrazie zostaje przez
nią potraktowana jako pretekst lub inspiracja, by wysnuć nową opowieść na
jej podstawie, powstaje hypotypoza.

Rycina 1.
Sześcioelementowy model
integracji pojęciowej Brandta
i Brandt (2005)
przystosowany
do opisu konstytuowania się
struktury wiersza o obrazie 9

SEMIOTYCZNA
NAD.: autorka komunikatu
artyst. wiersza inspirowanego
obrazem; ODB.: czytelnicy
zainteresowani malarstwem i
krytycy literaccy; WP: fascynacja
poetki dziełami Böcklina;
WN: opinie czytelników,
klasyfikacje i oceny
teoretyków
literackich

REFERENCYJNA
świat przedstawiony obrazu;
obiekty (kształty, kolory), plany,
tło, przestrzeń, perspektywa

PREZENTACYJNA
(poetycka wizja obrazu):
subiektywna iluminacja „momentu
owocnego”, „określony sposób”
odniesienia się do świata
przedstawionego dzieła

Rycina 1. Sześcioelementowy model integracji pojęciowej Brandta i Brandt (2005) przystosowany do opisu konstytuowania się struktury wiersza o obrazie9
RELEWANCYJNA
konwencja tworzenia tekstu
w przekładzie intersemiotycznym;
struktura decydująca
o przynależności genologicznej
formy; komponent
unaoczniający
i narratywizacyjny

REPREZENTACYJNA
(1 stadium amalgamatu)
wybrane elementy obrazu, ich
konfiguracje, opis, ożywienie,
narracja Vor-/Nach-Geschichte
lub rozwinięcie potencjału
„momentu owocnego”;
powstanie wiersza
o obrazie

ZNACZENIOWA
(2 stadium amalgamatu)
w zależności od struktury
tekstualnej wiersza o obrazie
ukonstytuowanie się ekfrazy
lub hypotypozy

9 Skrót WP w przestrzeni semantycznej oznacza wiedzę poprzedzającą powstanie komunikatu
artystycznego, a WN − wiedzę następującą po nim.
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7. Amalgamat – rezultat rekonstrukcji strategii
tekstualnej „Ciszy morskiej” Gordziałkowskiej
7.1. „Cisza morska” Böcklina
Rycina 2.
„Cisza morska”
(1886−1887)
Böcklina (150 cm
x 103 cm)
(https://encyklopedia.interia.pl/
kultura/sztuka/
malarstwo-obce/
news-bocklin-arnold)

Na pierwszym planie płótna znajduje się postać leżącej na skale najady –
pół kobiety, pół ryby. Opierając się na prawym ramieniu i przytrzymując
się dłonią głazu, lekko wznosi okoloną długimi, ciemnymi włosami głowę.
Oglądającego przyciąga nieziemski wyraz jej twarzy, niepokojąca uroda
z zapatrzonym w dal, zamyślonym wzrokiem. Naga w swej ludzkiej części,
odsłania piękno kobiecego ciała. Lewą ręką dotyka rybiego ogona, który nie
mieści się już na skale i sięga wody. Przy nim na skraju wielkiego kamienia
siedzi gromadka białych ptaków z ciemnymi głowami. Przed kamienną
wyspą równolegle do odpoczywającej najady leży w wodzie postać wodnika
o ludzko-rybich kształtach. Odrażająca twarz z wyłupiastymi oczami przeraża. Na piersi i szyi stwora kłębią się ciemne węże, a jeden z nich ciasno
owinął szyję morskiego potwora, jakby go dusił. W tle rozciągają się spokojne,
niezmącone ruchem fal wody morza, łączące się na horyzoncie z niebem.

7.2. „Cisza morska” – wiersz Gordziałkowskiej zainspirowany
obrazem Böcklina
Wiersz rozpoczyna się od nakreślenia przez postać mówiącą tła przedstawionej na obrazie sceny i towarzyszącego jej nastroju. Ujęciem z lotu ptaka
ogarnia ona przestrzeń morza i nieba z rozżarzonym słońcem. Ze spokojnej
morskiej toni emanuje niezwykła cisza, wzmożona palącymi promieniami
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słońca w czasie południowego przesilenia. Cisza „senna i gorąca” jest tak
wielka, że wywołuje odczucie niepokoju, graniczące z odcieniami niemal
jakiejś grozy w tej szczególnej porze doby: „Zda się, zamarło życie na wód
łonie”. Następnie opisuje postać głównej bohaterki – „kobiety pół-zwierza”.
Uwzględnia jej rozleniwioną pozycję, bujność włosów, biel ciała i towarzystwo ptaków. Później szkicuje zapadające się w wodę ciało wodnika, jego
hybrydyczną budowę: „U ramion jakby pół-płetwy, pół-dłonie”, mieniący
się barwami ogon i „trupi wyraz” twarzy. Węże na piersi stwora sprawiają
mu dziwną rozkosz.
Ważne obiekty sceny postać mówiąca ożywia, mnożąc czasowniki.
Najada więc leży, czeka, żąda, marzy, myśli, tęskni. Wodnik zapada się, pławi
w wodzie, tonie, nurza się ospale, syty pieszczoty, rzęzi. Warstwę unaoczniającą ekfrazy tworzą opisy wyglądów obiektów ikonicznych, a w nich przede
wszystkim kolory: woda więc jest lazurowa, złota od słońca, modra, biała, szmaragdowa. Tułów wodnika pokrywają szafirowe cętki, plamy purpury. Twarz
stała się zielonkawa, a wijące się na piersi węże są czarne. Biel wyróżnia ciało
najady, której włosy płoną. Ptaki są białe z czarnymi czubkami. Barwy tej sceny
są jednak nieostre, rozmazane. Opalizują w blasku słońca i unoszącej się
znad taf li wody pary. Wpisują się tym samym w technikę impresjonizmu.
Warstwa narratywizacyjna odnosi się głównie do stanu wewnętrznego
bohaterów, a szczególnie bohaterki, która, najogólniej mówiąc, nie jest szczęśliwa. W tej szczególnej chwili ciszy ogarniającej zastygłą naturę, oddaje się
marzeniom o lepszym życiu, prawdziwej miłości i namiętności, które byłyby
– w jej odczuciu – możliwe jedynie w ludzkim wcieleniu: Coraz w niej większa
tęsknota się budzi: / Ciepła chce... ciało ciepłe jest... u ludzi.
Jeśli zważy się na symboliczny charakter malarstwa Böcklina, jego odczytanie w wierszu przenika taka sama wymowa. Najada wyraża więc stan
duszy kobiety z przełomu wieku XIX i XX, epoki naznaczonej mizoginizmem. Marzenia bohaterki ekfrazy o doskonalszym wcieleniu, by w nim
dopiero przeżywać namiętność i miłość, wyrażają pragnienia doświadczania
idealnej miłości zmysłowej i duchowej przez kobiety żyjące w modernizmie.
Stan wewnętrzny wodnika skwitowany został słowami: „dobrze mu w fali”.
W narratywizacyjnej warstwie ekfrazy nie występuje przed-akcja i po-akcji.
Dzianie się odnosi raczej się do czasu tu i teraz. Podjęte w wierszu różne
wątki rozgrywają się symultanicznie.

7.3. Siatka integracji pojęciowej odpowiadająca strategii
tekstualnej „Ciszy morskiej” Gordziałkowskiej
Przy prezentowaniu ogólnego ujęcia procesu integracji pojęciowej z zastosowaniem sześcioprzestrzennego modelu Brandt i Brandta (2005), ilustrującego strategię tekstualną utworu poetyckiego o dziele plastycznym,
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przestrzeń bazowa odnosząca się do badanych utworów została scharakteryzowana, więc w analizie konkretnego wiersza pominę ją. Przestrzeń referencyjną, do której odnosi się komunikat artystyczny z przestrzeni bazowej
siatki pojęciowej, ilustrującej strategię tekstualną „Ciszy morskiej” stanowi
świat przedstawiony obrazu Böcklina pt. „Cisza morska” z występującymi
w nim barwnymi obiektami o różnych kształtach, usytuowanymi w planach
przestrzennych. Postać najady znajduje się na pierwszym planie, wodnik
na drugim. Głaz, na którym leży hybrydyczna istota i przysiadła gromadka
ptaków, dopełniają scenę płótna. Tłem jest morze i niebo. Przestrzeń prezentacyjną tworzy subiektywne widzenie świata przedstawionego obrazu powstałe w sferze mentalnej (umyśle ucieleśnionym)10 poetki w akcie oglądania
przez nią dzieła plastycznego oraz dekodowania znaków plastycznych i nakładających się na nie konotacji11. Wypełnia ją wszystko to, co wynika m.in.
z doświadczeń, emocji, wyobraźni i intelektu autorki wiersza, pobudzonych
przez artefakt malarski, a ściślej przez Lessingowski „moment owocny” (Lessing 1962)12 powiązany ze stworzoną przez poetkę konfiguracją elementów
świata przedstawionego obrazu13. Na to jego poetyckie widzenie wpływa
również symboliczna konwencja dzieła. Wyrażają je więc odczucia głównej
bohaterki płótna, najady, utożsamione ze stanem emocjonalnym kobiety
z przełomu XIX i XX wieku. Dotyczą jej zdeterminowanego mizoginizmem
położenia, marzeń o idealnej miłości. W rekonstruowanej siatce pojęciowej
ten stan doznań kobiety przekłada się na odniesienie się w „określony sposób”
do świata przedstawionego obrazu.
W przestrzeni reprezentacyjnej stanowiącej jednocześnie pierwsze stadium amalgamatu, w wyniku rzutowania między przestrzeniami referencyjną i prezentacyjną, łączą się odpowiednie elementy. Wyglądy bohaterów
i innych obiektów z uwzględnieniem ich barw są transferowane z przestrzeni referencyjnej. Stan wewnętrzny pierwszoplanowej bohaterki, na
który złożyły się uczucia i myśli (najada m.in. leży, czuje, myśli), jej marzenia
i tęsknoty oraz stan wewnętrzny wodnika (zanurzony w wodzie doznaje
rozkoszy, poczucia zadowolenia) są wywiedzione z przestrzeni prezentacyjnej. Połączenie odpowiednich sekwencji z obu przestrzeni tworzy struktury
amalgamatu. Z przestrzenią prezentacyjną związane jest również ożywienie bohaterów, statycznie ukazanych na płótnie oraz dynamika w sposobie
10 Zdaniem Johnsona, umysł ucieleśniony, czyli sfera ciała-mózgu bazuje na aktywności
zmysłów-receptorów oraz na doświadczeniu wpisanym w struktury mentalne konceptualizatora i na kontekście aktów mownych (Johnson 2015 [2007]: 179).
11 Dostęp do przestrzeni mentalnej konceptualizatora prowadzi, według językoznawców kognitywnych, przez język.
12 Lessingowski „moment owocny” to wpisana w dzieło plastyczne jego istota, sedno ikonicznego
przekazu; rodzaj iluminacji, której doświadcza odbiorca w kontakcie z obrazem (por. Lessing 1962).
13 W subiektywnej konfiguracji elementów obrazu autorka najpierw przedstawia tło: morze
(cisza, bezruch) i niebo (słońce), potem najadę, ptaki, głaz i wodnika.
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ukazania obiektów natury (np. morza). W tej przestrzeni reprezentacyjnej siatki
pojęciowej powstaje jedynie struktura wiersza o obrazie, nie jest to jego ostateczne genologiczne przyporządkowanie.
Dopiero wykorzystanie przestrzeni relewancyjnej i powrót do bazowej,
a ściślej, do obszaru sytuacyjnego przestrzeni bazowej oraz szerszy kontekst związany z przekładem intersemiotycznym, wpływają na przestrzeń
znaczeniową (drugie stadium kształtowania się amalgamatu), czyli ukonstytuowania się określonej formy genologicznej. Z przestrzeni relewancyjnej
poprzedzającej to ostateczne uformowanie się amalgamatu transferowana
jest konwencja artystycznego pisania o obrazie, wskazująca na komponenty
utworu inspirowanego dziełem plastycznym i reguły organizujące tę formę
wypowiedzi (m.in. ożywienie obiektów płótna). Komponentami tymi są unaoczniający i narratywizacyjny z ewentualną przed - akcją i po - akcji (Vor- i/lub
Nach-Geschichte). Właśnie w przestrzeni znaczeniowej ostatecznie decyduje
się o wpisaniu wiersza o obrazie w odpowiadającą mu strukturę tekstualną
ekfrazy lub hypotypozy. Ponieważ w analizowanym przypadku wystąpił
zarówno moduł unaoczniający (opis), jak i narratywizacyjny (fabuła), ta
struktura tekstualna konstytuuje ekfrazę.

Rycina 3.
Amalgamat – rezultat integracji
pojęciowej strategii tekstualnej
ekfrazy na podstawie „Ciszy
morskiej”

SEMIOTYCZNA
NAD.: autorka komunikatu
artyst. i odb. obrazu w jednej
osobie; ADRESACI: czytelnicy
zainteresowani malarstwem i
krytycy literaccy; WP: fascynacja
poetki dziełami Böcklina; WN:
opinie czytelników, klasyfikacje
i oceny teoretyków literackich;
OTOCZENIE: świat literacki
Młodej Polski – kierunki
w sztuce, filozofia

REFERENCYJNA
świat przedstawiony obrazu;
najada na pierwszym planie,
na wielkim głazie, u jej ogona
ptaki, przed głazem zanurzony
w wodzie wodnik ze żmiją
wokół szyi; tło: morze
łączące się z niebem

RELEWANCYJNA
konwencja wiersza o obrazie;
moduł unaoczniający
i narratywizacyjny (proporcje
między modułami) w funkcji
wyznaczników genologicznych:
ekfrazy lub hypotypoza

PREZENTACYJNA
ukazanie kobiety na przełomie
XIX i XX wieku (mizoginizm),
jej przeżyć i emocji w oparciu
o „moment owocny” dzieła
i jego symboliczny przekaz;
odniesienie się
do świata obrazu

REPREZENTACYJNA
(1 stadium amalgamatu)
opis obiektów obrazu: tła
i bohaterów; ożywienie najady
i wodnika; opowieść o ich
przeżyciach i marzeniach;
wiersz o obrazie

ZNACZENIOWA
(2 stadium amalgamatu)
wiersz o obrazie z warstwą
opisową (unaoczniającą)
i fabułą (narratywizacja)
ekfraza
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8. Amalgamat − rezultat strategii tekstualnej „Poezyi i
Malarstwa” Gordziałkowskiej
8.1. „Poezya i Malarstwo” – obraz Böcklina.
Rycina 4.
„Poezya
i Malarstwo”
(1881−1882)
Böcklina (222 cm
x 187 cm)
(http://slaskiekolekcje.nq.pl/
Dziela/malarstwo/Boecklin-Arnold-Poezjai-malarstwo)

Böcklin na pierwszym planie umieścił dwie postacie kobiece, stojące po obu
stronach fontanny w kształcie muszli, osadzonej na cienkim postumencie.
Zarówno kobiety, jak i fontanna, znajdują się na niskim kolistym podium.
Do cienkiego strumienia tryskającej wysoko w górę wody pochyla się postać
z lewej strony i wkłada do niej dłoń. W prawej ręce trzyma paletę z farbami,
atrybut malarza, który wskazuje, że jest ona alegorycznym przedstawieniem
malarstwa. Kobieta z prawej strony opiera się lewą ręką o podstawę fontanny.
W wyciągniętej prawej trzyma niewielkie naczynie w kształcie czary (ampułkę z niedomalowanym płomieniem ognia). Jej lekko podniesioną w górę
głowę zdobi wianek mirtowy, a twarz zwrócona jest w stronę patrzącego.
Ucieleśnia boginię poezji.
Obie kobiety są okryte przezroczystymi szatami, spod których prześwitują ich nagie ciała. Ubiór stojącej z lewej strony okrywa ją zaledwie od
połowy. Tłem sceny są wysokie ciemnozielone sosny. Fontanna przedłużona
cienką strugą unoszącej się wysoko wody pełni funkcję koncentrycznej osi,
po której obu stronach symetrycznie zostały umieszczone dwie kobiety jako
alegorie Poezji i Malarstwa, dwóch siostrzanych muz czy bogiń. Zdają się
one jednocześnie stać na samym szczycie nieruchomej kuli ziemskiej.
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8.2. „Poezya i Malarstwo” – wiersz Gordziałkowskiej
zainspirowany obrazem Böcklina
Ujawniająca się w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać mówiąca w wierszu o obrazie „Poezya i Malarstwo”, którego tytuł jest tożsamy z tytułem
dzieła Böcklina, przedstawia akt kreacji świata. Przebiega on w trzech etapach. Najpierw stwórca powołuje do istnienia takie piękno świata, które
człowiek może zobaczyć: sferę wizualną. Ma ono wzbudzać w nim zachwyt,
sycić i kusić jego oczy. Niesie je bogactwo kolorów, blasków i linii wcielonych
w wyglądy gór, mórz, nieba, łąk, lasów, jezior itp.: „Na całe to wielkie piękno,
co przed nim stanęło / w kolorach swych i blaskach: na gór śnieżne szczyty,
/ na morza szafirowe – na nieba błękity, / Na różnobarwne szaty łąk, lasów
i gai”. Ale chociaż powstałe uniwersum zniewalało swymi estetycznymi
walorami, nie zadowoliło boskiego architekta, bo nie ucieleśniało piękna
doskonałego. Bóg nie powiedział, jak w Biblii, że to, co stworzył, było dobre.
Postać mówiąca dokonuje więc swoistej reinterpretacji boskiego dzieła stwarzania świata w stosunku do przedstawionego w biblijnej Księdze Genesis.
Po namyśle po pierwszej odsłonie aktu stwarzania boski kreator zrozumiał, że brakuje jego dziełu sfery dźwięków. Z tego powodu nie jawi się
ono jako idealne, zasnuwa je smutek. Więc w drugiej części wykreował
wszystko to, co człowiek odbiera zmysłem słuchu – bogatą sferę foniczną,
harmonię dźwięków: „I zrozumiał Bóg – skinął i na ten znak dany, / pękły naraz ponure milczenia kajdany, /i swobodna z martwego, gniotącego
brzmienia, / w radośnych tysiąc głosów przemówiła ziemia”. Składały się na
tę akustyczną feerię odgłosy morskich fal i szum lasów, powtarzane echem;
ledwie słyszalny szmer poruszającej się w posadach ziemi, gwary rozmów
ludzkich, srebrzyste dźwięki kwiatów, czy wreszcie jako apogeum – grzmoty
piorunów z nieba. Boski artifeks poprawił swoje dzieło po namyśle nad takim krokiem. Koncepcja stwórcy w wierszu różni się więc kolejną cechą od
biblijnej koncepcji Boga.
Boski akt stwarzania zakończyło dzieło innej instancji – „byt ducha”,
który: „[...] nad byt natury […] szerokimi uderzył skrzydłami, / spotężniał
tak! Że w piękna boskiego podwoje / Wprowadził swoje piękno i tchnął
w niego życie. / I jako owe jutrznie zrodzone o świcie, / poczęły istnieć
One, owite w mgieł szaty. / Przed niemi krąg się ziemi roztaczał bogaty, /
I w świat poszły... [...]”. W ten sposób dzieło stworzenia uwieńczone zostało
wykreowaniem dwóch bogiń – Poezji i Malarstwa. Nie dane im było jednak
kroczyć razem przez świat: „Ale nie szły razem. / Ta górą – nieba jasnym
się sycąc obrazem / […] A tamta szła w kolorów zapatrzona granie”. Jedna,
określona w wierszu jedynie zaimkiem Ta słuchając lub nasłuchując poznawała tajemnice ziemi: „garnąc ducha poznania”. To bogini Poezji. Tamta
natomiast rejestrowała cienie, mgły, skarby świateł, łuk tęczy, linie i „kształ-
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tów doskonałości”. To domena Malarstwa. Spotkały się u źródła, by czerpać
„z jednej czary natchnienia sycąc zapał w łonie”. Ich siostrzane podobieństwo
polegało na zdolności do tworzenia, bo obie otrzymały „polot ducha”, a różnica dotyczyła dziedziny, nad którą dane im było sprawować władzę – jedna
zajmowała się sztuką ikoniczną, a druga sztuką akustyczną: „Jedna wiedzie
nas droga, jeden polot ducha, / Tylko myśl twoja patrzy, a moja myśl słucha”.

8.3. Siatka integracji pojęciowej odpowiadająca strategii
tekstualnej „Poezyi i Malarstwa” Gordziałkowskiej
Podobnie jak przy analizie kognitywnej struktury tekstualnej utworu „Cisza morska” również pominę ponowne charakteryzowanie w tym miejscu
przestrzeni bazowej sześcioelementowej siatki integracji pojęciowej, opisanej
w przystosowanym modelu ogólnym ilustrującym proces integracji. Przestrzeń referencyjną w modelu strukturalnym wiersza „Poezya i Malarstwo” stanowi świat przedstawiony obrazu Böcklina, na którym znajdują się dwie statyczne bohaterki w pozycji stojącej z atrybutami: paletą i ampułką, fontanna
z tryskającą wodą, postument przypominający kształtem niewielką część
kolistej ziemi. Tło stanowią niebo i sosny. Przestrzeń prezentacyjną tworzy poetycka wizja świata przedstawionego dzieła, wykreowana w sferze mentalnej
jego odbiorcy, który jest też twórcą wiersza o artefakcie. W tej przestrzeni
autorka ukazuje to, co wynika z przeżycia „momentu owocnego” obrazu, doświadczenia swoistej iluminacji, czyli ukazuje rolę sztuki (malarstwa i poezji)
w świecie, reinterpretując biblijną Księgę Genezis. Potencjał zawarty w scenie na obrazie stanowi pretekst, daje natchnienie, by wysnuć nową historię
o stwarzaniu świata przez Boga, w której sztuka nadaje powstającej ziemi
i niebu istotny sens. W ten sposób poetka odnosi się w „określony sposób”
(Brand & Brand 2005) do świata ikonicznego.
W przestrzeni reprezentacyjnej (pierwsze stadium amalgamatu), pozostającej pod wpływem zarówno przestrzeni referencyjnej i prezentacyjnej,
między którymi zachodzi rzutowanie, występują więc następujące konstrukty tekstowe: akt stwarzania przez Boga sfery widzialnej i akustycznej na Ziemi, miejsce zdarzeń, czyli uniwersum ziemskie i niebieskie (sfera
boska), opowieść o wykreowaniu dwóch bogiń przez „byt ducha”, opowieść
o właściwościach dziedzin sztuki należących do bogiń oraz ożywienie ich.
Jak wynika z powyższego, do tego stadium amalgamatu nie weszły konstrukty tekstowe związane z warstwą unaoczniającą: nie wystąpiły opisy
dwu statycznych bohaterek artefaktu w pozycji stojącej z ich atrybutami,
nie pojawił się opis fontanny z tryskającą wodą i jej architektonicznymi częściami, jak również zabrakło opisu tła – uwiecznionej na płótnie sceny (sosny). W tym stadium rozwoju pojęcia nie konstytuuje się końcowy kształt
amalgamatu. W analizowanym przypadku na wirtualnym etapie powstaje
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zaledwie wiersz o dziele malarskim, pewna struktura tekstowa formy wiersza o obrazie.
Dopiero przestrzeń relewancyjna i kontekst przestrzeni bazowej wpływają na ostateczne ukonstytuowanie się amalgamatu w przestrzeni znaczeniowej (drugie stadium amalgamatu). Z przestrzeni relewancyjnej pochodzi
konwencja kształtowania się struktury utworu o dziele plastycznym, stanowiącej przekład intersemiotyczny, uwzględniająca komponenty tekstu
i reguły go organizujące. Ponieważ do pierwszego stadium amalgamatu
nie weszły opisy obiektów składających się na scenę utrwaloną na obrazie,
która stanowiła inspirację do stworzenia nowej historii, a elementy tej nowej opowieści składają się na warstwę narratywizacyjną, wiersz „Poezya
i Malarstwo” utworzony jest tylko przez moduł narratywizacyjny. Z zawartej w przestrzeni relewancyjnej konwencji konstytuowania się struktury
tekstualnej utworu wynika ostatecznie przynależność genologiczna utworu
– „Poezya i Malarstwo” jest hypotypozą.

Rycina 5.
Schemat obrazuje proces rekonstrukcji strategii tekstualnej
hypotypozy z
zastosowaniem
sześcioelementowej siatki pojęciowej Brandt i
Brandta (2005)

SEMIOTYCZNA
NAD.: autorka komunikatu
artyst. wiersza „Poezya i
Malarstwo”; ODB.: czytelnicy
zainteresowani malarstwem i
krytycy literaccy; WP: fascynacja
poetki dziełami Böcklina; WN:
opinie czytelników, klasyfikacje
i oceny teoretyków literackich;
OTOCZENIE: świat
literacki

PREZENTACYJNA
autorka ukazuje rolę sztuki
(poezji i malarstwa) w świecie,
reinterpretując biblijną Księgę
Genezis; efekt doświadczenia
„momentu owocnego” przez
odbiorcę obrazu

RELEWANCYJNA
konwencja poetycka
przekładu intersemiotycznego
warstwa unaoczniająca
i narratywizacyjna
lub narratywizacyjna
decydujące o przynależności
genologicznej
wypowiedzi

REFERENCYJNA
(świat przedstawiony obrazu)
dwie statyczne bohaterki
w pozycji stojącej z paletą
i ampułką; fontanna z tryskającą
wodą; postument w kształcie
części kolistej ziemi;
tło: niebo i sosny

REPREZENTACYJNA
scena na obrazie
natchnieniem do stworzenia
nowej historii; opis sceny
(obiektów) „przysłonięty”
przez snucie fabuły o stwarzaniu
sfery widzialnej i akustycznej
na ziemi; o wykreowaniu dwóch
bogiń, o dziedzinach sztuki
należących do nich;
wiersz o obrazie
z nową historią

ZNACZENIOWA
(2 stadium amalgamatu)
wiersz o obrazie z nową historią
wpisaną w warstwę
narratywizacyjny (bez
unaoczniającej) staje się
hypotypozą

W analizowanym wierszu o obrazie nie ma warstwy unaoczniającej,
czyli opisów poszczególnych obiektów płótna Böcklina. Występuje jedynie warstwa narratywizacyjna, na pierwszy rzut oka zupełnie niezwiązana
z dziełem plastycznym. Wybrane obiekty obrazu zostały potraktowane przez
postać mówiącą zaledwie jako potencjał do snucia fabuły (narracji). Przed-
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stawiono w niej zreinterpretowaną biblijną historię o stwarzaniu świata. Na
ten akt złożyły się trzy odsłony: w pierwszej – powstanie wizualnej sfery
Ziemi, następnie dopełnienie jej obrazu o wymiar akustyczny (fonosferę)
i wreszcie zwieńczenie dzieła stwarzania – wykreowanie dwóch siostrzanych bogiń, którym powierzono odmienne dziedziny sztuki. Boginie łączy
zdolność podobna do mocy boskiej – moc kreowania.
Ziemia na obrazie ukazana jako koliste podium, nieruchoma część kuli
ziemskiej, na której zostały usytuowane, niczym na szczycie, postaci Poezji
i Malarstwa, być może natchnęła poetkę do przedstawienia dwóch pierwszych odsłon narodzin świata. Iluzję wspomnianego szczytu tworzy na obrazie wznoszący się wysoko ku górze strumień wody z fontanny jako przedłużenie cienkiego postumentu fontanny. Koncepcja Boga stanowiącego instancję
najważniejszą w dziele stworzenia także została poddana reinterpretacji
w kontekście tekstu biblijnego.
Uwaga odbiorcy koncentruje się na historiach bohaterek ikonicznej
sceny – dwóch muzach, a nie na ich wyglądach lub atrybutach. Postać mówiąca wiersza przywołała je bezpośrednio jedynie w formie zaimka osobowego: one oraz liczebników jedna, druga. Opis muz został zastąpiony przez
te zaimki i liczebniki. Bazując na zawartej w dziele plastycznym potencji, „momencie owocnym”, który został wpisany w konfigurację sceny na
płótnie, postać mówiąca utworu stworzyła i rozwinęła subiektywne wątki
o nich. Muzy zostały ożywione i uaktywnione, a ich sposób istnienia w tekście utworu w żadnej mierze nie uwzględnia utrwalonej na płótnie sceny.
W komponencie narratywizacyjnym pojawia się wprawdzie wzmianka
o źródle wody, pewnym źródle wody, przy którym spotykają się siostry, ale
bezpośrednio nie ma odniesień, że jest ono związane z wodą tryskającą
z fontanny stanowiącej element sceny obrazu. Źródło symbolizuje artystyczne natchnienie niezbędne w dziele tworzenia. Również czas uległ zmianie – wątki narracyjne rozgrywają się w chwili stwarzania świata. Jednym
słowem, na próżno szukać w tekście utworu poetyckiego źródłowego artefaktu. Uobecniła się z pewnością jego nowa wersja (w rozpatrywanym przypadku bardzo oryginalna w stosunku do jednego z istotnych źródeł kultury
europejskiej – reinterpretacja sceny biblijnej)14. Wiersz o obrazie ze strategią
tekstualną sprowadzoną do warstwy narratywizacyjnej jest hypotypozą.
„Rozpakowanie” amalgamatu daje również wgląd w obraną przez autorkę hierarchię znaków ikonicznych przeniesionych podświadomie (zgodnie
z filozofią Barthesa) do utworu w przekładzie intersemiotycznym. W analizowanym wierszu pierwszoplanowe bohaterki dzieła plastycznego pojawiają
się dopiero w trzeciej części utworu, po przedstawieniu aktu stwarzania
14 Oryginalność interpretowanej hypotypozy polega również na eklektyzmie – wątki biblijne
(odwołanie do kreacyjnego aktu Boskiego w dziele stwarzania świata) płynnie zespolone są z wątkami
mitologicznymi (muzy poezji i malarstwa).
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w dwóch odsłonach, natomiast luźno kojarzący się z ziemią kolisty postument fontanny (właściwie jego część) i jednocześnie miejsce usytuowania
na nim przez malarza muz, inspiruje poetkę do wykreowania oryginalnej
historii o stwarzaniu świata. W warstwę narratywizacyjną jest wpisana
przedakcja – wydarzenia rozgrywają się w czasie stwarzania świata przez
Boga, a może w momencie tuż po jego wykreowaniu.

9. Różnice w strukturach tekstualnych wierszy
o obrazach
Podstawowa różnica w strategiach tekstualnych ekfrazy (tu: „Cisza morska”)
i hypotypozy (tu: „Poezya i Malarstwo”) sprowadza się w gruncie rzeczy do
odmiennego rozkładu akcentów na jej komponentach – unaoczniającym
i narratywizacyjnym. W strukturze tekstualnej ekfrazy bezpośrednio
obecne są oba, a w strukturze hypotypozy bezpośrednio występuje jedynie
modus narratywizacyjny, który, można zaryzykować, redukuje unaoczniający. Fabularyzacja rozrasta się kosztem unaocznienia. W tworzeniu modusu
narratywizacyjnego wykorzystuje się jednak zawarty w warstwie unaoczniającej potencjał (Lessingowski „moment owocny”) na budowanie fabuły,
rozwijanie jej oraz kreowanie bohaterów. Jest więc ten składnik obecny pośrednio, czego dowód stanowi fakt, że odbiorca utworu powinien, zgodnie
z regułami gatunku, nawet jeśli wiersz nie jest opatrzony sygnałami metatekstowymi (tytuł i autor utworu), zidentyfikować, na podstawie snutej
w ekfrazie opowieści, dzieło malarskie. To podkreśla ważność tego składnika hypotypozy. Utwory Gordziałkowskiej są jednak na tyle nietypowe
(oryginalne), że zawierają elementy metatekstowe – tytuł wiersza tożsamy
z tytułem obrazu i czytelny sygnał odsyłający do twórcy dzieła plastycznego
(tytuł tomiku). Więc dbałość o takie skonstruowanie świata przedstawionego hypotypozy, by na jego podstawie ustalić, o jaki obraz chodzi, nie jest
konieczna. Jednocześnie jednak warstwa narratywizacyjna wyrastająca
z przekazu ikonicznego stanowi jedynie pretekst lub inspirację do wykreowania utworu o obrazie.
Kolejna różnica między analizowanymi strukturami tekstowymi utworów o obrazach wynika z tego, że ekfraza koncentruje się na odtworzeniu
oryginału, a w hypotypozie zamiast odzwierciedlenia elementów artefaktu
źródłowego pojawia się narracja po to, aby na niej koncentrowała się uwaga
odbiorcy. Poza tym, w ekfrazie bardziej eksponuje się zewnętrzność przedstawienia, wyglądy obiektów, w tym ich kolory, a w hypotypozie to, co implikuje układ elementów malarskich, ich konfigurację. Akcentuje się to, co
się może kryć za nimi; ujawnia ich potencję, odsłania to, co wprost, bezpośrednio nie zostało wyrażone na obrazie. Bardziej niż ekfraza opiera się na
interpretacji artefaktu, polegającej nie tylko na subiektywnym odczytaniu
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tematu („Poezya i Malarstwo” jako reinterpretacja biblijnej sceny stworzenia świata), takimże postrzeganiu postaci, przedmiotów, nastroju itp., ale
na wręcz przeniesieniu sceny malarskiej w inne realia w inny czas i miejsce
– tu: w moment stwarzania świata i w przestrzeń między niebem i ziemią),
z jednoczesną dbałością o zachowanie podobieństwa do wizerunku malarskiego na tyle, aby możliwy był nie tylko powrót do medium źródłowego,
ale i jego nieustanna obecność. W analizowanym przypadku spełniają ten
wymóg bohaterki utworu Gordziałkowskiej zarówno wtedy, gdy w akcie kreacji świata postać mówiąca odwołuje się do sfer ziemskich, przynależnych
domenom, nad którymi roztaczają opiekę, jak i wówczas, gdy po powołaniu
ich do istnienia rozpoczynają swoje panowanie.

10. Podsumowanie
1. Amalgamat jako narzędzie metodologii kognitywnej można zastosować
do przejrzystego i poglądowego zobrazowania sposobu konstytuowania
się świata przedstawionego zarówno ekfrazy, jak i hypotypozy – utworów
poetyckich, inspirowanym dziełem plastycznym o różnej strukturze tekstualnej. Amalgamat jako efekt integracji pojęciowej przebiegającej w sześcioprzestrzennej siatce, czyli w zmodyfikowanej przez Brandtów czteroelementowej siatce Fauconniera i Turnera, okazał się bardziej adekwatny w analizie
kognitywnej struktury utworów o obrazach niż posłużenie się klasyczną
już siatką pojęciową wymienionych wcześniej lingwistów. Wzbogacona
o pragmatyczne elementy sześcioprzestrzenna siatka dała możliwość wykorzystania do „rozpakowania” amalgamatu wpisanej w przestrzeń relewancyjną konwencji poetyckiej, skorelowanej z kontekstem bazowym. Dopiero
dzięki niej wiersz o obrazie jako rezultat pierwszego stadium kształtowania
się amalgamatu (przestrzeń reprezentacyjna) w drugim stadium (przestrzeń
znaczeniowa) zyskał, przy uwzględnieniu struktury tekstu, za którą stoją
odpowiednie komponenty utworu, formę ekfrazy lub hypotypozy.
Posłużenie się tym instrumentem daje również możliwość prześledzenia, które elementy świata przedstawionego obrazu przechodzą do
przestrzeni amalgamatu w wyniku rekonstrukcji złożonego pojęcia genologicznego ekfrazy lub hypotypozy, a które zostają pominięte; które są unaocznione (opisane), a które stanowią jedynie pretekst, aby snuć o nich historie
(modus narratywizacyjny). Nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia
w obrazie, choć wiążą się z zapładniającym wyobraźnię i intelekt odbiorcy
obrazu i autora wiesza w jednej osobie Lessingowskim „momentem owocnym”. Poza tym siatka integracji pojęciowej umożliwia uwzględnienie kolejności, a tym samym i hierarchii znaków ikonicznych obrazu usytuowanych
w planach przestrzennych dzieła plastycznego i porównanie go z kolejnością, a więc i swoistą gradacją przywoływania odpowiadających im sekwen-
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cji opisowych i narratywizacyjnych wierszy, zależną od postaci mówiącej
w utworze. Choć proces rekonstrukcji pojęć genologicznych w gruncie rzeczy
jest złożony i skomplikowany, schemat graficzny ilustrujący go, stanowiący
przystosowaną siatkę integracji pojęciowej, ułatwia orientację w przebiegu
operacji, zachodzących w sferze mentalnej.
2. Amalgamat jako efekt integracji pojęciowej zachodzącej w sześcioprzestrzennej siatce można wykorzystać do precyzyjniejszego i ściślejszego
porównania dwóch różnych strategii tekstualnych wierszy o obrazach (ekfrazy i hypotypozy) niż przy użyciu tradycyjnych sposobów stosowanych
przez teoretyków literatury. Jednoznacznie wynika z tego porównania, że
w wypadku ekfrazy jako strategii tekstualnej w wierszu występuje zarówno
warstwa unaoczniajaca (opis), jak i narratywizacyjna (fabuła), a w hypotypozie jedynie warstwa narratywizacyjna. „Cisza morska” zawiera dwa elementy kompozycyjne zgodnie z poetycką konwencją formy wiersza o obrazie,
„Poezya i Malarstwo” tylko jeden.
3. Zastosowanie amalgamatu jako instrumentu kognitywnego umożliwiającego wgląd w konstruowanie analizowanych pojęć złożonych uzbraja
w argumentację do zajęcia stanowiska w rozstrzygnięciu sformułowanego
na początku artykułu dylematu genologicznego, czy ekfraza i hypotypoza są
odmiennymi gatunkami, czy wariantami tego samego gatunku. Z analizy
z wykorzystaniem siatki pojęciowej odpowiadającej budowie każdego złożonego pojęcia wynika, że ukonstytuowane dwie struktury tekstualne przynależą w gruncie rzeczy do jednej formy wypowiedzi poetyckiej, do jednego
gatunku, którego geneza wynika z fascynacji dziełami malarskimi. Są jego
wariantami. Do opisu obu form (ekfrazy i hypotypozy) posłużył przecież ten
sam sześcioprzestrzenny model przystosowany do analizy poezji zainspirowanej malarstwem, natomiast podział na ekfrazę i hypotypozę nastąpił
dopiero w drugim stadium amalgamatu. Zadecydowały o nim proporcje
między warstwą unaoczniającą i narratywizacyjną, które sytuują się na
pewnej skali. I chociaż modus unaoczniający w hypotypozie bezpośrednio
się nie pojawia, zostaje zredukowany, a fabularyzacja rozrasta się kosztem
unaocznienia, jednak pośrednio towarzyszy myśleniu twórcy przekładu intersemiotycznego15. W tych odmiennych strukturach albo uwzględnione są
i opisane wyglądy elementów ikonicznych dzieła plastycznego, układające
się w zindywidualizowaną wizję twórcy tekstu poetyckiego oraz powiązane
wątkami fabularnymi, albo znaki plastyczne dzieła traktuje się jedynie jako
inspirację lub pretekst do snucia subiektywnych nowych opowieści wynikających z wpisanej w dzieło malarskie „nadwyżki rzeczywistości”, wtórnej
wobec świata empirycznego (utwór o obrazie, jak wcześniej zauważono, to
15 W analizowanej „Poezyi i Malarstwie” chociażby ożywione postaci bohaterów nie pozwalają
twórcy wiersza oddalić się zupełnie od ich wyglądów, czyli komponent unaoczniający jest pośrednio obecny w wierszu .
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„opisanie opisania”). Powyższe wnioski zgadzałyby się również z twierdzeniem Dziadka, który za takim rozstrzygnięciem optował.
Zdaniem teoretyka literatury Edwarda Balcerzana gatunek „jest powtarzalną kombinacją chwytów – decydujących o kompozycji (morfologii)
tekstu, komunikacyjnie ukierunkowanych i zdeterminowanych przez materiał oraz technikę przekazu (medium)” (Balcerzan 2000: 88). Różne strategie tekstualne wierszy o obrazie odpowiadają więc zastosowanym w nich
kombinacjom chwytów, odnoszących się do sposobu obecności warstwy
narratywizacyjnej w tej formie poetyckiej wypowiedzi. Narratywizacja
w utworze o dziele sztuki może w różnej skali dopełniać unaocznienie, rozrosnąć się aż do takiego stopnia, że opisowość zostanie przez nią zupełnie
zastąpiona, zredukowana. W ten sposób jednocześnie decyduje o morfologii
tekstu. Zresztą w starożytności, jak wspomniano wyżej, hypotypozę i ekfrazę traktowano synonimicznie. Być może jest to jeszcze jeden argument za
proponowanym rozstrzygnięciem. Oba terminy w antyku oznaczały również
retoryczną figurę myśli.
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Abridgement
Conceptual blending in the study of the textual
strategy in poems about Arnold Böcklin’s
paintings, on the basis of selected
poems by Zofia Gordziałkowska
The paper has three main aims. First, it describes how the theory of conceptual blending can be applied to explain complex processes in the writing of a
poem that is inspired by a work of visual art. Second, it attempts to demonstrate that using the tools of this theory enables one to compare two ways of
constructing a text about a painting in a way that is more explanatory and
less intuitive than comparisons done so far in the theory of literature. Third,
the conducted research is an attempt to solve a genological dilemma: Do differently constructed discourses about a painting belong to different genres
or are they variants of the same genre? This dilemma has not yet been definitively resolved by literary theorists dealing with an intersemiotic translation
(cf. Dziadek 2018; Słodczyk 2018). Słodczyk (2017) proposes that hypotyposis
should be treated as a distinct literary genre and not as one textual variant
of a genre, whereas Dziadek (2018) proposes that it is one variant of a genre.
The research material consists of selected poems by Zofia Gordziałkowska
(the poetess of the Young Poland movement), which were inspired by the
paintings of the Swiss artist Arnold Böcklin at the turn of the twentieth century: Calm Sea and Poetry and Painting Muses. The theoretical foundations of
the paper are the theory of conceptual integration and elements of the theory
of images (Boehm 2014) and their perception (Barthes 1985 [1964]; Kövecses
2011 [2006]), as well as selected concepts from the theory of literature, including the definitions of ekphrasis and hypotyposis.
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In contemporary theoretical discourse, ekphrasis as intersemiotic translation traditionally refers to a literary text inspired by a work of art. According to Michał Paweł Markowski, a theorist of literature, the text may have a
visualizing (descriptive) layer and a narrativizing (storytelling) one. A closer
analysis of texts may distinguish, as Adam Dziadek points out, two textual
strategies used in poems that refer to a painting, the strategy of ekphrasis
and the strategy of hypotyposis (Dziadek 2018). In hypotyposis, the scene
presented on canvas is treated merely as a pretext for introducing aspects of a
narrative. In this way, as Rozalia Słodczyk notes, the work of art is presented
as a process by which meanings are made, and this makes the painting full
of life as a story (cf. Słodczyk 2017).
According to Gottfried Boehm, the German art historian and hermeneutic
philosopher, paintings show facets of the world that viewers would never learn
about if the paintings did not exist. The artist creates in them something
that enriches reality. The iconic density (intensity of content) of a work of
art such as a painting emerges from what, paradoxically, could be called its
“emptiness.” The density results, for example, not from the way a portrayed
figure is presented, but, rather, from the kind of relationship depicted between him or her and another figure or between the figure and the composition, the color scheme, and so on. This is why various viewers of a work of
art may interpret it differently (cf. Boehm 2014). According to the French
philosopher and theorist of art Roland Barthes, the act of interpreting a work
of visual art is connected with the knowledge the viewer brings to the work,
including practical, national, cultural, and aesthetic knowledge (Barthes
1985 [1964]: 300-303). Zoltan Kövecses emphasizes that the way we perceive
any reality is conditioned by our personal traits as perceivers (Kövecses 2011
[2006]: 475-479).
In this paper, an expanded six-space semiotic model of conceptual
integration designed by Dutch researchers (Brandt & Brandt 2005), who
added pragmatic elements to the four-space (usually) conceptual network
of Gilles Fauconnier and Mark Turner (cf. Fauconnier & Turner 2002), has
been adapted to describe the formation of the structure of a poem about a
painting. The author of the poem inspired by the painting is situated in the
center of the semiotic base space of the model and is the sender of the artistic
message, but she is, at the same time, the receiver of the message. Readers
interested in painting, including literary experts and critics, are the main
addressees. The text of the poem is the artistic message. Only when one takes
into consideration the relevance space and the contextual aspect present in
this model is a complete cognitive analysis of a text about a painting possible.
It is the relevance space that seems indispensable for decoding the complex
process of the formation of genological processes. Their compositional elements are connected with the genre of a literary text.
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The model, modified in this way, reveals the process of reconstructing
the textual strategies of ekphrasis (Calm Sea) and hypotyposis (Poetry and
Painting Muses).The analysis and comparison of the two processes, illustrated
with diagrams, show that in the case of ekphrasis, the poem contains both a
visualizing layer (description) and a narrativizing one (story), whereas in the
case of hypotyposis, there is only the narrativizing component. It would be
more precise, however, to point out that there are the proportions between
these layers, which are situated along a certain scale. Although in hypotyposis the visualizing mode does not appear directly and the narrativizing
mode increases at the expense of visualization, the visualizing mode does
accompany the thought processes of the author during the intersemiotic
translation.
Therefore, two textual structures corresponding to the structure of any
compound concept belong to one genological form. They are its variants.
After all, both forms of discourse (ekphrasis and hypotyposis) have been described using the same six-space model adapted to analyze poetry inspired
by painting, and the division into ekphrasis and hypotyposis came about only
during the second stage of the blending process. Therefore, in an attempt to
resolve a genological dilemma one should adopt the stance of Adam Dziadek.
Abridgement translated by Daniel Karczewski
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Debate: What can
Cognitive Linguistics
contribute to other
cognitive sciences,
and what can it
gain from other
disciplines?
The following debate took place on September 27, 2019, at the Faculty of Philology, University of Białystok, during the annual conference of the Polish
Cognitive Linguistics Association (PCLA). The debate was led by Barbara
Lewandowska-Tomaszczyk (State University of Applied Sciences, Konin,
Poland). It included conference keynote speakers Alan Cienki (Vrije Universiteit, Amsterdam), Dagmar Divjak (University of Birmingham, UK),
Jeannette Littlemore (University of Birmingham, UK), and Jordan Zlatev
(Lund University, Lund, Sweden). Other PCLA conference participants
were Bogusław Bierwiaczonek (Jan Dlugosz University, Częstochowa, Poland), Elżbieta Górska (Warsaw University, Poland), and Małgorzata Fabiszak
(Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland).
B. Lewandowska-Tomaszczyk: I suggest that we proceed by asking our panelists to say a few words as we turn to the position statement regarding the
topic. After that, we will ask the participants to contribute to the discussion,
and later there will be a free exchange of thoughts, questions, and comments.
If I may, I will ask Professor Jordan Zlatev to start the discussion.
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J. Zlatev: Thank you very much. Alan just reminded us that four years ago, a
special issue of the journal Cognitive Linguistics appeared, and many of us had
a chance to write short articles about this topic for that issue.1 I may be repeating some of the things I wrote there as I address the question “What can
cognitive linguistics (CL) gain from other fields?” There are three fields, and
they are the three cognitive sciences as defined by a broad sense of the word
cognitive. I won’t go into the polysemy of the term cognitive, but I hope that we
can agree that it does not refer only to something “in the head.” Cognition is
also about social interaction and distributed cognition, about knowledge as
a social phenomenon. Therefore, the first cognitive science that we can learn
from is philosophy. It includes analytical philosophy, that is, the philosophy
of the mind; the philosophy of language (represented here at our debate by
Piotr Konderak); and all discussions of conceptual analysis. There is also
phenomenology, which is clearly relevant if CL is to be based on experience;
as you may remember, the founding fathers of the field were promoting “experientialism” some years ago. In the area of experience, the natural place
to go is phenomenology, which is the tradition in philosophy dedicated to
explicating the nature of experience. One may consider here the notion of
intuition, which is important for linguistic methodology. Intuition is not
just having a hunch; intuition is not the same as introspection. Intuition is,
per its definition, shared, or at least shareable and, hence, a valid method
of investigation.
The second area that may offer gains for cognition (you won’t be surprised about this if you heard my talk yesterday) is semiotics. This broad field
and its literature offer many insights, but there is little awareness of them
in CL. Roman Jakobson is a good example of a great linguist who was also a
semiotician. Notions that I was talking about yesterday, such as “sign,” “sign
system,” and “iconicity,” all come from semiotics; rather than reinventing the
wheel or using these notions in other senses than in the way they were used
in semiotics, why not read about them and complement our ideas about how
language interacts with other semiotic systems? Another advantage would
be to not treat them as language or some kind of subsidiary to language but
rather as semiotic systems on their own.
The third field is actually other kinds of linguistics. It’s interesting to
remember how, 30 years ago, CL defined itself in opposition to generative
linguistics. It more or less had to be everything that generative linguistics
was not: learned rather than innate, cognitive rather than modular, and so
on. In some ways, however, a generic “generativist” may have been a straw
man, an enemy artificially created to provide coherence in the movement of
1 All contributions are available with free access at: https://www.degruyter.com/view/journals/
cogl/27/4/cogl.27.issue-4.xml
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CL. For many of us, it is not an enemy in either an ideological or institutional
sense because it is not as inf luential as it once was, and in some countries,
never was. The connection between CL and, let’s say, typological linguistics
or structuralist linguistics is a very natural one. I myself have been learning,
for example, from Eugenio Coseriu, who is virtually unknown in the English-speaking world because he wrote mostly in Spanish or German, but is
considered by many one of the most important linguists of the 20th century.
I think his ontology of language is much richer than the one we are operating
with today. Adopting an ontology of language in which there is a place not
just for usage events but also for the language system and language universals is a very productive linguistic ontology and related epistemology. That
brings us back to philosophy. For these reasons, my answer to the question
is this: philosophy, semiotics, and other kinds of linguistics.
J. Littlemore: What I would like to talk about is what CL can bring to other
disciplines. Here I’m talking about disciplines that are a bit further afield
from our closest neighbors. I have worked with people in marketing, law,
education, and nursing, so I’d like to talk about those four areas in particular.
I’ll start with marketing. One of the things that CL has to offer to the field
of marketing is a more subtle way of looking at the role played by metaphor
and metonymy in advertising, the functions they can perform, and the effect that they can have on the consumers. Some of our work has shown, for
example, that people respond well to complex combinations of metaphor
and metonymy rather than to very simple manifestations of them. In turn,
what marketing can bring back to CL is an awareness that what people are
interested in is not the straightforward advertisements that researchers
have been analyzing for years; they are interested in much more subtle ideas
of branding, conveying a message through a kind of polysemiosis, and the
idea that you’re creating an identity for a brand also in some subtle and indirect ways. I for one had not thought about this until I worked with people
in marketing. So, that’s marketing.
The second discipline is law. I’ve been working with people in law on the
Death Before Birth project, and one of the things that has been quite useful
to discuss are radial categories of meaning, of word senses. Often in law the
meaning of a word is very rigorous, and there is no shading from one thing
to another. I think this is out of necessity, because in a lot of cases, the law
has to be very black and white. However, when you look at how people interpret the law, how the law is understood when it lands on the ground, and
how people read the law, its meanings become understood very differently
based on people’s own experiences and their background knowledge, their
encyclopedic knowledge. The study of how law is interpreted therefore benefits from a radial category approach to meaning.
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The final two disciplines are education and nursing. I think what CL can
bring to those two fields is a more in-depth understanding of why communication can break down. There are subtle ways in which people can misunderstand very technical terms. This occurs in doctor–patient and nurse–patient
dialogues and in educational situations. In these fields, there are specific
discourse communities, and specific metonyms that have particular meaning for those communities but are completely misunderstood by newcomers
to the communities. People may not think that these words are problematic,
because they are very, very simple words, but they are used in different ways
that can be problematic. So I think I’d say marketing, law, education, and
nursing are the four that come to mind for me.
A. Cienki: The first issue that comes to my mind is the assumption that CL
is a cognitive science, which is something I think a lot of people would question. The question is whether CL is going to be swallowed up by cognitive
science or whether it is going to identify itself as offering something new
and different and independent. I think that’s a bigger question in terms of
what constitutes cognitive science. It started as a six-field discipline in which
philosophy and anthropology were among the foundational fields. There was
a debate, or series of pieces, in the journal Cognitive Science a few years ago
around the question “Do we still need anthropology?” I felt that that was
shocking. It was a sad statement at the time that arose from the fact that
not many papers were being contributed to the journal from anthropologists. Anthropologists were often seen as being in their own corner, as not
relating to what mainstream cognitive scientists, who were mostly cognitive
psychologists, were doing. I think this situation brings up the question of
to what degree, for example, can anthropology, cultural anthropology, and
cognitive anthropology relate to what’s being done in CL, reminding us of the
cultural background and context in which we’re working. I think those are
important points that we often forget about, especially if research is moved
more and more into laboratory settings, where everything is controlled as
much as possible. Such a move isolates the research from so many different
cultural factors. I think that’s a point to think about.
In terms of what CL can contribute, we can look at those psychological studies and the contexts in which they were conducted: The richness of
language use gets forgotten or pushed aside because it has to in order to
have the control of different variables needed in the study. I think that’s
something else that we can bring as cognitive linguists; we can remind researchers in cognitive science about the richness of language use and all that
goes with it. In connection with that, if we look at language use, then there’s
also the difference between speaking and writing. I think that’s something
that often gets overlooked, and it is in some ways a carryover from earlier
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traditions. The assumption is that there is language and it gets expressed.
It can get expressed in writing and it can get expressed in speaking, but
maybe it doesn’t matter. I think if we really take the usage-based approach,
we need to consider speaking and writing more on their own terms and pay
attention to what they involve. We have this idea of thinking-for-speaking,
but it’s very different from thinking-for-writing and what’s involved in that.
People who work in the field of academic writing are quite aware of the special training needed to produce good academic texts. This is one point out of
several points that we can come back to. To finish up the discussion on the
relationship of CL to cognitive psychology, I offer the following thoughts: I
come from the field of gesture studies, and I have found that when you go
to a gesture studies conference, there is more and more a predominance of
people working in the field of cognitive psychology. It brings up the question
of the degree to which we can talk about the validity of research and how it
relates to everyday practices when it’s about a very particular phenomenon
in a very controlled setting. One final little story: I was at a gesture studies
conference with someone who had brought a partner who was an evolutionary biologist. The partner wasn’t there for the gesture studies conference; he
was just sort of tagging along. He started going to the talks, however, because
he started to find them more and more interesting. Talking to him during
the coffee breaks was one of the most useful parts of attending that conference for me because every time I became more and more curious. I asked,
“What did you hear in this talk and earlier talks that we’d just heard?” He was
very struck by how some of the analyses presented results in a graph with
a nice neat line and everything seemed to line up. He said, “Maybe they’re
looking at gesture use as if it’s like playing chess on one chessboard. What
if there are, in fact, many chessboards that are vertically stacked up and any
move that’s made is actually inf luenced by moves on the other boards, not
just the board that we see?” This way of thinking was something I thought
about for a few weeks afterward. If we’re dealing with a complex, dynamic
system, we can’t just look at one level such as language use and think that
it answers everything about language use. Language use is also connected
with other semiotic systems, other behaviors, and different contexts. So, I
think, it’s really important for us, if we’re going to have a usage-based approach, to connect with other disciplines that are looking at communicative
usage events and then see how what language is doing relates to these other
behaviors and communicative practices.
D. Divjak: I kind of made my points earlier [during the plenary lecture]. I’d
like to go back to something that Jordan said about the special 2016 journal issue “The Cognitive Commitment 25 Years On,” which I co-edited: We
started that project because we were not convinced that we were necessarily
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on the right track, and what came out of it was the finding that collectively,
we are on the right track. We had some papers by people who were individually arguing for the cognitive dimension, for the social dimensions, and
so on. Everybody had their own agenda, but together the articles painted a
very accurate picture of the complexity of language. We asked our contributors to make some practical suggestions as to how the complex image they
had painted would inf luence the daily practice of cognitive linguists, and
everybody took a step back. I think that’s the real challenge: I don’t think we
disagree, as a community, about the many dimensions of language. I think
the challenge is methodological. It’s hard enough to do one thing well, and
it’s very difficult to do two things well. So my question to you is how can
we organize ourselves in a way that allows us to study language in all its
complexity?
B. Lewandowska-Tomaszczyk: In one of the sessions preceding the plenary
we had a discussion about one of the most essential concepts in CL, namely,
conceptualization. What is it? Professor Waszakowa introduced the topic,
and we were all asking ourselves what we should look for to have a good understanding of the definition and grasp of the meaning of conceptualization.
We can’t simply limit our methods and our study to the form of languages.
Of course, we have to dig down deeper.
M. Fabiszak: I want to address what Professor Littlemore has proposed,
meaning the connection between linguistics and law, because your suggestion was that lawyers can learn from us that words don’t have just one sense.
I’d like to ask you to explore this a little bit more, maybe with examples from
your experience in cooperating with lawyers. I came across the Romeo and
Juliet law, which is exercised in the United States, in which aspects of Shakespeare’s work are applied to [statutory rape] cases. The idea is that you are
supposed to be true to the spirit of the law rather than the letter of the law.
The idea [of the Romeo and Juliet law] is that a minor’s consent doesn’t matter and is actually invalid because a minor can’t do that [on their own], and
therefore, any sexual encounter with a minor is an offense, a crime. Yet, if the
age difference between the two people is rather small, you don’t persecute
the other person because the two people are in a relationship. The intent of
the law is to stop abuse and not to stop people from developing relationships
at a younger age, so there is this dynamic distinction between the spirit and
the letter of the law. Would you like to comment on that?
J. Littlemore: I was really talking in personal terms about the conversations
I’ve had with the person I’m working with on the Death Before Birth project.
We have considerations such as the fact that the law in the United Kingdom
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is very strict about the 24-week cut-off; if a baby is lost before 24 weeks of
pregnancy, it’s a miscarriage, and if it is lost at midnight after 24 weeks, it becomes a stillbirth. Understandably, this has to be the case. One of the things
we’ve been looking at in the project is how women talk about the baby that
was lost, and we found that, for them, there is obviously no cut-off before,
at, or after 24 weeks. There is not even any kind of correlation between the
gestational period and the specific language used. Some people talk about a
baby, others about a fetus, and others about a pregnancy. It’s not as if we are
telling lawyers that these words have different meanings, but it is a matter
of looking at these words and their particular meanings for the people who
are using them. It’s important to use the words that the people who experienced the loss are using themselves rather than imposing a particular kind
of language on them. One of the terms that’s been particularly problematic is
the official legal term for the way in which people deal with the baby’s body:
disposal of the pregnancy remains. This is true for other terms, as well. In regard
to the term pregnancy loss, for example, people say, “It’s not a loss. I haven’t
lost anything. I may lose my keys, I might lose my car, but I haven’t lost my
pregnancy”. So people are going back to something like the basic sense of loss
in their understanding. I think what CL can bring to the table is the notion
that people very often have a basic sense at the back of their minds. Even
if it’s not the sense that it is intended in the context, it still resonates and it
still makes a big difference in the way people understand and communicate.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: There’s this emerging new type of linguistics,
cultural linguistics. I was surprised because nobody here has mentioned the
concept of culture. Cultural linguistics is discussed in terms of its relationship with CL, its overlaps, identities, and so on. To my mind, linguistics has
always been dealing with cultures, although not that explicitly. I wonder
what your ideas would be about that. Of course, we mentioned anthropology,
which is part of culture, but that is not all.
B. Bierwiaczonek: We should keep in mind the gap between cognition and
language. Of course, we do have it in mind. We basically explore how cognition becomes language and, possibly, how language affects cognition. One
term that popped up in my mind when I was thinking about modern cognitivism and the modern world was something similar to literary criticism.
I thought we perhaps need a “linguistic criticism.” We have the tools and
wonderful theories to do that. One big book that, again, crossed my mind
is Moral Politics by George Lakoff. I think the world is in a terribly turbulent
stage, the whole world, particularly countries and their governments. We
as scholars have to deal with these issues, but in fact each citizen may contribute something. We should contribute as cognitive linguists. Of course
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we describe cultures and linguistic aspects of culture, but we can also do
some work in terms of explaining things. What I mean by that is not only
telling members of the public about these aspects but also doing research
in this area to show what kind of models we live by. In the moral world, in
particular, I myself am worried about the ideologies, both new and old, that
have come back. I think that people are unaware of them. Behind the political programs and speeches, there are ideologies that can be described as
cognitive models. These are models of the world, of a person in society, of
the relations between countries, and so on. We may ask about these models
and try to find answers regarding the different ideologies on which they are
based. What sort of presuppositions do we have? What sort of concepts of a
person do we have? What sort of model of society do we have? I remember
when Trump was elected in the United States, there was an interview with
George Lakoff on CNN, and he said that Trump would be doing politics in a
business-like way because he is a businessman. He would treat his political
partners as business partners, customers. In a way, he would be using this
cultural model, this cognitive model, of interpersonal relations in his political
decisions and strategies. We could help the public understand the cognitive
models underlying those decisions and strategies. There’s a lot to be done
because the reality is so dynamic now that we have to update this description
of reality and ideologies as models almost on a daily basis. There are new
models and there’s a lot of axiology there. We should think about it because
a lot of people buy those axiologies in the models and are unaware of what
those axiologies really are. I think younger scholars, especially, should study
and talk about these issues. As scientists, we have quite a lot to contribute to
our society. We can explain social and political issues in cognitive terms and
show the implications of the cognitive models politicians are offering us. In
this sense, we may contribute to the quality of the present political debate,
especially in countries such as Poland. In the longer run, on the academic
level, this may lead to fruitful cooperation between cognitive linguists on
the one hand and sociologists and political scientists on the other.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: There is a strong focus on CL and political
discourse and metaphors, for example, by Andreas Musolff and his team
and a number of others. In Poland, I suppose it’s mostly people with a background in Polish philology who are dealing with that. Those who are in other
languages would rather focus on the language sphere that is in their area of
interest, which is the language and culture they specialize in, often vis-à-vis
English. The English language and British and American themes seem to be
dominating in political discourse analyses and it is obviously English that
has been the main focus of attention for all those linguists who are dealing
with language and culture topics in the UK.
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A. Cienki: I was going to mention the connection with critical discourse analysis. This is doing some of what you’ve been pointing out. It is using different
methods and theories from CL and trying to take a critical approach to get
at how language use is relating to or ref lecting different power structures,
how it’s being manipulated, and how certain kinds of framing can persuade
people to think about a question in one way versus another way. I think there
are some useful connections being made within critical discourse analysis
in connection to CL.
J. Littlemore: The framing and also the connotation and some subtle nuanced framing with certain constructions and what they resonate with. In
the UK, we obviously have to deal with these issues. For instance, we use the
word remains with its negative connotations such as the human remains or the
remains are left in the fridge [laugh] and the Remain people versus the Brexiteers,
which connotes the Buccaneers and the Three Musketeers. That kind of stuff
should be discussed more in the public domain, the way language is being
kind of “hijacked” by the Leave campaign and how people have been sometimes subtly or not so subtly inf luenced by this use of language. Much more
discussion could take place in the public sphere on what exactly is going on
and on the cynical manipulation through linguistic means.
J. Zlatev: I would like to address Barbara’s question about the place of cultural
linguistics but also Dagmar’s point about how we should go on from here. On
the one hand, pluralism sounds very good, with more subfields and different
methods to go with it. A metaphor for this could be Dagmar’s image of a kind
handshake with 10 hands merging.2 Is it not easier said than done, though?
There will always be friction, and maybe even fights, about deciding whose
hand will be “on top.” Another factor is seeing how much there is in a name.
By establishing a journal called Cultural Linguistics and an association by that
name, as well, according to the basic principle of structuralism, there has
to be some opposition to CL (i.e., cultural rather than cognitive, and cognitive
rather than cultural) because the two words stand in the same structural paradigm. Some of us established the field of cognitive semiotics some years ago
to try to mend such gaps, but instead, we often get the reaction, “So you’re
not cognitive scientists or linguists, since you are cognitive semioticians.”
I think it’s a dilemma. On the one hand, we don’t want to have imperialist
motives that would lead to statements such as “these are the methods” or
“this is the only way to understand cognition.” On the other hand, what we
lack today but what seemed to exist some 20 to 30 years ago is a set of theories
and concepts that are shared. People could then address “conceptual meta2

Professor Divjak’s plenary lecture finished with a photo of 10 hands put together.
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phors,” “image schemas,” “blends,” and “frames” from various perspectives.
Now we don’t have that. We have ten different theories about metaphor; this
is, I guess, the way it’s supposed to be, but there is little to unite us. This is
my general feeling. We have a very “radical category” kind of concept about
what CL is about, which is probably okay, but because we do not agree on
the “nodes,” we have all the frustrations that several of you have mentioned.
D. Divjak: Well, this internal proliferation of interpretations is actually being held against us. People often tell me that we [cognitive linguists] know
what we are not but that we don’t know what we are. I think we realize that
language is a very complex phenomenon and we want to do justice to all its
dimensions. Maybe we should articulate this better toward the outside world
and openly ask, “How does all of this fit together?”
B. Lewandowska-Tomaszczyk: Our conclusions are far reaching. We say,
“Oh, that’s a pattern in the data,” but we make a jump, a leap to the mental,
which is nothing to be observed directly. One is usually hesitant about such
a leap, and that’s the problem. This is the “cognitive,” and that’s what we are
supposedly exploring, so I think there’s nothing more than the data, obviously. However, the arguments and our way of thinking go much further than
the data. That’s the problem because we go ahead of what’s seen exclusively
in one type of data, especially linguistic data only.
J. Littlemore: Yeah, I think if we stick to corpus data then we get frequency.
If we bring in the human, we get salience and cultural models that are not
always countable or visible. I think that’s what we bring to linguistics, as
well, not just counting.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: Even the corpus data, you interpret them,
right? If you interpret the corpus data, you put your thoughts in it; this may
coincide with what your subjects were doing and thinking, but that usually
remains to be seen and should be subject to further methodology refinement.
J. Zlatev: There used to be this notion of the “convergence of evidence,” but,
again, the evidence does not always converge. If you remember the debate
on polysemy networks from the 1990s, that made it very clear that the type
of evidence that argues for 20 to 30 different senses of the preposition over
is going to be a different kind of evidence than when you do psychological
experiments, and it will be a different kind of evidence when you do first
or second language acquisition. If you do neuroscience, you have new evidence that will be even harder to converge. Therefore, it’s wishful thinking
to hope that the evidence is going to converge when you do interdisciplinary
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research. What I’ve been trying to distinguish is, I wouldn’t call it ontological levels any more, but at least different levels of analysis of language.
We have at least three such levels: the conscious, the unconscious, and the
subpersonal/neurological. Maybe we can distinguish even higher levels in
which we are describing, explicating, and even, to some degree, explaining
our shared intuitions: the social level of language. Then, when we go to a
field such as discourse analysis, we won’t be doing experiments; we will be
explicating those cultural cognitive models. The reason I’ve been reacting
negatively every time I hear “Oh, we have either observation or introspection”
is because it makes it sound like it’s only observational, actual data that is
real and introspection is nonscientific. It’s not just introspection, however;
we have judgments by ourselves and by our participants. So yes, “language
data,” but this is not always something to be seen and counted; it’s also data
produced by intuition.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: The worry that some of us have been having
is also about if we borrow things from other realms and sciences, who is supposed to do all these experiments that are based on collecting and interpreting? Shall we turn into more or less competent psychologists, sociologists, or
anthropologists? This is what happens when we see and suddenly start using
methods that are not strictly linguistic. That’s a very important question.
I mean, who is doing what and is there a division of labor any more or not?
E. Górska: I think the problem is that we believe we still can explain things
rather than understand them. For me, the main shift from formal linguistics
to CL is about the research question of whether we want to explain things
or understand them. Because we are studying minds, we are in a “mindstudying-mind situation,” and, therefore, we need to accept that we cannot
explain things but can only try to understand them.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: We’d like to ask the panelists to conclude
with some final comments.
J. Zlatev: The statement by Professor Górska was about the priority of verstehen contra erklären in hermeneutics. I am a defender of hermeneutics, along
with Esa Itkonen and others who battle the constant attempt to make linguistics into a positive science, but I do believe in the levels that I mentioned
earlier. There is a level for causal explanation, as well, as long as we do not
say that everything depends on such a causal explanation. There is a level
for neural explanation, as long as we do not say that everything hinges on
it. Linguists don’t have to be psycholinguists and neurolinguists. They can
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do their explications, their verstehen analysis, in a consistent and clear way,
and collaborate with others who are going to do other analyses.
J. Littlemore: The convergence of different methods is not going to involve
converging on the same answer but rather on different elements of the answer that may complement each other. Heading for a convergence is a kind
of narrow sense and not where we should be. We should be heading for some
kind of complementarity because that’s what we need.
A. Cienki: Collaboration is great. [laughter and applause]
D. Divjak: We need to have shared ways of doing things. You cannot collaborate if you fundamentally misunderstand each other, or if you fundamentally
disrespect each other.
B. Lewandowska-Tomaszczyk: Broad perspectives, sharing and collaboration. So we kind of went back to the starting point!

Transcribed and edited by Daniel Karczewski and Justyna Wawrzyniuk

Streszczenie
Co może wnieść językoznawstwo kognitywne do
innych nauk kognitywnych i co może od innych
dziedzin otrzymać?
Debata odbyła się 27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku podczas dorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa
Językoznawstwa Kognitywnego. Wzięli w niej udział mówcy plenarni zaproszeni na konferencję: Alan Cienki (Wolny Uniwersytet w Amsterdamie), Dagmar Divjak (Uniwersytet w Birmingham), Jeannette Littlemore (Uniwersytet
w Birmingham), Jordan Zlatev (Uniwersytet w Lund), a także inni uczestnicy konferencji: Bogusław Bierwiaczonek (Uniwersytet Jana Długosza
w Częstochowie), Elżbieta Górska (Uniwersytet Warszawski) i Małgorzata
Fabiszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Debatę moderowała
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie).
Jako pierwszy zabrał głos Jordan Zlatev, wskazując, że językoznawcy
kognitywni powinni przede wszystkim korzystać z dorobku filozofii, zwłaszcza filozofii analitycznej, filozofii języka i fenomenologii. Po drugie, sięgać
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mogą do semiotyki, z której pochodzą tak istotne pojęcia, jak system znaków czy ikoniczność. Po trzecie, wiele się mogą nauczyć z innych koncepcji
językoznawczych, z którymi łączą je naturalne związki. Jako przykład mało
znanej, ale niezwykle wartościowej teorii językoznawczej Zlatev podał ontologię języka, którą zaproponował Eugenio Coseriu.
Następnie zabrała głos Jeannette Littlemore, podkreślając, że językoznawstwo kognitywne może wnieść istotny wkład w rozwój innych dziedzin, takich jak marketing, prawo, edukacja i pielęgniarstwo. Na przykład
w dziedzinie marketingu może zaproponować wnikliwsze spojrzenie na
rolę metafory i metonimii w reklamie. W edukacji i komunikacji medycznej
podejście kognitywne pomogłoby wyjaśnić mechanizmy nieporozumień
związanych ze specyficznym użyciem metonimii. W obszarze nauk prawnych narzędzia językoznawstwa kognitywnego pozawalają zrozumieć, jak
ludzie intepretują prawo, odnosząc je do osobistych doświadczeń i stosując
kategorie radialne. Problem relacji językoznawstwa kognitywnego z prawem
podjęła także Małgorzata Fabiszak.
Alan Cienki zwrócił uwagę na związki językoznawstwa kognitywnego
z antropologią, zastanawiając się, do jakiego stopnia można powiązać badania językoznawcze z antropologią kulturową i kognitywną. Podkreślił
rolę kulturowego podłoża i kontekstu, które bywają lekceważone, zwłaszcza
w badaniach językoznawczych przeprowadzanych w kontrolowanym środowisku, jakim jest laboratorium. Jego zdaniem, językoznawcy kognitywni
mogliby przypomnieć innym badaczom kognitywnym o całej złożoności
i bogactwie języka w użyciu. Wyraził pogląd, że zbyt mało przykłada się wagi
do rozróżnienia mówienia i pisania, związanych z myśleniem dla mówienia
i myśleniem dla pisania.
Bogusław Bierwiaczonek zaproponował stworzenie na wzór „krytyki
literackiej” – „krytyki językoznawczej”, która objaśniałaby społeczeństwu
modele kognitywne oraz aksjologię ukrywające się za programami politycznymi. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk zwróciła uwagę, że podobne
badania są już podejmowane przez różnych badaczy, np. Andreas Musolff
i jego grupa używają narzędzi językoznawstwa kognitywnego do analiz
dyskursu politycznego i metafor.
Jordan Zlatev i Dagmar Divjak podkreślili wielość perspektyw oglądu
podstawowych pojęć językoznawstwa kognitywnego, takich jak metafora
pojęciowa, schemat wyobrażeniowy, amalgamat, rama, oraz trudności
z tego wynikające. Z kolei Elżbieta Górska wyraziła pogląd, że sytuacja językoznawcy kognitywnego, umysłu studiującego umysł, oznacza, że należy
zrezygnować z wyjaśniania na rzecz rozumienia. Opozycję między wyjaśnianiem a rozumieniem Zlatev odniósł do wyrażonego w hermeneutyce poglądu
o prymacie verstehen względem erklären, zaznaczając jednak, że – jego zda-
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niem – w nauce można znaleźć różne poziomy, np. obok poziomu wyjaśnień
przyczynowych istnieje poziom wyjaśnień neuronowych. Językoznawcy
mogą przeprowadzać analizy, które zmierzają do verstehen, jednocześnie
współpracując z badaczami, których analizy sytuują się na innym poziomie.
Streszczenie przygotowała Agnieszka Libura
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Przed
językoznawstwem
kognitywnym jest
przyszłość
Z Profesorem Henrykiem Kardelą
rozmawia Redakcja czasopisma
LaMiCuS
LaMiCuS: Dlaczego Pan Profesor został językoznawcą?
HK: Zawsze interesowałem się językami. W szkole średniej uczyłem się niemieckiego i rosyjskiego, z angielskiego miałem prywatne lekcje. Francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego próbowałem uczyć się sam z podręczników-samouczków. Zainteresowałem się językoznawstwem na drugim roku
moich studiów w UMCS, kiedy zajęcia z gramatyki opisowej (składni) na
anglistyce zaczął prowadzić profesor Edmund Gussmann – wtedy magister. Wrócił właśnie ze stypendium w Islandii, gdzie zetknął się z gramatyką generatywną. Z pasją starał się zaszczepić w nas, studentach drugiego
roku, zamiłowanie do generatywizmu. Po raz pierwszy usłyszeliśmy wtedy
o Noamie Chomskym, strukturze głębokiej i powierzchniowej, transformacji biernej i tzw. pronominalizacji. Z początku opór materii był znaczny:
z pierwszych dwóch testów prawie wszyscy studenci drugiego roku, w tym
i ja, dostaliśmy solidne dwóje. Kiedy pod koniec semestru prof. Gussmann
zlecił nam napisanie eseju na zaliczenie, pomyślałem, że napiszę właśnie
coś o pronominalizacji. Profesorowi podobał się esej, ocenił go na 5 i nawet
publicznie, na zajęciach, polemizował z moimi pomysłami. Można więc powiedzieć, że zostałem językoznawcą, ponieważ na swojej drodze spotkałem

Wywiad

profesora Edmunda Gussmanna. Byłem jego pierwszym doktorantem. Był
niezwykle wymagający, nie znosił bylejakości.
Bardzo istotny wpływ wywarł na mnie także profesor Tomasz Krzeszowski. Na piątym roku moich studiów prowadził na UMCS-ie seminarium
z językoznawstwa. Byłem jego magistrantem. Profesor Krzeszowski także
obudził we mnie zainteresowanie (Nb. profesor Gussmann miał niechętny
stosunek do kognitywizmu, uważał, że koncepcje kognitywistyczne nie zasługują na miano naukowych).
Ja osobiście interesuję się składnią, której poświęciłem szereg prac
(w tym dwie książki) oraz semantyką/pragmatyką, która realizowałem
w ramach kognitywnego programu badawczego, filozofią i metodologią
językoznawstwa, a także poetyką kognitywną.
LaMiCuS: Jak Pan Profesor zetknął się z językoznawstwem kognitywnym?
Czy polskie środowisko anglistyczne od początku było przychylne tej nowej
szkole badawczej?
HK: Z językoznawstwem kognitywnym zetknąłem się w Polsce, po przyjeździe ze stypendium Fulbrighta w latach 1981/1982 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie pogłębiałem znajomość teorii generatywistycznych (tzw. teorii rządu i wiązania Noama Chomsky’ego). Moim mentorami
naukowymi byli wtedy dr Tim Stowell z UCLA i dr Osvaldo Jaeggli z USC,
uczniowie Chomsky’ego.
W połowie lat osiemdziesiątych miałem na ukończeniu rozprawę habilitacyjną, pisaną w duchu językoznawstwa generatywnego, kiedy pracownicy
anglistyk w Polsce mieli okazję wysłuchać w Radziejowie k. Warszawy serii
wykładów wygłoszonych przez profesorów Tomasza Krzeszowskiego i Romana Kalisza poświęconych językoznawstwu kognitywnemu. Usłyszeliśmy
wtedy o kognitywnych podstawach gramatyki, figurze i tle, o Eleanor Rosch,
prototypach, podobieństwie rodzinnym Ludwiga Wittgensteina. Generalnie to, co wydało mi się atrakcyjne w kognitywizmie, to nacisk położony na
semantykę oraz powiązanie struktury języka z procesami kognitywnymi −
obrazowaniem. Jak już wspomniałem, miałem wtedy na ukończeniu pracę
z generatywizmu, wykład habilitacyjny jednak wygłosiłem już w duchu kognitywizmu. Konkretnie wykład dotyczył strategii kognitywnych, które, jak
sądziłem, można by ująć w Jackendoffowskie reguły typu default, a które
pozwoliłyby rozpoznać style w malarstwie. Do myślenia dała mi także recenzja habilitacyjna profesora Krzeszowskiego, który w swojej krytyce mojej koncepcji tzw. reguły move alfa stwierdził, iż „generatywiści – w tym
i ja – weszli na szczyt stromej szklanej góry, na którą nie można już dalej się
wspinać, ale też nie można z niej zejść”.
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LaMiCuS: Czy może Pan Profesor zdradzić kulisy zaproszenia do Polski na
początku lat 90 ubiegłego wieku jednego z twórców językoznawstwem kognitywnego, Ronalda Langackera? Jak rozpoczęła się ta wieloletnia współpraca?
HK: Na którejś konferencji PASE zapytałem Wojciecha Kubińskiego, wtedy
doktora, który właśnie wrócił ze stypendium Fulbrighta z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, co sądzi o zaproszeniu prof. Langackera do Polski
(Langacker był jego opiekunem naukowym). Okazało się, że Ronald Langacker był już wcześniej w Polsce na zaproszenie Romana Kalisza i właśnie
Wojciecha Kubińskiego. Zachęcony przez tego drugiego skontaktowałem
się z 1992 roku z profesorem Langackerem, zapraszając go na konferencję,
którą wspólnie organizowały Zakład Języka Angielskiego anglistyki UMCS
i Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu w Umeå w Szwecji. Langacker od
razu zareagował na mój mail i przyjął zaproszenie. Byłem pod ogromnym
wrażeniem jego otwartości i gotowości dzielenia się wiedzą z innymi. Podczas konferencji, która odbyła się w 1993 w Kazimierzu n. Wisłą, wygłosił
sześć wykładów. Nagrane i przetłumaczone na język polski Wykłady z gramatyki kognitywnej ukazały się w 1995 roku nakładem Wydawnictwa UMCS.
Profesor Langacker odwiedził ponownie Lublin z serią wykładów w 2001
i 2014 roku. Także i te wykłady ukazały się nakładem Wydawnictwa UMCS.
Wykłady z 2001 zostały przetłumaczone na język polski i ukazały się w 2005
roku, wykłady z 2014 roku ukazały się w wersji angielskiej w 2016 roku.
Dzięki współpracy trzech ośrodków anglistycznych z Gdańska, Krakowa
i Lublina został opublikowany przez Wydawnictwo Universitas przekład
książki Ronalda Langackera Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie (2009).
LaMiCuS: Gdyby Pan Profesor miał naszkicować mapę współczesnego językoznawstwa kognitywnego, jakie nurty w nim by Pan wyróżnił? Co znajdowałoby się w najbliższym sąsiedztwie? Czy „językoznawcza wojna” między
podejściem generatywnym a kognitywnym okazała się inspirująca z punktu
widzenia rozwoju dyscypliny naukowej? Czy cały czas się toczy, czy przechodzi już do historii?
HK: To bardzo trudne pytanie, jako że językoznawstwo kognitywne jest bardzo zróżnicowane. W samym jego nurcie da się wyróżnić kilka dynamicznie
rozwijających się teorii. Są to właśnie gramatyka kognitywna Langackera,
gramatyka konstrukcji Adele Goldberg, teoria metafory konceptualnej
George’a Lakoffa i Marka Johnsona, teoria konceptualnej integracji Gillesa
Fauconniera i Marka Turnera. Poza tym rozwija się teoria hybrydowa Markusa Tendahla, usiłująca połączyć kognitywizm z teorią relewancji Dana
Sperbera i Deirdre Wilson. Sporządzenie „mapy współczesnego językoznawstwa kognitywnego” jest dodatkowo utrudnione ze względu na to, co rozumie
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się przez termin „kognitywny”. Obecnie uważa się na przykład – nie kwestionują tego językoznawcy spod znaku minimalizmu – że w pewnym sensie
Noam Chomsky jest także kognitywistą, jest on twórcą tzw. Pierwszej Rewolucji Kognitywistycznej. Wszak gramatyka generatywna Chomsky’ego, pomimo jej składniowocentrycznego charakteru, jest na wskroś mentalistyczna.
Nie chcę robić tu zbyt daleko idących uogólnień, ale jeśli uprzytomnimy sobie,
że zarówno gramatyka kognitywna, jak i gramatyka generatywna oparte są
na pojęciowej teorii znaku językowego de Saussure’a (signifié to pojęcie, signifiant to obraz dźwięku), to w tym ujęciu także i Saussure’owska teoria znaku
jest w pewnym sensie kognitywistyczna. (Nb. o ile dobrze pamiętam, pogląd
o kognitywnym charakterze znaku językowego Saussure’a sformułował przy
jakiejś okazji – nie pamiętam już jakiej – Tomasz Krzeszowski).
Aby jeszcze bardziej skomplikować odpowiedź na pytanie o „mapę kognitywistyczną”, sądzę, że mamy aktualnie do czynienia w językoznawstwie z tzw. „rynkiem idei”, gdzie językoznawcy wzajemnie się inspirują,
przekształcając – na gruncie przyjętej przez siebie teorii – idee i pomysły
językoznawców reprezentujących inne podejścia teoretyczne. Jest to zarazem odpowiedź na to drugie pytanie – czy językoznawcza wojna między
podejściem generatywnym a kognitywnym przechodzi już do historii. Moim
zdaniem tak, powoli przechodzi do historii. Nie jesteśmy już świadkami
zaciekłych sporów, jakie w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia prowadzili między sobą zwolennicy tzw. semantyki interpretacyjnej, zaproponowanej przez Chomsky’ego, i modelu semantyki generatywnej, której
czołowymi reprezentantami byli George Lakoff i James McCawley. Wojny
między semantykami generatywnymi a semantykami interpretacyjnymi
świetnie opisał Randy Harris w książce z 1993 r. The Linguistics Wars. Ponadto
rozwój zaproponowanej przez Jordana Zlateva w ramach semiotyki kognitywnej koncepcji tzw. metody triangulacyjnej i jej pozytywne przyjęcie przez
językoznawców dobitnie świadczy o tym, że w ramach współczesnych badań
nad językiem mamy do czynienia z mozaiką teorii i programów naukowych,
które istnieją „obok siebie”. Żadna z tych teorii nie podlega kryteriom adekwatności (adequacy criteria) ustanowionych swego czasu przez Chomsky’ego.
Oznacza to, że nie ma potrzeby – o czym mówi Evan Thompson w swojej
książce z 2007 r. Mind in Life, a do czego dąży George Lakoff – sprowadzać,
dzięki eksperymentom, fenomenologicznego, pierwszo- i drugoosobowego
aspektu poznania do poznania trzecioosobowego, czyli do aspektu biologicznego. Poznanie fenomenologiczne i poznanie bazujące na badaniu zachowań
mózgowych nie muszą być sprowadzane do jednej czy drugiej opcji.
LaMiCuS: Jak ocenia Pan miejsce koncepcji Ronalda Langackera we współczesnym językoznawstwie, a w szczególności w kognitywnej szkole badawczej?
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HK: Trudno przecenić wpływ profesora Ronalda Langackera na rozwój językoznawstwa kognitywnego i badań nad językiem w ogóle. Miałem okazję
już mówić o tym w wygłoszonej przeze mnie laudacji z okazji nadania w 2019
r. Profesorowi Langackerowi tytułu doktora honorowego Uniwersyetu Marii Curie-Skłodowskiej. Powtórzę więc, to co mówiłem wtedy. Kognitywny
zwrot w językoznawstwie światowym, który dokonał się na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, zawdzięczamy
właśnie Ronaldowi Langackerowi. Zwrot był reakcją na gramatykę generatywną Chomsky’ego – na modularny, autonomiczny, składniowocentryczny,
podlegający ścisłym regułom model języka. Jak zauważa Langacker („An
overview of Cognitive Grammar”, 1988, s. 4), w generatywizmie „dążenie do
ekonomii opisu stało się podstawowym wymogiem, jakie musiały spełniać
modele proponowanych gramatyk, gdzie redundancja równała się utracie
istotnych generalizacji” (przekład H.K.).
Ronald Langacker zdecydowanie odrzuca tezę o autonomii języka
i gramatyki głoszonej przez zwolenników językoznawstwa generatywnego.
„Kognitywna herezja”, jak to ujmuje (tamże), „przyjmuje za podstawę językowych dociekań metaforę biologii, nie zaś paradygmat nauk formalnych”.
W książce Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie (2009, s. 7-8), podkreśla, iż
język jest osadzony w interakcji społecznej, ale „nawet funkcja interaktywna
zakorzeniona jest w konceptualizacji”. W odróżnieniu od podejść formalnych
bowiem „językoznawstwo kognitywne nie ustanawia granic między językiem a innymi zjawiskami psychologicznymi” lecz „na tyle, na ile to możliwe,
strukturę językową wyprowadza z innych, bardziej podstawowych systemów i zdolności człowieka (np. percepcji, pamięci, kategoryzacji), z którymi
jest ona ściśle związana”. Język, czytamy dalej „nie jest bytem odrębnym
i samowystarczalnym (‘modułem’ lub ‘umiejętnością mentalną’), lecz nieodłącznym aspektem ludzkiego poznania”.
Wydaje się, że najlepszym sposobem wykazania, jak struktury językowe i procesy mentalne wchodzą ze sobą w interakcje, jest przywołanie
Langackerowskiej metafory, na fundamencie której opiera się gramatyka
kognitywna: gramatyka to postrzeganie. Na przykład poniższe zdania
analizowane przez Langackera (Concept, Image and Symbol. The Cognitive Basis
of Grammar, 1991, ss. 216-218) są ściśle powiązane ze sobą, chociaż różnią się
zarówno strukturami składniowymi, jak i semantycznymi.
1
2
3

Floyd broke the glass (with a hammer).
Floyd zbił szybę (młotkiem).
The hammer (easily) broke the glass.
dosł. Młotek (łatwo) zbił szybę.
The glass (easily) broke.
Szyba (łatwo) się zbiła.
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Zauważmy, iż podmiotem gramatycznym w zdaniu (1) jest Floyd, podmiotem w zdaniu (2) jest hammer ‘młotek’, natomiast w zdaniu (3) podmiotem
jest glass ‘szyba’ (a może ‘szkło’ lub ‘szklanka’). Ponieważ nie tylko składnia,
lecz także znaczenia tych zdań są różne, aby ująć związek między tymi zdaniami, musimy wyjść poza ich struktury składniowe i semantyczne. Musimy
wziąć pod uwagę to, co Langacker nazywa imagery (lub construal), czyli obrazowanie, tj. „naszą zdolność mentalną do strukturyzowania lub konstruowania sytuacji konwencjonalnych na wiele różnych sposobów” („A view of linguistic semantics,” 1988, s. 63, tłum. H.K.1). Według Langackera przytoczone tu
zdania odzwierciedlają trzy różne sposoby obrazowania, które odnoszą się
do tych części opisywanej sceny, na których skupia się nasza uwaga. A zatem
w zależności od części sceny – lub posługując się terminologią Langackerowską, od profilowanej części tzw. łańcucha energetycznego symbolizującego
zdarzenie – różni uczestnicy opisywanej przez powyższe zdania sceny będą
wyróżnieni i kodowani jako podmiot, odpowiednio: Floyd, młotek i szyba.
Innym niezwykle ważnym pojęciem wprowadzonym przez Ronalda
Langackera do badań językoznawczych, którym także posługują się literaturoznawcy w analizie literackiej dzieła, jest pojęcie subiektyfikacji – kognitywnego procesu, który obok konceptualnej metafory i metonimii oraz
tzw. integracji konceptualnej, jest podstawowym procesem obrazowania
rzeczywistości. „Dana rzecz – powiada Langacker („Extreme subjectification. English tense and modals”, 2003, ss. 3-4; przekład H.K.) – jest konstruowana obiektywnie, o ile pojawia się ‘na scenie’ jako wyraźny obiekt konceptualizacji. Jest ona natomiast konstruowana subiektywnie jeśli występuje
implicite jako konceptualizator lub jako aktywność konceptualizatora”. Jeśli
zatem widzę ptaka w całej wyrazistości – kontynuuje Langacker – „konstruuję go mentalnie w dużej mierze obiektywnie, optymalnie z percepcyjnego
punktu widzenia. Moje oczy są w tym momencie konstruowane subiektywnie, ponieważ stanowią część mojego aparatu percepcyjnego, są siedliskiem
percepcji, lecz same nie są postrzegane. Jeśli jednak przyglądam się moim
oczom w lustrze, wtedy pełnią one podwójną rolę – zarówno jako podmiot,
jak i obiekt postrzegania”.
Poczyniony przez Langackera podział na mentalne subiektywne
i obiektywne konstruowanie sceny ma ogromne znaczenie dla opisu wielu
językowych zjawisk. Pojawia się on w opisach tak odmiennych zjawisk, jak
znaczenie czasu przyszłego związanego z czasownikiem go w angielskim
i językach romańskich (por. I am going to read; fr. Je vais lire; hiszp. Voy a leer
‘będę czytać’), w opisie rozwoju angielskich czasowników modalnych, rozwoju czasu Present Perfect w angielskim z form posesywnych, par aspektowych w języku angielskim i językach słowiańskich itd.
1 Artykuł ukazał się w języku polskim pt. „Semantyka językoznawcza”, w innym przekładzie,
w 16. numerze Etnolingwistyki (2004).
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Niezwykle istotna dla studiów lingwistycznych, jak i filozofii i psychologii poznawczej, jest także Langackerowska koncepcja tzw. poznania oderwanego (disengaged cognition). Jak zauważa autor (Gramatyka kognitywna.
Wprowadzenie, 2009, s. 666) „wchodzimy […] w interakcje ze światem za pośrednictwem pamięci, antycypacji, przewidywań, uogólnień i kontemplacji
alternatywnych możliwości. Zjawiska te, które odwołują się do wielu odmian
i poziomów konstrukcji mentalnej, wykraczają poza bezpośrednie doświadczenie cielesne. Ale i one są w nim zakorzenione”.
Owo „wykroczenie zjawisk poza bezpośrednie doświadczenie cielesne”
powstaje w rezultacie oddzielenia się poznania od bezpośredniego doświadczenia fizycznego. Jest to wynik procesu mentalnego, w trakcie którego, jak
czytamy (s. 714) „akt zaangażowanego poznania (engaged cognition), kiedy
osoba wchodzi w bezpośrednią interakcję z czymś w świecie na poziomie
fizycznym”, ustępuje miejsca tzw. poznaniu oderwanemu (disengaged cognition), w procesie którego „niektóre aspekty przetwarzania zachodzące w mózgu zaczynają pojawiać się autonomicznie, przy nieobecności jakiejkolwiek
bieżącej interakcji ze światem”.
Pojęcie poznania oderwanego, w powiązaniu z Langackerowską koncepcją tzw. radykalnej subiektyfikacji (extreme subjectification) oraz tworzeniem się tzw. dokumentu wirtualnego (virtual document) bazującego na
pojęciach płaszczyzny rzeczywistej i płaszczyzny wirtualnej (actual plane
i virtual plane) jest idealnym narzędziem metodologicznym do ustanowienia typologii języków bazującej na podziale na tzw. języki interaktywne (z
rzeczywistością) i języki nieinteraktywne (z rzeczywistością). Do języków
interaktywnych (interaction-mode languages) zalicza się niektóre języki azjatyckie, w tym język japoński, do nieinteraktywnych (displaced mode languages)
– języki indoeuropejskie. Struktura gramatyczna tych ostatnich, złożone
procesy derywacyjne i bogata f leksja, szczególnie w językach słowiańskich,
tworząca m.in. podstawę dokumentu wirtualnego, „odrywają” zdarzenia
mowne w tych językach od „tu i teraz” w stopniu zdecydowanie większym
niż np. w języku japońskim.
Trudno wreszcie nie wspomnieć o jeszcze innym niezwykle ważnym
pojęciu wprowadzonym do współczesnego językoznawstwa przez profesora
Langackera, mianowicie o bieżącej przestrzeni dyskursu, w skrócie BPD (Current Discourse Space). BPD definiuje Ronald Langacker jako „wspólną podstawę
interpretacji [dla mówiącego i słuchającego], gdzie każdy z interlokutorów
angażuje się w ocenę tego, co partner wie, zamierza i do czego w danym
momencie dąży” (Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, s. 621). Bieżąca przestrzeń dyskursu, w powiązaniu z Langackerowskim pojęciem rozumienia
innych umysłów (apprehension of other minds) (por. „Constructing the meaning of personal pronouns”, 2007), zbieżnym z pojęciem czytania w umyśle
(mind reading), używanym przez teoretyków umysłu, stała się niezwykle waż-

Wywiad

nym narzędziem metodologicznym w badaniach nad intersubiektywnością
w negocjowaniu przez mówiącego i adresata znaczeń w dyskursie. Proces
intersubiektywizacji, który zachodzi w bieżącej przestrzeni dyskursu jest
ostatnio wykorzystywany w badaniach poetyki kognitywnej nad negocjacją znaczeń w tekście literackim między tekstem/autorem i czytelnikiem.
Właściwie trudno wyobrazić sobie dzisiaj poważną rozprawę naukową
pisaną w duchu językoznawstwa kognitywnego, która nie odwoływałaby się
w takiej lub innej formie do Langackerowskich pojęć takich jak obrazowanie, profilowanie, subiektyfikacja, bieżąca przestrzeń dyskursu, poznanie
oderwane, płaszczyzna rzeczywista i płaszczyzna wirtualna. Inspiracje
z wielowymiarowej działalności naukowej profesora Langackera czerpią
nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, lecz także teoretycy przekładu,
filozofowie i psychologowie kognitywni.
Jest praktycznie niemożliwe w tak krótkiej wypowiedzi oddać sprawiedliwość ogromu osiągnięć naukowych profesora Ronalda Langackera,
jego wpływu na współczesne językoznawstwo i dziedziny pokrewne. Nie
mam wątpliwości, że należy on do grona tych uczonych, których Michel
Foucault określił mianem „fundatorów dyskursywności” (por. „Kim jest
autor”). Fundatorzy dyskursu, powiada Foucault („Powiedziane, napisane.
Szaleństwo i literatura”, 1999), „nie tylko umożliwi[ają] pewną ilość analogii,
ale też (przede wszystkim) pewną ilość różnic. Otw[ierają] przestrzeń, która
choć przynależy do ich wypowiedzi, to także je przekracza”. Otóż Profesor
Ronald Langacker swoimi dokonaniami „otworzył przestrzeń, która te dokonania przekracza”. Stworzył naukowy dyskurs, w ramach którego można
formułować na nowo interesujące z naukowego punktu widzenia pytania
dotyczące związku języka i poznania, języka i rzeczywistości, pytania związane z filozofią języka i teorią przekładu, czy też pytania dotyczące strategii
porozumiewania się i strategii negocjacji znaczeń między tekstem/autorom
i czytelnikiem. Waga i istota tych pytań już została doceniona przez Uniwersytet Łódzki i Université de Montaigne-Bordeaux 3. Została także doceniona,
o czym już wspomniałem, przez nasz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
który nadał profesorowi Langackerowi tytuł doktora honoris causa.
LaMiCuS: Jakie miejsce w drodze naukowej Pana Profesora zajmuje
dydaktyka?
HK: Bardzo ważne. Mój mentor, profesor Edmund Gussmann, mawiał,
i w całości podzielam jego zdanie, że nie można oddzielić dydaktyki od postępu nauki. To właśnie dydaktyka, praca ze studentami, wymaga maksimum wysiłku ze strony prowadzącego, zmusza do maksymalnie klarownego formułowania myśli. Wprawdzie w ocenach studentów ocena moich
wykładów jest niezmiennie taka sama: „bardzo mądre, ale nic z tego nie
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rozumiem”, to jednak robiłem, co mogłem, aby przedstawić problematykę
w sposób możliwie przystępny. Natomiast chciałbym podkreślić, iż bardzo
cenię i zawsze ceniłem sobie współpracę z moimi doktorantami w ramach
sprawowania opieki merytorycznej nad nimi. Bardzo wiele nauczyłem się
prowadząc doktoraty.
LaMiCuS: Przed jakimi wyzwaniami stoi współczesne językoznawstwo?
HK: Moim zdaniem przed trzema. Po pierwsze, stoi przed próbą powiązania
poznania fenomenologicznego (konceptualizacji) z poznaniem wywodzącym
się z badań nad zachowaniami mózgowymi, czyli wypracowaniem tego, co
Tomasz Krzeszowski nazywa teorią interfejsową – teoria taka pozwoliłaby
skonfrontować pewne elementy fenomenologicznego aspektu poznania
z aspektem biologicznym i wzajemnie je „tłumaczyć”: z ujęcia fenomenologicznego na biologiczne i odwrotnie. Po drugie, stoi ono przed próbą powiązania społeczno-kulturowego usytuowania języka (sociocultural situatedness)
z badaniami nad umysłem (por. książka pod redakcją Roslyn Frank, René
Dirvena, Toma Ziemke i Enrique Bernárdeza Body, Language, and Mind: Sociocultural Situatedness, Mouton de Gruyter 2008). Stoi także przed próbą powiązania analizy językowej z literaturoznawczą na bazie szeroko pojętej teorii
kognitywistycznej. Takie możliwości zdaje się oferować poetyka kognitywna
w ścisłym powiązaniu z metodą fenomenologiczną Edmunda Husserla
i Romana Ingardena. Przyszłość przed językoznawstwem kognitywnym to
osiągnięcie, przynajmniej częściowe, wymienionych tu postulatów.
LaMiCuS: Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za rozmowę!
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Te pytania to oceany,
a ja jestem na nich
łódeczką dziecka
wydłubaną z kory
Z Profesorem Aleksandrem Szwedkiem
rozmawia Anna Jelec
AJ: Jak to się stało, że Pan Profesor został językoznawcą? Czy była to świadoma decyzja, czy raczej splot sprzyjających okoliczności?
AS: W sumie chyba była to świadoma decyzja, wynikająca z preferencji do
myślenia ścisłego. Nie lubiłem nigdy bajeczek typu: Co autor miał na myśli.
Przecież akurat autor mógł być w trakcie delirium i nie myśleć o niczym –
a tu potem setki ludzi zastanawiają się nad interpretacją!
W szkole lubiłem się uczyć języków. W 11. klasie poza angielskim, biegle
mówiłem po niemiecku. Za radą wujka chciałem iść na handel zagraniczny,
ale oblałem rosyjski, ponieważ zwykle graliśmy na rosyjskim w szachy
z kolegą w ostatniej ławce. I tak Tato, najwspanialszy, jakiego można sobie
wymarzyć, namówił mnie na anglistykę. Wybrałem Łódź i dostałem się bez
problemu.
Na I roku mieliśmy wykłady z językoznawstwa ogólnego z sinologiem
z Warszawy, prof. Januszem Chmielewskim. Bardzo mnie to zainteresowało.
Potem była historia języka z prof. Fisiakiem, u którego napisałem magisterkę
Scandinavian Loanwords in Cursor Mundi i doktorat The Verb System in Beaumont
and Fletcher’s Works na podstawie mało znanej teorii Trubeckiego o nacechowanych i nienacechowanych kategoriach gramatycznych (marked-unmarked
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distinctions in language). Literatura mnie nie pociągała, chociaż z ambicji
przeczytałem na studiach „Pamelę” i całego Szekspira. Po lekturze Szekspira
miałem potężny bałagan w głowie; kumoszki z Windsoru mieszały mi się
z Hamletem, a Otello z Ryszardem Lwie Serce.
W szkole jednak nienawidziłem historii, lubiłem za to język polski. Pamiętam jedną lekcję polskiego. Było szare jesienne popołudnie. Pod koniec
lekcji polonistka, cudowna przedwojenna nauczycielka dr Obiezierska, poprosiła mnie, żebym powiedział jakiś wiersz (ze względu na niezły głos recytowałem także na różnych akademiach ku czci...). Byłem wtedy pod urokiem
Słowackiego, więc ze względu na porę dnia zarecytowałem wiersz: „Smutno
mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą…”. Cisza
była absolutna, a polonistka się popłakała. Zresztą Pani, Pani Aniu, pamięta
z wykładów, że zawsze angażowałem się w to, co mówię.
AJ: Pamiętam! Na drugim roku studiów uczęszczałam na wykłady ze wstępu
do językoznawstwa prowadzone przez Pana Profesora. Któregoś razu należało te zajęcia odrobić i Pan Profesor zapytał nas, cały rok drugi anglistyki,
czy możemy przyjść w piątek. W odpowiedzi powstała grupa na Facebooku
„Na zajęcia do profesora Szwedka przyjdę nawet w sobotę o ósmej rano” (i
faktycznie mnóstwo osób w ten piątek na zajęcia przyszło). Byliśmy tymi
zajęciami naprawdę oczarowani. Co jest zdaniem Pana Profesora ważne
w dydaktyce?
AS: Najpierw dygresja, bo wszystko ma jakiś swój początek.
Kilka lat temu zainteresowałem się genealogią mojego rodu ze strony
ojca (czyli – jak zawsze o nim mówię – Tatusia). Urodził się w licznej rodzinie, w zabitej dechami wsi wielkopolskiej, Zatomiu Nowym, między Sierakowem a Międzychodem. Wieś leżała nad Wartą, którą trzeba było pokonywać promem, żeby się tam dostać. Jeździliśmy tam z siostrą na wakacje
do Cioci – pasałem krowy z kuzynem, brałem udział w młóceniu zboża,
lubiłem chodzić po cudownie latem pachnącym lesie i kąpać się w pobliskich
jeziorach. Sielanka.
Do Bydgoszczy ściągnął Tatę stryjek Jan, którego wzięto tam do wojska
i już został. Oto ciekawostka rodzinna: wujek Jan ożenił się z Władysławą
z domu Romel. Był chorowity i w 1934 r. umarł na płuca. To była wielka miłość: ciocia z żalu poszła do klasztoru (wizytek w Warszawie) i tam umarła
w wieku 94 lat. Często ją tam odwiedzałem, a byłem jej najbliższą rodziną, bo
mój Tatuś zaraz potem ożenił się z siostrą Cioci Ady (Władysławy), czyli moją
Mamą, więc byłem w prostej linii siostrzeńcem Ady i bratankiem Jana jednocześnie. To oczywiście przypadek, ale mój Tatuś też miał na imię Władysław.
Wuj Jan zrobił przed wojną karierę – z chłopca wiejskiego doszedł do
stanowiska osobistego sekretarza Prezydenta miasta Bydgoszczy. Sam Pre-
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zydent zaszczycił Jego pogrzeb swoją obecnością. Po wojnie Tatuś organizował w Bydgoszczy szkolnictwo. Bardzo dosłownie, bo często fizycznie
nosił ławki. W końcu został Naczelnikiem Wydziału Szkolnego UM. Niestety,
w 1949 r. wylali Go ze stanowiska, bo jako PPS-owiec odmówił wstąpienia do
PZPR (po połączeniu PPR-u z PPS-em). No, bieda była okrutna. Pamiętam
jakiś obiad, kiedy się jadło tylko gotowane kartof le z solą. Potem udało Mu
się znaleźć jakąś pracę w małej prywatnej firmie budowlanej (był ekonomistą), bo przecież jako Naczelnik Wydziału Szkolnego miał trochę znajomości.
W końcu został dyrektorem ekonomicznym Miejskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego. Tuż po przejściu na emeryturę umarł w wieku 66 lat na raka
płuc – dużo palił. Strasznie to przeżyłem (byłem już wtedy w Łodzi po studiach). Tatuś był cudownym człowiekiem. Moi nauczyciele często go wspominali jako wspaniałego Naczelnika. Był ciepły, życzliwy, pogodny, pracowity i skromny. Ponieważ chciałem być taki jak On, postanowiłem sobie, że
moimi naczelnymi zasadami będą uczciwość (w tym niezależność i praca)
i kompetencje. I takim starałem się być jako naukowiec i nauczyciel.
Zarówno w Bydgoszczy, jak i na UMK, wszyscy mówili do mnie Szef.
I jako ten Szef w 1975 też nosiłem ławki w Bydgoszczy, gdzie organizowałem jedyną wtedy na WSP w Polsce anglistykę. Wprowadziłem tam standardy uniwersyteckie z UŁ i szybko zaczęło się mówić, że to WSP jest przy
anglistyce, a nie odwrotnie. Stan wojenny przerwał ten epizod. Od 1985 r.
byłem w UMK i z moimi uczniami z UMK utrzymuję wspaniałe relacje do
dziś. Mój uczeń, prof. Przemek Żywiczyński, zajmuje się ewolucją języka
– jest super, a poza tym buddystą. Interesuje się gestową teorią powstania
języka. Tak mi się przypomniało, bo Pani zajmuje się gestami. Przemek jest
absolutnie cudownym i już wielkim naukowcem. Prof. Ariadna Strugielska
jest kognitywistką i metodyczką, chyba od jakiegoś czasu działa w Komisji
Akredytacyjnej.
Zawsze angażowałem się w zajęcia całym sercem. Nie odklepywałem
zajęć, starałem się studentów czegoś nauczyć, a nie tylko odmówić „paciorek”
wykładowy. Moje podejście bierze się trochę stąd, że bardzo lubię młodzież,
szczególnie ciekawą i trochę zadziorną. Uwielbiam pytania od studentów.
Dydaktykę po prostu trzeba lubić – ja lubię. Dla studentów i współpracowników zawsze miałem czas i traktowałem ich jak partnerów. To chyba jakoś
studenci doceniali.
A odpowiadając na Pani pytanie: w dydaktyce potrzebna jest kompetencja, konkretność (żadnego lania wody!) oraz poważny, uczciwy i sprawiedliwy stosunek do studentów.
Na koniec dzisiejszego kazania (jako że jest niedziela) jeszcze powrót do
genealogii. Byłem też ciekaw pochodzenia swojego nazwiska. W genealogii
dotarłem do 1800 r. Wcześniej ani archiwum poznańskie, ani diecezjalne nie
mogło nic ustalić. Odpowiedzieli mi tylko, że chłopi wcześniej nie mieli na-
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zwisk. Pomógł mi red. Martenka z Angory, którego o to zapytałem. Okazało
się, że pierwszy raz to nazwisko pojawia się w 1685 r. i pochodzi od Szwedów,
którzy, jak wiadomo, zalali nas potopem w latach 1655-1660. Podejrzewam
więc, że jakiś szwedzki żołnierz zakochał się w Polce, albo i ją zgwałcił, jak
to na wojnie, i urodził się mały Szwed, czyli Szwedek, zresztą nie jedyny
w Polsce, podczas tej krótkiej wojny, sprowokowanej zresztą przez Zygmunta
III Wazę, który rościł sobie prawo do korony szwedzkiej, choć oficjalna historia Polski mówi odwrotnie. Co nie wyklucza, że król szwedzki też miał
chrapkę na Polskę.
AJ: Czy jest jakaś książka lub artykuł, która zdaniem Pana Profesora jest
lekturą obowiązkową dla przyszłych badaczy języka? Pamiętam, że kiedy
uczęszczałam na wykład Pana Profesora na anglistyce UAM, taką książką
wydawały mi się Metafory w naszym życiu Lakoffa i Johnsona.
AS: Mimo popularności i wagi książki Lakoffa i Johnsona, uważam, że każdy
filolog powinien przeczytać Introduction to Text Linguistics de Beaugrande’a
i Dresslera. W jednym ze swoich artykułów („Text linguistics versus Cognitive Linguistics” 2003) porównałem ich poglądy ze szkołą kognitywną
i stwierdziłem, że się wiele nie różnią. Ich książka ma szerszy zakres i dotyczy dyskursu, który jest przecież podstawową funkcją języka. Książkę
właściwie napisał Dressler w 1972 r., w 1980, już we współautorstwie z de
Beaugrande’em, wyszło wydanie niemieckie jednocześnie z tłumaczeniem
na angielski de Beaugrande’a (Beaugrande urodził się w USA jako Jimmy
Shoemaker – czy jakoś tak – w rodzinie niemieckiej). Ja tę książkę przetłumaczyłem na polski w 1990; teraz staram się uzyskać pozwolenie na wydanie
II edycji mojego tłumaczenia przez UMK, jednak prawa autorskie do tekstu
miał Beaugrande, który zmarł kilka lat temu, nie pozostawiając spadkobierców. Teraz wykupiło je wydawnictwo Taylor i Francis. Tłumaczenie jest
gotowe, mam zgodę prof. Dresslera na zmianę tytułu na Wstęp do lingwistyki
dyskursu. Czekamy tylko na decyzję właścicieli praw autorskich (od kilku
miesięcy w ogóle nie odpowiadają, więc wycofałem książkę z wydawnictwa
UMK).
AJ: Jaka teoria językoznawcza zasługuje zdaniem Pana Profesora na więcej
uwagi? Czy jest jakieś zagadnienie, które obecnie Pana nurtuje?
AS: Ostatnio jest modna neurolingwistyka, choć ja nie wróżę ani nie życzę jej sukcesów. Życie byłoby po prostu niemożliwe, gdybyśmy na podstawie badań struktur neuronów mogli odczytywać myśli innych ludzi. Na
szczęście, na obecnym etapie (np. Dodge i Lakoff 2005) nie ma na to szans.
Z drugiej strony, uważam, że najpierw powinniśmy dokładnie zbadać rela-
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cję język – umysł. Poświęciłem temu dwa ostatnie artykuły. Ze względu na
wiek (skończyłem osiemdziesiątkę) nie mam żadnych konkretnych planów
badawczych. Nie ukrywam jednak, że relacja język – umysł nadal mnie interesuje. Mam nadzieję, że definiując pojęcie schematu wyobrażeniowego
i wiążąc go z sensoryczną percepcją, postawiłem kropkę nad i, gdyż nie udało
się tego zrobić nikomu wcześniej.
AJ: Skoro mowa o schematach wyobrażeniowych, czy mógłby Pan Profesor
podsumować krótko, czym są schematy wyobrażeniowe? Co mówią o relacji
pomiędzy myślą, mową a doświadczeniem? Jakie znaczenie ma dla językoznawstwa kognitywnego stworzenie ich praktycznej definicji?
AS: Jest dla mnie oczywiste, że język jest osadzony w umyśle, więc jest produktem umysłu. Żeby coś powiedzieć, musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. Wypowiadając lub słysząc słowo stół, wyobrażamy sobie jakiś jego
schemat (to można traktować jako prototyp albo ICM – Idealized Cognitive
Model): blat i cztery nogi. Jest to więc pewna struktura mentalna.
Moje pierwsze zetknięcie się ze schematami wyobrażeniowymi nastąpiło dzięki pracom Marka Johnsona, na seminarium magisterskim, które
prowadziłem na UMK w 1998. Natomiast na dobre zaczęło się w 2000 r.,
kiedy pisałem o dotyku i jego roli w metaforach. Potem były inne artykuły.
Zdałem sobie wtedy sprawę z unikalnego charakteru przedmiotu i kluczowej poznawczej roli dotyku jako jedynego zmysłu, którym doświadczamy
gęstości fizycznej, także już w okresie prenatalnym. Wówczas odrzuciłem
powszechną praktykę traktowania schematu obiektu jako jednego z wielu
równorzędnych schematów wyobrażeniowych. Zainteresowany tematem,
czytałem Beaugrande’a i Dresslera, Langackera, Kotarbińskiego. I tu trafiłem
na rozróżnienie: termin pojęcie (Beaugrande i Dressler) lub thing (Langacker)
mówi o czymś konceptualnie niezależnym, natomiast inne pojęcia (Langackerowskie: relations) są konceptualnie zależne. Zacząłem się zastanawiać, na
czym ta niezależność polega. Tu w moich rozważaniach wielką rolę odegrał
reizm Kotarbińskiego, który pisze: Whatever is, is a thing.
Weźmy jednak Langackerowskie things i relations (relations jest też używane przez Beaugrande’a i Dresslera w opozycji do concepts). Jeżeli schematów relacyjnych, a raczej ich eksponentów, nie można dotknąć, możemy je
uznać za abstrakcyjne, to znaczy niefizyczne i niedoświadczalne. Na przykład ‘kopnięcie’ – kick. Kopnięcia nie można dotknąć ani zobaczyć; nie widzimy kopnięcia – widzimy tylko nogę i piłkę. Możemy opisać, że kopnięcie
składa się z piłki i nogi oraz relacji między nimi wyrażającej się w tym, że
oba te przedmioty zbliżają się do siebie do momentu styku: całą tę sytuację
nazywamy kopnięciem. Dla mnie oczywiste jest, że relacje wymagają elementów, między którymi zachodzą. Mogą to być przedmioty fizyczne, ale
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cały ten proces może dotyczyć także bytów abstrakcyjnych poprzez proces
metaforyzacji (ściślej określam to jako obiektyfikację, np. kiedy mówimy:
Przyszła mi do głowy myśl, to myśl jest przedmiotem ożywionym).
Problem w tym, że językoznawcy orzekli, że schematów wyobrażeniowych nie można zdefiniować – najwyżej można sporządzić ich listę (np.
Clausner i Croft 1999). Wydało mi się to absurdalne. Jak można ułożyć listę
czegoś, jeżeli to coś nie zostało zdefiniowane? Uznałem, że trzeba taką definicję stworzyć. I tak, w 2019 r. zaproponowałem definicję schematu wyobrażeniowego jako „struktury mentalnej z przynajmniej jednym schematem
wyobrażeniowym przedmiotu, który jest jednostką pojęciowo niezależną
[w przeciwieństwie do pojęciowo zależnych relacyjnych schematów wyobrażeniowych], reprezentującą przedmiot fizyczny, i którego fundamentalną
właściwością jest gęstość doświadczalna dotykiem” (Szwedek 2019: 27). Jest
to, moim zdaniem, daleko idące uściślenie dość ogólnego opisu schematów
przez Johnsona jako „wzorców pojawiających się jako znaczące struktury
dla nas głównie na poziomie ruchów naszego ciała w przestrzeni, naszych
manipulacji przedmiotami, i naszymi percepcyjnymi interakcjami” (Johnson 1987: 29; tłum. A.S.). Te wzorce stanowią rusztowania, na których buduje się struktury językowe (choć język to teoretyczna klatka, z której nie
można wyjść).
Zgodnie z warunkami Grady’ego, moja definicja nie jest zbyt szeroka;
wyklucza byty abstrakcyjne (opisywane jako przez Lakoffa i Turnera jako
nonimagistic). Jednocześnie osadziłem ją w fizycznej rzeczywistości poprzez
dotyk, łącząc tym samym umysł i percepcję. Z drugiej strony, moja definicja
obejmuje wszystkie schematy, w których elementem koniecznym jest przedmiot, a więc schematy konkretne. Sama definicja odnosi się tylko ogólnie
do przedmiotu jako koniecznego elementu schematu, nie wskazuje jednak
żadnego konkretnego przedmiotu, który ma pełnić tę rolę. Przedmiot definiowany jest przez najistotniejszą cechę przedmiotów fizycznych: gęstość.
Praktycznym rezultatem mojej definicji jest rozróżnienie schematu
ogólnego, jako takiego, od schematów konkretnych. Wreszcie lingwiści będą
mogli sobie takie listy schematów ogólnych robić i w efekcie w końcu je policzyć. Podobnie jak Langacker i Johnson, do ostatecznej liczby schematów
mam stosunek całkiem obojętny – to tylko zabawa w liczby, z której nic nie
wynika.
W 2020 roku ukazał się jeszcze mój artykuł o złożonych schematach
wyobrażeniowych (complex image schema) oraz oddałem do recenzji artykuł na temat ról tematycznych w schematach wyobrażeniowych, w którym
wykazuję, że role tematyczne, takie jak temat, agens, patiens, narzędzie
itd. (Theme, Agent, Patient, Instrument), znane z analizy językowej (Gruber,
Fillmore, Jackendoff i in.) mają swoje źródło już w schematach wyobrażeniowych i stanowią stabilne rusztowanie dla struktur syntaktycznych. I wię-
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cej planów nie mam. Oczywiście, mógłbym stworzyć dziesiątki artykułów
o poszczególnych schematach, ale (1) już mi się nie chce; (2) zawsze mnie
denerwowały takie wariacje na temat, te wszystkie wariacje na temat love
is a journey, education is a journey, career is a journey, cooking is a journey...
Wystarczyłoby napisać jeden artykuł na temat process/action is a journey
i darować sobie resztę, ale rozumiem, że ludzie muszą o czymś pisać, a szczególnie teraz zbierać punkty.
Od 2013 r. nie należę już do żadnego krajowego i zagranicznego towarzystwa i wypisałem się z większości rad redakcyjnych. Właściwie na
różnych zjazdach i konferencjach pojawiałem się bardzo rzadko i w kraju,
i za granicą, bo właśnie denerwowały mnie referaty, o których napisałem
powyżej. Ponieważ kiedyś brałem czynniejszy udział w tym życiu organizacyjnym, to pamiętam, że te wszystkie towarzystwa to trochę towarzystwa
własnej adoracji i są forum raczej dla młodzieży i do zbierania punktów. Restrykcyjne ramy czasowe tych masówek uniemożliwiają jakiekolwiek szersze
dyskusje i bliższe kontakty.
Jeżeli miała Pani czas i chęć przeczytania mojego nienaukowego życiorysu, zorientowała się Pani, że zawsze chodziłem własnymi drogami,
o żadne funkcje się nie ubiegałem. Kilka miesięcy rektorowania na Akademii
Bydgoskiej to coś, do czego zostałem „brutalnie” zmuszony przez studentów
NZS-u. Po pierwszej turze z jedynym kandydatem, który był przekonany,
że jako jedyny jest pewniakiem, a przegrał i … zasłabł na sali, studenci naszli mnie w domu i powiedzieli, że jeżeli nie będę kandydował, to zablokują
wszystkie inne kandydatury. Na szczęście, moje panowanie przerwał minister na początku stanu wojennego. Na UMK chcieli mnie wystawić do wyborów na rektora, ale tym razem się zaparłem i odmówiłem. Wystarczyła mi
zawsze anglistyka, dydaktyka i pisanie – powolne i nie obfite, ale – jak sądzę –
z sensem. Jeszcze do dziś jestem zadowolony z artykułów, które pisałem na
początku lat 70 o szyku wyrazów w zdaniu i miejscu akcentu zdaniowego
w języku polskim jako odpowiedników angielskich przedimków. Jeszcze
nie tak dawno znana profesor polonistka bardzo mi dziękowała, że otworzyłem polonistom oczy na te problemy w języku polskim. Nawet niedawno,
w 2017 r., wróciłem do tych propozycji analizując miejsce akcentu zdaniowego (w nieemfatycznej interpretacji) w językach o różnej składni – angielskim, niemieckim i polskim. Okazało się, że akcent zdaniowy w tych
językach pada niezmiennie na rzeczowniku kontekstowo nowym. Jeżeli
takiego nie ma, to dopiero na innym elemencie pod koniec zdania. Wynika
z tego, że informacyjna wartość rzeczownika (kontekstowo nowy-znany)
determinuje miejsce akcentu.
AJ: Rozpoczynał Pan Profesor swoją karierę językoznawczą w nurcie gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej, częściowo odnoszącej się do ge-
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neratywizmu. Jakie zalety mają podejścia strukturalistyczne, generatywne
i kognitywne w badaniach kontrastywnych? Które z metod badawczych
i implikacji teoretycznych uważa Pan Profesor za wciąż użyteczne i aktualne?
AS: Te pytania to oceany, a ja jestem na nich łódeczką dziecka wydłubaną
z kory!
Powiedziałbym, że zaczynałem w funkcjonalnym nurcie strukturalizmu, tzn. w Szkole Praskiej. Nie interesowały mnie nigdy reguły, formalne
struktury, a raczej funkcje. Jeżeli jako cel badań kontrastywnych stawia
się znalezienie uniwersaliów, to każda z tych teorii może coś wnieść. Język
jest niesłychanie skomplikowaną maszynerią i z tego względu każdy z tych
nurtów można odnieść do innego poziomu języka. Na przykład strukturalizm jest bardziej użyteczny w fonologii; generatywizm został wypaczony
w formie minimalizmu i stosowany na poziomie struktury zdania, co jest
całkowicie pozbawione sensu: taka sztuka dla sztuki, wymyślanie reguł dla
reguł. Natomiast podobał mi się, w różnych jego okresach, nurt semantyki
interpretacyjnej Jackendoffa (1972), gdyż nosił w sobie elementy funkcjonalizmu (np. jego role tematyczne: zresztą była to kontynuacja Grubera 1965
i Fillmora 1968; potem w postaci ról theta (θ-roles) zastosował ją Chomsky,
chyba w 1981, Government and Binding). O swojej pracy o rolach tematycznych w schematach wyobrażeniowych wspomniałem już wcześniej.
Wydaje mi się, że kognitywistyka, poza teorią metafory, największy
wkład wniosła w postaci teorii ucieleśnienia, czyli połączenia doświadczeń
sensorycznych ze strukturami mentalnymi. Natomiast w odniesieniu do
badań kontrastywnych, jak wykazał to prof. Krzeszowski (2016), ekwiwalencja może istnieć tylko na poziomie najprostszych struktur. Tylko że jeżeli
funkcją języka jest komunikacja, to właściwie jest to nieistotny margines.
Nie mogę się wypowiadać o modnym, chociaż nienowym nurcie gramatyki konstrukcji. Jego naczelna zasada, że język to forma + funkcja wydaje
mi się boleśnie trywialna, tak jak to, że wszystko jest konstrukcją (to już jest
w podstawowej definicji języka jako systemu systemów).
Neurolingwistyka, w moim przekonaniu, jest odległą przyszłością
(Dodge i Lakof f 2005) albo ma ograniczone perspektywy. Uważam, że
w tej chwili ważne jest badanie struktur mentalnych. Ma to oczywiście
swoje ograniczenia, bo tkwimy w więzieniu językowym (prisonhouse of language; jest to późniejsza, bardzo wzmocniona parafraza słów Nietzschego
o „ograniczeniach językowych”, poza który wyjść nie możemy, więc tworzy
się błędne koło. I tak zostaniemy na etapie bardziej lub mniej przekonujących
spekulacji. Jak sądzę, przed nami kierunek na wzorce globalne (Beaugrande
i Dressler; może Schanka i Abelsona: frames, schemas, plans and scripts).

213

214

LaMiCuS 2020 no. 4(4)

AJ: Jakiej natury, zdaniem Pana Profesora, są reprezentacje umysłowe? Jak
można je zbadać?
AS: Jeśli ma Pani na myśli schematy wyobrażeniowe w sensie globalnym
(wzorce globalne), to można o nich tylko mniej lub bardziej przekonująco
spekulować. Są one bardzo zróżnicowane, od np. wzorców globalnych leksykalno-predykatywnych (jak w moich pracach) do schematów sytuacyjnych (np. wizyta w restauracji) itp. Jako struktury mentalne można je badać
jedynie przez ich reprezentację werbalną. I tak tkwimy w tym więzieniu
mentalno-językowym. Innej możliwości nie widzę.
AJ: Czy problem falsyfikowalności hipotez jest obecnie w językoznawstwie
istotny?
AS: Oczywiście, jak w każdej nauce, ale kto się teraz tym przejmuje? Chyba
nieliczni w poważnych badaniach teoretycznych, bo w opisowych się tego
nie da zastosować. A na poważnie. Jak sądzę, falsyfikowalność zależy od
poziomu języka. Pewno łatwo to kryterium zastosować w konkretnych strukturach, a chyba niemożliwe (poza jakimiś logicznymi błędami w wywodzie)
w teoriach dotyczących zjawisk mentalnych. Nie wiem, czy łatwo byłoby
sfalsyfikować moją hipotezę obiektyfikacji. Taka myśl nie powstała w mojej
głowie.
Na koniec pewna dygresja. Jak bardzo mocno podkreśla prof. Krzeszowski (za Leechem 1974), wiele nieporozumień bierze się z różnorodnej
terminologii w odniesieniu do tego samego lub podobnego zjawiska. Dążymy,
nawet pod pewnym przymusem (te punkty!) do napisania czegoś nowego
bez dbałości o precyzyjną definicję terminów, nie zawsze zastanawiając się,
czy rzeczywiście nowa jest informacja, czy tylko terminologia. To napisał
Leech (1974: ix-x): „każda nowa książka jest jej autora unikalną próbą rzucenia nowego światła na dany temat, co zawsze grozi powrotem do pierwotnych ciemności; a taka jest różnorodność podejść, że można przeczytać
dwie książki na temat semantyki i znaleźć niewiele wspólnego między nimi”.
Zdarzają się też straszliwe plagiaty, co pokazałem w 2017 najdobitniej na
przykładzie definicji focus Schwarzschilda (1999), żywcem ściągniętej z Hallidaya (1967) bez najmniejszego odnośnika. Ignorancja historii językoznawstwa jest zastraszająca. Może nie jest to zaskakujące przy obecnym zalewie
prac, bo kto jest w stanie to wszystko przeczytać?!
AJ: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Wywiad

Bibliografia
Chomsky, Noam 1981: Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
Clausner, Timothy C., William Croft 1999: Domains and image schemas. Cognitive Linguistics 10.1, 1-31.
De Beaugrande, Robert, Wolfgang U. Dressler 1981: Introduction to Text Linguistics. London, New York: Longman.
Dodge, Ellen, George Lakoff 2005: Image schemas: From linguistic analysis
to neural grounding. W: Beate Hampe (red.) 2005: From Perception to
Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics [Cognitive Linguistics
Research, tom 29]. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 57-91.
Fillmore, Charles 1977: The case for case reopened. W: Peter Cole, Jerrold M.
Sadock (red.) 1977: Syntax and Semantics, Volume 8: Grammatical Relations.
New York, London: Academic Press, 59-81.
Grady, Joseph E. 2005: Image schemas and perception: Refining a definition.
W: Beate Hampe (red.) 2005: From Perception to Meaning: Image Schemas
in Cognitive Linguistics [Cognitive Linguistics Research, tom 29]. Berlin,
New York: Mouton de Gruyter, 35-55.
Gruber, Jeffrey S. 1965: Studies in Lexical Relations. Rozprawa doktorska, Massachusetts Institute of Technology.
Halliday, Michael A. K. 1967: Notes on transitivity and theme in English: Part
2. Journal of Linguistics 3.2, 199-244.
Jackendoff, Ray 1972: Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge, MA: MIT Press.
Johnson, Mark 1987: The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. London, Chicago: The University of Chicago Press.
Kotarbiński, Tadeusz 1990 /1929/: Elementy teorii poznania, logiki formalnej
i metodologii nauk [Elements of the theory of knowledge, formal logic
and methodology of the sciences]. Wrocław: Zakład Narodowy im.
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Starting from the premise that language represents the primary mode for expressing thought, the book Cognitive Discourse Analysis: An Introduction builds
on a long tradition for connecting insights into cognitive science with those
of linguistics to understand the connection between speakers’ concepts and
language use. Cognitive Linguistics is one of the research fields to represent
this connection. It revolutionised the study into linguistics in the 1970s and
1980s, breaking with formal linguistics in the Chomskyan tradition, whose
main focus was on syntax as the structural principle of language. Cognitive
Linguistics was spearheaded by inf luential linguists such as Charles Fillmore,
George Lakoff, Ronald Langacker and Leonard Talmy, who understood that
meaning is not peripheral to the study of language but is a central feature that
must be studied in its own right. Hence, the mapping between meaning and
form, that is, between meaning and semantic structures, was considered a
prime object of study (ICLC 2020). Forty years on, this interdisciplinary approach (or “movement”, as it is called by Evans and Green 2006) has become
widely accepted as one of the most important contributions to linguistic
research in recent decades.
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2020-008
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However, the praise does not come without thorns. A recurrent critique
has been the relative lack of contextualisation by first-generation cognitivists, and so, in recent decades, a growing number of second-generation
cognitive linguists have introduced “social aspects of language as theoretical
explanatory factors” into the study of discourse, language and meaning.
This development has been coined “The ‘new’ social turn” and recognises
the importance of contextual factors such as the linguistic and communicative situation, historical context, socio-cultural aspects, etc. to the study
of meaning and language use (Romano and Porto 2016: 3).
This is a development that the author of the book, Thora Tenbrink, is
well aware of. The monograph is centred around the study of language and
thought in communicative situations, understood either as naturally occurring or controlled situations, with the aim of finding out more about
how humans think. Specifically, the author’s interest comes from research
in cognitive science, in the monograph represented by a focus on mental
representations (thinking about scenes and events) and complex cognitive
processes (dealing with, for instance, problem solving and decision making), and how these can be systematically analysed in the language used by
speakers. Drawing on her own extensive research in the field as well as that
of prominent scholars, she convincingly presents and discusses the contributions of systematic cognitive discourse studies to cognitive science research,
which is typically concerned with the content of participants’ utterances.
In Chapter One (“Background and Scope”), Tenbrink lays the foundation
for the following chapters. She does so by explaining the relation between
language and thought, warning us against thinking that a straightforward
connection exists between the two, although language remains the most
important way for us to express our thoughts. In the chapter, she introduces
three aspects of the language-thought relation that are relevant to Cognitive
Discourse Analysis (CODA), that is, a brief overview of research in the field,
ways in which CODA can be applied, and the limitations of linguistic data
analysis in relation to thought. In accounting for the study of language and
thought, Tenbrink takes her starting point in the understanding that human
thought is linked to its environment. This means evoking the concept of embodiment which makes up a core element of the cognitive linguistics paradigm. From this, she discusses how language, even when providing skeletal
information, may contribute to the formation of full mental models because
we add the missing parts on the basis of our physical and social experience
with the world. However, she also continues to argue that language has its
limitations and is just one of more input modes, which may evoke different
thoughts. Thus, language and thought are not the same, although the mutual
inf luence is strong, as also suggested by the much-debated Sapir-Whorf
hypothesis (Whorf 1941) as well as by the early, and seminal, contributions by
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Lakoff and Johnson (1980) to the study of metaphor and thought. Tenbrink’s
presentation of this part of the chapter is exemplary, as she illustrates the
interrelation between language and thought by providing everyday examples
we can all relate to and fill out on the basis of experience. This, incidentally, is
a consistent feature of the book. In the remainder of Chapter One, Tenbrink
presents the areas of application for CODA as well as its reliability, generalisability and limits. The former part deals with the linguistic choices we
make when talking about our thoughts in particular situations and presents
the various features such as syntax, lexical categories, reference types and
modality, that this may involve. This is also where Tenbrink introduces the
areas of particular interest to CODA, namely, mental representations (how
we think about a scene or an event) and complex cognitive processes (dealing
with e.g. problem solving or decision making), and how their linguistic realisation may be analysed systematically. According to Tenbrink, the focus on
linguistic features is the strong point of CODA, representing a step forward
from the recognised method of, for instance, verbal protocol analysis, as proposed by Ericsson and Simon (1993), which has been widely used in cognitive
psychology to deal with thought processes connected to problem solving and
decision making. Rounding off the chapter, Tenbrink looks into the insights
CODA can provide and whether they can be trusted and even generalised.
In Chapter Two (“Language as a Representation of Thought”), Tenbrink
moves into more in-depth studies of the research and methodologies associated with CODA, distinguishing between language as a system and language
in use. In this chapter, her focus is on approaches that deal with language
in use, illustrated by research on spatial language and cognition. She opens
her discussion on spatial language by arguing for the importance of space to
our thinking and its expression in language in concrete and abstract terms.
Using the example of route descriptions, she points out that, as members of
the same culture, we share thought processes and produce descriptions on
the basis of systematic features, but there are also a number of challenges
to this coherence that have to do with the situation in which a description
takes place. To address these issues, Tenbrink suggests bringing in CODA,
which presents a coherent methodology for analysing discourse to access
cognition or, in other words, for analysing how language represents thought.
This allows her to move into two neighbouring and well-established traditions, namely, psycholinguistics and cognitive psychology, which both have
affinities with CODA, but also differ from it. In the following pages, Tenbrink traces the historic development of these two traditions, explaining in
great detail their core attributes and methodologies and using numerous
examples from studies to support her arguments. On the basis of this, she
concludes that between psycholinguistics and CODA, the differences are
subtle, pertaining to the primary object of study (linguistic items in the mind
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or linguistic choices per se), whereas in relation to cognitive psychology and
its associated method of verbal protocol analysis, CODA may add a layer
of linguistic insight to the categorisation of content, which is a much-used
approach in this tradition.
As implied by the title, Chapter Three (“Resources”) deals with the approaches and disciplines CODA can draw upon to carry out analyses. CODA
is in itself “theory neutral”, according to Tenbrink. In the chapter, she introduces three approaches that are typically associated with doing cognitive
discourse analysis: Cognitive Linguistics, Discourse Analysis, and Functional Grammar. As with the previous two chapters, she presents the three
approaches in an accessible way, using examples from research to illustrate
the main concepts and orientations. For Cognitive Linguistics, which focuses
on meaning in accounting for the structures of natural language, this means
drawing on the work of, among others, Evans (2009), Wittgenstein (1953),
Talmy (2000), Langacker (1986, 2000) and Lakoff and Johnson (1980), and tying together notions such as encyclopaedic knowledge, family resemblance,
prototypes and basic-level categories, schemas, trajectory and landmark.
In dealing with Discourse Analysis, the chapter looks more generally into
methods that are shared across approaches, introducing concepts such as
big “D” and small “d” discourse (Gee 2013), co- and context, as well as transcription conventions and their bearing on the reliability of the data. Thus,
Tenbrink recognises the relevance of the situational context in the interpretation of language. The final part of this chapter is dedicated to Functional
Grammar and draws primarily on Halliday and Matthiessen’s (2014) work.
This is concerned with the choices speakers make in relation to three levels
of grammar, i.e. the interpersonal level (where the relationship between the
speaker and hearer inf luences grammar), the ideational level (where the content is expressed through grammatical choices), and the textual level (where
information structure is addressed). The relevance of the approach to CODA
lies in its provision of a toolbox for interpreting instances of discourses that
relate to cognitive aspects.
In Chapter Four (“Identifying Cognitive Orientation”), Tenbrink focuses
on the kinds of conceptual aspects that can be studied using CODA. She
focuses specifically on attention and perspective, that is, what we orient to
and how. As in previous chapters, she starts by providing examples from our
everyday lives to create an intuitive understanding of the concepts at hand.
From here, she moves into a discussion of attention from a cognitive science
perspective and a linguistic perspective, first presenting various ways in
which attention works, and second, illustrating how linguistic structures,
e.g. grammatical choices, ref lect differences in how attention is allocated.
This is in turn supported by research into eye movements, child language
acquisition, and discourse structure, stressing the close connection between
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what we look at and representation in language. In the remainder of the
chapter, perspective is being discussed both in relation to space and to concepts. In doing so, Tenbrink elaborates on the many different spatial (time,
place and identity) and conceptual (deictics, objects and people) aspects that
may play a role for the language we use. These discussions are complemented
by elaborate examples of CODA applications, drawing on Tenbrink’s own
work in the field.
Chapter Five (“Identifying Cognitive Depth”) discusses the two most
important ways in which we can talk about the depth with which we orient
towards specific aspects in the world or in our minds, complementing the
insights on cognitive orientation in the previous chapter. The two are granularity, that is, the detail with which we think about things, and certainty, that
is, the limits to our understanding and knowledge about things. Again, Tenbrink goes to great lengths to illustrate how the two concepts are important
to understanding the relation between language, thought and context, and
how their associated concepts of scale and elaboration (in the case of granularity) and expertise (in the case of certainty) allow the speaker to express
different levels of detail as appropriate for the situation, to elaborate on this
as a way to clarify what is being said (and hence, communicate successfully),
and, finally, to speak confidently about his/her area of expertise. As in the
previous chapter, this is followed by examples of CODA applications from
Tenbrink’s vast catalogue of research.
In Chapter Six (“Identifying Cognitive Constructiveness”), the two processes of inference and transformation are addressed. These are associated
with problem-solving tasks and ref lect a more general understanding of the
human mind as constructing, rather than representing, reality. A general
strategy in many of the previous chapters has been first to introduce the
reader to the cognitive aspects of a given concept, then relate it to problem-solving and/or mental representations, which are key focal areas of the
book (cf. Chapter 1), and finally, connect this to language use as illustrated
by research in general and by CODA studies, in particular. This is a strategy
that works well, providing coherence across chapters. In this chapter, the
reader is first given an introduction to inference as a cognitive strategy for
understanding the world, which involves the application of assumptions and
background knowledge to new but similar situations. Tenbrink explains that
basing decisions and actions on inferences is a common strategy for humans
in that it addresses the complexity of the world and allows us to act quickly by
generalising from individual situations. This, however, also entails a number
of problems such as jumping to conclusions when filling in too many gaps
on the basis of analogy as well as reducing creative thinking and clouding
judgement in particular situations. These ideas can be transferred to problem solving as cognitive shortcuts, where conclusions are reached based on
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assumptions from previous experience that fit the situation closely enough
to lead to desired effects. From here, the author moves on to discuss inference in language drawing on, among other things, Grice’s (1975) and Sperber
and Wilson’s (1986) seminal work on communicative principles and relevance
to illustrate the aim of being economic and maximally relevant within the
context of the communicative situation. Thus, according to Tenbrink, what
is relevant for the speaker is ref lected in the linguistic choices (s)he makes.
The following part of the chapter deals with transformation, which involves
turning observable facts and objects into something else, that is, to go beyond what can be observed and creatively construct a different reality. In
this process, language plays a decisive role by representing our thoughts,
and therefore, studying linguistic choices may provide access to knowledge
about the effect of human thought on the real world. From here, the chapter
takes the reader into cognitive science research to demonstrate the ability
of the human mind to make transformations, for instance, through mental
rotation (of visual objects), followed by further illustrations from Tenbrink’s
own research into problem solving, involving experiments with participants
assembling a doll’s house without previous instructions or folding an origami
object on the basis of step-by-step instructions. The chapter concludes by
summing up the benefits of inference and transformation to acting naturally
and efficiently and to identifying meaningful changes.
Chapter 7 (“Using Language to Convey Thoughts”) has a slightly different focus than previous chapters as it takes the discussion to the more general
level of language use in particular contexts and with particular purposes. A
key focus in this chapter is the interaction with partners in the communicative situation, specifically how linguistic choices are affected by who the
interaction partners are and what they do. Thus, in line with much research
into communication and discourse Tenbrink argues that the relationship
with a partner will affect the speaker’s linguistic choices, just as their reactions (for instance, back-channelling) or understanding will. However, she
also warns against seeing communication as only aiming towards benefitting the addressee, as the primary aim is that of representing our thoughts.
Although I appreciate this view, it is difficult to see how communication,
and thus representing thoughts, can be successful if it does not consider the
interaction with the addressee and his/her characteristics. In what follows,
Tenbrink elaborates on the communication between interaction partners to
include dialogue and the exchange of ideas and views. This may mean adapting word sounds, using the same words to refer to things, or employing the
same syntactic structures, etc., making interaction partners adapt to each
other through mutual inf luence. In her discussion of how this takes place, the
author introduces the work of Halliday and Matthiesen (2014) on grammatical mood types to explain the structured exchanges between speakers, as well
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as the COR-model (Conversational Roles) developed by Sitter and Stein (1996)
to account for what they call recursive networks, that is, the structuring of
information-seeking dialogues in sequences. This is followed by yet another
example from Tenbrink’s own research, which involves the empirical study
of natural dialogue between humans on spatial thinking. The remainder of
the chapter explores the usefulness of doing CODA when studying verbal
protocols connected to problem solving, that is, the verbalisation of cognitive
strategies. This is, in fact, the first time when Tenbrink goes into details with
how to apply CODA to verbal data, focusing on ways to move beyond identifying cognitive steps, as outlined in Ericsson and Simon’s (1993) paradigm,
which took its starting point in cognitive psychology and the interest in the
content of what people were saying. CODA, in contrast, offers a method for
analysing verbalisation strategies from a linguistic standpoint, arguing that
the way people say things matters. From here, a number of recommendations
are made for doing linguistic analysis, which include, firstly, establishing a
focus and identifying the linguistic realisations that assist in answering the
research question; secondly, choosing annotation features based on content
or linguistic aspects (typically as a combination of predetermined and new
features) to ensure the systematic analysis of discourse; thirdly, identifying
linguistic indicators that mark the connections between thoughts and actions; and finally, identifying linguistic realisations of conceptual switches
or shifts of attention. Rounding off, Tenbrink looks into the relation between
cognitive and communicative aspects, pointing to two important areas to
consider when doing CODA, namely, that talking with someone else may
ease problem solving and that the communicative situation may inf luence
the way we go about a problem and talk about it.
Chapter 8 (“CODA procedures”) is devoted to the actual implementation of CODA, that is, the practical aspects associated with the approach.
The aim, however, is not to make an elaborate account of existing methods,
but to highlight a number of important principles when conducting a CODA
study. Thus, the chapter opens with considerations on the suitability of different kinds of linguistic data for the research purposes at hand, followed
by the presentation of different types of experimental design and ways in
which verbal data can be elicited from participants, particularly in problemsolving and description tasks. The next part deals with data preparation and
data analysis, including considerations on segmentation, content analysis,
tool support (for instance, the use of Excel), and the operationalisation of
linguistic categories. The chapter is concluded with relevant insights into
the possibilities and limitations of using either qualitative or quantitative
data. Tenbrink presents these matters in great detail and with much insight
into potential pitfalls, which makes the chapter relevant and accessible for
early career researchers and others, who are not familiar with setting up
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and conducting a linguistic analysis along the lines of CODA. And even for
more trained researchers, the chapter is a reminder that setting up rigorous
and systematic procedures is necessary in order to produce reliable data
and analyses.
In the final chapter, Chapter 9 (“Beyond CODA”), CODA as an analysis
method is related to other methods which are typically used in combination.
Hence, Tenbrink introduces a number of methods that can be used for triangulation to bridge gaps between interactional and cognitive approaches to
language and thought. Among these, we find the collection of performance
data through, for instance, questionnaires, corpus linguistics, the collection
of data below participants’ consciousness, which includes the measuring of
reaction times, eye tracking, electroencephalograms (EEG), and functional
magnetic resonance imaging (fMRI), and cognitive modelling. A distinctive
feature of many of these approaches is that they record cognitive processes
that cannot be identified in language, and hence, can be used for supporting
findings made through CODA. The remainder of the chapter is dedicated to
the discussion of CODA’s applications within and outside academia, which
allows Tenbrink to conclude that the applications of CODA are many, with
the primary reason being that language is our most important medium for
communication. Therefore, which the monograph also seeks to illustrate, a
systematic analysis of language use may open our eyes to subtle differences
in the thought processes underlying linguistic choices.
Altogether the monograph demonstrates impressive knowledge, rigour
and systematicity in a vast and somewhat elusive field of study. By combining insights from cognitive science (primarily psycholinguistics and cognitive psychology) and relevant approaches for conducting linguistic analysis, Tenbrink offers a compelling argument for the study of language in
use to understand (more) about the way humans think. However, while the
many examples from everyday experience and from research are one of the
strengths of the book, it is also one of its challenges. The ambition to cover
a vast ground of related research makes the reading dense and may cause
the reader to lose track of the overall aim of the book, namely that of providing tools and methods for doing cognitive discourse analysis in the areas of
mental representations and problem solving. Likewise, by insisting on CODA
being theory neutral, several possible methods for doing linguistic analysis
are introduced, but this is done in a somewhat sketchy fashion, and as such,
the presentation can only serve as inspiration for the reader, who will have to
look elsewhere to be able to carry out a proper analysis. On the other hand,
Tenbrink’s extensive knowledge of the field and her ability to convey this in
accessible terms makes the book an excellent contribution to the work on
cognition, language and discourse, just as it can be used as an inspiration
for further exploring particular areas of interest in the field.

225

226

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

References
Ericsson, K. Anders, Herbert A. Simon 1993: Protocol Analysis: Verbal Reports
as Data (2nd ed.). Cambridge, MA: Bradford Books/MIT Press.
Evans, Vyvyan 2009: How Words Mean: Lexical Concepts, Cognitive Models and
Meaning Construction. Oxford: Oxford University Press.
Evans, Vyvyan, Melanie Green 2006: Cognitive Linguistics: An Introduction.
Edinburgh: Edinburgh University Press.
Gee, James Paul 2013: Discourse versus discourse. In: Carol A. Chapelle (ed.)
The Encyclopaedia of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell. https://doi.
org/10.1002/9781405198431.wbeal0332
Grice, Herbert Paul 1975: Logic and conversation. In: Peter Cole, Jerry Morgan
(eds.) Syntax and Semantics (Vol. 3). New York: Academic Press, 41-58.
Halliday, Michael A. K., Christian M. I. M. Matthiesen 2014: Halliday’s Introduction to Functional Grammar (4th ed.). London: Routledge.
ICLA 2020: About Cognitive Linguistics. https://www.cognitivelinguistics.org/
en/about-cognitive-linguistics. ED 8 July 2020.
Lakoff, George, Mark Johnson 1980: Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
Langacker, Ronald 1986: An introduction to cognitive grammar. Cognitive
Science 10, 1-40.
Langacker, Ronald 2000: A dynamic usage-based model. In: Michael Barlow,
Susanne Kemmer (eds.) Usage-based Models of Language. Stanford, CA:
CSLI Publications, 1-64.
Romano, Manuela, Maria Dolores Porto 2016: Exploring Discourse Strategies in Social and Cognitive Interaction. Amsterdam, Philadelphia: John
Benjamins.
Sitter, Stefan, Adelheit Stein 1996: Modeling information-seeking dialogues:
The conversational roles model. Review of Information Science 1(1), 165-180.
Sperber, Dan, Deirdre Wilson 1986: Relevance: Communication and Cognition.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Talmy, Leonard 2000: Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, MA: MIT
Press.
Whorf, Benjamin Lee 1941: The relation of habitual thought and behavior to
language. In: Leslie Spier (ed.) Language, Culture, and Personality: Essays
in Memory of Edward Sapir. Menaha, WI: Sapir Memorial Publication
Fund, 75-93.
Wittgenstein, Ludwig 1953: Philosophical Investigations. New York: Macmillan.

228

LaMiCuS 2020 no. 4 (4)

Rafał Augustyn and Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (eds.) 2018:
New Insights into the Language and Cognition Interface. Newcastle
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
ix, 243 pp. ISBN: 978-1-5275-1646-5 (Hb)

Reviewed by:
Vera Tobin
ORCID:
0000-0002-6204-7686
(Department of
Cognitive Science,
Case Western
Reserve University,
USA)

1. On language and cognition
New Insights into the Language and Cognition Interface does not precisely offer what its title seems to promise. The research in these pages does not
for the most part attempt to look “into” questions about the nature of the
relationship between language and cognition itself, nor whether such a relationship is really best described as an “interface.” The book is, however, an
informative and very readable collection of scholarship on questions and
phenomena at the intersection of language and cognition. As editors Agnieszka Mierzwińska-Hajnos and Rafał Augustyn report in their preface,
the thirteen collected papers do indeed “link theoretical assumptions of
Cognitive Linguistics with empirical studies on language” (vii), primarily
in Polish and English, as well as one chapter dedicated to constructions in
Polish Sign Language.
A distinctive feature of this volume, if not one I would expect to be terribly novel or surprising to the particular readers of LaMiCuS, is the way it
places analysis of examples from Polish and Polish Sign Language comfortably side-by-side with studies on and examples from English. The material
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2020-009
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on Polish and PJM (polski język migowy, or Polish Sign Language) will be of
special interest to scholars who already work on these languages, but is entirely accessible to those without a background in either one. This is by no
means a volume that will appeal only to scholars of Polish, and it may well
encourage others to engage with work on Polish more readily and more often.
This book is at core, or at least in its origins, a conference volume. All of
the papers started out as presentations at the 2015 conference of the Polish
Linguistics Association. Collections with this kind of provenance are by their
nature inclined to be somewhat miscellaneous, but when they work well, as
New Insights largely does, they also give readers an opportunity to enjoy a
snapshot of a range of perspectives and methods represented in the current
(or at least recent) state of the field. As a snapshot, New Insights provides a
compelling picture of cognitive linguistics as a productive field of inquiry
engaging with large and small questions about the relationship between
linguistic and conceptual structure, and about how that relationship can
help us identify and understand meaningful patterns in rhetoric, politics,
and the arts.
That said, life is a bit hard for this sort of volume. In the usual way,
the publisher has bestowed upon it an unremarkable cover and a somewhat
daunting list price. It seems likely that most sales will be to libraries, not
individuals, and even libraries are not as keen to buy edited volumes as they
used to be. As I write this, New Insights has zero reviews at Amazon.com or at
Amazon.co.uk. But there is much in this book to inform and inspire students
and scholars, and I hope that it will find a wide audience.
The editors have organized the contents into five sections, with the notion that the chapters fit into five major research areas: conceptual blending,
discourse and narrative, multimodal phenomena, linguistic creativity, and
construction grammar. As one might expect, these categories turn out to
be far from mutually exclusive. The papers collected here in fact add up to
a more unified, coherent set than may initially appear to be the case. This
observation is both a compliment and a complaint: by the time I got to the
end of New Insights into the Language and Cognition Interface, I was positively
pining for an alternate history in which the contributing authors had developed the connections across chapters within the chapters themselves,
drawing the collection together into a more explicitly cohesive whole. But
the connections are still there, and they make the collection a pleasure to
read as a single volume.

2. Overview of chapters
The first section, on “Blending and Usage,” pairs Suzanne Kemmer’s chapter “The Fictive Motion of Light: Usage and Blending” with Aleksandra
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Pasławska’s “Word Games in Advertising: A Cognitive Analysis of Nonce-Words.” Kemmer’s chapter is a sequel of sorts to her 2014 corpus study
of English expressions for the description of light. It brings Talmy’s (2000)
account of radiation paths together with blending theory and this corpus
data to analyze patterns of conventionalized fictive motion construals in English. Pasławska looks at a selection of creative nonce-terms in both English
and Polish. Like many new coinages, many of these terms are blends in the
etymological sense. Pasławska argues that they can be productively analyzed as conceptual blends as well, specifically via Brandt and Brandt’s (2005)
approach to blending. Together, these two chapters establish a number of
topics that will turn out to be leitmotifs of the volume: lexical compounding;
explorations of figurative language that draw connections between highly
conventional and highly novel usages; approaches to bringing corpus data
together with qualitative case studies; and the many different sorts of things
linguists can mean when we speak of “creativity” in language.
The volume’s second section provides a robust and varied set of papers
bringing theories and methods from cognitive linguistics to bear on literary
and other discourse phenomena. These four chapters feature a bracingly varied assortment of examples and methodologies, unified by a shared interest
in the relevance of cognitive linguistics to discourse, and vice versa. Anna
Drogosz opens with a survey of force-dynamic framings of evolutionary
processes in Darwin’s On the Origin of Species. Drogosz then convincingly
traces the inf luence these choices have had on later accounts of evolution
and on research directions in the field. Following Drogosz’s diachronic analysis, Oleksandr Kapranov takes us on a deep dive into the state of discourse
within a relatively tightly constrained political moment. In his “Conceptual
Metaphors Associated with Climate Change in UK Political Discourse,” Kapranov finds, intriguingly, that in the period from 2014-2016, Conservative
and Labour party leaders in the UK drew on a nearly identical set of conceptual metaphors to frame their public statements about climate change. One
wonders if this discursive harmony continued in the increasingly polarized
political era immediately following the window of this study.
Next, Anna Kędra-Kardela’s “A Cognitive Poetic Analysis of Paratexts”
offers a close reading of the postscript to Elizabeth Bowen’s 1945 short story
collection The Demon Lover and Other Stories. This analysis brings Gerard Genette’s theory of paratexts into conversation with Ronald Langacker’s idea
of the “Current Discourse Space” to produce a fine-grained account of the
interaction between text and paratext in meaning construction. Magdalena
Zyga’s chapter rounds out this section with a comparison of two different
approaches to stylistic analysis as a means to identifying and characterizing
hallmarks of individual authors, through the nicely chosen test case of song
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lyrics written separately by two different authors but credited to the pair
collectively, from the band Manic Street Preachers.
The third and middle section is devoted to “Multimodality in Language
Processing.” Multimodality here refers to cartoons, Twitter hashtags, and
Polish Sign Language. These chapters ref lect a general movement in the field,
which has been growing for many years now, toward expanding the field of
linguistic inquiry to include multimodal data. All of the contributions to this
section are solid entries into this growing research tradition, which also embraces cognitive-linguistic research on gesture, film, music, and other communicative modalities beyond speech. All three take the approach of close,
theoretically informed analysis of a relatively constrained set of attested
examples. The transition from Kędra-Kardela’s close reading of paratexts
and Zyga’s analysis of song lyrics is so smooth that it constitutes in itself an
argument that text, speech, and other modalities are part of a continuum,
amenable to many of the same analytic frameworks and methods.
Elżbieta Górska’s “A Multimodal Portrait of Wisdom and Stupidity:
A Case Study of Image-Schematic Metaphors in Cartoons” considers whether
Lakoff’s Invariance Hypothesis is borne out in the verbal and pictorial metaphors of Polish artist and cartoonist Janusz Kapusta. These cartoons both
play with the directionality of their metaphoric mappings and take advantage
of the affordances multimodal discourse offers for presenting more than
one construal at the same time, including different simultaneous spatializations of shared abstract concepts. As Górska notes, the possibility of this
sort of dynamic and divergent representation is well documented in gesture
studies; in these cartoons, we see it being exploited artistically to produce
an appealingly aphoristic effect.
Górska’s analysis here chimes tantalizingly with the volume’s first chapter, and both chapters would have been enriched if they could have included
some acknowledgement and discussion of the other. One of the cartoons
Górska reprints includes a particularly striking and unusual example of the
sort of fictive motion Kemmer discusses in her article. In the Kapusta caption, light is depicted as radiating outward like wisdom (“światło jak mądrość
rozszerza się na obszary ciemności”). I would like to read more about what
Kemmer thinks about how this example fits into her typology, and more
about what her corpus analysis of those patterns might add to Górska’s account of the curious and idiosyncratic mappings on display in Kapusta’s
work. Perhaps in the future I will get the chance.
In “Twitterati in the Twitterverse: A Cognitive Linguistics Account of
Hashtags on Twitter,” Ewelina Prażmo explores the pragmatic valence of
hashtags that express some kind of commentary or attitude, and suggests
a useful framework for distinguishing intersubjective hashtags from merely
subjective tags expressing deontic or epistemic modality. This distinction
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allows Prażmo to give us a clearer view of what has been happening over time
with users’ ongoing creative extensions of hashtag functionality, while acknowledging that the full range of use is both rapidly changing and unlikely
to fit into any single consistent and exhaustive typology.
Krzysztof Kosecki’s “On the Scope of Conceptual Metonymy in the Compound Signs of Polish Sign Language” extends the existing literature on
metonymy in signed languages to the specific case of compound signs. The
focus is on examples from PJM (polski język migowy, or Polish Sign Language),
but Kosecki also draws connections to parallel cases in BSL, Polish, and English. This comparative analysis of sign language structure sheds new light
on patterns in Polish Sign Language while also contributing to the broader
study of lexical compounds, a major emerging theme of the volume.
Part four of the volume presents a pair of papers linked by their focus
on the elusive subject of creativity in and around language. Alicja DziedzicRawska takes a critical look at the linguistics literature on novel compounds
and makes the case that traditional distinctions between exocentric/non
-transparent constructions and endocentric/transparent constructions are in
need of serious revision. Her survey research suggests that even apparently
highly exocentric constructions can be thoroughly transparent to native
speakers. She argues that the real distinction in play for these expressions
is most accurately described in terms of the degree of creativity involved in
their formation. In the next chapter, Agnieszka Gicala asks how, given the
unavoidable, central role of creative problem solving in translation tasks,
instructors can assess students learning to do literary translation. In her
classroom, she reports, the ethnolinguistic concept of “linguistic worldview”
has provided a productive and cognitively well motivated way of structuring
all parts the translation curriculum, from analyzing the source text through
selecting translation strategies to setting final parameters for assessment.
She provides two concrete lesson plans for engaging explicitly with creativity
as a key element of literary translation.
Here, again, I found pleasing, though latent, connections with articles
elsewhere in the volume: Dziedzic-Rawska’s study of native English speakers’ conceptualizations of novel compounds resonates both with Pasławska’s
account of creative nonce coinages in the advertising world and with Kosecki’s demonstration of the broad scope of metonymy in compound signs.
The metaphors in the passages Gicala gave to her translation students call
to mind, in the distinctiveness of their creative linguistic worldview, the
equally idiosyncratic metaphoric expressions of Janusz Kapusta’s comics.
Prażmo’s discussion of the rapid pace of innovation among Twitter users
also naturally connects to the themes of this section.
Finally, New Insights’ fifth section gives us, as its title promises, two
examples of “Corpus Linguistics Approaches to Constructions.” Both are
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lively and convincing, and make a satisfying conclusion to the collection.
Anna Ścibior-Gajewska and Joanna Podhorodecka combine lexicographical and corpus research to investigate the circumstance of “quirky case-assigning verbs” (Frank 1995, 34) in Polish and to discover what factors license
their otherwise unexpected appearance in passive constructions. Jarosław
Wiliński, meanwhile, brings distinctive collexeme analysis to his “metaphostructional” (2015) framework to produce a quantitative collocational
analysis of English metaphorical expressions associated with two different target domains (business and politics) that share lexemes from a single
source domain (sport). This approach allows for a detailed analysis of the
lexical dynamics of metaphorical mappings within and across domains.

3. Concluding remarks
New Insights into the Language and Cognition Interface has two sorts of likely
readers: those who come to the volume because of their interest in one of the
subtopics or individual papers, and those in search of a diverse sample of
current work applying cognitive linguistics to research questions in various
areas. Both will be well served by this collection, especially readers who are
interested in cognitive-linguistic close readings of texts, both literary and
otherwise, and those interested in exploring multiple techniques for bringing
together corpus and historical data with detailed examinations of individual
examples and constructions.
New Insights is also a useful volume for students learning how theoretical
concepts in cognitive linguistics can be usefully applied to focused research
projects in a variety of domains and disciplines, especially in the humanities. I would particularly recommend the volume to scholars and students
who are coming to Cognitive Linguistics from a starting point of interest in
“cognitive approaches” to literary and discourse studies. As a whole volume,
it would make a suitable text for a course engaging with cognitive-linguistic
approaches to multimodality, discourse and narratology, or the idea of creativity in language. Several individual chapters are also very suitable for
courses on blending, metaphor theory, construction grammar, and empirical
methods in cognitive linguistics.
Readers who come to this collection for any one of the topics discussed in
an individual chapter will readily find windows onto several others. Whether
they will stay long enough to peek through those windows, though, is less
certain. At several points in the Overview of Chapters above, I noted what
I saw as missed opportunities for cross talk between chapters. It is rather
more typical than not for such connections to be left to the reader to notice
in edited volumes as a general rule. But I would like to encourage editors of
this kind of collection to draw attention to these sorts of connections across
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chapters, and, wherever possible, to encourage authors to revise and expand
their chapters to make those connections explicit.
Unfortunately, though again not unusually, New Insights into the Language and Cognition Interface has no index. It is not difficult to understand why
this is the case. A good index is a delight to the reader, but any kind of index
is costly to produce. It is quite easy to guarantee that even the most cursory
index will take a non-trivial amount of both time and money to create, and
nearly impossible to guarantee that an index will be truly good even with
the best intentions and a sizable investment. Worse, a mediocre index may
be a source of as much frustration as utility. In this era of searchable pdfs,
Google Books, and Amazon previews, perhaps it’s best to let readers do their
own searching? The downside is that indexes, even merely adequate indexes,
do another kind of work as well. As linguists all know, an index is indexical:
it points to things. It points things out. What’s more, it helps us to see the
shape of the landscape at which it points, by drawing together and naming
the shared topics of interest, and showing us that they exist. So although I
understand why there is no index here, it is a pity, nonetheless.
Overall, what complaints I have are not really directed at the authors
and editors of this collection, who are after all responsible for producing and
gathering together the set of papers I praise above. Nor would I like to see
publishers giving up the practice of publishing such collected volumes, which
provide an important venue, especially for early-career scholars. Instead,
I suppose, they are complaints about the material conditions that constrain
this genre. It is not a mystery why academic publishing is so full of relative bushels to put our lights under, although I wish they could be a bit less
bushel-like. It is to the credit of everyone involved in producing this volume
that the light within is as bright as it is. Perhaps this review will encourage
readers to look inside and find it.
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Forty years after Lakoff and Johnson’s famous discovery of the “metaphors
we live by” (Lakoff and Johnson 1980), metaphor identification continues
to be one of the major fascinations for early-career and expert academics
alike. By mental shortcut, students sometimes appear to equate the entire
(highly complex) realm of Cognitive Linguistics (e.g., Croft and Cruse 2004)
solely with metaphor analysis; or they simply focus their cognitive linguistic
analysis on these fascinating linguistic items that even at first sight stand
out as being non-literal, opening up rich opportunities for both intuitive and
well-founded interpretations. From “love is a battlefield” to the “waves of
Coronavirus”, vivid images are abundant in everyday experience. Their exploration across languages and cultures highlights the many different ways
in which some (perhaps more abstract) things are experienced and described
in terms of other (perhaps more basic or physical) things.
As demonstrated in an unusually frank and personal ref lection by Elena
Semino in the concluding afterword of Nacey et al.’s edited book (Chapter
15), a popular research area that is intuitively accessible to researchers at all
levels can bring challenges that may not be directly obvious to everybody at
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2020-010
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first sight. Descriptions of love as a battlefield or references to waves of virus
outbreaks are obviously not literal; however, other expressions such as at
first sight, stand out, or ways (in the preceding paragraph) may easily be overlooked in metaphor analysis, or their metaphorical status may be disputed
due to conventionality. As a result, metaphor analysis can easily become an
exercise of cherry-picking – choosing individual examples found in texts to
demonstrate the existence or distribution of certain metaphors in discourse,
without any systematic method to ensure thorough coverage throughout
the linguistic data. Reports of such analyses are abundant especially in the
somewhat older literature or in unpublished student or early-career research
studies; Semino’s personal experience is by no means exceptional, as it ref lects the enthusiastic spirit with which qualitative insights on metaphorical phenomena have been (and are still) embraced, sometimes meandering
into quantitative claims that are hard to justify upon closer scrutiny. Apart
from questionable validity, one of the major drawbacks of such intuitive
approaches is that direct comparisons between analyses in different publications are virtually impossible.
The introduction of a formalised metaphor analysis methodology called
MIP: Metaphor Identification Procedure by the Pragglejaz Group (2007) offered a
clearly specified and systematic approach for English language data, allowing
for much better-founded quantitative insights as well as comparisons. This
method has become well-known and is today widely used, as well as having
been systematically extended by the so-called Metaphor Identification Procedure
Vrije Universiteit, MIPVU (Steen, Dorst et al. 2010). However, not all aspects
of this method are easily transferable to other languages, reinforcing the
status of English (once more) as the main target of linguistic analysis around
the world. The laudable goal of Nacey et al.’s edited book is to fill this gap
and provide insights and guidance for systematic metaphor analysis across
a wide range of languages other than English, along with discussion and
some critical evaluation of both MIP and its successor MIPVU.
There is a tension between different possible readerships here. While it
can be assumed that few people without any sort of background in metaphor
analysis would choose to read this book, some may be very familiar with MIP
and/or MIPVU, while others may have relied on their intuitions and ad-hoc
systems for analysing discourse in different languages, or may never have
aimed to analyse discourse data themselves. The book struggles with this
tension sometimes, as becomes clear through glitches such as references to
MIP and MIPVU and technical terms before they are properly introduced
(particularly in the initial chapters). This generates an impression that the
book is primarily written for “insiders”, experts in using a methodology that
some of the editors of this book established in collaboration with further
authors not involved in this volume. This is already ref lected in the reference
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to MIPVU in the title, which is described but not explicitly introduced in the
book’s abstract on the back cover: a reference that is clearly intended to appeal
to experts, whilst it might potentially discourage newcomers to metaphor
analysis. Throughout the volume there are various places where non-experts
may be confused by unexplained terminology or less than sufficiently explained expert concepts. The very brief introduction to the notion of “implicit
metaphor” on page 5 is a case in point, which leaves the uninitiated reader
wondering why an anaphorical reference to a metaphor (by a demonstrative
pronoun like this or that) should itself be treated as a metaphor.
In spite of such drawbacks, the editors did clearly make an effort to cater
for diverse audiences, by providing an introductory chapter to this volume
that aims to clarify the relevant history and background to any reader, as
well as reprinting (from Steen, Dorst et al. 2010) the main relevant chapter
that introduces a manual for MIPVU in the second chapter, and following
this up by another chapter with guidelines or lessons learned from previous
experience using MIPVU. In combination, these three chapters enable readers to fill gaps in their previous knowledge or experience with systematic
metaphor analysis, rendering the book mainly self-contained. The editors
evidently wished that even inexperienced researchers aiming to do metaphor
analysis on any of the languages described in this book (or beyond) should
be able to get sufficiently acquainted with the relevant procedures. To my
mind, the success of such an endeavour will depend on the readers’ previous
knowledge to a higher degree than the editors may have anticipated. Not all
explanations are clear as they stand, and not all concepts come with examples. Some of the procedures are presented in a very abstract way, such as
the identification of “directly used lexical units that are related to metaphor”
(page 36). The differentiation of various kinds of metaphor can be confusing,
and lack of guided practice with this specific methodology may well lead to
inconsistency in the results.
Indeed, Chapter 3 demonstrates some limitations of a uniform application of MIPVU. Annotators frequently disagree, not only with individual items but sometimes fairly systematically, implying a clear potential for
different quantitative discourse analysis results. Where stress patterns or
part-of-speech tagging are used for metaphor identification, there may be
limits to the availability of information or databases, leaving more room for
(or necessitating) individual interpretation. Some of the examples discussed
appear to be truly controversial or arguably ambiguous with respect to metaphorical status, yet there does not seem to be much room for borderline cases
and distinct interpretative perspectives. Such limitations may be true for any
methodology, but the question remains as to what extent an extremely meticulous procedure of metaphor identification is justified when it still leaves
ample opportunities for disagreement. Alleviating these concerns to some
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extent, many authors in the volume report reassuring inter-rater reliability
scores, suggesting that MIPVU typically reduces subjective interpretation
to a minimum. However, it would have been good to see explicit discussion
of how to treat genuine ambiguity or interpretative freedom in a generally
acceptable way.
Some of the issues and challenges raised and solved within the initial
chapters may be of use also in other areas of research, such as the question
of how to identify and count “lexical units”. The tension between form and
meaning, for instance in phrasal verbs, compound nouns, or cases of morphological complexity, is of overarching theoretical interest, and it may be
useful for research across various areas to have access to a useful operationalisation of these issues for English. The issue is taken up again in some of the
subsequent chapters for other languages, where MIPVU’s operationalisation
for English may not be feasible.
Despite the clear merits and benefits of the initial introductory chapters,
none of them addresses the main motivating question that, to my mind, any
methodological approach should make prominent so as to motivate its application: Why do we need ever more metaphor analysis, spreading around
the world? “Happy metaphor hunting”, as it is phrased on page 18, sounds
exciting but doesn’t tell us what the major conceptual research questions
are that could be addressed in this way. In her insightful afterword, Semino
points out, quite rightfully, that “all research projects happen for a reason”
(page 320); it would have been beneficial for the volume to point to a range of
reasons that motivate metaphor research around the world. The state of the
art has, by now, moved far beyond identifying that metaphors exist and how
they work; while their discovery remains fascinating for newcomers, the multiple types of research gaps that an intricate systematic (and therefore very
time-consuming) analysis can address should not be taken as self-evident.
Following the three-fold introduction, the application of MIPVU to multiple languages covers chapters 4-13 – ten chapters dedicated to highlighting
specific challenges posed by a wide range of languages: French, Dutch, German, Scandinavian (covering the closely related languages Norwegian, Swedish and Danish), Lithuanian, Polish, Serbian, Uzbek, Chinese, and Sesotho.
Finding capable and experienced researchers willing to contribute a paper
to this comprehensive volume is no minor feat, making the book a prime
example of good practice in systematically integrating and providing access
to research on languages other than English. In an academic world where
the dominance of English is constantly reinforced by every new generation
of linguistic experts trained in English-speaking countries, the importance
of gaining insights about the other languages around the globe – and the
immense range of variety found on every single layer of scrutiny – cannot be
underestimated. Metaphor analysis, like many areas in linguistics, started
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from English, but it does not have to stay there; this volume clearly supports
expansion of generic ideas across languages, with suitable adaptations.
Adaptations are necessary due to the various features of the linguistic
systems involved. Some issues recur throughout the chapters, while others
are specific to individual languages. Perhaps the most prominent complication for applying MIPVU to other languages is the lack of adequate or comparable resources. MIPVU relies heavily on dictionaries and part-of-speech
tagging, which can be done automatically for English but not for all other
languages. Also the availability of dictionaries differs extremely between
languages, both concerning variety in terms of dictionary types, consistency
between dictionaries on the market, and degree of underpinning linguistic
insight. More often than not, this directly affects metaphor identification: for
instance in the case of Uzbek where dictionaries do not contain derivations
unless they have different meanings (Sıla Gen Kaya, Chapter 11), and Sesotho
where the researchers had to resort to English dictionaries to identify the
basic meanings of the English translations of Sesotho terms (Seepheephe,
Ekanjume-Ilongo and Thuube, Chapter 13). Semino picks up on these issues
in her afterword, pointing out quite rightfully that such challenges can be
taken as weaknesses of MIPVU. Throughout the volume, the authors report
various creative ways of filling the gaps caused by the lack of suitable partof-speech tagging and dictionaries. These solutions are certainly useful and
inspiring, and will help readers to overcome similar obstacles with these and
other languages. Nevertheless, it would be a highly desirable future goal to
develop a purely linguistic set of criteria for an advanced, generalised, language-transcending metaphor identification procedure that does not rely
on specific resources that are, at least potentially, outside the inf luence of
linguistic experts. Limitations like these clearly highlight the detrimental
effects of placing one single language constantly in the center of attention.
Reinforcing this point, some of the chapters stand out by going beyond
the standard contribution made by all of the ten chapters dedicated to explore
how MIPVU can be applied to languages other than English. All individual
chapters are interesting to read, similarly structured, and fairly consistently
of high quality, ref lecting a high editorial achievement. They all explore specific challenges identified when applying MIPVU, report about the status of
dictionaries, and provide natural language examples to demonstrate annotation procedures and principles. The number of words annotated for the
study presented in each chapter differs, as does the procedure of identifying
inter-coder reliability, ref lecting a certain amount of inconsistency which
may be inevitable in a highly complex multiple-author achievement like the
present collection. Beyond this, some chapters contribute original insights
on linguistic features affecting metaphor analysis that extend the state of the
art on the nature of metaphor and the forms it can take across languages. For
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instance, Wang, Lu, Hsu, Lin, and Ai (Chapter 12) demonstrate the problems
raised by the writing system in Chinese together with a lack of clear word
class distinctions, necessitating a specific linguistically founded procedure
for identifying words as a basis for analysis.
Furthermore, Urbonaitė, Šeškauskienė and Cibulskienė (Chapter 8) explore how metaphorical meanings are conveyed in Lithuanian through grammatical cases and derivational morphemes, a phenomenon not described or
captured in MIPVU. Morphological constructions are also relevant for Polish
as reported by Marhula and Rosiński (Chapter 9), particularly in the case of
new word formations. In Chapter 10, Bogetić, Broćić and Rasulić ref lect
on similar concerns in Serbian and suggest adding a further step into
the MIPVU procedures that allows for identifying metaphorical meanings
encoded in grammatical cases. It stands to reason that implementing and
extensively testing such an enhanced procedure across other languages with
rich case systems would further contribute to establishing a truly generic,
versatile and non-English centred metaphor identification procedure.
After gaining a rich variety of insights on other languages through ten
chapters of linguistic diversity, chapter 14 titled “Linguistic metaphor identification in English as a lingua franca” (Fiona MacArthur) comes as a surprise.
First of all, returning to English appears like a step back after having moved
onwards from insights with English as a starting point of enquiry. Secondly,
the chapter differs in message and structure from the others and raises a few
concerns as to the way it is presented. Thirdly, some of the issues raised in
this altogether very inspiring chapter challenge some fundamental assumptions underlying MIPVU, primarily with regard to its treatment of different
levels of linguistic proficiency, sociolinguistic variety, and f lexibility of interpretation depending on the speaker’s background – well beyond the use of
English as a lingua franca (ELF), which could be regarded as a specific case.
Traditionally, a lingua franca is understood as “any lingual medium
of communication between people of different mother tongues, for whom
it is a second language” (Samarin 1987: 371). However, MacArthur includes
situations in which native speakers of English use English to communicate
with non-native speakers about topics other than language teaching, which,
to me, is simply a situation in which different levels of language proficiency
collide – even if it happens in the non-native speaker’s home country. Moreover, MacArthur regards her corpus as representing a generic sample of ELF
in order to identify specific features and aspects not captured by MIPVU;
however, most of the non-native speakers are Spanish, and the variety is
limited and not balanced. To my mind, this could have been an insightful
chapter about f lexibility in the use of English, potentially incorporating insights on learner language, different usage scenarios, and furthermore one
crucial insight that despite being almost self-evident still appears to lack
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general recognition: namely that native-speaker English is by no means “perfect” (Dąbrowska and Street 2006). Instead of using this chance to exemplify
the immense variety of how English is used and interpreted on the basis of
the data set at hand, the author falls into the same trap, claiming that the
notion of “error” is irrelevant with native English speakers (page 295). I felt
that this was a chance missed, especially in light of the fact that the author
makes a range of very good points such as questioning whether alternative
usages of certain terms should always be interpreted as metaphors or may
sometimes simply be errors – or perhaps different conventions in different
versions of English.
Generally, throughout the volume, all chapters adhere to a high standard of academic writing, with very few typos (e.g., philospher in a footnote
on page 6, that instead of than in the last paragraph on page 13, Van dale in a
heading on page 94, and process rather than its plural on page 287) or other
shortcomings such as using abbreviations before they are introduced, as
seen in Chapter 1. All chapters are well-written and accessible to advanced
students and experts alike, and are both self-contained and meaningful in
the context of the volume as a whole. The book conveys a clear message pertaining to the establishment of pathways to consistent metaphor identification across languages, with the chapters ordered in a meaningful sequence.
One might argue that the chapter on challenges within English, in contexts
where English is used as a lingua franca or by learners, could have been better placed between the introductory chapters and those on other languages;
this would have been especially beneficial if the chapter had directly aimed
to highlight linguistic variety at different levels of proficiency and different
usage contexts.
The fascination for metaphors in language has lasted for forty years,
and it is not about to wane. This book will undoubtedly inspire researchers
around the world to engage with this fascination in a systematic and reliable
way, following the footpaths of experienced metaphor analysts, while at the
same time remaining open-minded and creative in tackling the challenges
raised by every new language that waits to be explored.
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A humanities scholar interacting with the general public is bound to face
one challenge. Often entirely well-intentioned, the question “what is this
analysis for” or “what does this do” is as natural for the interested public to
ask, as it is for the author to dread. And with good reason. Humanities have
always battled the assumption that for a research inquiry to be valuable, it
also needs to somehow be useful. It does not. Nevertheless, Dorothea Horst’s
book Meaning-making and Political Campaign Advertising tackles this challenge
admirably, in a book that is both insightful and practical. Horst lays down
the principles of a transdisciplinary approach to audio-visual and verbal
figurativity, inviting the reader to follow her as she deconstructs four distinct political campaigns, including Germany’s Angela Merkel, and Poland’s
Donald Tusk. Hence, Meaning-making and Political Campaign Advertising becomes a contribution to the fields of cognitive linguistics and film analysis,
a resource for media analysts in search of a theoretical framework, and a
handbook for students of cognitive linguistics, as well as public relations
professionals. Clear and comprehensive, the layout of the book is a definite
advantage for anyone looking to answer a specific question. The book spans
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2020-011

Reviews

246 pages and is divided into nine parts. The first five chapters introduce the
theoretical and methodological frameworks, while the remaining four focus
on their practical implications.
Horst’s book follows the embodied affective approach originally proposed by Müller (2008), which assumes that all modalities shape, rather than
merely co-express, meaning. Meaning-making is not only embodied, but also
dynamic and emergent; figurative meaning is not statically grasped by the
viewer but rather dynamically unfolds in front of them. Here, the book draws
a distinction between more traditional ways of understanding meaningmaking that rely on the notions of coding and decoding, and the relatively
recent approaches which prefer to see meaning as created by the viewer, and
in a constant state of dynamic evolution. Horst’s book casts what she calls
the “cognitive approaches” to figurativity (e.g. Grady 1997, Kövecses 2000,
Lakoff and Johnson 1999, Lakoff and Turner 1989) aside, in a movement to
reject language as a template for understanding film. This goes in line with
Turner’s earlier work (e.g. 1996) on blending that sees meaning as dynamic
and encourages researchers to look beyond the sentence. More recently,
Cienki (2017) has pointed out the inadequacy of using tools developed for
analyzing writing to the analysis of speech. At the same time, while it is definitely possible to draw a contrast between static and dynamic approaches, it
may be a line drawn in the sand. The growing popularity of gesture studies
among linguists implies that contemporary cognitive linguistics already
assumes at least some degree of multimodality; even Lakoff’s more recent
work awards no primacy to linguistic over, say, gestural or visual metaphors,
simply stating that “metaphor is primarily conceptual, and secondarily linguistic, gestural or visual” (Lakoff 2014: 1). Similarly, Dancygier (2011: 195)
believes that “meaning emerges in the reader’s mind.” On the other hand,
some recent work on cinematic metaphor does subscribe to a more static
view of metaphor, understanding it as a “cognitive state” (e.g. Coëgnarts
2017) rather than a process. Perhaps the question is how to best understand
this division between approaches: through the tools they use, or through
their assumptions about the nature of meaning.
In Horst’s hands, the embodied affective approach (Müller 2008, Kappelhof and Müller 2011) to figurative meaning effectively becomes an analytical tool for cracking open the figurativity of campaign commercials.
Although the phenomena we find inside them are simply called “metaphor”
and “metonymy” in the book, it is important to note that these are not necessarily understood as Lakoff and Johnson’s conceptual metaphors in their
original sense, but rather “they are dynamically emerging multimodal metaphors” (Kappelhof and Müller 2011: 150). Through Horst’s analysis of the four
campaigns we find that meaning in film can be constructed from a variety
of blueprints, with the linguistic and audio-visual layers either battling for
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primacy or working in concert. Metaphor and metonymy are hence not a
product expertly handed over to the viewer, but rather a dynamic outcome
of the viewer’s “experience-driven understanding.”
The embodied affective approach was originally applied to face-to-face
communication (Müller and Tag 2010). Here, however, it builds toward the
study of Empirical Media Aesthetics, a research effort that asks how audiovisual forms affect viewers. This movement relies on the rather bold assumption that “experiences are inherently affective, with immediate sensory
qualities and an affective stance (…) as such, they ground the emergence and
activation of metaphors” and that “cinematic expressive movements trigger the same kind of felt experience in the spectator as a bodily expressive
movement that comes along with speech” (Kappelhof and Müller 2011: 121).
Horst’s book uses the tools at hand to assemble a model of meaning-making
in campaign ads: how figurative meaning emerges in an encounter of the
campaign commercial and the viewer.
By focusing on the dynamic aspect of figurativity, the book is firmly
grounded in the view that metaphor (as well as metonymy) is a movement
‒ not an interpretation (Carver and Pikalo 2008: 23, as cited in Horst, Meaning-making, p. 18). Horst’s approach draws on Müller’s work on metaphor,
or, more precisely, on the observation that metaphor activation and consequently salience is gradable. A sleeping metaphor is a metaphor with metaphoric potential; as the metaphor is expressed either in communication
between conversation partners or otherwise, it begins to wake up, causing
that potential to be activated in an empirically observable manner.
Horst puts forward that both activation (Müller 2008) and foregrounding of metaphoricity (Müller and Tag 2010) are also applicable to metonymy,
pointing toward the way for a more widespread recognition of metonymy’s
role in the production of meaning. Interestingly, she views metaphor and metonymy as equal co-constructors of figurative meaning. The presented analysis of the cinematic, audio-visual and verbal choices made by the political
candidates’ teams also appears to recognize this. Angela Merkel’s campaign
builds the chancellor’s image of stability and authority using an interplay of
affect and cinematic movement that relies on metaphor, while at the same
time basing her relatability on metonymy that activates the verbal in the
audio-visual. Donald Tusk’s campaign commercial shows Tusk as a leader
asking for the prolongation of a deadline, an image rooted in the metaphoric
interplay of the verbal with audio-visual, in particular the metonymic interpretation of frame length and rapid shifts of focus.
Political campaigns attach a face to an idea. Within the dynamic approach to their analysis, Horst demonstrates how the structure and timing of
Tusk’s campaign commercials build an understanding of him as a politician
constrained by a single term in office, ultimately forming a metaphor of a
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tired leader asking for understanding. The meaning sculpted by the viewer in
the process of viewing is ultimately not a static image, but rather a dynamic
story: the story of a stable, yet accessible leader (Merkel) or a well-meaning
but overburdened one (Tusk). Echoes of this view can be traced at least as
far back as Turner’s Literary Mind (1996: 68), which simply states: “meaning
is not a deposit in a concept-container. It is alive and active, dynamic and
distributed, constructed for local purposes of knowing and acting. Meanings
are not mental objects bounded in conceptual places.”
Throughout the book, Horst emphasizes that audio-visual figurativity
is not secondary to language, nor should it be seen as supplementary to it.
She delivers on this promise, as all the analyses presented in the book are
illustrated with graphic representations of figurative scenarios, as well as
timelines of unfolding figurative meanings, grounding the insight we receive
in the images we see.
Ultimately, the book goes beyond a series of analyses of politicians’ PR
efforts; it shows a transdisciplinary approach in which metaphor and metonymy become a modality-independent axis for cognitive linguistics, social
and political science. The toolbox developed by researchers on Empirical Media Aesthetics regarding bodily, and later cinematic, expressive movements
honed in Horst’s book is promising. Whether we track the emergence of
figurative meaning through a single ad, or in the course of an entire political campaign, this approach is equally applicable in the macro- and micro
perspectives.
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Kolejny tom serii Palgrave Studies in Translating and Interpreting jest pokłosiem
seminarium zorganizowanego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w 2017 r. i zawiera oprócz wprowadzenia i przedmów 17 rozdziałów autorstwa językoznawców, antropologów i translatologów z Europy
i Ameryki Północnej, którzy rozważają problemy związku tłumaczenia (jako
procesu i jako tworu) z obrazem świata właściwym różnym lingwokulturom.
Różnorodność tematyki, ujęć, źródeł, szkół metodologicznych jest spora,
nawet trudna do objęcia w jednym tomie. Udało się ją jednak dobrze zorganizować w postaci pięciu części, na które zostało podzielone to obszerne dzieło.
Cześć pierwsza („Setting the Scene: Worldviews Emerging, Worldviews
Expressed”) zawiera dwa artykuły, oba należące do nurtu ekologicznego
we współczesnej humanistyce. Oba też, wraz z wprowadzeniem autorstwa Adama Głaza („Introduction”), już na wstępie ukierunkowują lekturę
w stronę ref leksji bardzo szerokich i bardzo różnorodnych, przede wszystkim reprezentujących kulturoznawcze i socjologiczne nurty w teorii i praktyce przekładoznawstwa.
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Sean O’Neill („Linguistic Relativity in the Age of Ontology: How Language Shapes Worldview and Ways of Being, Even Going Beyond the Human”), wychodząc od dyskusji na temat relatywizmu języków i kultur wkracza w dziedzinę ontologii. Rozważaniom podlega formuła consensus gentium,
ale rozumiana nie jako zgodność wszystkich narodów, lecz za Cliffordem
Geertzem (2017/1973/) jako zgodność wszystkich gatunków, ludzi, zwierząt
i roślin. Autor referuje typologię francuskiego antropologa Philippe’a Descoli1, który wyodrębnia cztery modele pojmowania ontologii w odniesieniu
do wszystkich istot2: „animizm” (ludzie i inne byty/rzeczy różnią się wyglądem, ale nie wewnętrzną duchową istotą; ta jest wspólna wszystkim i wszystkiemu); „totemizm” (ludzie utożsamiają się ze zwierzętami i roślinami, m.in.
na totemach, łączących rody, klany); „naturalizm” (ludzie i nieludzie są różni,
ci pierwsi są wyjątkowi); „analogizm” (radykalna różnica bytów, każdy byt
charakteryzuje własna istota egzystencji). O’Neill przedstawia obecność
wymienionych typów w językach indiańskich północnej Ameryki, rdzennej
ludności Australii, a także odwołuje się do mitologii egipskiej, tekstów sanskryckich, buddyjskich, deklarując, że interesuje go odpowiedź na pytanie,
jaką rolę odgrywa język w ustanawianiu ram ontologicznych (“What role
does language play in establishing these ontological frames of reference?”).
W tekście jednak nie ma zbyt wielu przykładów stricte językowych. Autor
pokazuje obecność animizmu w ajtiologicznych opowieściach ukazujących
pierwotne byty jako inteligentne, porozumiewające się za pomocą słów roślino-zwierzęta o wielkiej mocy. Motyw ich późniejszego przekształcenia się
w odrębne gatunki, rozdzielenie, odejście bogów do nieba to objawy ontologii
naturalizmu. Totemizm jest widoczny w nadawaniu ludziom imion zwierzęcych w mitach (w nich Pierwsze Osoby to zwykle zwierzęta lub rośliny).
W opisanych kulturach indiańskich rozdział między człowiekiem a światem
zwierzęcym nie jest ciągle zupełny. Zamazują go rytuały, a język nie eksponuje. Brak w systemie językowym wyraźnego zróżnicowania na słowa, które
odnoszą się tylko do ludzi, a nie także do zwierząt lub przedmiotów, jak np.
w polszczyźnie ręka (ludzka) versus łapa (zwierzęca), czy zaimki to ‘o przedmiocie’, on, ona, ono o ‘człowieku’. W tekstach silna ontologiczna więź między
ludźmi, zwierzętami, przedmiotami jest widoczna w równym człowiekowi
statusie zwierząt (psa, kojota), przedmiotów (ożywione canoe) jako bohaterów narracji. Pierwotne wyobrażenia o bycie nadają rozumieniu świata/
obrazowi świata (worldview) inną aksjologię niż obecna w – krytykowanym
w artykule – europejskim dualizmie Kartezjańskim i w wizji człowieka jako
1 W artykule znajdują się powołania na angielskie tłumaczenie pracy: Beyond Nature and Culture (Descola 2013 [2005]); tytuł oryginalny: Par-delà nature et culture.
2 Sam Descola nazywa ją grand type d’ontologie, por. https://www.college-de-france.fr/media/
philippe-descola/UPL28453_UPL31695_descola.pdf (dostęp: 13.07.2020).
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bytu unikalnego. Można żałować, że w swym opisie relatywizmu ontologicznego autor pominął średniowieczne procesy sądowe nad zwierzętami,
które przypisywały im poczucie moralne (pamięć o wyrokach na zwierzętach i ludziach znamy ze starego powiedzenia: wieszać psy na kimś). Ciekawe
też, jak w duchu „zgodności gatunków” należałoby spojrzeć np. na „braci
mniejszych” św. Franciszka.
Tekst Roslyn M. Frank („Translating a Worldview in the Longue Durée:
The Tale of ‘The Bear’s Son’”) mieści się w problematyce ontologii animistycznej i dotyczy opowieści ajtiologicznej, której pochodzenie Frank ustala
na czasy kultur zbieracko-łowieckich, a terytorialnie na obszar Eurazji
i potem Ameryki Północnej, wskazując jej przynależność do obrzędowości
szamanizmu (ugrofińskiego, syberyjskiego, indiańskiego). Punktem wyjścia
rozważań jest zapisana przez autorkę w latach 70. XX w. baskijska bajka
o synu kobiety i niedźwiedzia. Historia pół-człowieka pół-niedźwiedzia,
który dzięki zwierzęcym pomocnikom pokonuje przeciwności i osiąga cel,
została przedstawiona jako bajkowa reprezentacja harmonijnego współdziałania elementów natury, w którym człowiek i zwierzęta uczestniczą na
takich samych prawach. Ideą przewodnią jest chęć ukazania funkcjonowania pewnego motywu w tzw. długim trwaniu, a co za tym idzie modyfikacji
migrującej bajki ludowej, uzależnionych od opowiadacza i jego publiczności, od kultury, w której bajka powstała, i od kultury, do której ma zostać/
została wprowadzona. Autorka pisze wprost o takim podejściu do bajki,
w którym poszukuje się nie tylko dobrze widocznych wzorów aktualnej kultury, przechowywania oraz dziedziczenia pewnych elementów obrazu świata
wraz z ich modyfikacjami i mutacjami, ale także szuka się roli, jaką ludowe
bajki odgrywają w procesie trwania kultury pierwotnej ludów Europy. Dla
Frank istotne są „transmisja i translacja” motywu w nowych generacjach
(vertical) i w kolejnych lingwokulturach (horizontal). Dochodzi tu do różnorodnych zmian związanych z wariantywnym przekazem ustnym, na który
mają wpływ indywidulane zaniki pamięci, modyfikacja wynikająca z przechodzenia z tekstu mówionego do pisanego w XIX w., adiustacja motywu
do przekształcających się norm społeczno-kulturowych. Zmiany mogą dotyczyć nawet elementów podstawowych, jak brak ancestora niedźwiedzia,
usunięcie lub antopomorfizowanie zwierzęcych pomocników bohatera,
jak w podanym przykładzie rosyjskim, tj. w bajce o Iwanie carewiczu. Czy
rzeczywiście pozostałe elementy wystarczają do tego, by rozpoznać akurat
tę bajkę – jak sugeruje Frank – jako mutację paneuropejskiej baśni o synu
niedźwiedzia? Autorka uważa, że tak, że to właśnie kulturowe ograniczenia
wywołały zmiany, które powinniśmy umieć zinterpretować.
Część druga („Rethinking Translation”) oferuje propozycje ponownego spojrzenia na teoretyczne podstawy i istotę tłumaczeń, a szczególnie
na koncepcje, które pomagają w uchwyceniu społecznego funkcjonowania
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i odziaływania tekstów lub w poszukiwaniach ducha tekstu i kultury. Mowa tu
zatem o kulturologicznym i socjologicznym zwrocie w przekładoznawstwie.
Rodzaj podsumowania problematyki znajdujemy w artykule Patrycji Karpińskiej („The Sociological Turn in Translation Studies and Pierre
Bourdieu’s Sociology: A Case of Convergence or Divergence?”). Zarysowano
w nim historię XX-wiecznej translatologii, zamieszczono wartościową bibliografię. Cezurą są lata 60. Do tego czasu teoria tłumaczeń jest domeną
lingwistów, potem powstają studia interdyscyplinarne, z kolejnymi „zwrotami”: kulturoznawczym, antropologicznym, socjologicznym. Karpińska
opisuje ten ostatni, najwięcej uwagi poświęcając pracom Pierre’a Bourdieu,
a szczególnie jego teorii pola (odpowiednio charakteryzowanego wycinka
struktury społecznej) i możliwościom jej zastosowania w translatologii.
W takim badaniu wyodrębnia się zatem relacje pomiędzy „polem tłumaczenia” a „polem władzy”, opisuje wewnętrzną strukturę potencjalnego pola
(relacje między instytucjami a osobami, które funkcjonują w ramach tego
obszaru i biorą w nim udział, np. wydawcami, tłumaczami różnych specjalizacji, zwraca się uwagę na „habitus” i „kapitał” charakteryzujące aktantów
pola). Bez zrozumienia struktury pola nie da się pojąć działań jednostek
i zachodzących zdarzeń, a ten błąd zwolennicy socjologicznych ujęć w translatologii przypisują ujęciom kulturologicznym, jak teoria polisytemu Itamara
Even-Zohara, czy teorii przepisywania André Lefevere’a.
Przykład pracy przekładoznawcy posługującego się scharakteryzowanymi przez Karpińską koncepcjami oferuje artykuł Nigela Armstronga („Bourdieu’s Distinction: (Translating) Language as
a Means of Expressing Worldviews”). Autor, odwołując się do pracy
Bourdieu znanej w języku polskim pod tytułem Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (w rozdziale jako Bourdieu 1984 [1979]),
zgodnie z teorią Francuza dyskutuje społeczne aspekty realizacji
i odbioru środowiskowych, a właściwie „klasowych” odmian języka (na poziomie składni, fonetyki, morfologii). Realizacje językowe, zgodnie ze znaną
terminologią Bourdieu, są traktowane jako elementy „habitusu” i tym samym
są „stawką w grze” w „polu władzy”, w tym wypadku władzy kulturowej.
Trzeci z zamieszczonych w tej części tekstów, Johna Leavitta („Translation as Philology as Love”), wydaje się przyjemnym powiewem idei z dawnych epok. Oto kilka opinii autora na temat filo-logii jako umiłowania słowa
i pracy tłumacza filologa: „Filologia zakłada długotrwałe zaangażowanie
w tekst i jego świat” (s. 83); „Tłumaczenie wymaga intensywnego zaangażowania, jak w miłości” (s. 84); „Nie mówi się w takim tłumaczeniu za kogoś, ale
pozwala się z wiernością, przyjemnością, pożądaniem i miłością mówić oryginałowi” (cytat z Johanna Herdera, s. 104) (tłumaczenie tych i pozostałych
fragmentów książki A.N.). A tłem tych konstatacji są z jednej strony słowa
i nastawienia dawnych mistrzów (przypomnienia słów Humboldta o przy-
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jemności zagłębiania się w studiowanie nowych języków, Tolkiena piszącego
o studiowaniu języka walijskiego dla „miłości”, jaką wzbudza, Nietzschego
charakteryzującego filologię jako sztukę, która wymaga tempa lento: „Filologia […] uczy, jak dobrze czytać powoli, głęboko patrzyć (…), z delikatnymi
palcami i oczami)” (cytat na s. 102). Z drugiej strony jest to praktyka i teoria
tłumaczenia, w tym tekstów mówionych. Autor omawia własne doświadczenia translatologiczne, m.in. związane z zapisem i przekładami tekstów
oralnych śpiewanych) w jednym z języków Indii – kumaoni.
Część trzecia („The Shaping of Worldviews: Focus on Philosophy and
Religion”) poświęcona jest ukazaniu zagadnień filozoficznych i teologicznych
w kontekście tłumaczenia najważniejszych tekstów naszej cywilizacji i ich
mimowolnego lub zaplanowanego wpływu na obrazy świata (worldviews)
w różnych lingwokulturach.
Piotr Blumczynski („Translational Roots of Western Essentialism”) rozwija tematykę ontologiczną i powraca do zagadnień, które w XX w. były
przedmiotem ref leksji Martina Heideggera czy Alfreda Northa Whiteheada
– nastawionych na wskazanie w istocie bytu procesualności (Heideggerowska „różnica ontologiczna” między bytem a byciem, „filozofia procesu” Whiteheada). Zdaniem Heideggera zachodnia filozofia w kolejnych translacjach
Arystotelesowskiego terminu nazywającego byt/istotę, czyli greckiego słowa
ousia, imiesłowu od einai ‘być’ – będąca, utraciła sens czasownikowy ruchu,
zmiany i skupiła się w swej filozoficznej ref leksji na bycie stabilnym, oderwanym od czasu. Blumczynski ilustruje tę kwestię, przypominając starożytne
i średniowieczne dyskusje teologiczne na temat dogmatu Trójcy Świętej,
boskiej i/lub ludzkiej natury Chrystusa, przeistoczenia w sakramencie Komunii Świętej, ukazując przemiany używanej w nich terminologii: od greckich ousia, homousia, hypostasis, przez łacińskie substantio, transubstantiatio,
essentia. Artykuł z pewnością zyskałby, gdyby autor zachował konsekwencję
w analizach terminów oryginalnych (mamy greckie terminy z Arystotelesa
i Orygenesa, ale już łacińskie teksty Akwinaty i inne są podawane wyłącznie w tłumaczeniu na angielski). Pozwoliłoby to zauważyć, że na poziomie
ściśle językowym element procesualności, dziania się, jest jednak zawarty
w łacińskich neologizmach essentia, czy quidditas ‘quid erat esse’, których struktury bez skojarzeń z czasownikiem nie sposób ukazać. Może najciekawsze
w omawianym materiale jest przesunięcie w znaczeniu terminu substantia.
Blumczynski odnotowuje, że jest on kalką greckiego hypostasis. Jak to się
stało, że sub-stancja straciła swój sens pod-rzędności? Ten temat nie został
rozwinięty.
Terminologia religijna jest też tematem rozdziału autorstwa Tarasa
Shmihera („St. Petro Mohyla’s Catechism in Translation: A Term System
via the Prism of Axiological Modelling and Cultural Matrix”). Autor omawia
zagadnienia związane z tłumaczeniami XVII-wiecznego katechizmu pra-
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wosławnego (Pravosłavne spovidanija viry), opracowanego przez kijowskich
mnichów Ławry Pieczerskiej pod przewodnictwem ówczesnego archimandryty, Piotra Mohyły (dziś świętego prawosławnej Cerkwi). Już u początków
powstawania katechizmu zagadnienia wizji świata, a w tym wypadku wizji
dogmatów religijnych były istotne, jako że tekst ów powstał jako odpowiedź
na prawosławny katechizm Cyryla Lukarisa, zawierający wpływy protestanckie, kalwińskie, zaś sam spotkał się z zarzutami inspirowania się rzymskim
katolicyzmem i doczekał się zgody Cerkwi na oficjalną publikację dopiero po
poprawkach greckiego teologa Meletiusa Sirigosa3. Shmiher opisuje historię
owych poprawek, tj. różnic pomiędzy tzw. Małym Katechizmem4 (z 1645) a tzw.
Wielkim Katechizmem wydanym po grecku już z aprobatą Cerkwi (1666). Wynikające z doktryny prawosławnej i kryjących się za nią wartości wymienione
zmiany dotyczą szczegółów pisania o sakramentach: chrztu, namaszczenia
krzyżmem (np. przy bierzmowaniu i namaszczeniu chorych), eucharystii,
małżeństwa, co zostało zrelacjonowane. Ostateczne wnioski autor formułuje
jednak nie na temat odmienności terminologicznych wynikających z doktryny dwóch obrządków chrześcijaństwa, ale na temat wizji świata zawartej
w obu katechizmach (Mały… z wpływami katolicyzmu, został np. oceniony
jako „bardziej antropocentryczny”) oraz zasad tłumaczenia i rozumienia
tekstów. Jego zdaniem, także w przypadku tekstów religijnych, tłumaczenie
powinno się odwoływać do „matrycy kulturowej” odwzorowującej społeczne
i religijne modele zachowań w lingwokulturze docelowej i to w jej długim
trwaniu.
Marko Pajevič („Buber/Rosenzweig’s and Meschonnic’s Bible Translations: Biblical Hebrew as Transformer of Language Theory and Society”)
dodaje do przeglądu zagadnień związanych z tłumaczeniami fundamentalnych tekstów naszej cywilizacji artykuł relacjonujący podstawy teoretyczne
dwóch wizjonerskich XX-wiecznych koncepcji przekładu Biblii hebrajskiej
na języki nowożytne: niemiecki – w pomyśle Martina Bubera i Franza Rosenzweiga oraz francuski – Henriego Meschonnica. To, co łączy wizje dwóch
filozofów dialogu oraz twórcę poetyki społeczeństwa, to – jak podkreśla
Pajevič – po pierwsze, traktowanie Biblii jako tekstu mówionego, oralnego,
do słuchania, a nie tylko do czytania; po drugie – przekonanie, że odpowiedni nowy przekład może i powinien wpłynąć na społeczeństwo docelowe i je zmienić. Podstawą obu tłumaczeń jest wspólne wyobrażenie, iż
Biblia jako tekst pierwotnie ustny wyróżnia się szczególnym brzmieniem,
rytmem, nie jako tekst literacki, ale jako emanacja konkretnej, specyficznej kultury. To właśnie tę specyfikę opisywani przez Pajeviča translatorzy
3 Danych tych autor nie zamieszcza, a i kolejność publikacji wersji omawianego katechizmu jest
w artykule podana dość zawile i niezupełnie zgodnie z tym, co piszą inni, por. Melnik (2008).
4 Pierwotnie, jak pisze Melnik (2008), wydanym w Kijowie w 1645 r. po rusku i po polsku jako
Zebranie krótkiey nauki o artikułach wiary prawosławno katolickiey (Kijów należał wówczas do
Korony Polskiej).
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chcą przetłumaczyć, a faktycznie wprowadzić wraz ze swoim tłumaczeniem
w przestrzeń kultury docelowej (np. przypomnieć Żydom niemieckim ich
własną tradycję, wprowadzać do współczesnej kultury niemieckiej elementy
hebrajskie, niechrześcijańskie). Rosenzweig i Buber, zmierzając do wniesienia w „niemieckość” „hebrajskości” stosują w translacji rozmaite zabiegi,
pozostawiając np. imiona hebrajskie (dla Ewy Chava), wprowadzając aliterację czy reduplikację dobrze oddającą nakładanie się rdzeni hebrajskich (np.
annen anan jako Wolken wölken). Nie archaizując nadmiernie tekstu, dobierają
jednak słownictwo nacechowane kulturą żydowską. Wierzą, iż ich tekst ma
siłę duchową. Nie inaczej Meschonnic. Pajevič relacjonuje jego poglądy na
temat rytmizacji języka biblijnego dokonującej się za sprawą te’amim, ponad
dwudziestu systemowych akcentów, wpływających – zdaniem francuskiego
teoretyka rytmu – na ostateczne znaczenie tekstu i dyskursu w tym samym
stopniu co słowa. W swoich tłumaczeniach na francuski oddaje je Meschonnic za pomocą podobnych środków jak Buber i Rosenzweig, wykorzystuje
paronomazję, powtórzenia, a dodatkowo stosuje wyróżnienia graficzne („wizualizacja oralności”), pomijając przecinki i wydłużając spacje. W takim
ujęciu zadaniem tłumacza jest nie tylko przełożenie tekstu na inny język,
ale przekształcenie sposobu odbioru tekstu i świata.
Artykuł Pajeviča wywołuje różnorodne ref leksje, w tym pytania o rzeczywisty wpływ opisanych tłumaczeń na społeczeństwa. Projekt Martina
Bubera i Franza Rosenzweiga, zapoczątkowany w latach 20. XX w., dokończony przez Bubera w latach 60., stracił swój sens wobec „zniknięcia” w czasie II wojny światowej grupy docelowych odbiorców – niemieckich Żydów.
Projekt Meschonnica, zrealizowany częściowo, raczej w niewielkim stopniu
oddziałuje na zsekularyzowane społeczeństwo francuskie.
Przeciwną sytuację, w której (w długim trwaniu kultury) język tłumaczeń Biblii wpłynął na wyobrażenia o świece, a koncepty w nim nazwane
stały się elementem kultury docelowej, prezentuje kończący rozważania
części trzeciej artykuł Jerzego Bartmińskiego („Borrowings and the Linguistic Worldview or How to Domesticate Foreignness”). Autor zgłębia problem
obecności i funkcjonowania w polszczyźnie leksyki zapożyczonej, jej źródeł, zasięgu społecznego i różnego stopnia domestykacji na dwubiegunowej
skali: obcość versus swojskość (począwszy od cytatów wraz z egzotyzmami,
przez stopniową polonizację, czyli adaptację f leksyjną, słowotwórczą, fonetyczną, ortograficzną). Ksenizmy, w tym wprowadzone do polskiej lingwokultury za sprawą tłumaczeń Biblii, pierwotnie obce elementy językowe
(Kainowa zbrodnia, syn marnotrawny, imię Anna) i interpretacja świata w nich
zawarta wnikają w polski język i polską kulturę, stygmat obcości zanika,
a one przyjmują własną nową funkcję. Ostatecznie Bartmiński wyznacza
funkcjonalne typy „obcości” wyrażeń zapożyczonych: może to być obcość
udomowiona, zasymilowana i eksponowana. Nie ma więc w tym układzie
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wyraźnego przeciwstawienia obcość–swojskość. Przeciwnie, dzięki zwróceniu uwagi na stopniowanie udomowiania obcości autor docenia wagę,
znaczenie, role i funkcje obu niekiedy nadmiernie polaryzowanych wartości
w rodzimej lingwokulturze.
Część czwarta („Translating Worldviews Across Languages and Cultures”) zawiera teksty, w których zaprezentowano przykłady tłumaczeń
kluczowych pojęć (serce), metafor (w języku polityków), gatunków (żartu)
typowych dla różnych lingwokultur i podjęto dyskusję nad sposobami i możliwościami ich tłumaczenia.
Rozważania rozpoczyna James W. Underhill („Do Paradoxes Have a
Place in Worldviews? Conceptual Configurations of ‘Heart’ and Their Contradictions in English and Other Languages”) w artykule będącym po części
sprawozdaniem z własnych badań autora nad rozumieniem pojęcia serce
w różnych lingwokulturach, po części dyskusją nad statusem terminu obraz świata (worldview) w badaniach etnolingwistycznych. W obu aspektach
Underhill zmierza do wykazania, że warto przy próbach wyjaśniania ontologii człowieka oraz jego obecności w świecie uwzględnić wymiary, które
ludzkiemu bytowaniu nadaje właśnie serce. Powołuje się na wyniki dziesięcioletnich studiów, które przeprowadzał w oparciu o analizę angielskich,
francuskich, hiszpańskich i czeskich danych uzyskanych w trakcie lektury
tekstów (m.in. wielkich filozofów, począwszy od starożytnych; Biblii; dziewiętnastowiecznych powieściopisarzy i poetów), korpusów językowych
dostępnych on-line i tworzonych samodzielnie, nagrywanych osobiście filmów-wywiadów otwartych, piosenek, filmów. Wyniki ukazują serce jako
cielesny organ podtrzymujący życie; serce czujące po ludzku, tj. inaczej niż
w przypadku zwierząt; serce mające uczucia: marzące, pragnące, pożądliwe;
serce poruszające się między ludźmi (dawane, zdobywane); wreszcie serce
jako drugie „ja”, utożsamione z duszą intelektualną. Pomocą w tej dyskusji stają się opinie Dawida Naugle’a (2002), w tym obserwacje amerykańskiego badacza na temat zmiany, jaka zaszła w obecności terminu heart ‘serce’
w literaturze anglojęzycznej (ustalono w wyszukiwarce Google Books, że użycie słowa heart spadło o połowę w porównaniu z XIX w.) oraz dominacji w antropologii terminu worldview, któremu towarzyszy przyjęcie postawy relatywistycznej. Naugle, prezentowany jako badacz chrześcijański (kalwin) temu
się sprzeciwia (jak raportuje Underhill: „Subiektywizm ustępuje relatywizmowi, ten sceptycyzmowi, a ostatecznie sceptycyzm osuwa się w nihilizm”,
s. 267 ). Uważa, za Wittgensteinem, że obrazy świata (worldviews) „połykamy”
w dzieciństwie podczas akwizycji języka i kultury, ale prawdziwe rozumienie
przychodzi później, a pojmowanie świata poprzez serce (znane wszystkim ludziom) nadaje temu procesowi cech uniwersalnych. James Underhill wydaje
się zgadzać z takim ujęciem, choć – poza prezentacją uwag na temat obserwacji samego pojęcia serce – reguł czy zasad nowej „serdecznej” metodologii
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w etnolingwistyce nie podaje, w zamian prezentując (nie wiadomo, dlaczego
tak nazwane) „paradoksy” i „sprzeczności” serca, do których zalicza to, że
serce bywa dobre (np. serce Boga) i złe (np. niektórych ludzi), że w jednych
językach słowo bywa zdrabniane i używane jako forma adresatywna, a w
innych nie, że bywa siedliskiem odwagi albo dobroci itp.5
Rozdział autorstwa Anny Wyrwy („Traces of Speaker’s Worldview in
Translations of EU Parliamentary Debate”) wnosi do książki element polski, jako że analizowanym materiałem są wypowiedzi polskich polityków
w europarlamencie (od stycznia do grudnia 2011 r.), porównane z ich tłumaczeniem na język angielski (korpus w obu językach liczy w sumie 400
tys. słów). Autorka skupia się na metaforycznych użyciach i pyta, czy obraz
świata wyłaniający się z metafor języka źródłowego zostaje – w trakcie tłumaczenia – zachowany czy zmieniony w języku docelowym. Analizy przykładów ukazują możliwości użycia metafor z zasobu internacjonalizmów,
metafor konwencjonalnych języka angielskiego o podobnym znaczeniu, ale
i wyrażeń niemetaforycznych (np. Budując państwo europejskie – Indeed, the
process of constructing a European state; Jeżeli mamy się nad nim [problemem] pochylać – If we are to address it; Najnowsze odsłony tej dysputy obserwujemy… – We
have been witnessing the latest developments in this dispute… itp.). Szczegółowy
opis zamyka warta przemyślenia konkluzja, że w specyficznej sytuacji debaty parlamentarnej w tłumaczeniach zwyciężają względy pragmatyczne
(priorytetem jest zrozumiałość), a to z kolei sprawia, że wyłaniający się
z (tłumaczonej) wypowiedzi parlamentarzysty obraz świata nie przynależy
ani do indywidualnej wizji świata mówcy, czy jego lingwokultury, ani do lingwokultury odbiorcy. Jest „hybrydą” dwóch obrazów świata, jak to za Lewandowską-Tomaszczyk podaje autorka. W lekturze recenzenckiej przychodzą
jednak na myśl bardziej nacechowane określenia, jak „zlepek” czy „sieczka”.
A za tym idzie pytanie, czy politycy, którzy nie rozumieją wzajemnie niedosłownych niuansów swych źródłowych kultur, nie pragną ich zrozumieć,
nie stają się nierozumiejącymi nikogo maszynkami do powtarzania łatwo
uruchomianych clichés i do głosowania?
Carsten Levisen („The Cultural Semantics of Untranslatables: Linguistic
Worldview and the Danish Language of Laughter”), można powiedzieć, pisze
o czymś dokładnie przeciwnym, o czymś, co dokonuje się w małej grupie
towarzyskiej i czego skuteczność pragmatyczna jest w najwyższym stopniu
uzależniona od osadzenia uczestników w odpowiedniej lingwokulturze, czyli
5 O sprzecznościach (choć nie paradoksach) aksjologii potocznej napisano już wiele. Niezawodnym przykładem będzie Polski senniki ludowy Stanisławy Niebrzegowskiej (1996), w którym
interpretacje niemal każdego snu mają według różnych informatorów kwalifikację pozytywną,
negatywną i neutralną. W przypadku serca problem jest bardziej złożony, ale nie ma chyba powodu
rozważać w kategoriach paradoksu faktów takich, jak umiejscowienie w sercu dobrości i złości
(rozsierdzić się), uczuć radosnych i smutnych. Jest to raczej kwestia rozwoju konceptu w długim
trwaniu i międzykulturowych wpływów (szerzej: Niewiara 2015).
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o „śmiechu z innymi ludźmi”, „śmiechu towarzyskim” (termin cytowanego
przez Levisena Cliffa Goddarda 2018) i o specyficznych gatunkach żartów/
humoru. Przykłady zaprezentowane w tekście to duńskie sort, odpowiadający polskiemu czarnemu humorowi; plat, czyli gruby prostacki żart; fed,
podobny do angielskiego laid back, u nas chyba odpowiadałby rubasznemu
poczuciu humoru, swobodnym, luzackim żartom; tør, po angielsku dry humour, po polsku byłoby to zapewne sarkastyczne poczucie humoru, opowiadanie żartów ze śmiertelną powagą. Reprezentują one to, co w każdej
lingwokulturze specyficzne (autor określa to jako lokalne) i bardzo często
uważane za nieprzetłumaczalne, ale co może zostać jednak przetłumaczone
na pojęcia uniwersalne za pomocą Naturalnego Metajęzyka Semantycznego
(złożonego z jednostek elementarnych) Anny Wierzbickiej. Autor zresztą konstruuje definicje wymienionych gatunków według znanego modelu słynnej
uczonej. Szkoda jednak, że ograniczył się właściwie do wyjaśniania sensu
słów sort, plat, fed i tør i ukazania ich możliwych odpowiedników w różnych
w odmianach angielszczyzny. Brak tego, co nadaje pracom Wierzbickiej
wymiar humanistyczny, czyli tradycji filologicznej, przytoczenia choćby po
jednym przykładzie realizacji tekstowej każdego z typów żartów. Prawdopodobnie powiedziałyby nam one wiele o duńskiej wizji świata (worldview)
i możliwości (lub jej braku) przetłumaczenia ich na żarty śmieszne również
w lingwokulturze polskiej.
Część piąta („It’s All About the Details: Focus on Diction, Grammar, and
Style”), której tytuł po polsku mógłby brzmieć „diabeł tkwi w szczegółach”,
to prezentacja, głównie na przykładach beletrystyki, typowych trudności,
z którymi tłumacz boryka się w swej pracy, ale i bardzo interesujących przykładów wpływu tłumaczeń wybranych dzieł na społeczeństwa i kultury
docelowe.
Mamy tu dwa artykuły Barbary Gawrońskiej Pettersson. Pierwszy
(„Cultural References and Linguistic Exponents of Gender in the Norwegian Translation of Michał Witkowski’s Lubiewo”) jest jedynym tekstem
w całej książce, który dotyczy tłumaczenia literatury polskiej na języki obce.
Omówiono w nim norweskie tłumaczenie współczesnej powieści Michała
Witkowskiego Lubiewo, które Gawrońska Petterson wyrywkowo porównuje
z niemieckim, angielskim i szwedzkim. Problemy translatorskie w tym
wypadku dotyczą dwóch głównych wyzwań: odwzorowania w norweskim
polskiego slangu środowiska homoseksualnych mężczyzn (w którym toczy
się akcja powieści) oraz wyboru technik translatorskich oddających słownictwo (przede wszystkim nazwy własne) kodujące w utworze oryginalnym
odniesienia do realiów Polski czasów komunistycznych tuż sprzed przełomu
w 1989 r. (Pewex, Baltona, Orbis, Carmeny, Bambino). Dyskusja przeprowadzona
jest w duchu oceny przydatności technik udomowienia i egzotyzacji tekstu
tłumaczenia w kontekście teorii monokultury i subkultury.
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Drugi tekst, we współautorstwie z Susan Erdmann („Norwegian Translations of Anne of Green Gables: Omissions and Textual Manipulations”), omawia zjawiska związane z tłumaczeniem na język norweski kanadyjskiej powieści Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza. W szerszym ujęciu
kluczowym problemem jest etyka tłumaczenia tekstów literatury dla dzieci
i młodzieży, w którym niekiedy dochodzi do modyfikowania tekstów oryginalnych. Zmiany mogą wynikać z dostosowywania języka do poziomu
odbiorcy, ale i z powodów natury ideologicznej. Wtedy nieodpowiednie
z dydaktycznego punktu widzenia treści bywają niwelowane w tłumaczeniu.
Nie odpowiada to współczesnym standardom tłumaczeniowym, ale bywało
dopuszczane dawniej. Autorki analizują pod tym kątem wydanie norweskie
Ani z Zielonego Wzgórza z 1940 r. W tłumaczeniu zawierającym jedynie 48 proc.
oryginalnego tekstu badaczki wskazują zabiegi jego skracania, pomijania
całych zespołów treści (np. odniesień do życia religijnego i roli społecznej
kościoła w Avonlea, ich wpływu na bohaterkę albo charakterystyk jej romantycznej natury) itp. To wpłynęło na norweskie postrzeganie Ani Shirley
jako „bardziej nowoczesnej, bardziej feministycznej i mniej przywiązanej do
rycerskich i romantycznych ideałów”. Tłumaczenie (a raczej ideologicznie
ukierunkowana adaptacja) wpisało się wówczas w toczącą się w społeczeństwie norweskim debatę nad rolą instytucji Kościoła i emancypacją kobiet
oraz zostało zaakceptowane przez społeczeństwo norweskie tamtego czasu.
Odebrało jednak bohaterce powieści to, co wniosła do kanonu postaci literatury światowej.
Do zagadnienia refrakcji, adaptacji ideologicznej oryginalnego tekstu,
odnosi się także tekst Moniki Adamczyk-Garbowskiej („The Many Faces of
Alice: Twists and Turns of Lewis Carroll’s Classic in Poland”) poruszający zagadnienia polskich tłumaczeń Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carolla. Autorka
wylicza i opisuje pod względem językowym, a także typograficznym, dziesięć
wariantów tłumaczenia powieści, poczynając od pierwszego Adeli Silberstein z 1910 r., zatytułowanego Przygody Alinki w Krainie Czarów, z akcentem
na dwa inne, ocenione przez Adamczyk-Garbowską jako „genialne”: udomowiającą adaptację Antoniego Marianowicza i egzotyzujące tłumaczenie
Macieja Słomczyńskiego. Mimo (a może z powodu) tak licznych przekładów,
Alicja…, zdaniem autorki, nie weszła w skład polskiego polisystemu (zgodnie
z terminologią Itamara Even-Zohara), w przeciwieństwie do innej angielskiej pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży, czyli Kubusia Puchatka Alana
Aleksandra Milne’a. Co ciekawe, zdaniem autorki (skądinąd tłumaczki tej
właśnie książki, przywracającej płeć żeńską angielskiej misi w przekładzie
zatytułowanym Fredzia Phi-Phi), reakcja na nowe warianty tłumaczeń obu
powieści ma świadczyć o mniejszym stopniu zadomowienia w polskiej lingwokulturze powieści Lewisa Carolla. W przypadku Alicji… bowiem postawę
czytelników wobec kolejnych translatorskich wariantów powieści można
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scharakteryzować jako indyferentną. W przypadku nowego tłumaczenia
Kubusia Puchatka przeciwnie. Fredzia Phi-Phi wywołała burzliwy sprzeciw
odbiorców i „obronę płci” ulubionego spolszczonego męskiego Kubusia.
Część piątą, a zarazem cały tom, zamyka rozdział autorstwa Elżbiety
Tabakowskiej („Historical Narrative as a Culture Text”). Tekst dla polskiego
odbiorcy ważny, bo autorka dzieli się spostrzeżeniami z własnej pracy tłumaczki dzieł historycznych Normana Daviesa, a te – jak wiadomo – w pewnym stopniu wpłynęły na wyobrażenia Polaków o ich własnej historii. Autorka sytuuje rozważania w kontekście ustaleń na temat typów naukowej
historiografii, tj. narracji historycznej „naukowej”, w której gubi się „ja” autora, i „perspektywistycznej”, interpretującej fakty z perspektywy kultury, do
której autor należy, jego własnych przekonań i wartości, a zatem, jak ujmuje
Hayden White, charakteryzującej się relatywizmem w pisaniu o przeszłości,
co traktuje się jako naturalny skutek podmiotowości poznania. Zbliża to
pisarstwo historyczne do literatury pięknej, czyni też tekst historyka tekstem kultury, którego tłumaczenie wymaga znajomości kultury źródłowej
i docelowej. Dyskusję nad tymi zagadnieniami Tabakowska ilustruje przykładami z własnej praktyki tłumaczki tekstów historycznych Normana Daviesa, zwracając uwagę na wcale nierzadkie przypadki konf liktu, zderzenia
kultur. A dotyczy to nie tylko pracy konkretnego tłumacza, ale i instytucji,
np. reprezentowanych przez wydawcę dzieła, w tym wypadku na rynku polskim. W sumie autorka uznaje, że „w odniesieniu do narracji historycznej
modele kulturowe określają wybory językowe tłumacza, a tłumaczenia na
język ojczysty konkretnego czytelnika nie tylko zwiększają wiedzę merytoryczną (wizje historyków) o przeszłości, ale także modyfikują docelowe
modele kultury. Jest to ruch dwukierunkowy, wzdłuż drogi wyznaczonej
przez punkty orientacyjne kultury” (s. 428).
Zamykając omówienie książki Languages–Cultures–Worldviews można
powiedzieć, że – jak słusznie podkreśla w przedmowie David S. Dahaner
oraz recenzenci Bert Peeters i Roberto A. Valdeón – stanowi ona bogaty
i różnorodny zbiór i wybór ref leksji na temat zagadnień ważnych z punktu
widzenia teorii językowego obrazu świata i przekładoznawstwa. Być może
nie udało się autorom odpowiedzieć na wszystkie pytania, które inicjator
tomu i redaktor, Adam Głaz, postawił we wprowadzającym rozdziale. Dotyczyły one konieczności ponownego zdefiniowania tłumaczenia w kontekście
projektu translacji lingwokultur, wpływu dzieł tłumaczonych na kultury
docelowe, na pojmowanie świata (w ujęciu potocznym, filozoficznym i religijnym), rozumienia kontaktów i wpływów międzykulturowych, możliwości
przetłumaczenia z danej kultury źródłowej na docelową metafor, wartości,
sensów itd. Walorem książki zdają się jednak nie tyle odpowiedzi na temat
konkretnych rozwiązań metodologicznych (choć i te znajdujemy), ile sama
dyskusja, opowieść o najróżniejszych realizacjach prób podejmowanych
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przez człowieka zanurzonego w swoim języku i kulturze w celu przekazania swego pojmowania świata innemu człowiekowi.
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