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Editorial

LaMiCuS 2021 no. 5 (5)

Welcome to what is already the fifth issue of the journal Language, Mind, Culture and Society (LaMiCuS), which has five research articles (four in English
and one in Polish), an extensive article reviewing a monograph, and a shorter
book review. In keeping with the previous issues, this year’s offering explores
broadly understood cognitive linguistics and related fields of study, such
as viewpoint, perspective, and issues related to the linguistic worldview as
outlined by Jerzy Bartmiński (Bartmiński 1990), General Theory of Verbal
Humour, (see Attardo & Raskin 1991), or Prototype Theory in the diachronic
study of lexical change (see Geeraerts 1997).
This issue opens with John Newman’s article “Singular and plural preferences among adjectival collocates of Cat and Dog”. The article follows up
on Ronald Langacker’s remarks concerning singular and plural noun types
(Langacker 1991), and investigates whether vital distinctions exist in the collocability of certain types of adjectives with singular or plural nouns. To that
end, the article analyzes selected prenominal adjectives co-occurring with
the nouns cat/cats and dog/dogs.
Alice Mevis’s article “French loans in Middle English. A reassessment
from a cognitive perspective” is a cognitive study of selected lexical borrowings in a diachronic perspective. In her text, the Author discusses the
inf luence of French on Middle English and, after Geeraerts (1997), draws on
Prototype Theory to account for lexical change.
In turn, Przemysław Wilk’s article “ ‘Rocking the boat’ and ‘putting
spanners in the works’: On different metaphorical conceptualizations of
the European Union” analyses four metaphorical conceptualizations of the
complex concept european union in the discourse of the British daily The
Guardian. In his analysis, Wilk draws on the legacy of Lakoff and Johnson’s
Conceptual Metaphor Theory (1980) and on Critical Discourse Analysis as
performed by Hart (2010, 2014).
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The last article in English is Łukasz Wiraszka’s “A cognitive linguistics
account of viewpoint in academic prose”, exploring viewpoint as an important element of academic discourse. The article, grounded in the principles
of cognitive linguistics as set out by Langacker (1987, 1991, 2000), analyzes
diverse academic texts to examine three important aspects of viewpoint:
(1) vantage point, (2) subjectivity, and (3) the identity of the conceptualizer.
The final research article, “Humor a perspektywa oglądu świata w felietonach Michała Rusinka” [Humour and worldview in Michał Rusinek’s
columns on language], is an interesting study of the relations between the
mechanisms of humour and worldviews to be found in Michał Rusinek’s
collection of columns, Pypcie na języku. The Author sets out to demonstrate
that humour is based not only on incongruities between the scripts existing
at different levels of the linguistic systems, but also correlates with the viewpoint adopted by the author-narrator in each of the columns in the volume.
This issue also contains a review article by Waldemar Skrzypczak, “Językoznawstwo kognitywne w dynamicznej konstelacji odniesień” [Cognitive
linguistics in a dynamic constellation of references], reviewing the 2018 volume edited by Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, and Hubert Kowalewski.
The volume originated in articles presented at the 2015 PCLA conference in
Lublin and, according to Skrzypczak, constitutes a vital contribution to the
study of broadly defined conceptualisation.
The final text in this issue of LaMiCuS is Andrzej Sławomir Kowalczyk’s
review of Cognitive Grammar in Stylistics: A Practical Guide by Marcello Giovanelli and Chloe Harrison (2018). It offers a detailed look at the contents of the
work, covering selected issues in cognitive stylistics and poetics.
Editors

References
Attardo, Salvatore, Victor Raskin 1991: Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model. Humor 4.3 (4), 293-347.
Bartmiński, Jerzy 1990: Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Geeraerts, Dirk 1997: Diachronic Prototype Semantics: A Contribution to Historical
Lexicology. Oxford: Clarendon Press.
Hart, Christopher 2010: Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: New
Perspectives on Immigration Discourse. Basingstoke, UK: Palgrave.
Hart, Christopher 2014: Discourse, Grammar and Ideology: Functional and Cognitive Perspective. London Bloomsbury.
Lakoff, George, Mark Johnson 1980: Metaphors We Live By. Chicago: University
of Chicago Press.
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Application. Stanford: Stanford University Press.
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Oddajemy w Państwa ręce piaty już numer czasopisma Language, Mind, Cutlture and Society (LaMiCuS), w którym odnajdą Państwo pięć artykułów badawczych (cztery w języku angielskim i jeden w języku polskim), a także
obszerny artykuł recenzyjny oraz recenzję książki. Wzorem lat ubiegłych
podjęta w tym numerze tematyka odwołuje się do szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego, a także innych obszarów badań powiązanych
z lingwistyką kognitywną, takich jak np. problematyka punktu widzenia,
perspektywy oraz językowego obrazu świata w ujęciu Jerzego Bartmińskiego
(Bartmiński 1990), ogólna teoria humoru werbalnego (ang. General Theory of
Verbal Humor, por. Attardo & Raskin 1991) czy teoria prototypów w badaniu
diachronicznym zmian leksykalnych (por. Geeraerts 1997).
Tom ten otwiera artykuł Johna Newmana „Singular and plural preferences among adjectival collocates of Cat and Dog”, w którym Autor, opierając
się na wcześniejszych rozważaniach Ronalda Langackera dotyczących rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych (Langacker 1991), bada, czy istnieją
także istotne różnice dotyczące łączliwości niektórych typów przymiotników
z formami liczby gramatycznej. W tym celu analizuje wybrane przymiotniki
prenominalne pojawiające się z rzeczownikami cat/cats oraz dog/dogs.
Artykuł Alice Mevis „French loans in Middle English. A reassessment
from a cognitive perspective” przedstawia studium kognitywne wybranych
zapożyczeń leksykalnych w perspektywie diachronicznej. W prezentowanym
tekście Autorka omawia wpływ języka francuskiego na język średnioangielski,
uwzględniając jednocześnie, za Geeraertsem (1997), istotność teorii prototypów w podejmowanej przez siebie analizie zmian leksykalnych.
Z kolei artykuł Przemysława Wilka „‘Rocking the boat’ and ‘putting
spanners in the works’: On different metaphorical conceptualizations of
the European Union” ukazuje analizę czterech metaforycznych konceptualizacjizłożonego pojęcia Unia Europejska, pojawiających się w dyskursie
prasowym brytyjskiego dziennika The Guardian. W prezentowanej analizie
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Autor korzysta zarówno ze spuścizny teorii metafory pojęciowej Lakoffa
i Johnsona (1980), jak i odwołuje się do krytycznej analizy dyskursu w ujęciu
Harta (2010, 2014).
Kończący cykl artykułów anglojęzycznych tekst Łukasza Wiraszki „A
cognitive linguistics account of viewpoint in academic prose” poświecony
został problematyce punktu widzenia jako istotnego elementu dyskursu
naukowego. W prezentowanym artykule Autor, opierając się na założeniach gramatyki kognitywnej Langackera (1987, 1991, 2000), uwzględnia trzy
istotne aspekty punktu widzenia w analizie różnorodnych tekstów reprezentujących dyskurs naukowy: (1) miejsce oglądu (ang. vantage point), (2) subiektywność (ang. subjectivity), a także (3) tożsamość konceptualizatora (ang.
conceptualizer).
Ostatni artykuł autorstwa Poli Włodarczyk „Humor a perspektywa
oglądu świata w felietonach Michała Rusinka” to interesujące studium relacji
zachodzących pomiędzy mechanizmami humoru a perspektywami oglądu
świata, jakie odnajdujemy w zbiorze felietonów Michała Rusinka Pypcie na
języku. W swoim tekście Autorka stara się dowieść, iż humor opiera się nie
tylko na niespójnościach skryptów występujących na różnych płaszczyznach
systemu językowego, ale pozostaje także w ścisłej korelacji z punktem widzenia przyjętym przez autora-narratora w każdym z prezentowanych
w tomie felietonów.
W tomie tym odnajdziecie także Państwo obszerny artykuł recenzyjny
Waldemara Skrzypczaka „Językoznawstwo kognitywne w dynamicznej konstelacji odniesień” poświęcony opublikowanej w 2018 r. książce Dociekania
kognitywne pod redakcją Agnieszki Libury, Darii Bębieniec i Huberta Kowalewskiego. Podstawę tego zbioru artykułów stanowiły referaty wygłoszone
podczas konferencji PTJK w Lublinie w 2015 r. Jak podkreśla Autor, omawiana tutaj monografia wieloautorska stanowi zasadniczy wkład w rozwój
badań poświęconych szeroko rozumianej konceptualizacji.
Piąty numer czasopisma zamyka recenzja książki Marcella Giovanellego
i Chloe Harrison Cognitive Grammar in Stylistics: A Practical Guide autorstwa
Andrzeja Sławomira Kowalczyka, w której Autor dokonuje szczegółowego
przeglądu treści opublikowanej w 2018 r. niezwykle cennej pracy omawiającej
zagadnienia z zakresu stylistyki i poetyki kognitywnej.
Redakcja
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ABSTRACT

Singular and
plural preferences
among adjectival
collocates of Cat
and Dog
Key words:
singularity,
plurality,
nouns, adjectives, corpus

The singular vs. plural distinction in English count nouns is not usually considered as being of
any real consequence to the choice of adjectives accompanying these nouns. This study questions
this assumption and explores the pre-nominal adjectives occurring with cat/cats and dog/dogs with
a view to identifying the main patterns of co-occurrence with singular forms vs. plural forms.
Attributive adjectives occurring before cat(s) and dog(s) were investigated, relying on a corpus of
contemporary American fiction. Applying Distinctive Collexeme Analysis to the corpus results,
it was found that coherent groups of adjectives occurred preferentially with the singular or plural of both words. Colour adjectives and evaluative adjectives like good, for example, occurred
preferentially with the singular forms, while adjectives such as stray, wild, and feral occurred
preferentially with plural forms. The usage differences observed in the data can be motivated
by reference to a folk model of the world in which animals take their place as house pets, wild
animals, or somewhere in between.
Received: 08.04.2021. Reviewed: 20.07.2021. Accepted: 17.09.2021. Published: 31.12.2021.

1. Introduction
The present study is an investigation into less-studied linguistic patterns
associated with singular and plural forms of English count nouns. Some
patterns associated with this distinction are obvious and predictable, for
example, patterns of verb agreement with syntactic subjects, determiner
choice (this/these, that/those), quantifiers and numerals (one/many, second/two).
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2021-001
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With such patterns, there is no need to resort to a corpus study in order to
understand the basic patterns at work. The adjective + noun construction,
however, is not an obvious site for studying patterns that might correlate
with a singular vs. plural noun distinction. We find, after all, old dog and old
dogs, big dog and big dogs, etc. The default expectation would be to assume that
there is no difference between the classes of adjectives that can occur with
singular vs. plural nouns. It is my intention in the present study to explore
the corpus-based patterning of adjectives with singular vs. plural nouns,
using cat and dog as the target nouns.1 My aim is to show that (probabilistic) differences not only exist, but also that the findings raise interesting
questions about how these differences ref lect our perceptions of cats and
dogs. While my approach is essentially quantitative, the intricacies and variability of adjectival uses and meanings require unusually close attention to
the actual examples of usage and the concepts of precision and recall of the
results will be very relevant.
The study is structured as follows: Section 2 provides some background
to the study and rationale for the choice of cat and dog as the nouns of
interest; Section 3 describes the data and how it was prepared for analysis;
Section 4 is the quantitative analysis; Section 5 is a discussion of the results
and the differential semantics associated with singular and plural forms;
Section 6 is the conclusion.

2. Background
The impetus for the present paper stems from the question of whether the
singular and plural forms of count nouns might pattern differently in terms
of adjectival collocates. In part, the question arises as a follow-up question in
response to Langacker’s suggestions about the singular vs. plural noun types
in Langacker (1991: 74-81). The main idea in that discussion is that singular
and plural categories of nouns are to be strongly differentiated in terms of
the types they represent: “[…] it is essential to realize that a singular noun
and its corresponding plural represent distinct categories and that what
counts as an instance is consequently very different in the two cases” (Langacker 1991: 78). To use Langacker’s own example, the seven pebbles is said to
profile one instance of the pebbles type, not seven instances of pebble. Pebble
and pebbles each has its own distinct type – a “discrete entity” type for the
singular vs. a “replicate mass” type for the plural. If one accepts that the
singular and plural forms of a (count) noun such as dog are quite distinct
conceptual categories, then one may rightly inquire as to what properties
correlate with this distinction.
1 Here and throughout, small caps will be used to refer to a lemma and italics to refer to a word
form.
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The inf lectional differences between singular and plural nouns have
not played a prominent role in corpus linguistic research in the last 30 years,
even if such an interest is fully in keeping with the corpus-based practices
of a pioneer in the field, John Sinclair (cf. Sinclair 1991: 53-64, 154). Textbooks
on corpus linguistics will include some discussion of lemma vs. inf lected
word forms but typically remain agnostic about which level is to be used
in any particular analysis. Hunston (2002: 52-56), for example, illustrates
methods of interpreting concordance lines by choosing opportunistically
either the lemma as the unit of interest (as in the case of suggestion) or the
inf lected word form (as in the case of point) without drawing attention to or
problematizing the difference. McEnery, Xiao & Tono (2006: 36) describe
the benefit of working at the lemma level as a convenient way of collecting
the relevant inf lected forms without commenting on whether investigating distributional or collocational differences between the inf lected forms
might be of any interest.
A number of studies of collocational patterning with the inf lected forms
of different parts of speech in English have revealed interesting results that
point to the value of investigating collocational behaviour at the level of the
inf lected word form. Newman & Rice (2004), for example, investigates collocational differences associated with the inf lectional differences between the
-ing and past tense forms in the pairs sitting and.../sat and...,standing and.../
stood and, lying and.../lay and... and finds very different semantic properties
associated with the conjoined verb in the -ing and past tense forms. A study
relevant to the singular vs. plural distinction in English is Katz & Zamparelli
(2012), a computational linguistic study of collocates (in the form of ‘vector
spaces’) of 2,114 nouns in a POS-tagged corpus that occur with both singular and plural POS-tags forms. The window of the context for collecting the
collocates of each noun was the four previous and four subsequent content
words. Although the focus of their study is mass nouns, Katz & Zamparelli
(2012: 378) report on other nouns as follows: “We have also uncovered a wide
range of other cases in which the singular and plural forms of a noun have
different distributions, itself an interesting result (and one frequently ignored by vector space models). Another area where there has been some
discussion of distinctive patterning with singular vs. plural nouns in English is research on metaphor (cf. Deignan 2006: 114-121). The research that
is most directly relevant to the present study, however, is the investigation
into semantic preferences associated with singular child vs. plural children in
American fiction (Newman 2021). Using similar methods to those employed
in the present study, Newman explored the experiential motivations for the
preferences for different collocates associated with child vs. children, focusing
on three different construction types: adjectives in the attributive position,
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nouns grammatically possessed by child’s and children’s, and present participial forms of verbs in the position immediately to the right of child/children.
The study revealed unexpected differences between singularity and plurality: psychological attributes vs. non-psychological attributes; expressive,
empathetic stance vs. expressively neutral stance; alienable vs. inalienable
possession; motion vs. stationary predicates.
The decision to investigate adjectival patterning specifically with cat
and dog was inf luenced by two main considerations. Firstly, there is a human dimension to the world of cats and dogs, suggesting a rich set of attributive adjectives accompanying the nouns cat and dog in fictional writing.
Obviously, cats and dogs are animals that can interact closely with humans
and attitudes towards cats and dogs have been a particular focus of interest
among researchers exploring human-animal interaction. Selby & Rhoades
(1981), for example, investigated the role of various factors that inf luence the
attitudes towards cats and dogs as companion animals, e.g., emotional needs
of pet owners, whether the pet provides protection and security, women’s
attitudes vs. men’s attitudes to their pets, etc. Blouin (2013) introduced the
idea of a “humanistic” orientation that humans may adopt towards pets in
general, though the study focused specifically on dogs. In the humanistic
orientation, pet owners view their pets as surrogate humans and enjoy affective benefits from their close attachments to their pets. In light of the
empathy and emotional attachment that humans can feel towards cats and
dogs, one might well expect that the words cat and dog, as used in reference to these four-legged animals, would occur with a variety of adjectival
descriptors ref lecting human perspectives on these animals (in contrast to
inanimate entities such as drawing-pin, bookmark, hypotenuse, etc. or
more abstract entities such as logical operator, readiness, area, etc.).
This human dimension to the life of (most) cats and dogs suggests that we
might encounter a greater range of adjectives than would be the case studying, say, words for fire ants, squid, tree snakes. Secondly, the cat and dog
words are relatively frequent in usage, leading to a greater possibility that
the corpus-based results will be fairly robust.

3. Data
3.1. The corpus
The corpus used for this study was the Fiction sub-corpus of the online Corpus of Contemporary American English (COCA, Davies 2008-). At the time
of this study, the Fiction component of COCA consisted of approximately
120 million words and included sampled American fiction writing from
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1990-2019. The online site describes the contents of the Fiction component
as “short stories and plays from literary magazines, children’s magazines,
popular magazines, first chapters of first edition books 1990-present, and
movie scripts”.
The decision to restrict attention to just a single genre is a consequence
of acknowledging very real differences that exist between the main genres
in communication goals, style and content of communication, and characteristics of the writer/speaker and addressee. In broad terms, fiction writing
ref lects the imaginative skills of authors in consciously creating interesting
and engaging fictional scenarios and events. Fiction has been described in
more sophisticated terms as offering models of the cognitive simulation
of our social worlds (Oatley 1999; Mar & Oatley 2008). Fiction in any case
presents a freer, imaginatively enriched use of language compared with other
genres, which are less about simulations of our social worlds and more about
the real world. It is a genre that is especially relevant when the researcher
has an interest in exploring the descriptive potential of adjectives. One may
expect a substantive amount of descriptive text in fiction writing to accompany nouns like cat and dog as a way of adding interest to a story, person,
or object. More specifically, and related directly to the purposes of the present study, it has been observed that the fiction genre makes greater use of
attributive adjectives than do news and conversation genres. The Longman
Grammar of Spoken and Written English (Biber et al. 1999) draws attention to this
aspect of the use of attributive adjectives in fiction writing, as quoted in (1).

(1)

Although attributive adjectives functioning as descriptors are used
in all four registers, fiction employs a greater number of these than
the other registers. The semantic domains of size (e.g. big, little),
colour, and evaluation (e.g. good, nice) are most important in this
register. (Biber et al. 1999: 511)

One can expect, then, that the choice of the Fiction sub-corpus of COCA will
increase the likelihood of obtaining solid results from a study of adjectival
use with cat and dog in fiction.
An additional consideration when it comes to choosing a suitable corpus for the present study is the fact that a close reading of the contexts of
use of cat(s) and dog(s) is often necessary to identify instances that need to
be excluded from further study, as explained in the following section. This
means that there has to be some manual editing of search results and the
search results from the Fiction sub-corpus allow this editing to be carried
out more reasonably than would be the case for all of COCA.
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3.2. Data collection and accuracy of search results
The procedure to collect the adjectives was the same for both dog(s) and
cat(s), relying initially on the adjective part-of-speech tag in the L1 position
to identify attributive adjectives. While, in general, some check on accuracy
of search results is desirable, it was especially important to do so in the case
of this study. Recall two main targets of interest in this study: (i) the focus
on dog(s) and cat(s) as used to refer to four-legged animals, and (ii) adjectival
preferences associated with the choice of singular vs. plural nouns. With
these two goals in mind, considerable editing of the search results to improve both precision and recall was needed and resulted in the removal of
hundreds of hits from the original search returns. I illustrate the kinds of
issues that arose through the example of dog(s), though similar examples
could be cited for cat(s).
The most glaring example of a false positive in the results is hot dog(s),
used always to refer to the sausage-and-bun food item. Hot dog is in fact the
most frequent type in the singular (409 hits), just as hot dogs is in the plural
(433 hits). All instances of hot dog(s) were removed from the results. While it
was easy to make a decision about the exclusion of hot dog(s), identifying the
references to four-legged animals, as opposed to humans, was not always so
straightforward. This was especially so in the use of cat(s) and dog(s) in names
of characters in movie scripts and in the fantasy sub-genres. Other examples of false positives are shown in (2). These all involve invariant singular or
plural forms where there is no freedom to choose either singular or plural.
(2a) illustrates the category of singular or “bare” dog use in noun-noun compounds where there is no singular-plural alternation allowed. (2b) illustrates
the use of dog(s) as part of a proper noun such as the name of a person, pub,
festival, story, etc. where the form is fixed. (2c) illustrates the use of dog(s)
in relatively fixed idiomatic expressions where the intended reference is to
humans, not four-legged animals. Finally, like occurring before a noun is
mistagged as an adjective throughout the corpus and all instances of like
dogs were excluded from the study.
(2)

(a) dog as part of a compound with a following noun:
white dog collar, a good dog name, small dog turds, big dog pile, the mad
dog woman, mad dog sickness, other dog teams, etc.
(b) dog as part of a proper name:
The Old Dog Mission, the Black Dog Inn, the Black Dog of depression, the
Tomb of the Black Dog, Black Dog (song), Mr. Big Dog, Mad Dog (= fortified
wine), Mad Dog Rinaldi, “Mad Dog” Coll (nickname), Dead Dog Creek, the
Stray Dog (= inn), the Sacred White Dog (= festival), Barking Dog Road,
Ugly Little Dog (nickname), Sleeping Dogs (= title of fiction), etc.
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(c) dog/dogs in idiomatic expressions referring to humans:
sly old dog, you can’t teach an old dog new tricks, you can’t teach
an old dog new kindness, can’t learn an old dog new tricks, let sleeping
dogs lie, etc.

Recall was improved by adding to the initial search results a number of cases
involving mistakenly tagged adjectives. Two important cases of adjectives
that do not show up in the initial results involve little and barking. The word
little may be tagged in the relevant tagging system (CLAWS 7) as either an adjective or as a “singular after-determiner”. The latter occurs in examples such
as most people have little concept of marriage today, so much to do, so little time, do as
little as possible and contrasts with a “plural after-determiner” such as several
in we had several things in common, one study of several, etc. All the instances of
little in little dog in the corpus should be adjectives, though some instances
are mistagged as the singular after-determiner and hence did not appear
in the initial results. In the case of barking, some instances of its use with
dog(s) are mistagged as verb forms when they should be considered adjectival (resulting in 51 instances instead of initial 18). One instance of stray was
mistagged as verbal in I played to stray dogs and old ladies and babies in bassinet.
As a result of this editing of the search results, the initial counts were
adjusted from a tally of 4,579 instances of adjective + dog to 4,090, and from
2,286 instances of adjective + dogs to 1,383. The initial tally of 2,286 instances
of adjective + cat was reduced to 2,159 and the tally of 682 for adjective + cats
was reduced to 652.

4. Analysis
4.1. Critical adjectives
The ten most frequently occurring adjectives with each of dog(s) and cat(s)
were identified and these became the focus of analysis. Choosing to single
out the ten most frequent adjectives with each form is not simply a matter
of prioritizing the most frequent members of a category, although it does
do that. An important consideration about the top ten adjectives with each
noun is that their frequencies represent the critical, highest-ranked values of
a Zipfian-like distribution, i.e., a distribution characterized by a very small
number of items with high frequencies and a very large number of items
with low frequencies, in particular, frequencies of one and two. In order to
better appreciate the contribution of the top ten adjectives, consider Figure
1, showing the cumulative percentages of the 30 most frequent adjectives
with each of the four nouns. “Cumulative percentage” of an item refers here
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to acumulative percentage of all the adjective tokens with either dog, dogs,
cat, or cats, based on the total number of tokens of the adjective + noun. The
shaded box in Figure 1encloses the data pertaining to the 10 highest ranked
items and corresponds roughly to the steep slope characteristic of a Zipfian
curve. In the case of adjective + dog, these top ten adjectives account for 31%
of all the adjective tokens; in the case of adjective + dogs, the top ten adjectives
account for 40% of all the adjectives. The top ten adjectives, then, are critical in their disproportionate contribution to the usage of the construction.
Figure 1. Cumulative plots for the
30 most frequent
adjective types
occurring with
dog(s) and cat(s)

The plots show the cumulative proportion of adjective tokens out of the total
number of adjectives occurring with the noun. For example, the ten highest
ranked adjectives with cats account for approximately 50% of all adjective
tokens with cats. The shaded area encloses the data captured by the top ten
adjective types for each noun
The ten most frequent adjectives with dog(s) and cat(s) (in the sense of
four-legged animals) are shown in Table 1 and Table 2, after necessary editing of the search results per Section 3.2. It is these adjectives that will be
the specific focus of interest in the remainder of this study.
Table 1. Top
Rank

dog

dogs

Adjective

Freq

Adjective

Freq

1

little

263

other

118

2

old

172

stray

99

3

black

150

wild

73

4

good

124

barking

51

5

(an)other

107

big

46

6

big

104

little

38

7

small

102

feral

35

8

stray

93

small

27

9

dead

85

dead

26

10

white

82

rabid

20

ten attributive
adjectives by frequency for dog
and dogs af ter
editing

20

Table 2. Top
ten attributive
adjectives by
frequency for cat
and cats af ter editing. Both great
and large are
included in the
10th position with
cats since they
have the same
frequency
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Rank

cat

cats

Adjective

Freq

Adjective

Freq

1

black

169

feral

77

2

orange

82

stray

65

3

white

79

other

42

4

big

70

black

32

5

gray

56

big

29

6

dead

55

dead

23

7

stray

48

wild

19

8

old

37

Siamese

10

9

little

32

old

8

10

Siamese

30

great, large

7

4.2. Collostructional analysis
Alongside the identification of critical adjectives in terms of frequency of
occurrence, there is a need to systematically identify whether it is dog or
dogs that each adjective is more attracted to, bearing in mind the different
total frequencies of adjective + dog and adjective + dogs. After editing of
search results as explained in Section 3.2, there remained 4,090 instances
of adjective + dog in the corpus and 1,383 instances of adjective + dogs, i.e.,
almost three times more adjectives with the singular forms than with the
plural forms. This is the “expected” ratio of an adjective occurring with dog
compared with dogs. Rabid, for example, occurs more frequently with dog
(27) than dogs (20), but it still occurs less often than what one expects (only
1.35 times more frequently with dog than dogs), so rabid is by this reasoning
more attracted to dogs than dog. The type of statistical analysis that targets
this kind of data, where the focus is on the competition for collocates between two similar constructions (here, an adjective + dog construction and
an adjective + dogs construction) is Distinctive Collexeme Analysis (DCA, cf.
Gries and Stefanowitsch 2004, Gries 2012). “Collexemes” refers to the items
occurring in a specific slot within a construction. DCA calculates the expected frequencies of the collexemes in the two constructions, the direction
of the attraction (here, to dog or dogs), and returns a measure of this degree of
attraction. In the present case, the collostructional strength is based on the
Log Likelihood measure. The DCA was carried out using the Collostructions
package in R (R Core Team 2019, Flach 2017).
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The results of the collostructional analysis of adjectives occurring with
dog(s) and cat(s) are shown in Tables 3 and 4. In these tables, “Assoc.noun” refers to the noun that an adjective is more attracted to, “Coll.strength” refers
to the collocational strength, and “signif” refers to statistical significance.
The significance level is indicated by asterisks thus: ***** = significant at p <
.00001, **** = significant at p < .0001, *** at p < .001, ** at p < .01, * at p < .05,
ns = not significant. The adjectives that show statistically significant attraction have been highlighted.

Collexeme

Observed
Freq with
dog

Expected
Freq with
dog

Observed
Freq with
dogs

Expected
Freq with
dogs

Assoc.
Coll.
noun Strength

Table 3.
CollostrucSIGNIF tional analysis
results of the
adjective + dog(s)
***** construction

1

old

172

134.5

8

45.5

dog

58.15

2

black

150

122.6

14

41.4

dog

30.98

*****

3

little

263

224.9

38

76.1

dog

30.96

*****

4

good

124

103.1

14

34.9

dog

20.59

*****

5

white

82

70.2

12

23.8

dog

9.12

**

6

small

102

96.4

27

32.6

dog

1.37

ns

7

dead

85

83

26

28

dog

0.21

ns

8

big

104

112.1

46

37.9

dogs

2.28

ns

9

rabid

27

35.1

20

11.9

dogs

6.71

**

10

barking

36

65

51

22

dogs

44.10

*****

11

feral

7

31.4

35

10.6

dogs

63.10

*****

12

stray

93

143.5

99

48.5

dogs

63.14

*****

13

(an)
other

107

168.1

118

56.9

dogs

79.40

*****

14

wild

23

71.7

73

24.3

dogs

110.88

*****

Collexeme

Observed
Freq with
cat

Expected
Freq with
cat

Observed
Freq with
cats

Expected
Freq with
cats

1

orange

82

64.5

2

19.5

cat

30.85

*****

2

gray

56

44.5

2

13.5

cat

18.27

****

3

white

79

65.3

6

19.7

cat

16.24

****

4

little

32

26.1

2

7.9

cat

7.59

**

5

black

169

154.4

32

46.6

cat

6.96

**

6

old

37

34.6

8

10.4

cat

0.80

ns

7

Siamese

30

30.7

10

9.3

cats

0.07

ns

Assoc.
Coll.
noun Strength

SIGNIF

Table 4.
Collostructional analysis
results of the
adjective + cat(s)
construction
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8

great

19

20

7

6

cats

0.20

ns

9

large

14

16.1

7

4.9

cats

1.12

ns

10

dead

55

59.9

23

18.1

cats

1.69

ns

11

big

70

76

29

23

cats

2.03

ns

12

(an)
other

54

73.7

42

22.3

cats

20.48

*****

13

wild

6

19.2

19

5.8

cats

31.49

*****

14

stray

48

86.8

65

26.2

cats

64.39

*****

15

feral

19

73.7

77

22.3

cats

145.87

*****

4.3. Nasty little dog type
While the focus of the present study is on the adjective that occurs immediately before cat and dog, it is worth mentioning also the occurrence of the
adjective + little + noun construction. The “double adjectives” construction
is associated above all with the adjective little as the second adjective. There
are 51 cases of another adjective used before little dog, such as nasty little dog
(5), ugly little dog (2), scruffy little dog (2), nice little dog (2), repulsive little dog (1),
pretty little dog (1), etc. There are just 7 cases with the plural little dogs, e.g., cute
little dogs (2), awful-looking little dogs (1), nasty little dogs (1), etc. Given that the
overall proportion of singular little dog to plural little dogs is 263/38, i.e. 6.9
times more frequent, the proportion with the extra adjective (51/7 = 7.3) is
close to what one would expect statistically. There are just 5 cases of adjective
+ little cat(s): thin little cat, stupid little cat, long-legged little cat, mischievous little
cat, blue little cat, each occurring just once. The OED entry on little includes a
mention of this construction with little as “implying endearment or appreciation, or tender feeling on the part of the speaker”, adding also “coupled
with an adjective expressing such feelings, as pretty little, sweet little, etc.” As
the examples show, however, the corpus results are by no means restricted
to such positive emotions and include examples such as nasty little dog, repulsive little dog, and awful-looking little dogs, none of which could be described
as a term of endearment.

5. Discussion
The group of adjectives attracted to the plural {feral, stray, wild, rabid, barking}
refer to animal types that clearly have some significance for humans – humans normally avoid these kinds of animals and are afraid of them in varying
degrees. One would not normally make a special effort to interact with such
animals beyond removing them or hunting them or even destroying them.
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They represent a kind of non-human, disconnected “other” that we keep at
a distance, unlike house pets, and this may play a part in our preference to
refer to them only as a collective, without the need or desire to individualize
them. Apart from the general collectivizing tendency with these categories of
animals, feral and wild animals have the further characteristic of living as a
pack. This could be viewed as an additional motivation for the association of
these adjectives with the plural forms, supported by multiple occurrences of
collective phrases in the data such as a pack of feral dogs, a pack of wild dogs,
a tribe of feral dogs, clans of wild cats, herds of wild cats, etc.
The colour adjectives account for most of the adjectives significantly
attracted to the singular forms. The clear preference for the colour adjectives
to occur with the singular forms dog and cat shows that authors are using the
colour adjectives to elaborate more on the appearance of an individual dog or
cat than a collective of dogs or cats. Authors appear to have little interest in
introducing groups of like-coloured dogs or cats into their fiction. The colour
of a dog or cat does not generally play any particular part in the story-telling,
apart from lending more character and interest to the animal. The exception
is the blackness of a cat which does, of course, have special connotations
relating to bad luck, something slightly evil, witchcraft, etc. The reference
to the colour black, in this case, has direct relevance to the story line, rather
than simply being an incidental or trivial descriptive elaboration of the noun.
In (3a), black cat refers to a Halloween costume, where the blackness of the
cat is an essential part of the costume. In (3b), the blackness of the cat is required to help create the image of a witch. (3b) explicitly connects black cats to
witches. (3e) It is only black that has a special connotation when used with cat.
(3) a.
		
b.
		
c.
		

Once again, Staci was dressed as a black cat and Randolph had
come dressed as Batman.
“All she needs is a black cat and a pointed hat,” Charles muttered.
“And a broom on the end of that stick.”
“C’m on, you don’t have to be a scholar to know that witches’
familiars are usually black cats, though not always so rotund.”

The adjective little calls for its own special discussion. In the data under discussion it is attracted to singular dog and cat in highly significant ways. Little
is semantically complex, as pointed out above. Both little and small refer to
size, but little can be associated with a more emotional (either positive or negative) kind of engagement of the writer or speaker than is found with small.
The examples in (4) illustrate this nuance. In (4a), the comforting sensation
of being cuddled is compared to how a cat can be cuddled by humans. In
(4b), expressions such as wagging its tail and trotting along beside her suggest
happiness in a dog and comfortableness with its human companion. (4c)
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contrasts the happiness in a little dog’s face in stark contrast to the image of
animals being eaten by humans. Finally, in (4d), the character is saying warm
goodbyes to various humans, animals, and inanimate entities. In all these
cases (and there are many others), there is a degree of emotional engagement
with the dog which makes the choice of little, rather than small, seem more
appropriate. The lack of any similar emotional nuance in the use of small can
also be seen in the occurrence of the expressions the size of a small dog and the
size of small dogs, where it is purely the physical size of the dog that is being
described. There are no matching examples of any expressions like the size
of a little dog or the size of little dogs in the corpus.
(4)

a.
b.
		
		
c.
		
d.
		
		

She let herself be cuddled, like a little cat,…
All true, even when this attractive, well-built woman about his age,
fifty or so, came into breakfast one morning with a little dog,
wagging its tail like a sharp stick, trotting along beside her.
But increasingly the thought of eating animals fills me with moral
gloom. I look at my little dog’s happy face and feel sick.
Philomela is going to see her sister. Good-bye Nurse. Good-bye
Cook. Good-bye little dog. Good-bye birds. Good-bye Papa,
good-bye.

The adjective good turns out to be significantly attracted to the singular form,
but only dog (124 instances), not cat (16 instances). In part, the preference for
good dog rather than good cat may ref lect a difference in how we regard the
different behaviours of the animals, with dogs seen as more responsive to,
and more worthy of, reward and praise than cats. This attitude is evident in
the many cases where a dog is being addressed and praised, as exemplified
in (5a-d). A cat can be addressed in a comparable way in the corpus, as shown
in (5e), but there are far fewer examples.
(5) a.
		
b.
		
c.
		
d.
		
e.

“That’s a good dog.” Gingerly Phillip shook the filthy paw and
scratched the dog’s silky ears.
“Nice dog! Good dog! Nobody’s going to hurt you!” the girl called
out weakly.
That’s a good girl, good dog. Push, sugar lump. Push those puppies
out.
She had never been so glad to see them, so grateful for their instant
obedience. “Good dogs.” She stopped to fondle them.
“There’s a good cat.”
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While old is more attracted to both dog and cat, the attraction only reaches
statistical significance with dog. Unlike the colour adjectives with dog, the
oldness of a dog is a topic that is further developed in the text, rather than
being some passing, incidental description. The examples in (6) illustrate
how the old age of a dog is a topic spread over a larger stretch of discourse.
(6) a.
		
b.
		
c.

And General – he’s an old dog – on his last legs, you know. Why
should he suffer?
That’s a hell of an old dog. Candy: I had him ever since he was a
pup.
“Plenty of life left in you yet, old dog.”

Finally, the adjective other has a significant attraction to the plural forms
dogs and cats. Recall that both another and other were included as a total for (an)
other occurring with a singular noun, in contrast to just other occurring with
a plural noun. Even with the larger total for (an)other that resulted from this
decision, it is still other that has a significant attraction to the plural forms.
Other is used most typically, then, to differentiate a plurality of dogs and cats,
rather than an individual dog or cat. In other words, other points preferentially
to entities that are not x, rather than to an entity that is not an x.
The main findings with respect to significant attraction of adjectives to
nouns may be summarized as follows:
(i) Dogs and cats attract adjectives relating to wild animals and
		 animals in states or conditions that are dangerous or threatening.
(ii) Dog and cat attract colour adjectives; usually the colour of the
		 animal is incidental and not further referenced in the text (black
		
cat is the exception).
(iii) Dog and cat attract the adjective little, an adjective that can have
		 some emotional component in addition to referring to size.
(iv) Dog attracts the adjective good, with good dog playing a particular
		 role in dialogue where a human is addressing a dog.
(v) Dog attracts the adjective old, with the age of the dog often being
		 a topic in the surrounding text.
(vi) Dogs and cats attract the adjective other.
(vii) The adjective + little + noun construction is the most common
		
two-adjective sequence with both dog and cat, used as a term of
		
endearment and non-endearment.
It can be seen that a number of these specific findings involve the classes of
attributive adjectives identified by Biber et al. (1999: 511) as being especially
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frequent in fiction, i.e., adjectives referring to colour, size, and evaluation.
To that extent, the findings from the collostructional analysis are in accord
with Biber et al. (1999), but the collostructional analysis goes further by showing the different roles that singular vs. plural nouns play in these patterns.
Most of these findings can be understood as ref lecting a difference in
how authors conceptualize domesticated vs. wild cats and dogs, as represented in Figure 2. The diagram represents an anthropomorphic view of the
world in which the human domain is central and the world of wild animals
lies outside of this domain. The human domain in this figure refers to the
world most closely associated with human experience and includes family
and other household members, family pets, friends, activities associated
with a person’s residence or place or work, place of recreation etc. Within this
domain, there is a preference for the singular forms dog and cat when used
with an attributive adjective. The adjectives used in this domain can highlight
various properties of a dog or cat that suggest an emotional attachment to
the animal. This pattern of association of singular number and adjectives
describing emotional engagement is parallel to the finding in Newman (2021:
17-18) that singular child, but not plural children, is associated with adjectives
of endearment (dear, precious, poor). Good dog is a familiar form of praise from
a human (typically the owner) to a dog, as exemplified in (5) above, found
in stretches of dialogue where a human is typically addressing the dog as
if the dog is comprehending the words. The preference for human ways of
talking to a dog, as opposed to a cat, may ref lect the different attitudes of pet
owners to dogs and cats, with dogs being viewed as in a more “mutualistic”
relationship with their owners while cats are viewed as being in a “parasitic”
relationship (Selby & Rhoades 1981: 136). Little dog/cat and old dog suggest some
emotional, affectionate engagement by the narrator or fictional character, as
illustrated in (4) and (6). Overall, these uses of adjectives with singular cat and
dog all reflect an engagement with, and interest in, the life and well-being of
the dog or cat, even if there are some finer distinctions to be made between
cats and dogs. The colour adjectives, for the most part, are incidental to the
story telling, but function to add descriptive interest to the individual dog or
cat. Outside of the home one finds animals living in the wild, animals that
have never been a part of the human domain. This domain one might label
as “the wild”. Here the preference is for plural dogs and cats, and the adjectives that occur with them indicate their wildness (feral dogs, stray cats, etc.),
without signalling any emotional engagement with the animals. In between
the human domain and the wild domain is a kind of borderland inhabited
by dogs and cats that are not entirely wild but present threats, annoyances,
or danger to humans, as exemplified by the preference for plural forms such
as barking dogs, rabid dogs, stray cats, etc. This tripartite division into human
domain, a domain between human and wild, and the wild domain is com-
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parable to a similar division of the animal kingdom proposed by Donaldson
& Kymlicka (2011) into Domesticated, Liminal (i.e., wild, but living in the
midst of human settlement) and Wild.

6. Conclusion
The study of the singular vs. plural distinction of cat(s) and dog(s) has revealed
collocational patterns that could not be simply predicted on the basis of a
one vs. many difference. In the adjective + noun combinations that were
investigated, the singular vs. plural distinction is aligned with a human vs.
wild dimension where the singular is the preferred form in the human domain and plural is preferred in the wild domain. Along with this preference
in number choice, the preferred adjectives accompanying these nouns also
contrast in the extent to which they ref lect attributes of animals interacting harmoniously with humans, prototypically house-pets, as opposed to
animals that live in a world apart from humans. The adjectival distinctions
accompanying singular vs. plural nouns ref lect conceptualizations of the
roles of cats and dogs in society, just as attributive adjectives with man and
woman are revealing in what the adjectival patterning tells us about social
perceptions of gender, as studied in Pearce (2008). The different roles of
women and men in society, their biological differences, the different ways
each is portrayed in private and public discourse, are all well known and it is
not altogether surprising that adjectives collocating with woman and man
reflect some of these differences. This is not to diminish the value of Pearce’s
study, which reveals fascinating details about adjectival preferences with
respect to appearance and personality traits. But the difference between
one dog and many dogs, or one cat and many cats, is not something that
occupies our attention in the same way as gender differences do and so the
distinctive behaviours of attributive adjectives with dog and cat are more
surprising. To return to Langacker’s distinction of singular vs. plural types,
the present study shows that there are indeed some collocational correlates
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Figure 2.
Adjective +
inf lected form
preferences in the
human domain,
in the wild, and
in between
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of the two types with cat(s) and dog(s). Singular number represents a “discrete
entity” type with preference for adjectival collocates relating to an intimate,
human domain, in which house-pets are fondly treated; plural number, or the
“replicate mass” type, preferentially occurs with adjectival collocates relating
to the wild, set apart from ordinary human experience, and a domain in
which individual animals do not enter into close relationships with humans.
It is possible to further refine and nuance the patterns summarized in
Figure 2. Within the human domain, one can identify dogs as somewhat
more privileged than cats in their degree of interaction with humans, with
good dog, but not good cat, being a preferred combination with the singular
form. The preference for old dog, rather than old cat, could also be seen as
ref lecting a greater interest in, and empathy for, dogs.
Lexical items such as cat and dog are by no means representative of
the whole lexicon and I make no generalization about singular vs. plural
preferences of English adjectives beyond what I have reported above. But
one might well expect that lexical items in some domains would present
comparable differences in terms of their preferences to occur with singular vs. plural forms (cf. Newman 2021). Lexical domains of interest would
include the world of humans and objects that one interacts with closely. A
quick check of some adjective + noun combinations in the Fiction corpus of
COCA reveals further potentially interesting items of interest: sexual partner
(20th most frequent combination with the singular) vs. sexual partners (2nd
highest combination with the plural); little f lower (most frequent combination
with the singular) vs little f lowers (10th most frequent combination with the
plural); next-door neighbor (most frequent combination with the singular) vs.
new neighbors (most frequent combination with plural). The ranking in terms
of raw frequencies is only part of the story and collostructional analysis is
needed to properly compare the attraction to the singular vs. plural forms.
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Streszczenie
Preferencja liczby pojedynczej lub mnogiej
przymiotnikowych kolokatów rzeczowników
cat [kot] i dog [pies]
Liczba gramatyczna angielskich rzeczowników policzalnych nie jest zwykle traktowana jako czynnik istotnie wpływający na wybór przymiotnika,
z którym taki rzeczownik występuje. Są przecież przymiotniki takie, jak big
[wielki], które mogą łączyć się z rzeczownikami w liczbie pojedynczej (a big
dog) oraz mnogiej (big dogs). Niniejszy artykuł bada, czy istnieją interesujące różnice dotyczące preferencji niektórych typów przymiotników co do
liczby gramatycznej. W tym celu artykuł bada przymiotniki występujące
w pozycji prenominalnej z rzeczownikami cat/cats oraz dog/dogs. Artykuł
jest poniekąd rozwinięciem uwag Langackera (1991: 74-81) na temat podstawowych rodzajów rzeczownika: policzalnych i niepoliczalnych. Według
Lagnackera rzeczowniki policzalne I niepoliczalne należą do różnych rodzajów.
W przykładzie Langackera, the seven pebbles [siedem kamyków] profiluje jedno
wystąpienie rodzaju pebbles [kamyki], a nie siedem rodzajów pebble [kamyk].
Rzeczowniki pebble i pebbles przedstawiają sobą osobne rodzaje – „odrębna
całość” w przypadku liczby pojedynczej i „nieciągła masa” w przypadku
liczby mnogiej.
Wybór rzeczowników cat(s) i dog(s) do analizy motywowany był dwoma
względami: po pierwsze, świat psów i kotów ma również ludzki wymiar,
dzięki czemu można spodziewać się bogatego zestawu przymiotników
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przydawkowych łączących się z tymi rzeczownikami w fikcji literackiej; po
drugie zaś, słowa cat(s) i dog(s) mają dość dużą częstotliwość występowania,
co uprawdopodobnia trafność wyników opartych na danych korpusowych.
W analizie przebadano przymiotniki przydawkowe występujące przed
rzeczownikami cat(s) i dog(s) w części korpusu Corpus of Contemporary American English zawierającej współczesną amerykańską beletrystykę. Wybór ten motywowała świadomość, że ilość przymiotników występujących
w beletrystyce jest większy, niż w innych gatunkach tekstów. Wstępne wyniki wyszukiwania ograniczono do tych, gdzie desygnatami rzeczowników
cat(s) i dog(s) są ‘czworonogie zwierzęta’, pomijając wyrażenia typu hot dog
(przekąska), nazwy własne typu Black Dog Inn, Dead Dog Creek, etc., czy przymiotniki poprzedzające nazwy złożone (a white dog collar, a good dog name).
Trzecia grupa wyników nieuwzględnionych w analizie obejmuje przypadki
idiomatycznego użycia badanych rzeczowników, w których to wyrażeniach
zastosowanie liczby pojedynczej bądź mnogiej jest często z góry określone,
i które nie odnoszą się do żadnych konkretnych psów czy kotów, np. sly old
dog, let sleeping dogs lie. Aby usprawnić czasochłonną edycję wyników wyszukiwania, do analizy wybrano dziesięć przymiotników najczęściej występujących łącznie z rzeczownikami cat, cats, dog, dogs, jako że przymiotniki te
odpowiadały za od 30 do 50% wszystkich łączących się z nimi przymiotników.
Tak przygotowane wyniki wyszukiwania poddano analizie koleksemów
dystynktywnych, w wyniku której stwierdzono, że spójne grupy przymiotników wykazywały preferencję występowania łącznie z liczbą pojedynczą
lub mnogą badanych rzeczowników. Istotne prawidłowości stwierdzone
w analizie to: (i) rzeczowniki dogs i cats w liczbie mnogiej przyciągają przymiotniki związane z dzikimi zwierzętami bądź zwierzętami w warunkach
lub stanie uznawanym za niebezpieczny (feral, stray, wild, rabid, barking); (ii)
rzeczowniki te w liczbie pojedynczej łączą się z przymiotnikami określającymi kolor (orange, grey, white, black); (iii) w liczbie pojedynczej rzeczowniki
dog i cat łączą się z przymiotnikami little, good i old, które sugerują empatyczną orientację ze strony człowieka. Należy zauważyć, że prawidłowość
dotycząca łącznego występowania liczby pojedynczej i przymiotników oznaczających zaangażowanie emocjonalne jest spójna ze stwierdzenie Newmana (2021: 17-18), że rzeczownik child w liczbie pojedynczej, a nie children
w liczbie mnogiej, łączy się z przymiotnikami wyrażającymi uczucia (dear,
precious, poor).
Widoczne w wynikach badania różnice w łącznym użyciu konkretnych
przymiotników z liczbą pojedynczą bądź mnogą analizowanych rzeczowników można przypisać ludowemu obrazowi świata, w którym zwierzęta
mogą być usytuowane w domenie człowieka, w dziczy, czy też gdzieś pomiędzy.
Domena człowieka oznacza świat najbliżej związany z doświadczeniem
ludzkim. Należy do niej rodzina, inni członkowie gospodarstwa domowego,
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zwierzęta domowe, przyjaciele, czynności związane z miejscem zamieszkania, pracy, rekreacji, itd. W tej domenie występuje preferencja użycia liczby
pojedynczej dog i cat z przymiotnikami przydawkowymi. Przymiotniki używane w odniesieniu do tej domeny podkreślają takie cechy psa lub kota, które
sugerują więź emocjonalną ze zwierzęciem. Użycie takich przymiotników
z liczbą pojedynczą rzeczowników cat i dog odzwierciedla zainteresowanie
i zaangażowanie w życie i dobrostan psa czy kota, mimo że można wyróżnić
pewne różnice między kotami a psami. Przymiotniki określające kolor przeważnie nie są zbyt istotne dla fabuły, ale wzbogacają opis poszczególnego psa
czy kota. Domena dziczy wykazuje preferencję dla liczby mnogiej badanych
rzeczowników, zaś przymiotniki z nimi występujące określają ich dzikość
(feral dogs, stray cats, itp.) i nie sygnalizują zaangażowania emocjonalnego
w związku ze zwierzęciem. Pomiędzy tymi domenami istnieje swoisty pas
graniczny zamieszkały przez psy i koty, które nie są całkowicie dzikie, ale
stanowią zagrożenie czy też irytują ludzi, co ilustruje widoczna preferencja
dla form liczby mnogiej, jak barking dogs, rabid dogs, stray cats, itp. Ten trójpodział na domenę człowieka, domenę graniczną, i domenę dziczy wykazuje
podobieństwa do podziału królestwa zwierząt na Udomowione, Liminalne
(czyli dzikie, ale zamieszkujące obszary zasiedlone przez człowkeka) i Dzikie
proponowanego przez Donaldson & Kymlickę (2011).
W nawiązaniu do Langackerowskiego zróżnicowania rodzajów na pojedyncze i mnogie, niniejsza analiza wskazuje, że istnieją pewne kolokacyjne
korelaty tych dwóch typów w przypadku rzeczowników cat(s) i dog(s). Liczba
pojedyncza odpowiada rodzajowi „odrębna całość” i preferuje kolokaty przymiotnikowe związane z bliską nam domeną człowieka, gdzie zwierzęta domowe są hołubione. Z kolei liczba mnoga, czy też „nieciągła masa”, preferuje
kolokaty przymiotnikowe związane z dziczą, nie związane z codziennym
doświadczeniem człowieka, ale wskazujące na domenę, gdzie poszczególne
zwierzęta nie tworzą bliskich związków z człowiekiem.

Bibliografia
Donaldson, Sue, Will Kymlicka 2011: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights.
Oxford, UK: Oxford University Press.
Langacker, Ronald W. 1991: Foundations of Cognitive Grammar. Vol. II: Descriptive Application. Stanford, CA.: Stanford University Press.
Newman, John 2021: Child and children in a corpus of American fiction: Contrasting semantic preferences and their experiential motivations. Cognitive Semantics 7.1, 1-30.
Tłum. Małgorzata Paprota

34

LaMiCuS 2021 no. 5 (5)

Alice Mevis
ORCID: 0000-0002-8613-3116
Universidade Católica Portuguesa

Prototype effects
behind French loans
in Middle English:
A cognitive account
of lexical borrowing
ABSTRACT
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Prototype effects behind French loans...

1. Introduction
The French inf luence on Middle English has drawn considerable attention
among scholars, from a variety of perspectives. It is a well-established fact
that the Norman Conquest profoundly transformed the English society and
had a significant impact on the course of evolution of its language. Its linguistic consequences gradually unfolded in the course of the Middle English
period (ca. 1100–1500), primarily under the form of lexical borrowing. The
massive inf lux of French-origin lexis in Middle English not only led to a
large-scale restructuring and layering of the English lexicon, but also deeply
affected its morphology and patterns of derivation, as well as its syntax to
some extent. Within this productive research area, this paper focuses on
the contribution of Cognitive Semantics, and more specifically of prototype
theory, to the study of French lexical borrowing in Middle English. Following
Geeraerts (1997), who demonstrated in a pioneer study the relevance of prototype theory for the study of diachronic lexical change (which includes lexical
borrowing), I propose here to explore how prototype semantics can help
account for the success of French-derived lexis on the one hand, and for the
retention or demise of native vocabulary on the other, against the backdrop
of medieval England’s multilingual culture, where Latin and French coexisted with the native English language in an intricate situation of tri-glossia.
This paper is organised as follows: the next section introduces the texts
under analysis as well as the methodology used to annotate the data. Section 3 is concerned with the societal changes of the time which had a more
or less direct impact on the English lexicon, most importantly in the political and religious domain. Section 4 takes a closer look at the way in which
the introduction of French loanwords triggered some degree of onomasiological variation, which would become a typical feature of Middle English,
and shows by means of two concrete examples how prototypicality helped
solve lexical competition. Section 5 moves on to explore the semasiological
side of the coin, by showing how new meanings that are not found in the
donor language (i.e., French) could develop in loanwords. Finally, Section 6
concludes with an attempt to pinpoint the reasons for the success (or not) of
French loans and by highlighting the role of prototypicality in lexical variation and change.

2. Data and methodology
The corpus used for this study consists of Part Three of the Ancrene Wisse
(composed ca. 1215), the 20th homily from the Northern Homily Cycle dated
from ca. 1300, and the first 15 chapters of the mystical treatise entitled the
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Cloud of Unknowing written ca. 1375.1 All three texts can be said to be part of a
literary tradition of religious writing in the vernacular which finds its roots
in the Old English period (Chambers 1957: lxxvi; Zettersten 1965: 295), and
are therefore likely to bear witness to the continuity of English prose. While
the Cloud of Unknowing stands in rather sharp contrast with regard to the two
earlier texts, by displaying a higher number of French loans as well as other
innovative tendencies, Chambers (1957: ci) argued that the inf luence of the
Ancrene Wisse (henceforth AW) upon the Cloud of Unknowing is discernible
in the same plain and authentic style. The selection of religious texts was
not a random decision. It was assumed that this text genre was likely to
favour a more natural recourse to language, and hence to its vocabulary. In
addition, because these texts are intended for a lay, and more importantly,
a monolingual audience, its authors would avoid “elevating” the English
language according to French or Latin models – such as literary movements
in the 15th and 16th centuries would consciously do (Nielsen 2005: 164). The
selected excerpts span a period of nearly two centuries (from the early 13th
to the late 14th century) and come from three distinct geographical areas
– respectively the West Midlands, North and East Midlands. As such, they
show that French loanwords were not restricted geographically and can be
assumed to provide an overview of the diversity and evolution of French
lexical borrowing over time.
Altogether, 1,575 lines of text were sampled from these three religious
works, consisting of around 20,000 running words, from which we manually extracted lexical items of French origin. Lexemes were identified as
French on the basis of their etymology as given in the Middle English Dictionary (henceforth MED). Only lexical types were listed, but tokens were
counted and spelling variants recorded. Derivational forms were entered in
the database alongside their root form (e.g., parfite, parfitely, parfiter and inparfite formed a single entry). Lexical types were then labelled according to
their semantic category. Importantly, native (near-)synonyms found in the
same excerpt were also recorded. The first result obtained was the observation of a gradual and steady increase in the number of French loanwords
across the texts (3.26%, 6.07% and 9.33% respectively). As for the semantic
analysis, the loanwords related to the lexical field of “religion” (considering the text genre under analysis) and the field of “Secular government and
the public domain” (considering the political and administrative changes
brought about by the Norman Conquest) were first extracted. Unsurprisingly, the category “Secular government and the public domain” makes up
1 The dates given are approximate and are far from achieving unanimous support among
scholars.
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the largest contribution to this corpus, with such words as servise, juggi,
preove, rancun, deattes, reimin, acounte, amounte, chalangid, ordinaunce, statute,
heritage, profite, etc. The category “Religion” follows closely, with words such
as chearite, grace, creoiz, contemplatiun, temptatiuns, seint, sermoune, prechoure,
parihssen, penaunce, preier, mercy, etc., all of which ultimately survived into
Modern English. Yet, these two semantic categories brought together, although subsuming a substantial part of the total number of loanwords, account for 46.2%, 61.6% and 27.6% of the French loans for each of the texts respectively. This observation matches the results obtained by Ingham in his
2018 study of the French-derived lexis in Cursor Mundi, a religious text composed ca. 1300. He observed that “the great majority of its French-origin
lexical types fall outside the content domains” that are traditionally identified when it comes to French lexical borrowing (Ingham 2018: 216). Ingham further added that “to find [such semantically diverse French loans] in
homiletic material composed around 1300 suggests that they were by this
time already known to ordinary English monolingual audiences”.

3. New cultural models, new prototypes and their

lexical expression

As was suggested in the previous section, the religious and political domain
both underwent profound transformations, which is mirrored in the excerpts
under analysis at the lexical level, since a significant number of French loans
were found to belong to these semantic categories. By the early 13th century,
the Anglo-Saxon warrior society had been replaced by a feudal society relying on a complex system of obligations and services between the sovereign
and its vassals, while religious reforms had fostered initiatives for making
theological knowledge more accessible to the laity. These changes in political and religious models gave rise to new concepts that needed appropriate
expression. Among these new concepts we can mention a new social order
as well as a new financial and legal framework on the side of politics; and
an emphasis on pastoral care, confession and contemplation on the side of
religion. French loanwords soon appeared as the most suitable means for
their lexicalization. French enjoyed a privileged status within England, as
it came in to replace English as the official language at court and in schools
in the wake of the Conquest, but also internationally: by the end of the 13th
century, French had strengthened its position as the language of culture
and international politics in Western Europe, which prevented a dialectallyfragmented English to compete with a rather uniform (Anglo-)French at a
supra-regional level (Nielsen 2005: 25). Some French-origin lexemes thus
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came in to replace Old English terms which lacked semantic connections
with the newly established cultural model, as their prototypical meaning
was associated with other, now outdated, Anglo-Saxon cultural models. This
observation, in turn, highlights the dynamic relationship that exists between
the lexicon of a language and the socio-historical context, and shows that
both elements are communicating vessels that can hardly be analysed separately from one another.

3.1. Feudal society as a new prototype
Quite strikingly, in all three excerpts, some passages are conspicuously more
densely loaded with French words than others. These French loans typically
belong to the semantic field of secular government, e.g.,, (from the AW) servise, preove, juggi, stable, prisun, crune, tresor, spuse, richesces, largesce, rente, paien.
Such borrowed lexemes are furthermore among the earliest loans, some of
them being even attested as early as in the Peterborough Chronicle written
between 1087 and 1154 (Lerer 2007: 46). William the Conqueror introduced
a feudal model in the wake of his invasion of England that ousted the Anglo-Saxon warrior society relying on the mutual obligation between the lord
and his tenants, as well as a new legal and financial system that would leave
its mark on the English vocabulary. Interestingly, these changes would not
only affect the English lexicon, but also its literary style: the authors’ choice
of exempla and illustrations increasingly draw upon themes and motives inspired by the new post-Conquest social order, which is equally representative
of the cultural shift. In the texts under analysis, for instance, the setting of
Judgement Day evokes the Norman court of justice. The examples (1) and (2)
put forward a representation of God as a secular feudal lord who distributes
favours, which take the form of either knowledge in the Northern Homily Cycle (1), or time in the Cloud of Unknowing (2). In both illustrations, the sinner
is required to give an account, i.e., to report on how he has spent the lord’s
gift: in front of the Supreme Judge, men have to yelde acounte or geve acompte
of how they have spendid or dispendid their lives. The words in italics are of
French origin and quite likely inherited from the Norman legal system.
(1)

‘Thaim burd think, if thai ware wise,
How thai sall stand at Goddes assyse,
To yelde acounte of all thai rewitte,
How thai in the werld have spendid it.
To God what sall this persounes saie,
When thai er chalangid on Domesdaie,
To yelde of all thaire live acounte?’
[They ought to think, if they were wise,

Prototype effects behind French loans...

How they shall stand at God’s court/judgement
To yield account of all their knowledge
And how in the world they have dispensed it.
What shall these parsons say to God
When they are required on Domesday
To give account of their whole life?]
(2)

‘Alle tyme that is goven to thee, it schal be askid of thee how thou
haste dispendid it. And skilful thing it is that thou geve acompte of
it […] And He [Jesus], bi His Godheed and His Manheed togeders,
is the trewist domesman and the asker of acompte of dispending of
tyme. […] And therfore take good keep into tyme, how that thou
dispendist it. For nothing is more precious than tyme. […]Man schal
have none excusacion agens God in the Dome and at the gevyng
of acompte of dispendyng of tyme.’ [my emphasis]

In addition to a new administrative system, the Normans also introduced
a new social order. The Anglo-Saxon nobility was swiftly replaced by the
Norman aristocracy, hence the substitution of noble for æthel in the AW (3),
and of prince for earl in the Northern Homily Cycle. New words related to social
status made their way into the English lexicon: dignete appears alongside
native worth, while the adjective gentile ‘of noble birth’ and the noun genterise
‘nobility’ still find an echo in present-day English in the expressions gentlemen
and gentry, emphasising the long-lasting inf luence of that social change. The
word burgeise in (3) ref lects another kind of development, that of the growth
of towns and cities throughout Europe in the 13th century. A new, wealthy
bourgeois class arose in the growing towns, and the economy gradually became dependent as much on trade as on agriculture (Gunn 2008: 20-21).
Example (3) below is a good illustration of the restructuring that took place
at the level of rank and secular hierarchy – the words in italics are French
loans; the underlined words are related to social status. It is also interesting
to note that no native synonym is used alongside French terms related to
nobility in this passage.
(3)

The feorthe reisun is preove of noblesce ant of largesce. Noble men ant
gentile ne beoreth nane packes, ne ne feareth i-trusset with trussews,
ne with purses. Hit is beggilde riht to beore bagge on bac, burgeise to
beore purse – nawt Godes spuse, the is leafdi of heovene. Trussen ant
purses, baggen ant packes beoth worltliche thinges: alle eorthliche
weolen ant worltliche rentes.
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[The fourth reason is proof of nobility and of generosity. Noble
and well-bred people do not carry packs or go around loaded with
bundles or purses; it is proper for a beggar-woman to carry a bag
on her back, for a townswoman to carry a purse, not for God’s
spouse, who is the lady of heaven. Bundles and purses, bags and
packs are worldly things – all earthly riches and worldly income.]
The most densely French passages of the corpus under analysis thus allowed
us to catch a glimpse of what English society had become by the early Middle
English period, and of the changes – social as well as lexical – that could not
be resisted. The parts in which French loanwords feature prominently bear
witness to the fact that the lexicon of Old English could not appropriately ref lect the new social and cultural models based on Norman customs. Arnovick
(2012: 558) furthermore observed that the heroic lexis typical of Old English
is not present anymore in the early Middle English literary style. Timofeeva
(2018: 231) relates the eventual demise of some native words with their lack
of semantic connection to the secular feudal world and its hierarchy, and
the hierarchy of the English society underwent profound changes in the
aftermath of the Conquest.

3.2. Religious reforms
The same holds true for the domain of religion. Timofeeva (2019: 55) states
that “the religious life of western Europe around 1200 saw a remarkable
re-orientation towards greater emphasis on moral instruction of the laity,
especially following the decisions of the Fourth Lateran Council of 1215 and
the spread of the mendicant orders from the 1220s onwards”. One of the
first main concerns of these religious reforms was pastoral care, i.e., the
moral and religious instruction of lay people. Pastoral care was carried out
in several ways: it was required of the clergy to preach in the vernacular, and
of the laity to confess their sins. Both activities nevertheless required that
an appropriate terminology in the vernacular be made available. Innovative
French-based denominations such as preachur and chearite are found as early
as in the AW, yet these French-derived terms closely coexist with Old English ones such as tholemodnesse ‘patience’, eadmodnesse ‘humility’, theawes ant
untheawes ‘vices and virtues’, schrift ‘confession’ and bireowsunge ‘contrition’.
In the Northern Homily Cycle, the French-derived verb preach (prechinge, prechis, prechid) appears eight times without any native counterpart, ref lecting
the concern on the part of the poet of the Cycle that priests should teach the
laymen. Finally, in the Cloud of Unknowing, confession, contricion and conscience
are found next to patience, vertewe and charité. Humility, however, is not yet
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a common word in the Cloud, which features the Scandinavian loanword
meeknes instead.
Timofeeva (2019) and Ingham (2018) attribute the innovation and subsequent spread of new French-based religious lexis to the new preaching
practices developing in the wake of the Fourth Lateran Council and to the
emergence of mendicant orders. These religious reforms brought about
substantial cultural changes too, so that pastoral care grew into a sort of
new cultural model. To ensure that pastoral care be carried out successfully,
(new) theological concepts needed accurate expression in the vernacular, and
once again, French, supported by Latin, appeared as a suitable, unifying medium of expression. In the next section, we will have a closer look at the way
in which the focus on pastoral care acted as a “major driving force behind
the introduction of new Romance-based religious terms in Middle English”
(Timofeeva 2018: 242), and thus introduced some degree of onomasiological
variation (i.e., the coexistence of various forms to refer to a similar concept).
We will further examine how the presence of competing lexical items inf luence the evolution of each (loan)word and how prototypicality helps solve
lexical competition.

4. Lexical borrowing and onomasiological variation
Lexical borrowing is one of the mechanisms of lexical change (Geeraerts 1997)
and typically introduce some degree of onomasiological variation into the receptor language, that is, “the presence of multiple terms expressing the same
concept” (Sylvester 2020: 366). In England, this variation was made possible
and further reinforced by its peculiar situation of multilingualism where
English, French and Latin coexisted in close proximity, eventually shaping
“one culture in three voices” (Lerer 2007: 55). Middle English thus displayed
a reorientation of its strategies for word creation, by increasingly relying
on lexical borrowing rather than compounding, which was so typical of Old
English (Nielsen 1998: 137). As a result, the coexistence of native and foreign
lexical resources became a recurring feature of Middle English. This lexical
competition between synonyms of native and foreign origin is a conspicuous
and recurrent property of the texts under analysis, particularly in the AW,
in which a native corresponding word was found for virtually every French
loan. In the Cloud of Unknowing, the number of synonymous pairs decrease
significantly, but doublets continue to function as a matter of style: God, for
instance, is described as ‘the soverein desirable and the heighest wilnable thing’.
The use of doublets had thus in the meantime grown into a stylistic device
which was used well into the Late Middle English and Early Modern periods
(Nielsen 2005: 110; Chambers 1957: cxxii). Modern English has retained a
number of such pairs, which are generally differentiated by register.
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While the study of French-derived lexemes in English has often focused
on the loanwords themselves, we will try here to expand the focus, following
Kristiansen & Zenner (2014: 6), from taking the loanword as the main unit
of analysis to adopting a concept-based approach to borrowing, “where not
only the loanword itself but also possible receptor language equivalents are
taken into consideration”. In doing so, we will attempt to analyse the way
in which existing native words adjust semantically in relation to new lexical items, and how speakers ultimately choose between different linguistic
forms to express similar concepts (Glynn 2014: 8).

4.1. The lexical field of SIN in Middle English
As described in Section 3 above, preaching to the masses and hearing confession became the core concerns of the Church in the wake of the Fourth
Lateran Council of 1215. The need for confessing one’s sins triggered a need
for a means of expressing them accurately. This, in turn, led to lexical innovation and to a profusion of new terms, where French loans competed with
native alternatives. New theological concepts and religious practices stemming from the continent thus needed an appropriate, technically accurate
and as uniform as possible designation. In England, French was considered
a suitable medium, alongside Latin, to fulfil these needs owing both to its
supradialectal and international status. Although the (capital) sins had been
important topos in moral theology since the early days of Christianity, they
saw their importance renewed in the 12th and 13th centuries, and Franciscan
and Dominican theologians were increasingly trying to establish the order
and kinship of the sins and their opposites (Timofeeva 2018b: 59-60).
The concept sin can be best described as a basic and onomasiologically
salient level of categorization. It exhibits characteristics that are acknowledged by Geeraerts (2010: 180) as typical of basic level categories: it is conceptualised as a perceptual and functional “whole” (or gestalt) and it is named
by a short, morphologically simple item. It is furthermore a rather vague,
underdetermined item, in the sense that the schematic content of SIN is
more salient than its instances. Because its specific instances are less salient,
the category allows for some degree of lexical instability, which may lead to
a proneness for lexical innovation and result in onomasiological variation,
as can be shown in Table 1 below, which takes up all the terms referring to
specific sins present in the excerpts under scrutiny.
As a basic, and thus cognitively salient category, the native word sin
(sunne or synne in Middle English) was less likely to be ousted or replaced
by a French loan – and indeed sin proved to be a recurrent and well-established word in our corpus. The raw frequency of the lexeme is higher in all
three texts than the words denoting more specific sins (it appears 25 times
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in the AW; 8 times in the NHC; 15 times in the Cloud). Furthermore, it was
not threatened by any competing French loan and survived well into Modern
English. As a result, not only was sin a well-entrenched word in the lexical
memory of Middle English speakers and one that could be easily retrieved (in
active competence); it was also a well-entrenched concept that has a strong
cultural significance. The notion of ‘sin’ has indeed been a culturally salient
concept of Western culture since the advent of Christianity, already in the
Anglo-Saxon period. Following Zenner’s approach (Zenner et al. 2014: 77), we
observe that the category SIN displays both a communicative entrenchment
(linked to frequency of use: “the more one talks about a given concept, the
more entrenched it becomes in one’s cognitive apparatus”, hence become part
of the speakers’ active competence) and experiential entrenchment (linked
to the age of the concept: “the more one comes in contact with a concept in
one’s daily activities, the more entrenched it becomes”). In view of all this,
it is possible to conclude that it was cognitively efficient to retain the native
lexeme sin, whereas the breadth of the concept made it possible to elaborate
a wholly new terminology for its category members around this very stable
prototypical core.

AncreneWisse

Northern Homily Cycle

Cloud of
Unknowing

Flesches lustes,
leccherie, galnesse

Lust of f lehsse

Lecherye

Greed

Yisceunge

Covetise

Covetyse

Sloth

Slawthe

Slewthe

Slewth

Wrath

Wreaththe, wrath

-

Wrath

Envy

Onde

Nythe, envye

Envye

Yivernesse

Glotonye

Glotenie

Prude, orhel

Pride

Pride

Modern English
Lust

Gluttony
Pride

It follows as a natural consequence of prototype-based categories that they
display prototype effects in varying degrees. Four types of prototypicality
effects are traditionally identified (from Geeraerts 2010: 304):
(a)

(b)

Differences in typicality and membership salience (e.g., within
the category fruit, apples are often considered more typical than
avocados)
Clustering into partially overlapping family resemblances (i.e., each
item has at least one, and probably several, elements in common

Table 1:
Words denoting
SIN in our
corpus and their
diversity (words
of French origin
are indicated in
bold)
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c)
d)

with one or more items (in the case of fruit: seed-bearing, juicy,
sweet, etc.), but no, or few, elements are common to all items)
Fuzziness at the edges; membership uncertainty (e.g., are tomatoes
considered as fruit?)
Absence of necessary-and-sufficient definitions (which may lead to
demarcation problems and overlap of categories, e.g., between the
categories of fruit, vegetable and nut)

In the case of the category sin, however, a very powerful counterforce to
prototypicality effects could be identified, namely the continuous theological endeavour in the 13th century to classify sins and order them (Timofeeva
2018b: 59-60), as is ref lected in the excerpts (4) and (5) extracted from the corpus under analysis. As a result, prototype effects were so to speak “blocked”:
(a)
(b)
(c)
(d)

No difference in typicality: there is not (or should not) be a sin more
salient than another as they should all equally be avoided.2
Instead of clustering into family resemblances, each sin occupies a
very well-defined place in the taxonomy of sin.
There should be no doubt as to which sin pertains to the category:
there are seven capital sins, neither more nor less.
Sins should be distinguished from other types of immoral behaviour.

Due to their inherent semantic f lexibility, prototype-based categories
may lead to conf licts about the interpretation of words. Geeraerts (2008: 24)
puts forward norms that could come into play to settle semantic disputes,
which he calls the “socially normative aspects of meaning”. He identifies
three fundamental sociosemantic forces, each of which may play a role in
this process, i.e., collaboration, power and competition. These sociosemantic forces can push the evolution of a category in different directions. In
this particular case, the definition of the lexical category of sin is a rather
straightforward example of semantics of authority, which “comes into play
when discussions and debated issues are settled by deference to recognised
experts” (2008: 36). These need not be scientists but figures of authority in
their own domain. Indeed, it appears that medieval theologians did work
on necessary-and-sufficient definitions according to the classical model of
categorization in their attempt at classifying the sins, ending up with a homogeneous classification that resembles a scientific taxonomy (4-5).
2 The picture is in fact more complex, and further distinctions could be made such as venial
and mortal sins. For the sake of this study, though, we will restrict our scope to the category of
the capital sins.
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(4)

[In the Ancrene Wisse:] Gath, thah, ful warliche, for i this wildernesse beoth uvele beastes monie: liun of prude, neddre of attri
onde, unicorne of wreaththe, beore of dead slawthe, vox of yisceunge, suhe of yivernesse, scorpiun with the teil of stinginde
leccherie– thet is, galnesse. Her beoth nu o rawe i-tald the seoven
heaved sunnen.

(5)

[In the Cloud of Unknowing:] Than it is deedly synne. And this befalleth when thow, or any of hem that I speke of, wilfuly drawen
apon yow the mynde of any man or womman levyng in this liif, or
of any bodily or wordely thing outher; insomoche that yif it be a
thing the whiche greveth or hath grevid thee before, ther riseth in
thee a teenful passion and an appetite of vengaunce, the whiche
is clepid Wrath; or elles a fel dedein and a maner of wlatsomnes
of theire persone with dispitous and reprovyng thoughtes, the
whiche is clepid Envye; or elles a werines and an unlistines of any
good ocupacion, bodily or goostly, the whiche is clepid Slewth. And
yif it be a thing that plesith thee, or hath plesid thee before, ther
riseth in thee a passaunt delite for to think on that thing whatso
it be, insomochel that thou restest thee in that thought, and finaly
fastnist thin herte and thi wille therto, and fedest thi f leschely
herte therwith, so that thee think for the tyme that thou coveitest
none other welthe, bot to live ever in soche a pees and rest with
that thing that thou thinkest apon. Yif this thought that thou thus
drawest apon thee, or elles resceyvest when it is put unto thee, and
that thou restest thee thus in with delite, be worthines of kynde or
of knowyng, of grace or of degree, of favour or of faireheed, than
it is Pride. And yif it be any maner of worldy good, riches or catel,
or what that man may have or be lorde of, then it is Covetyse. Yif
it be deinteuous metes and drinkes, or any maner of delites that
man may taast, then it is Glotenie. And yif it be love or plesaunce,
or any maner of f leschly daliaunce, glosing or f lateryng of any
man or womman levyng in this liif, or of thiself outher, than it is
Lecherye.

4.2. Competition and differentiation between
near-synonyms
The restructuration of category members around the salient concept of sin
in the Middle English period provides evidence for the fact that older native lexical resources that were firmly established and widely used – that
is, prototypical, frequent, and as such firmly entrenched in the speakers’
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mind and culture – were maintained, which is in line with the notion of
experiential entrenchment (Zenner et al. 2014: 77). This is the case of sin,
but also of native words such as heaven, father, lord, holy, etc. in the religious
domain. Conversely, the most specialised terms, or terms denoting new
concepts or ref lecting new cultural models were often replaced (Timofeeva
2018a: 8-12). In other cases, sets of near-synonyms could remain in the language, “often differentiated by semantics, pragmatics or register” (Sylvester
2020: 366), such as spirit/ghost, saint/holy, desire/will or frail/weak, which are
all found in the corpus under analysis. While we showed in the previous
section how neologisms could f lourish under a category organised around a
strong, well-entrenched prototypical centre, we will now illustrate, by means
of a synonymous pair found in the AW excerpt, how individual words may
also display some degree of restructuration around their own prototypical
core at the semasiological level, as a reaction to the tension introduced by
competing lexicalizations, eventually leading to semantic differentiation.
Bitacnen and spealen (spellen as found in the MED, from Old French espeler), respectively of native and French origin, represent such a pair of synonyms. They are found in similar contexts in the AW excerpt, sometimes
even alongside each other such as in (6), and can both be roughly translated
as ‘to mean’. However, when we look at their distribution within the text, a
differentiation in meaning – although subtle – is discernible. Even though
they show a similar meaning, spealen seems to be ultimately semantically
distinct from bitacnen: while the latter is used mainly in cases of analogy,
the former, French-derived word is exclusively used to explain the meaning
of proper nouns. The two verbs thus appear to be organised around similar,
yet different prototypical centres. The core reading of bitacnen would therefore be ‘to represent, to symbolise’ (literally: ‘be a token of’, hence Modern
English ‘betoken’) whereas the core meaning of spealen appears to be much
more linked to the linguistic, textual level. Its prototypical centre would
be ‘to mean, to signify’, more specifically when it comes to translate some
foreign expression. This observation fits well with the Cognitive Linguistic
perspective, which assumes that “any variation in form is motivated by some
variation in use and that ‘true’ synonymy is rare, if it exists at all” (Glynn
2014: 8). Most of the time, either changes in the non-referential meaning of
the words (such as a social, stylistic, or evaluative distribution), or subtle
conceptual differences can be observed (Soares da Silva 2015: 2016). It is this
latter case that we find here. This subtle differentiation in meaning ref lects
the complex ways in which native and French words already interacted with
each other in Middle English.
(6)

‘This word “Jerusalem” spealeth “sihthe of peis” ant bitacneth
ancre-hus.’
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[This word ‘Jerusalem’ signifies ‘sight of peace’ and symbolises the
house of the anchoress.]
(7)

Ierusalem bitacneð “griþes sihþe”.
[Jerusalem means “sight of peace”.]

The MED, however, records a few instances where bitacnen and spealen were
used interchangeably. In the Lambeth Homilies (ca. 1225), for instance, sentence (7) makes use of the native verb bitacnen to convey the very same meaning as spealen in (6).The ensuing semantic evolution of both lexical items into
Modern English, however, supports the near-synonymy hypothesis. In fact,
we observe a gradual strengthening of their respective prototypical centres.
Betoken has kept its core reading as ‘be a sign of’ at a more concrete level, while
spell has developed a more textual, linguistic meaning since it now means
‘spell out letters, pronounce’. This semantic evolution is also ref lected in the
word spelling ‘correct way to write a word’ in the 16thcentury. Finally, spell out
‘to explain step-by-step’ is a further modern evolution that was first recorded
in 1940 in American English. In the line of Geeraerts’ (1997: 42-60) analysis of
the Dutch pair of synonyms vernielen and vernietigen and of Soares da Silva’s
(2015: 204-208) analysis of Portuguese deixar, abandonar and permitir, we can
formulate the hypothesis that the introduction of the French loan espeler first
triggered a competition between two very similar lexical items, then led to a
specialization of both items around their respective prototypical centre, so
that a marginal use of bitacneth as ref lected in (7) would gradually no longer
be possible. Prototypicality thus clearly acted as a differentiating factor of
the synonymous pair.

5. English or French? Semasiological change triggered by
onomasiological variation
The example above demonstrated that once a loanword has entered the receptor language, it does not remain ‘frozen’ into its lexicon. Not only does
it exhibit a certain degree of morphophonological assimilation, but it also
starts showing semantic developments of its own, some of which do not even
exist in the donor language. The presence of such independent semasiological
developments in the corpus under analysis might help address the rather debated question of whether French loans might already be considered ‘English’
in the 13th and 14th centuries. Among the most productive mechanisms of semasiological change, Geeraerts (1997: 93) mentions metaphor and metonymy,
generalization and specialization, melioration and pejoration and analogical
processes. Other more complex and long-term mechanisms are processes of
grammaticalization and subjectification. All these changes develop within
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a lexical category organised as a radial network around a prototypical core
meaning. Any part of the network can be the starting point for a new meaning to develop, and one particular reading of a word can have multiple origins,
so that “instead of rigidly defined senses developing individually, one finds
various distinct meanings being blurred in the process of semantic change”
(Geeraerts 1997: 60). The polysemization of the lexeme quaint in the Middle
English period is a good illustration of the prototypical organization of lexical
categories and of processes of semantic change. Quaint is a word of French
origin which ultimately disappeared from Modern French but survived into
Modern English. It appears twice in the corpus under analysis, in the AW and
in the Cloud of Unknowing, under the form cointe (8) and queynte (9) respectively
[the words in italics are of French origin].
(8) Thet f lesch is her ed hame, as eorthe the is in eorthe, ant is for-thi
cointeant cover.
[The f lesh is here at home, as earth is on earth, and is therefore
vain and treacherous.]
(9) And here mowe men schortly conceyve the maner of this worching,
and cleerly knowe that it is fer fro any fantasie, or any fals ymaginacion, or queynte opinion.
[This then, in brief, is how it (= contemplation) works. It is obviously
not make-believe, nor wrong thinking, nor fanciful opinion.]
English quaint came from Old French cointe, which itself evolved from
Latin cognoscere (‘to know’), so that the idea of ‘knowledge’ lay at the core of
the concept of quaint. From the original prototypical meaning of ‘knowledgeable’, ‘who is well-acquainted with something’, two distinct paths of
semantic change – both metonymic in nature – yielded two distinct meanings which gradually ousted the original meaning from which they arose. On
the one hand, there is a metonymic shift from knowing one specific thing
(10) to knowing a great deal about something (11); cointe hence came to mean
‘intelligent’ and further, ‘wise’ (also metonymically). On the other hand, the
contextually salient subset of the category ‘who knows about courtly manners’ from the wider category ‘who knows about something’ has yielded the
sense ‘elegant, gracious’ (12), also found in Old French.3 Two major clusters
thus seem to have emerged in the structure of cointe, one with the central
reading ‘clever’ and the other with the central meaning ‘pretty’. The MED also
provides substantial evidence for this gradual reorganization of the lexical
3 In the French dictionary Cnrtl, the following definition was found: cointe «gracieux, aimable»
bien attesté dans la poésie des troubadours (xiies), et lui-même dérivé du sens «qui sait [les bonnes
manières de cour]» (https://www.cnrtl.fr/definition/cointe).
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category and for the development of two new schematic prototypical centres
roughly corresponding to ‘clever’ and ‘pretty’ (10-12).
(10) He was quointe of conseil & speke, & of bodi strong. [He knew how
to speak and give sensible advice and had a strong body. (c1325)]
(11) Lancelot was a queynt man. [Lancelot was an intelligent man
(c1330)].
(12) Hehad a wif was queint and fair. [His wife was gracious and fair.
(c1330)]
(13) This Cardinal…with his wordes slyhe and queinte. [The Cardinal,
with his sly and cunning words. (1393)]
(14) Þe false world...Bad þe be ful quoynte and proud. [The false world,
which is utterly vain and proud. (c1300)]
The semantic evolution along these two paths had already occurred or
was occurring in French at the time that word was borrowed into English.
Interestingly, however, the pejorative changes undergone by the lexical item,
such as in examples (13) and (14), are not found in French and as such appear to be typically English. This observation is sustained by the occurrences
found in the corpus under analysis, which likewise display a negative meaning. In the AW (8), the loanword refers to the f lesh trying to master the soul.
Cointe thus shifted from ‘elegant’ to ‘proud, vain’, as in (14). In the Cloud of
Unknowing (9), one is warned against queynte, i.e., ‘fanciful’ opinions, and
the lexeme thus shifts from ‘clever’ to ‘cunning’ (using one’s intelligence in
a deceitful way), as in (13). It seems possible to relate the loanword in the
AW to the schematic meaning of ‘pretty’, whereas the loanword in the Cloud
seems to derive from the other prototypical reading ‘clever’. However, it is
not always easy to determine the precise origin of a new meaning, which
may arise through the joint inf luence of several existing meanings. This
is the case of quaint, whose semantic evolution in the course of the 13th and
14th centuries resulted in a cluster of interrelated and sometimes even overlapping readings at the intensional or definitional level (Geeraerts 1997: 20).
The inherent f lexibility of prototype-based categories enables the development of new, more peripheral meanings. These semantic developments lie
in the meaning potential of the lexical category, which is activated in context
(Allwood 2003). Some of these peripheral meanings might in time eventually
replace the prototypical one, whereas others remain marginal nuances that
do not subsist in time. From the evidence provided by the MED, the two occurrences found in the excerpts under analysis could best be characterised
as peripheral and short-lived instances of the word cointe that have emerged
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at some point in the history of the word. Furthermore, it seems that the
pejoration mechanism which gave rise to these particular readings appears
to be specifically English, since cointe was usually a positively connoted Old
French word. This in turn provides evidence for the productivity and relative independence of loanwords in English by an early point in time (i.e., the
early 13th century): the fact that they could develop readings that were not
found in the French source are evidence for the ‘Englishness’ of loanwords.

6. Final considerations: factors of success of French
loans in Middle English
How can we ultimately account for the success and eventual establishment
of French loanwords in the English lexicon? The response to this question is
bound to be a multifactorial one, as it involves structural, conceptual and
sociocultural factors, is shaped by usage and inf luenced by processing issues.
Prototype theory nevertheless appears to provide some relevant insights to
address this question. Although diachronic semantic change is largely unpredictable and can only be explained in retrospect, it is motivated by general
cognitive principles such as prototype-based categorization, which can be
expected to work the same way across centuries. Even though we cannot
assess factors of usage and processing for the vocabulary of the Middle English period, prototype theory provides some clues as to why some loanwords
fared better than others, and why native vocabulary was retained in some
cases and lost in others. Timofeeva (2018) and Zenner et al. (2014) point out
similar conditions for the survival of native vocabulary and/or the borrowability of a foreign item: on the one hand, the frequency of the native item,
which Zenner et al. refer to as communicative entrenchment, and on the other,
its semantic connection to the external world, or experiential entrenchment.
Zenner et al. introduced the latter concept with the following line of reasoning: “the longer a concept has existed in the receptor language, the harder
it is for the loanword to become entrenched in the receptor language” (2014:
78). These conditions account for the retention of the native lexeme sin in
English: as a communicatively and experientially entrenched category, it was
a solid reference point and allowed for some degree of restructuration of its
category members. By contrast, a lack of referential power would encourage
recourse to lexical borrowing: in medieval, feudal England, some words such
as æthel could no longer appropriately ref lect the social hierarchy of the time
and thus gradually fell into oblivion, whereas French noble established itself
firmly as it better suited the existing cultural model. In all these processes
of semantic change, prototypicality comes into play, as an efficient tool to
deal with a changing world. Loanwords that would best account for societal changes were kept (particularly in the political and religious domain
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where new cultural models emerged). Prototypicality could also act as a
differentiating factor between competing lexicalizations, as differentiation
between near-synonyms occurs through the semasiological reorganization
of prototypes (Soares da Silva 2015: 207). Finally, the f lexibility of prototype
categories would allow for new, initially peripheral word senses to emerge,
that were not found in the donor language. Prototype theory was thus shown
to lie at the basis of the restructuration of the lexical categories analysed in
this paper, both at the extensional level (category sin) and at the intensional
level (in the case of the bitacnen/spealen pair and of quaint).
It becomes clear from all this that lexical borrowing does not operate in
a vacuum. It was shown that both sociocultural and conceptual salience factors interact in accounting for the success of French loans and their eventual
interaction into the lexicon (Soares da Silva 2015: 216). The individual path of
change of each borrowed item, although it remains largely unpredictable and
can only be explained in a post hoc fashion, is inf luenced by elements either
from the linguistic system, i.e., competing forms for the same concept, or
from the wider sociocultural context, which can bring about new cultural
models, and is motivated by general cognitive principles of semantic change
such as prototype theory. Loanwords can therefore hardly be considered in
isolation. However, once a loanword has entered the lexicon of the receptor
language, it starts developing new readings independently of its counterpart
in the donor language. The study of the semantic changes undergone by a
single borrowed item – the semasiological approach – is therefore still a relevant and fruitful area of study, but it should nevertheless be integrated in a
wider onomasiological framework taking into account competing lexemes
against which changes can actually occur. Both approaches are ultimately
two sides of the same coin, yielding different yet complementary results.
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Streszczenie
Efekty prototypowe w zapożyczeniach leksykalnych
z języka francuskiego w języku średnioangielskim.
Studium kognitywne
Wpływ języka francuskiego na średnioangielski analizowano z wielu perspektyw badawczych. Niniejszy artykuł podejmuje się omówienia tego
wpływu z perspektywy semantyki kognitywnej, w szczególności teorii prototypów, skupiając się na zapożyczeniach leksykalnych z języka francuskiego
w okresie średnioangielskim. Wzorem Geeraertsa (1997), którego analiza
wykazała istotność teorii prototypów w badaniu diachronicznych zmian
leksykalnych, artykuł niniejszy pokazuje, w jaki sposób semantyka prototypów może przyczynić się do wyjaśnienia popularności leksyki o pochodzeniu
francuskim oraz retencji bądź zaniku słownictwa natywnego w kontekście wielojęzycznej kultury średniowiecznej Anglii, w której angielszczyzna współistniała z językiem francuskim i łacińskim. Cel ten artykuł osiąga
w trzech etapach: najpierw nakreśla, w jaki sposób istotne zmiany społeczne
doprowadziły do zaistnienia nowych modeli kulturowych w domenie religii
i polityki, które z kolei przyczyniły się do szybkiego zastąpienia słownictwa
rodzimego zapożyczeniami francuskimi. Krok drugi to zbadanie, jak efekt
prototypu działa jako czynnik różnicujący konkurujące ze sobą leksemy
rodzime i zapożyczone z francuskiego. Następnie artykuł pokazuje, w jaki
sposób tenże efekt przyczynia się do rozwoju znaczeń wyrazów zapożyczonych, nieobecnych w języku-dawcy.
Korpus, na którym przeprowadzono badanie, składa się z części
trzeciej Ancrene Wisse (powstałego ok. 1215), dwudziestego kazania z cyklu Northern Homily Cycle datowanego na ok. 1300, oraz pierwszych piętnastu rozdziałów traktatu mistycznego Cloud of Unknowing, powstałego
ok. 1375. Przyjęto założenie, że teksty religijne charakteryzują się bardziej
naturalnym użyciem języka, co z kolei oznacza takie użycie zapożyczeń,
które odzwierciedla rzeczywiste praktyki językowe. Z tych trzech dzieł religijnych pobrano w sumie 1575 linii tekstu złożonych z około 20 000 słów,
z których z kolei manualnie wyodrębniono jednostki leksykalne pochodzące
z języka francuskiego. Podstawą do takiej kwalifikacji leksemu była jego
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etymologia opisana w Middle English Dictionary. W kolejnym etapie podzielono typy jednostek leksykalnych na kategorie semantyczne. Co istotne, zanotowano również bliskie synonimy pochodzenia rodzimego występujące
w tych samych fragmentach. W analizowanych tekstach zaobserwowano
nasilające się występowanie zapożyczeń, odpowiednio 3,26%, 6,07% i 9,33%.
W analizie semantycznej stwierdzono, najliczniej reprezentowaną kategorią
w korpusie jest „rządowość świecka”, do której należą słowa takie, jak servise,
juggi, preove, rancun, deattes, acounte, amounte, chalangid, ordinaunce, statute,
heritage, profite itp. Następną co do liczebności kategorią jest „religia”, która
odpowiada za słowa takie, jak chearite, grace, creoiz, contemplatiun, temptatiuns,
seint, sermoune, prechoure, parihssen, penaunce, preier, mercy itp. Wszystkie te
słowa zachowały się.
Te dwie kategorie semantyczne są najliczniej obecne w korpusie, ponieważ powiązane są z istotnymi zmianami społecznymi, które zaszły
w XII i XIII wieku. Podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę skutkował wprowadzeniem systemu feudalnego, który zastąpił wczesnośredniowieczny
system Anglosasów, powstały z kultury wojowników. Model feudalny opierał się na systemie wzajemnych zobowiązań między seniorem a wasalami;
wprowadzono również nowy system prawny i fiskalny, który odcisnął ślad na
angielskim słownictwie. Oprócz nowego systemu administracyjnego, Normanowie wprowadzili również nowy porządek społeczny. Anglosaskie elity
zastąpiono normandzką arystokracją, co wyjaśnia ustąpienie æthel na rzecz
noble w Ancrene Wisse oraz earl na rzecz prince w Northern Homily Cycle. Podobnie jest w przypadku słownictwa z domeny religii. Timofeeva (2019) i Ingham
(2018) przypisują popularyzację nowej, zapożyczonej z francuskiego leksyki
w tej domenie nowym praktykom kaznodziejskim, które rozpowszechniły się
po Soborze Laterańskim IV, oraz powstaniu zakonów żebraczych. Reformy
religijne spowodowały istotne zmiany kulturowe, które miały odzwierciedlenie również na poziomie leksykalnym. Nowe koncepcje teologiczne potrzebowały adekwatnych środków wyrazu w językach miejscowych, a język
francuski, z pewnym wsparciem ze strony łaciny, zapewniał takie środki.
Zapożyczenia, jako jeden z mechanizmów zmian leksykalnych,
zwykle wprowadzają pewien stopień zróżnicowania onomazjologicznego do języka-biorcy. Ze względu na wzrastającą liczbę zapożyczeń
z francuskiego, konkurencja między leksemami rodzimymi a zapożyczonymi stała się istotną cechą języka średnioangielskiego. Efekt prototypu stał
się więc istotnym czynnikiem, który decydował o wyborach leksykalnych
w sytuacji napięcia generowanego przez współistnienie słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Proces ten dobrze pokazuje przebudowa pola leksykalnego SIN [grzech] w okresie średnioangielskim. Słowo o pochodzeniu anglosaskim sin denotuje kategorię podstawową i wyrazistą pojęciowo, istniało
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więc małe prawdopodobieństwo, że zostanie ono zastąpione zapożyczeniem
z francuskiego. Jest to jednak pojęcie szerokie, co umożliwiło powstanie
nowej terminologii w ramach tej kategorii (gdzie znalazły się następujące
zapożyczenia z francuskiego: Lecherye, Covetyse, Envye, Glotenie, Pride).
Poszczególne słowa wykazują niekiedy pewien stopień restrukturyzacji
na poziomie semazjologicznym wokół własnego ośrodka prototypowego.
Procesy takie zachodziły w reakcji na napięcie wprowadzone przez konkurujące ze sobą leksykalizacje, co skutkowało zróżnicowaniem semantycznym. Tak stało się w przypadku pary bliskich synonimów: bitacnen (ze staroangielskiego; nowoang. betoken) i spealen (ze starofrancuskiego; nowoang.
spell), które można w przybliżeniu przetłumaczyć jako ‘znaczyć’. Uważne
prześledzenie dystrybucji tych synonimów w tekście pozwoli jednak zauważyć pewne zróżnicowanie znaczenia: pierwszy z nich zwykle towarzyszy
analogiom (‘przedstawiać, symbolizować’), podczas gdy drugi, zapożyczony
z francuskiego, jest używany wyłącznie przy wyjaśnieniach nazw własnych
(‘oznaczać’). Prototypowość jest więc czynnikiem różnicującym, jako że czasowniki te wydają się wykazywać cechy organizacji wokół podobnych, choć
różniących się, ośrodków prototypowych. Elastyczność kategorii opartych
na prototypach może ponadto umożliwiać rozwój nowych, bardziej peryferyjnych znaczeń, które nie istnieją w języku-dawcy, a które mogą z czasem zastąpić znaczenie prototypowe. Dobrym przykładem prototypowej
organizacji kategorii leksykalnych i niezależnych procesów zmiany semazjologicznej, jakim podlegają zapożyczenia, jest proces polisemizacji, który
zaszedł w przypadku nowoangielskiego leksemu quaint, z francuskiego cointe. W języku francuskim słowo cointe miało zwykle konotacje pozytywne,
ale w średnioangielskim zaczęło nabierać znaczenia pejoratywnego. Ten
proces pejoratyzacji wydaje się być ograniczony do języka angielskiego
i jest dowodem na relatywnie wczesną (początki XIII wieku) produktywność
i względną niezależność zapożyczeń w angielszczyźnie.
Mimo że diachroniczne zmiany semantyczne są w dużym stopniu nieprzewidywalne i można je wyjaśniać jedynie retrospektywnie, są
one motywowane ogólnymi zasadami kognitywnymi takimi, jak kategoryzacja oparta na prototypach. W niniejszym artykule podjęto
próbę wykazania, iż teoria prototypów może być pomocna w zrozumieniu przyczyn, dla których niektóre zapożyczenia poradziły sobie lepiej od innych, a także tego, że w niektórych przypadkach słownictwo
rodzime zostało zachowane, a w innych zanikło. Zapożyczenia, które
najlepiej odzwierciedlały zmiany społeczne, przyjęły się (szczególnie
w dziedzinie polityki i religii, gdzie wykształciły się nowe modele kulturowe).
Prototypowość może również stanowić czynnik różnicujący konkurujące ze
sobą leksykalizacje, ponieważ różnicowanie między bliskimi synonimami
zachodzi poprzez semazjologiczną reorganizację prototypów (Soares da
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Silva 2015: 207). Elastyczność kategorii opartych na prototypach umożliwia wyłonienie się nowych, początkowo peryferyjnych, znaczeń, które nie
istnieją w języku-dawcy.

Tłum. Małgorzata Paprota
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Rocking the boat...

1. Introduction
Over forty years after the publication of the seminal Metaphors We Live By, it
may seem trivial to start an article on metaphor with a reference to Lakoff
and Johnson’s (1980) publication and it is exactly for this reason that I will not
do it here.1 To anyone whose interests fall within the field of metaphors,or
figurative language more generally, equally trivial would probably be a statement that the literature on metaphor is extensive – so I am not going to
mention this fact either. I will also not discourse on how many different
approaches and revisions of the original Lakoff and Johnson’s (1980) formulations have sprung up throughout now over forty years of research into
metaphor (e.g., critical metaphor theory (Charteris-Black 2004, 2006), conceptual blending theory (Brandt 2013; Fauconnier & Turner 2002), objectification theory (Szwedek 2011), to mention but a few). It might seem that
almost everything has been said on this matter and yet research into and
interest in metaphor is not fading away.
It goes without saying that any discourse is to a bigger or lesser extent
saturated with metaphors, which seems only natural in light of the ubiquity
of metaphor in the processes of conceptualizing and hence constructing
our intersubjective social reality. It is also little surprising that the process
of metaphorization may concern virtually any aspect of this reality as the
potential metaphorical targets in this peculiar conceptual world seem almost
infinite. What I am concerned with in this article is metaphor as a framing
device in discourse. Specifically, I concentrate on different metaphorical
construals of the European Union, which situates the article within a popular strand of research on different representations or conceptualizations of
the EU.2 On theoretical and methodological grounds, I follow the standard
Lakoff and Johnson’s (1980, 1993) classification of metaphors into ontological,
orientational and structural,3 focusing on the structural ones. I also make
reference to image schema theory (see Johnson 1987; Lakoff 1987; Lakoff &
Johnson 1999) to account for the schematic conceptual structure of the metaphors under microscope in this article.
1 Let us recall at this point the cognitive-linguistics-world-and-beyond-famous Lakoffian (2004)
‘Don’t think of an elephant!’argument.
2 Admittedly, the number of publications on various representations of the EU in different discourses is monumental, which makes the task of providing even a cursory literature review on the
subject barely feasible; more importantly, such a review is far beyond the scope of this article. What
adds to the complexity of this situation is the fact that research intothis phenomenon has been
marked by different focus, for example, on a given type of discourse (e.g., Islentyeva 2019; Kimmel
2009; Kovář 2019), on a given political and/or social phenomenon (e.g., Barbé, Herranz-Surrallés
& Natorski 2015; Drulák 2006; Natorski 2020; Straehle et al. 1999), or on a particular national perspective (e.g., Chaban & Elgström 2018; Chaban & Kelly 2017; Danilet, Mihai & Clipa 2017; Drulák
& Königová 2007; Żuk 2010), to mention but a few.
3 I am aware of some revised and more up-to-date classifications of metaphors (e.g., Szwedek
2011), yet the original typology as introduced in Metaphors We Live By suffices for the purpose of
this study.
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The study is conducted on a corpus of news articles retrieved from The
Guardian’s online archive. The time range of the corpus under analysis is May
2004 through December 2009, which amounts to approximately 930,000
word tokens.

2. Metaphor and framing: some theoretical
considerations
For the sake of clarity and yet to avoid stating the obvious, suffice it to say
that metaphor in this study is understood as a fairly stable (on conceptual
grounds) inter-domain mapping of selected conceptual content of the source
domain onto the target domain, which is manifest in language in the form
of linguistic expressions. Perceived in this way, metaphor may serve a variety of functions, such as to help understand abstract concepts, to evoke
feelings, to express judgment or to persuade, to mention but a few. All these
functions can, however, be perceived as derivatives of the more fundamental
characteristic of metaphor, namely, its framing capacity. It is against a particular cognitive frame that comprehension, evaluation, including ideology
promotion, or persuasion is obtained. Hence, a conclusion can be drawn that
categorization by means of framing is one of the most fundamental and
primitive cognitive operations a human is capable of carrying out in order
to conceptualize reality.
The power of framing has been noticed by many scholars. Lakoff makes
a particularly insightful comment in this respect in the context of politics:
Frames are mental structures that shape the way we see the world. As a
result, they shape the goals we seek, the plans we make, the way we act,
and what counts as a good or bad outcome of our actions. In politics our
frames shape our social policies and the institutions we form to carry out
policies. To change our frames is to change all of this. Reframing is social
change. (Lakoff 2004: xv)

In the above quote Lakoff suggests that breaking away with some more
traditional frames in favor of some new ones may entail significant social
consequences. Since frames are part of what Lakoff (2004: xv) refers to as
“cognitive unconscious” and since it is via language that frames are established and activated, the role of discourse as a site of language production
and contestation is immediately apparent. Therefore, it can be said that (re-)
framing in discourse amounts to social change, which testifies to the dialectical relationship between discourse and society. Hence, it seems reasonable
to turn our researchers’ critical eyes to the processes of framing entities or
event in discourse, which is exactly what this article is concerned with.
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The fundamental role of metaphor in framing discourse entities/events
has been explicitly pronounced, for example, by Hart (2010, 2014). In his
typology of construal operations, Hart (2010, 2014) assigns framing one of
the most prominent roles in discourse (see Table 1).

Strategy

System

Gestalt

Structural
configuration

Positioning

Attention

Perspective

Schematization
Categorization
Construal operations

Framing

Identification

Comparison

Metaphor
Focus
Granularity
Viewing
frame
Point of view
Deixis

As we can see in the table, the discursive strategy of framing is the function
of the human ability to perceive similarities and differences between entities in the world. Together with categorization, metaphor is a construal
operation by means of which the imposition of a certain interpretational
frame upon a discourse participant/event can be achieved. This has some
crucial implication for discourse comprehension since, as Hart (2014: 111)
explains, “framing concerns how participants and processes are attributed
more affective qualities as alternative categories or conceptual metaphors
are apprehended in their conceptualization and, as a function of associated frame-based knowledge, project different evaluative connotations or
entailments” (Hart 2014: 111). What follows from Hart’s above observation
is the fact that using metaphors, one is capable of opening up a completely
new interpretational space in discourse since metaphors have the function
of activating vast amounts of knowledge structures relevant to a particular
interpretational frame. As a result, recruiting such rich conceptual representations from human encyclopedic knowledge, metaphor with its framing
potential is a powerful conceptual and discursive tool to reproduce ideology
and evaluation in discourse.

3. The corpus
The source of my language data is a manually compiled 930,000-word corpus
of news articles (also referred to as news items), retrieved from The Guard-

Table 1. Hart’s
(2010, 2014)
typology of construal operations
in discourse
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ian, a liberal British daily quality newspaper, from May 2004 through December 2009. The articles are available in The Guardian’s online archive at
www.guardian.co.uk. The key word for the selection of the language data
was the occurrence of the lexical item EU in the headline of the article. The
choice of this particular lexical item as a key word allowed me to include in
the search results such lexical items as the nouns EU, Europe and European
and the adjective European. Moreover, I have included in my search results
only the articles which occurred in one of the three sections of The Guardian,
namely, (1) UK news, (2) World news and (3) Politics. It follows that my corpus
of news items is clearly thematically focused, that is, it ref lects a specific area
of human cognition, namely, Europe in its political and economic contexts.

4. Analysis and discussion
To start with, I would like to make a few general remarks concerning the
procedure I followed in order to identify and later analyze the metaphorical conceptualizations of the European Union as reported by The Guardian.
Given the vast amount of data in the corpus, a question concerning metaphor identification is likely to arise. I have followed a manual search method,
which consists in reading through the corpus and extracting any instances of
metaphor found (cf. Semino & Masci 1996). It needs to be clearly said that the
present study falls within a bigger research enterprise I have been working
on since 2014 and hence I have been close-reading this language sample over
and over again on different occasions and with different purposes in mind.
I have kept a record of any figurative conceptualization, including metaphor,
of Europe and the European Union and hence I have been able to identify
a number of different linguistic vehicles a particular metaphor hinges on.
Now, with this proviso in mind, my claim that the metaphors under the
microscope in this study have been identified during the process of manual
corpus search should sound more reliable in terms of the methodological
underpinnings and transparency of the procedure.
In my corpus (see section 3) I have identified four dominant metaphors
The Guardian uses to construe the European Union, namely, EU IS A HOUSE,4
EU IS AN ELITE CLUB, EU IS A BOAT and EU IS A MACHINE. In what follows, I discuss each metaphorical conceptualization of the European Union
in a particular context: I start with the EU IS A HOUSE and EU IS AN ELITE
CLUB metaphors in the context of EU integration and the related issue of
immigration; next I move on to the discussion of the EU IS A BOAT and
4 I would like to thank one of the reviewers for an insightful comment concerning the choice of
the source domain (HOUSE) for this metaphor, which I have adopted in the article, having thoroughly investigated the linguistic exponents of the metaphor in my corpus.
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EU IS A MACHINE metaphors in the context of the internal EU tensions
concerning EU home affairs, the talks on the EU constitution in particular.
The first context subject to analysis in this article is the issue of the accession of new countries to the EU and the related problem of immigration.
Given the time frame of my corpus, that is May 2004 through December 2009,
it should be little surprising that the topic of immigration was a heated debate during that time period since it was in May 2004 that the biggest ever EU
enlargement took place, with 10 new countries joining in. Importantly, the
2004 EU enlargement was followed by another one in 2007, when Bulgaria
and Romania joined the European family. It will be remembered that as the
aftermath of the so-called big-bang 2004 EU expansion the EU job market,
especially the British one as Great Britain did not impose any limits on the
f low of immigrants, became very quickly saturated with cheap workforce
and many concerns on the issue started to be clearly articulated. Sketching
the context of the immigration crisis, it cannot be forgotten that The Guardian is a British liberal daily broadsheet newspaper which takes a generally
pro-EU stance as opposed to some conservative, EU-skeptical quality press
or tabloids.
Having laid out the context for the immigration crisis, it is time to see
how the choice of the two metaphors, namely EU IS A HOUSE and EU IS AN
ELITE CLUB, frames the EU, creating space for evaluation and ideology reproduction in The Guardian’s discourse. Let us start with the EU IS A HOUSE
conceptual metaphor. This metaphorical construal is triggered by different
linguistic vehicles, which is illustrated by examples (1)-(6) below.
(1) This kind of regime change is the only way in which the EU can lay claim
to being a serious global player – on almost every recent international crisis, from Bosnia to Iraq, internal squabbles crippled an effective response.
No wonder then that there are plenty of Europhiles, particularly in the UK,
whose eyes glitter at the prospect of Turkey in the EU queue.

(2) In a speech in London, Jack Straw, the foreign secretary, warned that
failure to allow Turkey entry could create a serious crisis in the future. “We
all have an interest in the modernization of Turkey and of reform there,” he
said. “If we make the wrong decision, we could find that we have a crisis on
our own doorstep.”
(3) The big bang of last year is a fact, irreversible and changing the EU
fundamentally in many ways. What is more, the EU of 25 countries and
450 million people creates a momentum for greater growth, a kind of moral
imperative to embrace eventually those parties still outside and hammering
on the doors.
(4) This is why tens of thousands of people from across the world, seeking
to leave behind abject poverty, war or repression, are knocking at the gates
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of the EU. Regulating the conditions for entry cannot be the exclusive responsibility of those who are near the gate.
(5) The EU has bought itself a 10-year breathing space, in which it can reap
the political benefits of negotiating with a country which is both Muslim
and democratic, without addressing the practical consequences of doing
so. If the spring-loaded door to entry has been prised open painfully with
Turkish fingers, it would not take much for it to slam shut again.
(6) The decision to abandon the government’s open door policy towards
eastern Europe comes after the Home Office underestimated how many
workers would arrive when 10 new states, including eight central and east
European countries, joined the EU in May 2004.

It seems that the primary aim of construing EU as a house is to emphasize
the fact that the EU is a place people want to be in as it is a guarantee of security and prosperity; it is not, however, easy to become part of it because
there are the ones who protect it by preventing the unwanted from getting
in. In this way, The Guardian draws a dividing line between those that are in
and those that are outside and are in want of becoming part of the EU, which
is lexically signaled in example (1) by means of the noun queue. Undeniably,
this metaphorical construal attributes positive axiological charge to the EU
as a place associated with security and comfort. Additionally, it can be noticed that this metaphor is elegantly compatible with the metaphor of the
European family (see, e.g., Filonik 2018; Hülsse 2003) as families typically
inhabit a house which they deem to be their safe haven where no uninvited
people are welcome.
Obviously, the concept of house is grounded in the pre-conceptual
schema of a container, which is exactly why it is possible to talk about its
inside and outside and the movement into the container (the noun entry in
examples (2) and (4)). Another consequence of the EU IS A HOUSE metaphor
and its container conceptual basis is that the ones who are inside can decide who can be allowed in and the only possible way to get into the house
is via the door (examples (2), (3), (4) and (5) make use of the nouns doorstep,
doors, gates and door, respectively). The importance of the house door as the
last barrier which protects the inside form the outside is very clearly visible
in example (2), where crisis at the doorstep of the EU is a serious problem
because the threat is somewhat imminent as it is right behind the door. It
is crucial to notice that discursively the imminence of the threat is realized
by means the proximization strategy (cf. Cap 2006, 2008). The house door
also makes it possible to construe political action concerning immigration
and EU integration in terms of open door policy (see example (6)).
Another corollary of this metaphor, specifically the fact that the house
has the door, is that there is a number of actions that can be performed with
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the door by the ones outside as well as the ones inside it. As we can see in
examples (3) and (4), relative to the intensity of the actions of either knocking
at or hammering on the door, different degrees of motivation and desire of the
EU outsiders to join in are encoded. The possibility of changing the perspective (or vantage point) from the ones outside to the ones inside is elegantly
illustrated in example (5), where the verb construction to prise sth open encodes
vantage point exterior while the verb construction to slam sth shut, although
without any overt attribution of agency in the context, encodes vantage point
interior. Additionally, the former implies some painstaking effort put into
the process of opening the door, while the latter implies fierce and immediate action of closing the door, which additionally could implicate that it has
been shut for good. What this means for the EU outsiders is that they have
to try as hard as they can and do their utmost, which very often is not an
easy task, to be let in, yet it does not take much for them to be turned down.
The second metaphor employed to construe the EU in the face of integration-immigration context is the EU IS AN ELITE CLUB conceptual metaphor5 (see examples (7) and (8)). It can be argued that this metaphorical
construal is conceptually contiguous with the EU IS A HOUSE metaphor as
it is contingent on the same container pre-conceptual image schema and it
seems to fulfill a similar, if not the same, discursive function.
(7) And then there is Cyprus. On the face of things, the requirement that
Turkey should sign a trade protocol that gives de facto recognition to the
Republic of Cyprus could not be argued with. You cannot join a club without
recognising all of its members, who now include the republic.
(8) American uncertainty and scepticism about what Europe really is hasn’t
prevented Washington putting pressure on the EU to reward this or that
country by letting them join the European club of rich, democratic nations. Most
recently, it has been lobbying for Turkey to be allowed to come inside.

As we can see in example (8), framing the EU in terms of a club serves
the purpose of establishing a positive construal of the EU as an exclusive
and luxurious collectivity of nation states whose members live in prosperity and cherish democratic standards.6 As was the case with the previous
metaphor, here we can also learn that to become a member of this club is a
privilege that only the chosen ones can be granted as long as they accept and
5 I discuss this metaphor elsewhere (see Wilk 2014), where I show how this metaphorical construal of the EU bears on the conceptualization of Poland as a candidate state. This metaphor is
also discussed in Żuk (2010).
6 As pointed out by one of the reviewers, the axiology of the notion of exclusivity is contextsensitive (therefore never universal) and hence may give rise to positive or negative evaluation.
Acknowledging this point, I would still suggest that in the context of these specific articles and
given the general pro-EU ideological stance of The Guardian, it is at least not ungrounded to suggest a positive axiological charge of this metaphorical construal.
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comply with the internal rules of the organization (see example (7)). In this
respect, both the EU IS A HOUSE and EU IS AN ELITE CLUB metaphorical
construals serve the discursive function of framing the EU as an institution
associated with somepositive values and hence as a place where everyone
wants to belong with.
The other pair of metaphors used to conceptualize the EU in the context
of internal EU tensions concerning home affairs comprises the EU IS A BOAT
and EU IS A MACHINE conceptual metaphors. Since the context for these
metaphorical conceptualizations is EU home affairs, which, at least in theory,
are dear to every EU member, it should probably not be very surprising that
both source domains serve to frame the EU as one coherent entity, here boat
and machine, whose functioning depends on its each and every constituent.
In this respect, the two metaphors share a common discursive function.
Let us start with the EU IS A BOAT metaphor as it is more diversified
in terms of linguistic metaphorical vehicles in my corpus of news articles.
Examples (9)-(14) present the context and the different linguistic vehicles
which activate the metaphor.
(9) Yet regardless of the outcome of that divisive left-right contest, Europe’s problems remained formidable. “Merkel is bogged down in domestic
problems. Eastern Europe’s leaders are in a complete mess. There’s not a
great deal of enthusiasm for Bulgarian and Romanian accession – people
are holding their noses and gritting their teeth. The French have behaved
abominably towards Turkey. The [EU] constitution is dead but nobody’s
prepared to say so. It’s not a happy ship,” he said.
(10) The Dutch are expecting a quieter stint. “The Netherlands is not out to
rock the boat,” Mr Balkenende assured the outgoing European commission
president, Romano Prodi, and his colleagues in The Hague. “We aim to keep
the boat on course and on speed. We do not aim to load Europe down with a
mountain of new plans and strategies. In these changing times, the Netherlands’ ambition is to ensure that the plans and policies already made are
carried out with energy.”
(11) After the chancellor penned a combative Financial Times article warning against the old “inward-looking, inf lexible and sclerotic” Europe, both
No 10 and No 11 denied any hint that Mr Brown was seeking to rock the boat
at the end of a storm-tossed political week.
(12) Sarkozy calls for new alliance to steer Europe.
(13) Unveiling a white paper setting out Britain’s priorities for the next six
months at the helm of the 25-member union, Mr Straw said the government
would push for economic reform and put Turkey’s case for EU membership.
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(14) Britain is favour of Europe again – at least for a while. It may even have
dawned in Westminster and Whitehall that, in the post-crisis, post-capitalist
era, Europe as a bloc will need to row together – or sink together.

The first remark that is due in terms of all the six above examples is that it
was my subjective intuition to choose the boat and not the ship as a source
domain for this metaphor.7 The choice was not, however, completely accidental as there are at least two reasons that can lend themselves to its support
and justification. First and most importantly, in my whole corpus of news
articles there is only one lexical item ship which refers to the EU (see example (9)) and hence could serve as a metaphorical source. Given the size of the
corpus (see section 3), one occurrence is probably even less than statistically
irrelevant. Second, although some lexical items are clearly insensitive to the
ship-boat distinction, for instance the verbs to steer (example (12)) or to sink
(example (14)) as well as the nouns course (example (10)) or helm (example (13)),
others are collocates of the lexical item boat only, for instance the verbs to row
(example (14)). Importantly, the idiomatic lexical construction to rock the boat,
which hinges on the lexical item boat, and which is of high frequency in the
corpus also seems to point to the boat as a source domain for the metaphor
subject to analysis here.
As we can see in examples (10) and (11), the idiomatic expression to rock
the boat is used to indicate that neither the Netherlands nor Tony Blair respectively aim at stirring up trouble within the European family of member
states. The rationale behind this metaphorical conceptualization of the EU
is that swaying a boat to the sides on open waters may pose a threat to the
passengers as the likelihood of falling out of the boat increases substantially. Hence, to ensure a smooth and trouble-free journey every passenger
needs to abide by the rules and cooperate with others; otherwise, the boat
might not stay on the right course and speed (see example (10)), which may
result in either a delay in sailing to a safe haven or a complete failure to do
so. On political grounds, the mapping of the above conceptual structure of
the source domain of boat onto the target domain of the EU translates into
the fact that only by working cooperatively together can successful operation of the institution be guaranteed. This argument is also clearly visible in
example (14), where we have an explicit reference to the act of rowing, which
ensures stable locomotion. We can see that in the crisis-torn EU the only
way to stay at the surface and not to go under water is to cooperate and act
together towards common goals.
7 The difference in terms of the conceptual content of the lexical items boat and ship as source
domains has been discussed in Zinken (2007). I have also talked about this distinction and different affordances stemming from the SHIP/BOAT construal of the EU in the context of the EU crisis
elsewhere (see Wilk 2015). However, the discussion concerned exclusively the picture modality.

67

68

LaMiCuS 2021 no. 5 (5)

An interesting affordance stemming from this metaphor concerns the
possibility of holding a particular person or entity responsible for actions
and decisions taken within the EU. The linguistic expressions which make it
possible to assign responsibility for any actions taken within the EU family
are the already discussed idiomatic expression to rock the boat (examples (10)
and (11)), the verb to steer (example (12)) as well as the prepositional phrase
at the helm of (example (13)). As far as rocking the boat is concerned, it goes
without saying that the expression bears negative axiological load and indicates an unwelcome outcome of the action. Hence, it seems obvious that
the one who is the source of energy f low which causes the boat to rock is the
one to blame for the problems caused. The situation looks slightly different
in terms of the verb to steer and the prepositional phrase at the helm of since
neither is value-laden. This axiological neutrality makes it possible either
to attribute blame for any wrong doings or to express praise for a successful action or decision. On conceptual grounds, this is possible thanks to a
mapping between the captain of a boat in the source domain and the leader
in charge of the EU in the target domain as steering a boat means chief ly
being in charge of its helm.
The second of the two figurative construals is the EU IS A MACHINE
metaphor. Since, compared to the previous metaphor, this one is characterized with a more schematic conceptual content, the frame evoked by it is
conceptually poorer as well and gives rise to a smaller number of affordances.
Examples (15)-(18) illustrate how the metaphor is activated in the context.
(15) Jose Manuel Barroso, president of the European commission, said: “It is
vital leaders reach an agreement [on the EU rebate], even if it is not perfect,
to show Europe works.”
(16) “So if the election is next May, we will hold that referendum before
we meet again next October. Europe isn’t working properly today and the
constitution will only make matters worse.”

(17) “This vote [France’s vote on the EU constitution] was no minor internal
affair – it had the potential to put a serious spanner in the EU works,” said Poul
Nyrup Rasmussen, the Danish president of the European Socialists. With
the exception of the Belgian Socialist party, no European social democratic
party shared France’s misgivings about the treaty.

(18) Proposals outlined in the summit’s draft conclusions to reengage voters with Europe include opening up EU decision-making to more public
scrutiny. But Britain is leading a small faction opposing the idea – on the
grounds that putting the spotlight on the mechanics of the legislative machinery would make it harder than ever to get deals between 25 or more
nations.
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An interesting point to be mentioned about this metaphorical construal of
the EU is that in my corpus the linguistic metaphorical vehicles which active
the metaphor almost invariably constitute part of direct quotes from EU
representatives.8 A likely explanation of this situations seems to be the fact
that the even more schematic INSTITUTIONS ARE MACHINES metaphor
which the EU IS A MACHINE metaphor rests on is so common and pervasive in our human conceptual system that it seems to be the most natural
(and arguably neutral) way of conceptualizing institutional bodies of great
complexity, which EU definitely is an instance of.
In examples (15) and (16) we can see that the metaphor is activated by
means of the verb to work. Our fundamental knowledge pertaining to machines is that for a machine to work properly, all the component parts must
function correctly for even if one element is broken, the whole will not operate. Example (15) hinges upon this knowledge in particular as we can see
in the context that only a joint decision on the EU rebate will prove that the
whole institution works properly.
In example (17) the metaphorical construal manifests itself in the idiomatic expression to put a spanner in the works, which indicates an action taken in
order to inhibit or even prevent a plan or process. Conceptually, the expression is based on the knowledge that putting something such as a metal pole in
the works of a machine either blocks the running of the machine or destroys
it completely. The context of example (17) makes it clear that the French no
vote on the EU constitution could have put the whole project at great risk.
Another corollary of this metaphor is that different institutional instruments of the EU are conceptualized as a complex machinery. In example (18) there is a direct reference to EU legislative procedures in terms of
a machinery and its complex mechanics. What this metaphor intends to
communicate here is that EU legislation is a multifaceted mechanism whose
complexity and meanders are far beyond an average person’s perception.
Hence, making the nuts and bolts of this procedure available to EU voters
might be counterproductive for there seems to be a reasonable risk that the
impossibility of digging through its complexity could paralyze the whole
process of decision-making within the EU.

8 While it can be argued that opinions of the EU representatives cannot be by default equated
with The Guardian’s ideological stance, I agree with media discourse analysts (e.g., Fowler 1999;
Richardson 2007; van Dijk 1988), who generally subscribe to the view that not a single choice
with respect to what does (an equally importantly – what does not) find its way into a news text,
including who gets quoted and who does not, is left to chance and hence invariably does comply
with the news outlet’s ideological slant.
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5. Conclusions
The cognitive linguistic analysis of metaphorical construal of the EU carried
out in this article has shown that framing discourse events/participants,
the EU in the case of the present article, by means of metaphor can contribute to axiology-based ideology reproduction of a particular media outlet,
here The Guardian daily newspaper. Specifically, it has been demonstrated
that The Guardian’s pro-EU stance manifests itself in attributing positive
axiological charge to the European Union as an institutionin terms of both
external and internal dimensions. The former has been achieved by means
of two conceptual metaphors, namely EU IS A HOUSE and EU IS AN ELITE
CLUB. Both these metaphorical construals, embedded in the context of EU
integration-immigration issues, serve the same discursive function, that is,
they aim at framing the EU as a safe haven where all want to be for it guarantees security and economic prosperity. The latter is realized via the EU IS
A BOAT and EU IS A MACHINE conceptual metaphors, which are used in the
context of the internal EU tensions concerning EU home affairs. These two
metaphorical construals also act jointly to fulfill the same discursive function,
namely, to emphasize the importance of cooperative attitude of all member
states towards political issues concerning the functioning of the EU as a
whole, which encodes the newspaper’s praise of the EU as a family of states.
In accordance with Lakoff’s (2004) claim that reframing can lead to
social change, it may be concluded that the function of framing in general,
and the share metaphor takes in this area in particular, should be of growing interest to discourse analysts and linguists of any persuasion. Given the
dialectical relationship between discourse and society, research into the
framing function of metaphor in discourse can shed some light on the dominant ideologies operating behind any discourse and hence can contribute
to raising critical awareness in the media outlets’ consumers.
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Streszczenie
‘Rocking the boat’ i ‘putting spanners in the works’:
o różnych metaforycznych konceptualizacjach
Unii Europejskiej
Niniejszy artykuł wpisuje się w cieszący się dużą popularnością nurt badań
nad alternatywnymi sposobami konceptualizacji wybranego pojęcia w danym dyskursie. Badanie dotyczy metaforycznych sposobów obrazowania
pojęcia UNIA EUROPEJSKA w dyskursie prasowym liberalnego brytyjskiego
dziennika The Guardian. Analiza przeprowadzona została na własnoręcznie
skompilowanym korpusie tekstów prasowych z okresu od maja 2004 do
grudnia 2009 włącznie i dostępnych w archiwum dziennika The Guardian.
Korpus liczy około 930,000 słów i jest tematycznie zogniskowany: artykuły
zostały wyselekcjonowane przy użyciu słowa klucza EU, które pozwoliło
uwzględnić w wynikach wyszukiwania takie słowa jak European (w języku
angielskim zarówno rzeczownik jak i przymiotnik) czy Europe. Analiza zebranego materiału pozwoliła ujawnić cztery główne metaforyczne reprezentacje
Unii Europejskiej – dwie w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe
kraje członkowskie i związanego z tym problemu imigracji (UNIA EUROPEJSKA TO DOM i UNIA EUROPEJSKA TO ELITARNY KLUB) oraz dwie
w szerszym kontekście burzliwej polityki wewnętrznej Unii Europejskiej,
charakteryzującej się tarciami pomiędzy krajami członkowskimi (UNIA EUROPEJSKA TO ŁÓDŹ i UNIA EUROPEJSKA TO MASZYNA).
W części teoretycznej metafora pojęciowa, wykorzystana na potrzeby
artykułu w oryginalnej wersji zaproponowanej przez Lakoffa i Johnsona
(1980), została zoperacjonalizowana w kontekście funkcji ramowania, jaką
odgrywa w dyskursie. W tym celu posłużono się typologią zaproponowaną
przez Harta (2010, 2014), w której metafora pojęciowa, ufundowana na bazie
podstawowej umiejętności poznawczej człowieka umożliwiającej dostrzeganie różnic i podobieństw, odgrywa rolę ramy interpretacyjnej w dyskursie,
dzięki której możliwe jest osadzenie uczestników i/lub wydarzeń dyskursywnych w danym kontekście. Tego rodzaju rekontekstualizacja zjawisk dyskursywnych pozwala odwzorować wartościowanie oraz ideologię w dyskursie
w postaci alternatywnych konceptualizacji danego zjawiska.
W części analitycznej zilustrowano i omówiono cztery główne metaforyczne konceptualizacje Unii Europejskiej (UNIA EUROPEJSKA TO DOM,
NIA EUROPEJSKA TO ELITARNY KLUB, UNIA EUROPEJSKA TO ŁÓDŹ oraz
UNIA EUROPEJSKA TO MASZYNA), podkreślając ich rolę w odzwierciedlaniu wartościowania oraz ideologii dziennika The Guardian. Należy zauważyć,
iż zgodnie z powszechnie przyjętą regułą dyskursu prasowego (por. Fowler
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1999; Richardson 2007; van Dijk 1988) żadna informacja nie trafia do tekstu
artykułu przypadkiem, lecz jest wynikiem świadomych decyzji podejmowanych w procesie jego tworzenia przez autorów i redaktorów, a więc jest
co do zasady zgodna z linią ideologiczną danego publikatora. Biorąc pod
uwagę powyższe, badaniu poddana została treść artykułów jako taka, bez
rozgraniczenia treści na przykład ze względu na ich autorstwo w przypadku
cytowania przez dziennik znanych polityków, a konkretne wartościowanie
Unii Europejskiej przypisane zostało dziennikowi The Guardian.
Metafory UNIA EUROPEJSKA TO DOM oraz UNIA EUROPEJSKA TO
ELITARNY KLUB pojawiają się w kontekście akcesji nowych krajów do wspólnoty europejskiej oraz powiązanego z tym zjawiska napływu imigrantów
zarobkowych do Wielkiej Brytanii. Funkcja obu metafor, bazujących na
przedpojęciowym schemacie wyobrażeniowym POJEMNIKA, jest zasadniczo tożsama i ma na celu ukazanie pozytywnego wartościowania Unii
Europejskiej, w przypadku tej pierwszej poprzez aktywację domeny DOMU
jako miejsca zapewniającego schronienie i poczucie komfortu, w przypadku
tej drugiej dzięki uaktywnieniu domeny ELITARNEGO KLUBU, zapewniającego dobrobyt i bezpieczeństwo. W analizowanym korpusie metafora DOMU
cechuje się zdecydowanie wyższą frekwencją oraz bogatszym zakresem
językowych eksponentów tekstowych (np. rzeczowniki kolejka, próg, wejście,
brama (ang. queue, doorstep, entry, gate) czy wyrażenia czasownikowe walić w
drzwi, pukać do bram (ang. hammer on the doors, knock at the gates), co wiąże się
bezpośrednio z większą ilością afordancji. W analizowanym materiale jedną
z takich afordancji metafory DOMU jest możliwość zmiany perspektywy,
a co za tym idzie odzwierciedlenia różnego punktu widzenia (ang. vantage
point), czego przykładem mogą być wyrażenia otworzyć/wyważyć drzwi (przy
użyciu siły) oraz zatrzasnąć drzwi (przed kimś) (ang. to prise the door open, to slam
the door shut) – pierwsze z nich narzuca perspektywę zewnętrzną, drugie
zaś wewnętrzną.
Druga para metafor pojęciowych ujawnionych w trakcie analizy (UNIA
EUROPEJSKA TO ŁÓDŹ oraz UNIA EUROPEJSKA TO MASZYNA) jest osadzona w szerszym kontekście sporów i napięć wewnątrz Unii Europejskiej
dotyczących różnych aspektów polityki wewnętrznej organizacji. Aktywowanie domen ŁODZI i MASZYNY umożliwia dziennikowi The Guardian,
zgodnie z jego proeuropejskim nachyleniem ideologicznym, uwypuklenie
działań wspólnotowych w celu wypracowania satysfakcjonującego wszystkie strony kompromisu oraz osiągnięcia wspólnych celów, a tym samym
zapewnienie ciągłości i spójności całej organizacji. Metafora ŁODZI,
a w szczególności wyrażenie wiosłować wspólnie (ang. to row together), jednoznacznie komunikuje potrzebę wspólnego wysiłku w celu zapewnienia
spodziewanych efektów. Natomiast wyrażenia wprowadzać zamieszanie (tu
dosł. huśtać łodzią), sterować łodzią czy być u steru (łodzi/statku) (ang. to rock the
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boat, to steer (the boat/ship), to be at the helm (of the boat)) pozwalają na przykład
jasno wskazać odpowiedzialnych za działania zarówno na szkodę wspólnoty
jak i na jej korzyść. Metafora UNIA EUROPEJSKA TO MASZYNA, wywodząca się z bardziej schematycznej metafory INSTYTUCJE TO MASZYNY,
charakteryzuje się wyższym stopniem ogólności niż metafora ŁODZI, co
może sugerować jej bardziej powszechne i mniej nacechowane użycie, a
tym samym tłumaczyć fakt, że w badanym korpusie pojawia się zasadniczo
w formie cytatów znanych polityków. Dzięki tej metaforze podkreśla się, jak
ważna jest kooperacja w ramach Unii Europejskiej wszystkich jej członków,
aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie całej instytucji. Uwidacznia się to w szczególności w idiomatycznym wyrażeniu rzucać kłody pod nogi
(ang. to put a spanner in the works), które przypisuje znaczącą rolę współpracy
i porozumieniu w ramach wspólnoty, gdyż nawet niewielkie rozbieżności
mogą stworzyć zagrożenie dla danego przedsięwzięcia.
W konkluzjach zawarto ogólną sugestię, iż analiza metafory pod kątem
jej funkcji ramowania w danym dyskursie jest wartościowym wkładem zarówno w badania nad metaforą, jak i w badania nad dyskursem, gdyż zwrócenie uwagi czytelnika na niejednokrotnie zamaskowane i znaturalizowane
medialne przekazy wartościująco-ideologizujące może przyczynić się do
wypracowania i rozwoju bardziej krytycznego podejścia odbiorcy danego
dyskursu do proponowanych treści.
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This article is concerned with viewpoint-related phenomena in academic texts. Traditionally
regarded as a highly impersonal type of communication, academic prose has recently drawn the
attention of researchers exploring manifestations of author subjectivity and a growing body of
linguistic research has demonstrated that research articles, monographs, university textbooks,
etc. are far from objective or “faceless” acts of communication. Since Cognitive Linguistics is
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1. Introduction
Cognitive linguistic interest in scientific or, more broadly, academic discourse remains rather limited.1 Most of the cognitive linguistic research to
1 This article is partly based on my presentation delivered at the 15 th International Cognitive
Linguistics Conference, held in Nishinomiya, Japan, on August 6-11, 2019. I would like to thank the
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date that has to do with academic prose is concerned with metaphor (e.g.
Jäkel 1996, 1997; Nerlich & Dingwall 2003; Seškauskienė 2008, 2011; Herrmann 2013; Tabakowska 2015) or terminology (e.g. Temmerman 2000; Faber
2009, 2012; Tercedor Sánchez 2011; Diederich 2017), with a frequent theme
being the role of metaphor as a vehicle of broadly defined ideology, or worldview, underlying scientific models and the associated terminology (cf. Dirven
et al. 2007: 1232). A separate strand of research deals with evidentiality and
epistemic modality (e.g. Nuyts 2001, 2014; Langacker 2017), though the existing cognitive linguistic studies rarely focus on linguistic material taken
from academic prose, which is quite surprising given the significant role of
these two categories in claim making and argument presentation.
The concept of viewpoint has an already well-grounded tradition in Cognitive Linguistics, but it has mostly been applied to the more “imaginative”
genres, especially literary narration, advertising, news narratives and political discourse, as well as in research on sign languages and gestures; more
recently, it also became a major topic of cognitive linguistic studies on multimodal communication (cf., e.g., Dancygier & Sweetser 2012; Dancygier et
al. 2016; Dancygier and Vandelanotte 2017; Sweetser 2017; Vandelanotte 2017;
van Krieken et al. 2019). So far, however, viewpoint has not been regarded
as a useful concept in the cognitive linguistic research on conceptual phenomena typical of academic prose. Yet, if “the content is never independent
of viewpoint, and viewpoint expression is crucial to human communication”
(Dancygier & Sweetser 2012: ix; italics added), it should follow that the expression of viewpoint must also be an inherent element of communication
among researchers and academics.
While a perspectival nature of linguistic meaning is posited as one of
the fundamental tenets of Cognitive Linguistics, the significance of viewpoint-related linguistic phenomena in academic discourse has been most
widely voiced by linguists from outside the Cognitive Linguistics enterprise.
Notably, Ken Hyland has repeatedly argued that “[a]cademic writing involves
‘positioning’, or adopting a point of view in relation to both the issues discussed in the text and to others who hold points of view on those issues”
(2005a: 175). As one of the writer-oriented aspects of interaction between
discourse participants, the use of linguistic devices for the expression of
viewpoint is often considered to be aimed at enhancing the persuasiveness
of an academic text. According to some researchers, the nature of academic
discourse is “essentially persuasive”:
Whether an academic writes an article expressly for other academics working in the same discipline or for a different specialized public, the affirmaanonymous reviewers for their helpful comments and suggestions. Any remaining shortcomings
are my own.
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tions s/he makes are never simply ‘matter of fact’. Knowledge claims come
in the form of arguments, and arguments have to be convincing if they are
to elicit attention and support. (Silver 2003: 362)

This surely makes manifestations of viewpoint in academic prose a noteworthy object of linguistic research.
There have been several theoretical approaches proposed in the literature to account for viewpoint-related phenomena in language, including
those based on the notions of hedging, modality, evidentiality, subjectivity,
stance, appraisal, evaluation and affect (Gray & Biber 2012). Some of the
most extensive work on viewpoint in academic discourse has been done
by Hyland (e.g. 1996, 1998, 2005a), who has put forward his own model of
“stance” as expressed in academic prose. Hyland’s (2005a) model embraces
four types of linguistic markers of stance, namely: hedges, boosters, markers of attitude, and the author’s self-mention in the text. The first two are
basically markers of epistemic modality and evidentiality, either limiting
(in the case of hedges) or strengthening (in the case of boosters) a claim.
Linguistic markers of the third category pertain to the notions of evaluation
and affect, expressing the author’s attitude to the information presented in
the text, while the fourth category includes various grammatical means of
self-reference or its avoidance.
Admittedly, Hyland’s model may serve as a neat taxonomy of the broad
range of linguistic resources used for the expression of viewpoint in academic texts, even if Hyland himself rightly cautions against a structuralist
take on the four discrete categories (2005a: 176-177). What his model does
not seek to do, however, is to shed light on the cognitive mechanisms underlying the viewpoint-related linguistic phenomena or to account for their
conceptual interrelatedness. This is precisely where Cognitive Linguistics
can prove its mettle.

2. A Cognitive Linguistics model
On the Cognitive Linguistics approach, viewpoint is taken to be a cognitive
phenomenon that can be verbally expressed in discourse. Subjectivist semantics and the perspectival nature of linguistic meaning, which belong to the
fundamental tenets of Cognitive Linguistics, presuppose that no linguistic
description – whether a political speech, a news report or a scientific article
– is fully objective in the sense of ref lecting reality as it is. For one thing, the
use of language involves categorizing the world in ways that ref lect “generalized” viewpoints of whole speech communities and cultures (Geeraerts &
Cuyckens 2007: 5); for another, users of language can mentally portray a given
situation in different ways, depending on their communicative intentions,
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and choose from the available repertoire of linguistic means (both lexical and
grammatical) to describeit accordingly, a cognitive ability that Langacker
refers to as “imagery” (1987) or, more recently, “construal” (e.g. 2008). The
crucial role of the conceptualizer, i.e. the individual who mentally views a
scene in a particular way, in the construction of meaning entails that his/
her viewpoint must be embedded in the semantics of any text. Thus, human
knowledge of the world and its linguistic description – whether in everyday
talk or in a research article – presuppose and express a particular point of
view (cf. Lakoff 1987: 260-261).
The model of viewpoint to be presented below is based on Langacker’s
Cognitive Grammar (1987, 1991, 2002, 2008) and has been developed specifically to account for viewpoint phenomena in academic texts. Unlike the
models proposed do date in the literature on academic discourse, it emphasizes the cognitive nature of the phenomenon, rather than focusing on the
various linguistic mechanisms and their functional characteristics. This does
not mean, however, that a cognitive account of viewpoint is in any way at
odds with or superior to the existing functional or formal models. Rather,
it should be seen as complementing and supporting them by grounding the
viewpoint-related linguistic phenomena that they describe in the mechanisms of human cognition.
The model proposed here comprises three components: vantage point,
subjectivity and conceptualizer. It must be noted, however, that the boundaries among them are far from clear-cut and, as will be shown below, each
one is conceptually related with the other two.

2.1. Vantage point
In Cognitive Grammar, vantage point is considered to be the central aspect of
viewpoint; it is defined as the location from which a mental scene is viewed
(Langacker 1987: 123). To put it in other words, it is the conceptualizer’s position in relation to the conceptualized entity.
The most obvious domains in which the conceptualizer’s location is
indicated in language use are space and time, where certain lexical or grammatical items, such as deictic adverbs, demonstrative pronouns or exponents
of tense, point to the conceptualizer’s position in space or on the temporal
axis with respect to the conceptualized entities. Typical examples include:
(1)
SPACE:
here – there; in front of – behind; this – that
TIME:
now – then; before – after; this – that (e.g. this week, that day).
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That the semantic structure of such expressions crucially includes the conceptualizer’s vantage point becomes evident once we realize that one and
the same scene can be described with the use of either element of the pairs
of words above, depending on where the conceptualizer is actually located,
as in:
(2)
a. The tree is in front of the fence.
b. The tree is behind the fence.
In a similar vein, examples (3a-b) indicate two different positions of the conceptualizer on the time axis with respect to the situation that is referred to,
with (3a) indicating temporal proximity (concurrence) and (3b) signaling
temporal distance:
(3)
a. We have no choice now.
b. We had no choice then.
However, as Langacker (2008: 76) contends, the notion of vantage point
is a useful construct for describing viewpoint-related phenomena in other
domains as well. When it comes to academic prose, I would argue that the
key domains in which the conceptualizer’s vantage point is manifested are
the domains of discourse, knowledge and attitude, each of which will be
outlined below.

2.1.1. Discourse
Some of the deictic spatial and temporal expressions, including those in (1)
above, are also used in academic texts, as in:
(4)
a. I will not explore the topic further here2 (Wilcox 2004: 125)
b. As I noted above, the central difficulty in analyzing… (Dancygier 2017: 2)
c. we return to these points below (Glynn 2010: 3)
d. Let us now consider the same lexemes, though combined with... (Glynn
2008: 232)

2 In each of the examples quoted in this paper, the linguistic element in question has been put
in bold.
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In these examples, however, rather than pointing to the conceptualizer’s location in space or time, the deictics in bold illustrate a metaphorical extension
of the notion of vantage point onto the domain of discourse. For instance, the
adverb here used in (4a) does not refer to the author’s (or reader’s) spatial position; instead, it could be paraphrased as ‘in the current discussion’; similarly,
below in (4c) does not refer to a spatial relationship: rather than indicating a
region in physical space that is “below” from the author’s (or reader’s) vantage
point, it refers to ‘the following part of the text’. The same is true about the
demonstrative pronoun these in (4c), which is to be interpreted as ‘the ones
we are discussing’, while the temporal adverb now does not refer to the time
at which the text is being written by the author or read by the reader, but to
the current stage of the discussion presented in the text.

2.1.2. Knowledge
Another important domain where viewpoint is often manifested in academic
prose is that of knowledge, which could therefore be called “epistemic”. In
this case, the vantage point is a correlate of the conceptualizer’s degree of
certainty or commitment to the claims made in the text, as illustrated by
the following examples:
(5)
a. The relation between grammar and meaning is probably the most crucial
issue (Langacker 2000: 1)
b. The discussion clearly showed that the family of sounds… (Taylor 1989: 230)
c. This strongly suggests that focal colours are perceptually… (Taylor 1989: 11)
On the account presented here, epistemic viewpoint is taken to be a
metaphorical extension of the spatial sense, where the conceptualizer’s degree of certainty that a claim put forward in the text is true is an analogue
of the spatial vantage point in terms of its proximity to the observed entity:
the greater thedistance from the scene, the less certain the conceptualizer
is that the claim is true. Accordingly, just as in the case of the spatial and
temporal domains, epistemic viewpoint involves “a proximal/distal contrast
in the epistemic sphere”, with the most proximal, i.e. zero-distance, vantage
point indicating that the conceptualizer “accepts the designated process as
part of known reality” and any non-zero distance between the vantage point
and the scene indicating a more or less probable irreality (Langacker 1991:
245; emphasis retained).3
3 In fact, Langacker (1991: 240ff ) himself uses the term “epistemic distance”, which supports a
viewpoint-based reading of epistemic commitment.
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Epistemic viewpoint undoubtedly plays a significant role in academic
texts, especially in articles and monographs reporting own research or proposing novel claims, where it has a “face preserving” function (cf. Hyland
1996: 434). Yet, since this is a well-known characteristic and one of the most
thoroughly covered research areas connected with academic discourse, let
us now turn to a domain of viewpoint that may be less obvious in the context
of academic texts, i.e. that of beliefs, affect and axiology.

2.1.3. Attitude
Following Hawkins (1999), Dirven et al. (2007: 1227) contend that “ideology is
akin to time and space in that it constitutes a cognitive domain that plays a
role in the meaning-making process of deixis”. Thus, as with the conceptualizer’s epistemic commitment, elements of subjective meaning connected
with axiological evaluation, affect or, generally, attitude can be subsumed
under the category of viewpoint. In fact, in some cognitive approaches to epistemicity and ideology, the two domains are conf lated into one “evaluative
axis,” which “represents a deictic conceptualization of ‘right’ versus ‘wrong’
both in their epistemic and in their moral sense” (Hart 2014: 165). Although
the boundary between epistemic and ideological viewpoints may indeed
sometimes be fuzzy, in the model presented here the two domains are held
apart,4 if only because in most (non-cognitive) studies of academic style two
separate categories are distinguished, i.e. personal attitude and epistemic
commitment, with the latter being regarded as “considerably more important in academic research writing than the attitudinal meanings” (Gray &
Biber 2012: 19).
Despite the generally stronger emphasis on the role of epistemic viewpoint, it is at the same time argued that academic discourse “abounds” in ideology (Dirven et al. 2007: 1232), which can be broadly defined as the conceptualizer’s attitude toa given situation. However, as already mentioned, the
expression of ideological viewpoint in academic discourse is usually linked
with the use of metaphor in the terminologies and theoretical models of particular disciplines, notably in science. Apart from having a heuristic function,
such metaphors can often indicate particular attitudes. For example, the IT
term computer virus suggests a negative evaluation as a result of the associations preserved from the source domain of health/biology. In a similar way,
the linguistic term head suggests an element of the greatest importance, by
analogy with the importance of the head in the animal body. However, the
expression of attitude is not limited to terminology or scientific models: it is
4 Vantage point in the domain of attitude corresponds to the semantic category underlying
“attitude markers” in Hyland’s (2005a) model.
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often manifested in the ways ideas and claims are framed in academic texts.5
To illustrate this, let us consider the following examples (6):
(6)
a. Unfortunately, none of these syntactic accounts explains how... (Gibbs
2007: 708)
b. Finally, it is worth mentioning some phrasal expressions... (Taylor 1987: 29)
c. Synonymy or near-synonymy is a very common and intriguing linguistic
phenomenon. (Liu 2013: 68)
d. Important limitations to the explanatory power of Cognitive Grammar
are identified... (Glynn 2008: 216-217)
In each of these examples, viewpoint is manifested through expressions
indicating the conceptualizer’s evaluation of a situation (6a), process (6b) or
thing (6c-d) described in the text. Thus, it can be argued that such evaluative
elements indicate the conceptualizer’s position vis-à-vis the conceptualized
entity on the axis, or scale, pertaining to such notions as desirability (6a-b),
interest (6c), or importance (6d).
The ideological character of such viewpoint expressions follows from
the fact that they ref lect the conceptualizer’s beliefs, affect or, generally,
personal attitude resulting from the need to realize a particular communicative intention at a given point in discourse. Of course, the range of the
possible domains for this kind of evaluation is much broader than what can
be illustrated with these few examples, but it is not the aim of this paper to
exemplify them all. The point is that the various possible domains in which
attitude can be expressed seem to be based on a schematic axis whose end
points could be characterized by such notions as good – bad, right – wrongor
positive – negative (cf. Haart 2014: 165). This schematic distinction between
positive and negative attitudes is also supported by Biber and Finegan’s earlier work (1988, 1989).
To summarize the discussion in sections 2.1.1–2.1.3, the conceptualizer’s
vantage point is commonly expressed in academic prose relative to scenes
involving three conceptual domains: discourse, knowledge and attitude. Because of the deictic character of the notion of vantage point, these domains
can be schematically represented as three axes, with the conceptualizer’s
position at the deictic center, as illustrated in Figure 1.
5 It may even be argued that in the case of metaphor-based terminology and scientific models,
once they become established in a language, we deal with dead metaphors, expressing conventionalized, or generalized, viewpoints (cf. Langacker 1987: 124; also cf. Tabakowska 1993: 26) and there
is usually no alternative for authors other than using the established terminology. By contrast,
the expression of ideology through the choice of a particular expression or grammatical structure
in a text indicates a viewpoint that can be ascribed to a particular conceptualizer, and hence it
belongs to subjective aspects of meaning.
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Figure 1. A deictic
representation of
the conceptualizer’s vantage point
in the domains of
discourse, knowledge and attitude
(an adapted
version of Figure
6.1 from Haart
2014: 165)

The expression of the vantage point taken by the conceptualizer in these
three domains represents the first aspect of viewpoint in the model delineated in this paper.

2.2. Subjectivity
The second general aspect of viewpoint that is of special relevance to academic prose concerns the degree of explicitness with which the conceptualizer’s viewpoint is actually marked in the text. The range of possible options in this respect is delimited by two opposite rhetorical strategies: that
of “impersonal objectivity” and that of “ref lexive awareness” (Hyland 2014:
100). The Cognitive Grammar concept that will be used to account for them,
as well as for all the other viewpoint configurations that fall in between the
two ends of the scale, is subjectivity (Langacker 1987: 128ff, 2002: 315ff).
The notion of subjectivity as used in Cognitive Grammar refers to the
conceptualizer’s role, or involvement, in the conceptualized scene. The conceptualizer is said to be construed subjectively if s/he remains offstage as
an uninvolved, external “observer”; if, however, the conceptualizer becomes
more or less, directly or indirectly, involved in the scene, his/her role is construed more objectively. Thus, the two opposite conceptual configurations
are tantamount to: “profiling and explicit mention” of the conceptualizer
(objective construal) and a situation in which the conceptualizer is only “an
implicit locus of consciousness” (Langacker 2008: 77). The significance of
subjectivity for semantic structure in academic prose can be illustrated with
the following examples:
(6)
a. It seems to me that two general reactions can be (Stefanowitsch 2010: 357)
b. it seems perfectly reasonable to continue to make use of...
(Newman 2010: 93)
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The evidential expression in (6a) involves an explicit mention of the author
through the use of the personal pronoun me, thereby putting him onstage
and in profile as the experiencer of the mental state designated by the verb
seem. As a result, the conceptualizer, or his viewpoint, is maximally objective
here. By contrast, the lack of explicit reference to the conceptualizer in (6b)
makes his role more subjective in the sense that the conceptualizer, who is at
the same time the experiencer of the mental state, is only the implied locus of
consciousness. This kind of subjectification6 of the conceptualizer’s viewpoint
brings about a sense of impersonality and rhetorical objectivity in the text.
The manipulation of viewpoint along the scale of subjectivity is often
evident in passages of academic texts referring to research, cognitive or
communication activities performed by the author. In such cases one of the
obvious options is to use first-person verbal structures in the active voice,
whereby the researcher/author is fully objectified, as in:
(7)
a. In this paper, I have examined various cases in which Cora locationals
show... (Casad 1988: 373)
b. In the discussion above I have emphasized the need to bear these alternatives in mind in working with a corpus. I believe that the alternatives
I have reviewed... (Newman 2010: 94)
Figure 2. Conceptualizer’s role as
agent construed
objectively in
a first-person
active voice
construction

However, authors of academic texts often decide to subjectify their role
by hiding their agency in the processes described in the text through the use
of various grammatical means. The prototypical grammatical structure to
achieve this in English is the passive voice, as in the following examples:

6 I am using the term “subjectification” in a non-diachronic sense, to denote a shift from an
explicit indication of the conceptualizer and his/her viewpoint to a more subjective construal
where the conceptualizer remains offstage (cf. Langacker 2000: 297).
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(8)
a. ...the grammatical categories that are examined in the study... (Glynn
2008: 223)
b. It has been demonstrated in this article that... (Panther 2011: 42)
The effect of using this strategy is a much smaller prominence of the author’s
role as the agent of the processes denoted by the verbs. As illustrated in Figure 3, in the case of the passive voice, the agent of the process has a landmark
status and – at least in the agentless construction – remains offstage as an
unspecified, schematic entity. Of course, this is not to say that the author’s
viewpoint is totally absent here because, as Langacker points out, “[b]eing
implicit is not the same as being absent” (2008: 77). What is important, however, is that it is much less prominent, which is why the use of a passive-voice
description lends itself to evoking the impression of impersonality. And, as
Hyland puts it, “controlling the level of personality in a text becomes central
to building a convincing argument” in academic discourse (2000: 41).
Figure 3. Conceptualizer’s role as
agent construed
subjectively in
an agentless
passive voice
construction

Depending on the language, there may be other options for achieving
a higher or lower degree of subjectivity as far as the conceptualizer-as-researcher viewpoint is concerned. For example, apart from the passive voice,
Polish authors frequently employ impersonal verb forms, as in:
(9)
a. Przeanalizowano różne przypadki
‘[one] examined various cases’
b. Wyciągnięto wniosek, iż...
‘[one] concluded that...’
The Polish impersonal construction, however, imposes a slightly different
viewpoint configuration on the conceptualized scene. In this case, the agent
of the process retains its trajector status, as in the case of an active voice construction, but it has no linguistic specification, thereby remaining offstage
and implicit, as shown in Figure 4 below.
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Figure 4. The Polish impersonal
construction with
an unspecified
agent assigned
the trajector role

In contrast to a passive construction, where the agent of the process can be
specified by means of a by-phrase (or its equivalent in languages other than
English), the use of impersonal structures, like the ones in (9) above, does
not allow a linguistic specification of the agent. For this reason, the Polish
impersonal construction might seem to represent an even greater degree of
subjectivity than in the case of the passive voice, where one can easily ask a
question about the agent’s identity (“By whom?”).7 However, another conceptual difference between the semantic structures of the two constructions
suggests that it is the passive which involves a greater degree of conceptualizer subjectivity. The difference lies in the fact that the agent of the process
specified by the verb, equated with the default conceptualizer, i.e. the author/
researcher, is conceptually more salient in the case of the impersonal construction (with the role of the trajector, or figure within the profiled process)
in comparison with the one in the passive voice construction, where it takes
the role of the landmark (or ground within the profiled process).
Yet another possibility to make the author’s agency implicit is the use
of a construction with the so-called “abstract rhetor” (Halloran 1984), i.e. an
inanimate, typically abstract noun in subject position with a verb denoting
a process that presupposes a human agent. Since abstract rhetors are particularly frequent with verbs profiling research-related activities as well as
cognitive and communication processes (Biber et al. 1999: 378), their use can
be regarded as a kind of personification, as in:
(10)
a. The study only considers six of the most likely candidates... (Glynn 2008:
223)
7 The use of the English impersonal one, as in the glosses for examples (9a-b), is similar, though
not identical, in this respect. First of all, although the “By whom?” kind of question seems equally
incongruous in the case of the English one, the agent is linguistically specified, albeit schematically.
Secondly, the English impersonal one is rarely used to describe the various steps in the research
process, while the Polish impersonal construction is typically used to refer to a series of research
activities performed by the author.
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b. The large difference in the number of occurrences on this point suggests
that... (Glynn 2014: 127)
c. Our discussion above indicates that this may also be problematic since...
(Gries 2005: 647)
Abstract rhetor constructions like these have been analyzed in terms of
the Conceptual Theory of Metaphor, with one of the most frequently identified metaphors being research is a person (Šeškauskienė 2009; also cf. Low
1999). At the same time, however, certain abstract rhetor constructions, especially those involving endophoric reference, can be regarded as instances of
a conventionalized type of conceptual metonymy (Radden & Kövecses 2007)
where an academic text/study, or its part/element, stands for the author/
researcher in accordance with the principle of contiguity (cf. Šeškauskienė
2006: 274-275). This is illustrated by the following examples:
(11)
a. The present study has shown a range of linguistic devices that... (Newman 2018: 57)
b. This chapter has examined the forms and uses of... (Scheibman 2002: 157)
c. Section 3 discusses practical considerations and identifies areas of study...
(Hilpert 2006: 243)
On the cognitive grammar approach, examples like (11a-b) can also be
argued to represent the setting-subject construction (Langacker 1991: 346), in
which the subject position in an active-voice clause is occupied by a nominal
that would normally function as an adjunct profiling the setting in which
an activity takes place. On the conceptual level, this results in shifting the
primary focus to the setting (Langacker 2000: 42).
Such abstract rhetor structures represent instances of marked coding
since the choice of the subject does not conform “to the most natural construal of an event on the basis of its conceptual content” (Langacker 2002:
226).8 In other words, here the choice of an inanimate abstract noun for a
relational figure (i.e. trajector) in the process designated by the verb does
not follow from any objective factors; instead, the reason for conferring the
trajector status on the entities profiled by such nominals as this chapter or the
present study “is purely subjective, in the sense of being imposed extrinsically
as part of the conceptualization process itself” (Langacker 2002: 223). On
the one hand, then, examples like (11a-b) illustrate an attempt at a complete
removal of the author’s agency from the conceptualized scene, thereby max8 The corresponding “unmarked” coding of (10a-b) would be: a) In this chapter, I have examined....
b) In the present study, I have shown....
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imally subjectifying, or implicitating, his/her viewpoint; on the other hand,
however, the very choice of such marked coding makes the conceptualizer’s
role quite evident and therefore not totally subjective.
Yet another strategy often employed to subjectify the conceptualizer’s
role in the research activities described in an academic text consists in the
use of a nominal instead of a verb phrase to denote a research or cognitive
process, as in the following examples:
(12)
a. The conclusion is that (1) the way a form is conventionalized can... (Tuggy
2003: 51)
b. The present article is an attempt to contribute to an elucidation... (Panther 2011: 23)
In cases like these, the use of a noun denoting an action makes the role of
the agent much less prominent than in the corresponding verbal structure
because the underlying processes of summary scanning and reification bring
the action itself into focus as a conceptual gestalt, thereby obfuscating the
role of its participants and component elements (cf. Langacker 2008: 111). For
this reason, the use of a nominalization may be considered an extreme case
of viewpoint subjectification.

2.3. Conceptualizer
“... once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it”
In their analysis of the above passage from Alice in Wonderland, Lu and Verhagen (2016) observe that it initially ref lects the default conceptualizer’s
viewpoint, i.e. that of the narrator. The researchers argue, however, that
the second part (“but it had no pictures or conversations in it”) represents
a viewpoint shift from the narrator to Alice in that it is “her worldview and
[unfulfilled] expectations” – or broadly defined ideology – that are expressed
here (Lu & Verhagen 2016: 173). Of course, Alice in Wonderland is not an academic text but, I would argue, quite similar conceptualizer shifts can often
be identified in academic prose.
Consider the following passage from a Cognitive Linguistics article:
(12)
Therefore, when faced with an utterance that does not correspond to an established unit, they should reject it categorically. Of course, matters are
slightly more complex: speakers do have the option of comparing the utter-
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ance in question to schemas to which it corresponds partially. [...] However,
the mechanism of partial sanction... (Stefanowitsch 2011: 113)
Whereas the first sentence is a claim made by the author of the text, the beginning of the second sentence resembles the “but it had no pictures” passage
from Alice in Wonderland in the sense that it shifts the viewpoint from that of
the author to that of the reader by introducing a potential objection on the
latter’s part. In other words, although it is the author who is responsible for
the wording in the second sentence, what he is doing in it is acknowledging
an argument that he expects the reader could raise with regard to the claim
made previously; this is indicated by the expression of course and the emphatic
do, one of whose functions is to agree with the interlocutor. Later on, with
the sentence beginning with However, the viewpoint shifts back to the author,
who replies to the objection raised by the imagined reader.
This type of shift in the conceptualizer’s identity is well accounted for
by Langacker (2008: 448), who points out that the notion of a conceptualizer is a “virtual entity” as it does not have to be identified with the speaker/
writer. Obviously, the speaker/writer may be the default conceptualizer, but
the viewpoint may also shift to another person. That is because the speaker/
writer can conceptualize (or “imagine”; note the expression “imagined reader”
at the end of the previous paragraph) how a given situation would appear
from another individual’s vantage point and “portray it accordingly, irrespective of his actual vantage point”(Langacker 1987: 140). It can be argued,
then, that (12) illustrates a kind of mental transfer involving a viewpoint shift.
Conceptualizer shifts are quite common (though, of course, not limited
to) in academic prose; let us just note an example very similar to (12), taken
from the same text by Stefanowitsch:
(13)
Of course, individual examples do not prove or disprove the possibility that
[...] However... (Stefanowitsch 2011: 112)
where, again, the expression of course introduces a passage in which an
objection is formulated that the writer expects from the intended reader, presumably a member of the same research community. And, as in (12), once the
counterargument has been acknowledged, the viewpoint shifts back from
the reader to the author, who then introduces his response with However.
Examples like (12) and (13) illustrate Hyland’s observation that “any successfully published research paper anticipates a reader’s response” (2005a: 176).
However, it is not only anticipated arguments that lead to conceptualizer shifts in academic texts. Arguably, this category of viewpoint phenom-
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ena also includes the formulation of questions that the author expects the
reader could pose with regard to the claims made in the text, as in:
(14)
Despite this conceptual discrepancy, know can be used in imperatives in
English; and this usage is by no means exceptional – there are hundreds of
examples in the American English online corpus COCA. How can these conf licting meanings, i.e. the construction meaning and the lexical meaning
be reconciled? A simple but appealing solution to this problem is... (Panther
and Thornburg 2017: 285)
The mechanism underlying this type of viewpoint shift from the author to
the reader is basically the same as that evidenced in examples (12) and (13):
while making a claim that may be considered surprising or at odds with
the existing literature, the author anticipates particular misgivings on the
reader’s part, and the formulation of an adequate question allows him/her
to offer an answer that substantiates his/her argument. The question itself,
however, ref lects the reader’s “worldview”, just as the already-mentioned
“but it had no pictures” passage ref lects Alice’s viewpoint.
Another type of change in the conceptualizer’s identity involves an extension of the viewpoint to include both the author and the reader. This
viewpoint shift underlies the use of the so-called inclusive we, a frequent
rhetorical strategy in academic prose, as in the following examples:
(15)
a. Having established that the theory of Cognitive Linguistics is inherently
empirical, can we say, however, that the paradigm is empirical in practice?
(Glynn 2010: 3)
b. Before we can consider the strengths and weaknesses of quantitative
Cognitive Semantics, we must set straight two common misconceptions...
(Glynn 2010: 10)
c. These two points are crucial for quantitative corpus-driven semantic research and we return to these points below. (Glynn 2010: 3).
d. This is not to say that collocations and syntactic patterns are no longer
important within the field, as we will see in the following chapters, but...
(Glynn 2010: 10).
Based on a conceptualization of the author and the reader as not only members of the same academic community but also participants in the same
research process, with common goals and similar understandings, the use
of inclusive we in an academic text helps the author ascertain readers’ solidarity and guide them through the text towards a desirable interpretation
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(Hyland 2005a: 182-183). Because of its use as a text organizing device, the
inclusive we is often employed, as in (15c-d), in the context of endophoric
metadiscourse, i.e. references to other parts of the text (cf. Hyland 2005b: 41).
To sum up, as far as the conceptualizer’s identity is concerned, there
seem to be three major options to choose from for authors of academic texts:
by default, the author expresses his/ her own viewpoint; in order to increase
the persuasiveness of the text, however, the viewpoint may be either shifted
from the author to the reader or extended to include both parties.

3. Conclusion
The aim of this paper was to propose a Cognitive Linguistics account of viewpoint-related phenomena in academic prose. As follows from the discussion
presented above, the notion of viewpoint as applied to the study of perspectival aspects of meaning in academic texts is a complex concept that can be explored in terms of three broad aspects or components illustrated in Figure 5.
Figure 5. A
three-partite
Cognitive
Grammar model
of viewpoint in
academic prose

In the narrow sense of the term, referred to as “vantage point”, viewpoint pertains to the conceptualizer’s location vis-à-vis the conceptualized
entity (usually a process) in a particular domain. As shown in section 2.1, the
conceptual domains that seem to be particularly relevant here are those of
discourse, knowledge and attitude. While the vantage point in the domain
of knowledge, or epistemic commitment, is commonly acknowledged to be
one of the key aspects of claim-making, the expression of viewpoint in terms
of attitude, or ideology, has mostly been linked with metaphors underlying
scientific concepts and the related terminology. What deserves closer attention from Cognitive Linguists is the ways in which axiological judgement is
passed through lexical and grammatical means with regard to claims made
in academic writing.
Another aspect of viewpoint that merits close investigation is how explicitly the conceptualizer’s viewpoint is actually marked in the text, or the
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extent to which the conceptualizer is visible on the stage. This is an area
where Cognitive Linguistics, and especially Cognitive Grammar with its
notion of subjectivity, proves particularly useful, as it enables fine-grained
semantic distinctions in the identification of what is usually referred to as
“authorialvisibility”, “personal stamp”, “voice” or “self-mention” (cf. Sancho
Guinda & Hyland 2012: 1; also cf. Khedri 2016).
Finally, the third component of the concept in question is the actual
source of viewpoint, or the identity of the conceptualizer. As argued in section 2.3, although the default conceptualizer is to be equated with the author
of the text/the researcher, in order to achieve certain rhetorical effects, and
in particular to engage the reader (cf. Hyland 2005a), the author can temporarily shift the viewpoint: on the one hand, s/he can decide to look at his/
her own claim from the readers’ vantage point in order to acknowledge their
doubts; on the other, the viewpoint may be extended so that it is shared by
both parties, i.e. the author and the reader.
Given that the deployment of viewpoint-related linguistic devices in an
academic text contributes to increasing its persuasiveness and helps “preserve” the author’s face in the case of a claim being proved false, the recently
growing body of linguistic research into the kinds of phenomena outlined
in this paper is surely warranted. A Cognitive Linguistics approach to these
issues offers two assets: first of all, it highlights the semantic (or, ultimately,
cognitive) mechanisms underlying the various viewpoint phenomena manifested in language use, rather than merely focusing on the classification of
linguistic forms; secondly, with its subjectivist and perspectival view of semantics as well as its conceptual apparatus designed to account for the ways
in which a fact (including a scientific one) can be differently construed by
different people (cf. Seškauskienė 2011: 47), it is sensitive to semantic detail,
making it possible to identify and systematically describe subtle differences
among particular linguistic devices.
A line of research that offers considerable potential in terms of exploring the significance of viewpoint-related phenomena in academic discourse
is translation analysis, where the translated text may manifest viewpoint
differences in comparison with the original. Of course, some of the viewpoint shifts that can take place in the process of translation will stem from
differences between the two language systems; others, however, could turn
out to be a result of the translator’s subjective decisions. In this context,
it would be interesting to carry out corpus-based quantitative research in
order to determine the frequency of viewpoint shifts in the translation of
academic prose, preferably considering different language pairs and different academic disciplines. This in turn could yield some implications for
translator education.
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Streszczenie
Punkt widzenia w tekście naukowym z perspektywy
językoznawstwa kognitywnego
Zainteresowanie językoznawców kognitywnych zjawiskami językowymi
związanymi z dyskursem akademickim pozostaje wciąż niewielkie. Większość publikacji kognitywistycznych poświęconych tym problemom dotyczy
metafory lub terminologii, przy czym wiodącym tematem pozostaje rola
metafory jako nośnika określonego światopoglądu w modelach i teoriach
naukowych. Choć istnieje wiele prac wykorzystujących aparat pojęciowy
językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad ewidencjalnością i modalnością, prace te niezmiernie rzadko bazują na materiale językowym pochodzącym z tekstów akademickich, co wydaje się zaskakujące w kontekście
istotnej roli tych zjawisk w formułowaniu tez i wniosków w publikacjach
naukowych. Ugruntowaną tradycję w językoznawstwie kognitywnym mają
natomiast badania nad punktem widzenia (ang. viewpoint), jednakże prace te
dotyczą przede wszystkim narracji literackiej, komunikacji multimodalnej,
a także języków migowych i gestów.
Tekst naukowy utożsamiany jest często z bezosobowym i obiektywnym opisem faktów. Jeżeli jednak – jak podkreślają Barbara Dancygier
i Eve Swetser – „treść nigdy nie jest niezależna od punktu widzenia, a wy-
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rażanie punktu widzenia stanowi istotny element komunikacji międzyludzkiej” (2012: ix; tłum. Ł.W.), należy wnioskować, że punkt widzenia musi być
również ważnym aspektem dyskursu naukowego.
Językoznawstwo kognitywne jest szczególnie dobrze dostosowane
do badania i opisu subiektywnych elementów struktury semantycznej ze
względu na przyjmowanie subiektywistycznej koncepcji semantyki oraz
tezę o perspektywicznej naturze znaczenia językowego. Tymczasem na
znaczenie zjawisk językowych związanych z wyrażaniem punktu widzenia
w tekście naukowym zwracali dotychczas uwagę przede wszystkim badacze
spoza kręgu kognitywistycznego, zwłaszcza Ken Hyland, który zaproponował model zjawisk związanych z punktem widzenia w dyskursie akademickim oparty na klasyfikacji środków językowych służących jego wyrażaniu
(Hyland 2005a). Zarówno Hyland, jak i inni językoznawcy zwracają uwagę
na fakt, że wyrażanie punktu widzenia w prozie naukowej nastawione jest
często na zwiększenie perswazyjności tekstu. Wobec powyższego podjęcie
problemu punktu widzenia w tekście naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego wydaje się w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego celem
artykułu jest zaproponowanie kognitywnego ujęcia zjawisk związanych
z wyrażeniem punktu widzenia w tekście naukowym oraz przedstawienie
modelu punktu widzenia w dyskursie naukowym opartego na założeniach
gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera. W odróżnieniu od dotychczasowych opracowań niniejsza praca podkreśla pojęciowy charakter omawianego zjawiska i prezentuje jego model odnoszący konkretne typy językowych
wykładników punktu widzenia do mechanizmów poznawczych człowieka.
Proponowany model punktu widzenia (ang. viewpoint) obejmuje trzy
wzajemnie powiązane aspekty: (1) miejsce oglądu (ang. vantage point), (2) subiektywność (ang. subjectivity) oraz (3) tożsamość konceptualizatora (ang.
conceptualizer) jako podmiotu dokonującego oglądu danej sceny mentalnej.
Punkt widzenia rozumiany jako miejsce, w którym znajduje się konceptualizator, przekłada się na bliskość lub oddalenie od sceny będącej przedmiotem oglądu, co w tekście naukowym przejawia się w trzech domenach:
w domenie dyskursu, w domenie wiedzy oraz w domenie postawy ideologicznej, czy też wartościowania. Pojęcie bliskości/oddalenia w domenie dyskursu wyraża się poprzez określanie elementów dyskursu jako bieżących
(za pomocą wyrażeń deiktycznych takich jak tutaj, te czy teraz), podczas gdy
oddalenie dotyczy odniesień do poprzednich lub kolejnych partii tekstu (za
pomocą wyrażeń takich jak wcześniej, później czy dalej). W przypadku domeny wiedzy bliskość konceptualizatora względem konceptualizowanych
treści przekłada się na pewność co do formułowanych tez, natomiast oddalenie wiąże się z brakiem pewności i, w konsekwencji, zastosowaniem
na płaszczyźnie językowej wykładników modalności epistemicznej. Z kolei
w przypadku postawy ideologicznej chodzi o ocenę opisywanych scen za
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pomocą wyrażeń symbolizujących określoną wartość na skali dobry – zły,
gdzie pozytywne wartościowanie związane jest z bliskością konceptualizatora względem sceny, zaś wartościowanie negatywne wskazuje na oddalenie.
Subiektywność jest tym aspektem punktu widzenia w tekście naukowym, który odnosi się do stopnia, w jakim konceptualizator ujawnia się
w tekście. Zakres możliwych punktów widzenia w tym rozumieniu wyznaczany jest przez dwie przeciwne strategie retoryczne stosowane przez autorów tekstów naukowych: obiektywizacja przekazu oraz prezentowanie
subiektywnej ref leksji. O ile w tym drugim przypadku mamy do czynienia
z użyciem zaimka ja oraz pierwszoosobowych form czasownika, obiektywizacja obejmuje zastosowanie form bezosobowych i konstrukcji bezagentywnych. Oczywiście, pomiędzy tymi dwiema skrajnościami występuje szereg
możliwości pośrednich, w których mamy do czynienia z większym lub mniejszym stopniem subiektyfikacji w rozumieniu Langackera. Wybór jednej
z nich jest nastawiony na podniesienie wiarygodności prezentowanych tez
i „ochronę twarzy” autora tekstu jako członka danej społeczności akademickiej na wypadek, gdyby formułowane tezy okazały się nieprawdziwe.
Trzeci komponent proponowanego modelu punktu widzenia odnosi się
do tożsamości konceptualizatora kryjącego się za wywodem prezentowanym w tekście naukowym. Domyślnym konceptualizatorem jest autor tekstu, będący zwykle również osobą, która przeprowadziła opisany w tekście
proces badawczy. Jednakże, jak podkreśla Langacker, konceptualizator jest
pojęciem wirtualnym, co w tekście naukowym uwidacznia się sytuacjach,
w których punkt widzenia przesuwa się z autora na czytelnika bądź też obejmuje obydwu uczestników dyskursu: autora oraz czytelnika. Przypadek
pierwszy występuje w tych miejscach tekstu, w których autor antycypuje
pytania, wątpliwości lub inne reakcje ze strony czytelnika, natomiast z rozszerzeniem punktu widzenia na obydwie osoby mamy do czynienia w sytuacjach użycia form 1. os. liczby mnogiej w odniesieniu do autora i czytelnika,
czyli tzw. inkluzywnego „my”.
Omówienie poszczególnych zagadnień ilustrowane jest w pracy autentycznym materiałem językowym pochodzącym z artykułów i monografii
z zakresu językoznawstwa kognitywnego. Na koniec zarysowane są możliwe kierunki badań nad tekstem naukowym oparte na kategorii punktu
widzenia, m.in. badania nad zmianami punktu widzenia w przekładzie
tekstów naukowych.
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Celem artykułu jest ukazanie relacji między mechanizmami humoru, użytymi przez Michała
Rusinka, a perspektywami oglądu świata, które pisarz przyjmuje w swoich felietonach. Na podstawie analizy środków językowych zastosowanych przez Michała Rusinka w felietonach ze
zbioru Pypcie na języku, autorka przedstawia mechanizmy i typy humoru, głównie w świetle teorii
niespójności, oraz rożne perspektywy oglądu świata.
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rych śmieszność oparta jest na niespójnościach skryptów sygnalizowanych na różnych płaszczykluczowe:
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perspektywy oglądu świata – narratora zmieniającego punkty widzenia oraz obserwowanych
świata, punkt i ocenianych użytkowników języka.
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Analiza wykazuje, że użyte środki językowe, wyznaczające mechanizmy humoru, współbrzmią z przyjętymi perspektywami oglądu świata. Kreacja pisarza zmienia się w zależności od zastosowanych środków językowych, a razem z tą kreacją zmienia się humor, jakim się on posługuje.
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1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza mechanizmów humoru obecnych
w wybranych felietonach Michała Rusinka oraz perspektyw oglądu świata,
jakie przyjmuje pisarz. Podejmuję także próbę określenia relacji między
mechanizmami humoru a perspektywami oglądu świata.
Materiał badawczy analizowany w prezentowanej pracy obejmuje teksty zebrane w książce Pypcie na języku (Rusinek 2017) i dotyczy problematyki
współczesnych nawyków, niezręczności i błędów językowych w różnych
obszarach życia społecznego.
Analizę poprzedzam wstępem teoretycznym, w którym zdefiniowane
są pojęcia kluczowe dla tego artykułu – humor oraz językowy obraz świata
i jego komponenty: perspektywa oraz punkt widzenia. Wskazując na rozległość pojęcia humoru, skupiam się na jednej z głównych teorii z nim związanej – teorii niespójności, zwanej też koncepcją kognitywno-perceptualną
(por. Chłopicki 1999; Libura 2017). Teoria ta posłużyła mi jako narzędzie badania mechanizmów humoru. Kategorie językowego obrazu świata należą
do pojęć związanych z etnolingwistyką kognitywną, a zatem podejście kognitywne jest metodologiczną podstawą przeprowadzonej w niniejszym
artykule analizy tekstów. Końcowe wnioski wypływają z różnych aspektów
dokonanej analizy oraz wskazują na wzajemne relacje między mechanizmami i odcieniami humoru a perspektywami oglądu świata.

2. Teorie humoru i językowego obrazu świata
Humor to zjawisko powszechnie spotykane w kulturze i w życiowych doświadczeniach człowieka, a także bardzo złożone zagadnienie badawcze.
Istnieje więc wiele teoretycznych ujęć kategorii humoru. Badany jest przez
różne dyscypliny naukowe, takie jak filozofia (por. Morreall 2008: 211-242,
Bergson 2000), literaturoznawstwo (por. Nilsen & Nilsen 2008: 243-280), językoznawstwo (por. Lew 2000: 127-135, Karwatowska & Tymiakin 2017: 139-241),
socjologia (por. Kuipers 2008: 361-398), itp., a także w międzydyscyplinarnych
ujęciach kognitywistycznych (por. Brzozowska 2000: 20).
Spośród wielu koncepcji wybieram teorię niespójności jako główną metodę analizy, gdyż dzięki niej możliwe jest odkrycie werbalnych struktur
składających się na humorystyczność tekstu oraz wyodrębnienie różnych
odcieni humoru. Poszukuję w tekście takich elementów, których śmieszność
ma początek w jakiejś anomalii, odchyleniu od normy czy pewnego schematu.
W szczególności korzystam z aspektów ogólnej teorii humoru werbalnego
(General Theory of Verbal Humor – GTVH, por. Attardo & Raskin 1991), a
mianowicie z opozycji skryptów i rozpatruję rolę mechanizmów językowych,
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które ujawniają się na różnych poziomach systemu językowego (Brzozowska
2012: 17-19). Analizując język, badacze GTVH zwracają uwagę na „różnice
na poziomie fonetycznym, fonologicznym, morfonologicznym, morfologicznym, leksykalnym, syntaktycznym, semantycznym i pragmatycznym”
(Brzozowska 2012: 17). Idąc tym tropem, badam elementy języka decydujące
o powstaniu szeroko rozumianego „zakłócenia” semantycznego, a więc mechanizmy fonetyczne, frazeologiczne, leksykalne, składniowe, które oczywiście funkcjonują w różnych kontekstach społecznych czy sytuacyjnych.
Odwołuję się także do tradycyjnego pojęcia komizmu narracji, w którym
ujawnia się perspektywa oglądu świata – „obserwatora zjawisk komicznych”
(Buttler 1974: 9).
Ponadto korzystam z koncepcji językowego obrazu świata (JOS), który
rozumiem za Jerzym Bartmińskim jako „zawartą w języku interpretację
rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu sądów o świecie ”wyrażonych w języku – w jego formach gramatycznych, w słownictwie –
bądź „implikowanych przez formy i teksty językowe” (Bartmiński 1999:
104-105). W takim ujęciu wyrazisty staje się „punkt widzenia” danego
użytkownika języka, a to zagadnienie współbrzmi z koncepcją badania
JOS (Kopińska 2011: 64) jako „obserwowania udziału języka w procesie poznawczym”, odkrywania relacji, jakie zachodzą między językiem
a poznaniem.
Takie ujęcie JOS jest bardzo bliskie pojęciu tekstowego obrazu świata,
które Wojciech Kajtoch definiuje następująco:
Tekstowy obraz świata (występujący na poziomie parole [konkretna jednostkowa wypowiedź]) jest swoistą, dokonaną w konkretnym tekście – lub
zespole tekstów – realizacją językowego obrazu świata (występującego
na poziomie langue), a więc jest zbiorem prawidłowości wynikłych z preferowania w danym tekście lub zespole tekstów określonych konstrukcji
f leksyjnych, słowotwórczych, składniowych, a przede wszystkim – określonego słownictwa. Tekstowy obraz świata wskazuje na dominujący w
danym tekście (zespole tekstów) pogląd na temat istnienia i funkcjonowania poszczególnych składników świata, ich związków oraz wzajemnych
proporcji, a więc takie rozumienie organizacji świata, panujących w nim
hierarchii i wartości, które jest preferowane przez nadawcę danego tekstu i akceptowane przez użytkowników tegoż tekstu. (Kajtoch 2008, za:
Borowska 2015: 97)

Dzięki podobieństwu wybranych aspektów JOS i tekstowego obrazu
świata, wyraziste staje się, tak istotne w tej pracy, zagadnienie badawcze,
jakim jest perspektywa oglądu świata. W lubelskiej szkole etnolingwistyki
kognitywnej wywodzi się ją z kategorii punktu widzenia.
Definicję punktu widzenia także przyjmuję za Bartmińskim, który
pisze:
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Przez punkt widzenia rozumieć będę czynnik podmiotowo-kulturowy, decydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m.in. o kategoryzacji
przedmiotu, o wyborze podstawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego
nazwy, o wyborze cech, które są o przedmiocie orzekane w konkretnych
wypowiedziach i utrwalone w znaczeniu. Przyjęty przez podmiot mówiący
jakiś punkt widzenia funkcjonuje więc jako zespół dyrektyw kształtujących
treść i strukturę treści słów i całych wypowiedzi, dających też podstawę do
identyfikacji gatunków mowy i stylów językowych. (Bartmiński 1999: 78)

Pojęcie punktu widzenia tworzy teoretyczny „zespół” z pojęciami profilowania i perspektywy. Bartmiński definiuje pojęcie perspektywy w następujący sposób: „[jest to] zespół właściwości struktury semantycznej słów,
związany (będący w związku) z punktem widzenia i będący, przynajmniej
w pewnym zakresie, jego rezultatem. Identyfikując te właściwości odbiorca
wypowiedzi dochodzi do rozpoznania przyjętego punktu widzenia” (Bartmiński 1999: 78-79).

3. Analiza mechanizmów humoru
„Nic tak nie psuje dowcipu, jak wyjaśnienie, dlaczego śmieszy” – pisze Michał
Rusinek w felietonie „Rękawice” (Rusinek 2017: 77). Mimo tej zniechęcającej
wskazówki, podejmuję próbę analizy mechanizmów humoru w felietonach
tego autora. Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu, przytoczę tylko
wybrane przykłady, jednak chciałabym zwrócić uwagę, że w zbiorze felietonów Pypcie na języku można znaleźć ich więcej.

3.1. Przykłady niespójności fonetycznych
Początkowy rozdział książki (Rusinek 2017) dotyczy śmiesznych sytuacji
wziętych z życia autora, które nierzadko wiążą się z niespójnościami mającymi źródło na poziomie fonetycznym. Rozpoczyna się od przywołania
wypowiedzi ze spotkań autorskich. W taki sposób pewne dziecko skomentowało wiadomość, że pisarz pochodzi z Krakowa: Pan jest zbok. […] i, wycierając
nos rękawem, wyjaśniło zakłopotanemu autorowi, co ma na myśli: Zbok
Wawelzgi (s. 32). „Trochę to mną wstrząsnęło” – zwierzył się autor relacjonujący tę sytuację czytelnikom. Niefortunnym skryptem autora było więc
skojarzenie z nacechowanym negatywnie kolokwializmem (zgrubieniem
od słowa zboczeniec), niepochlebnym dla twórcy, a w dodatku użytym w niestosownej sytuacji (kontrast między oficjalnością spotkania a znaczeniem
i nacechowaniem słowa) przez dziecko.
Innym razem, pracownik biblioteki, z której miało być transmitowane
przez Internet spotkanie z Michałem Rusinkiem, powiedział: Będzie pan strimowany (s. 31). Autor przyznał, że już jest stremowany i zamyślił się nad wyma-
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wianiem pochylonego „e” przez rozmówcę. Wkrótce jednak dowiedział się,
że chodziło o streaming, czyli przyswojone angielskie określenie transmisji
internetowej. Przyczyną niespójności było tu z jednej strony podobieństwo
brzmieniowe wyrazów, z drugiej nienadążanie autora za współczesną terminologią mediów, a czynnikiem sprzyjającym nieporozumieniu – samopoczucie autora.
Pisząc o niebezpieczeństwie nieporozumień, jakie mogą wynikać
z hermetyczności i archaiczności języka religijnego, Rusinek przytacza
neologizmy dziecięce, które nadesłano mu, gdy zbierał materiał do książki
o dziecięcym słowotwórstwie: Pięknaś ino po kolana (pięknaś i niepokalana);
i doprowadź mnie do żywopłota wiecznego; i nie wódź nas na pokruszenie (s. 70).
W tym wypadku dzieci wytworzyły skrypty zgodne z ich wiedzą o świecie,
dokonując nieświadomie modyfikacji fonetycznych, a także semantycznych.
Kiedy Rusinek został zaproszony do udziału w porannym programie
telewizyjnym, w Warszawie, wynajęto mu pokój w hotelu. Kierowca samochodu, który miał przewieźć autora do studia telewizyjnego, zwrócił się do
recepcjonistki: Przyjechałem po pana Rusinka. W odpowiedzi usłyszał: Ja nie
Rusinka, ja Pol’ka (s. 25). Źródłem opozycji skryptów jest tutaj podobieństwo
brzmieniowe nazwiska autora, szczególnie w użytej formie dopełniacza,
i archaicznego już w języku polskim określenia narodowości w rodzaju żeńskim. Kontekstem sprzyjającym nieporozumieniu są natomiast rozpoznawalne czynniki obyczajowo-demograficzne.
Jako rzetelny badacz języka, Michał Rusinek nie omija obszarów obscenicznych. Do takich należy cytowany przez niego cacemphaton, wynikający
z zestawienia nazw miejscowości w województwie lubelskim, przez które
przebiega trasa paralotniarzy i motocyklistów: Kazimierz – Nielisz – Cyców –
Niemce (s. 78). Opozycję skryptów, zachodzącą między odczytaniem dosłownym a wynikającym z modyfikacji brzmieniowo-składniowych, uwypukla
puenta autora: Sądzę, że warto pokonać tę trasę, tak z powodów językowych, jak
i patriotycznych.
Do tej grupy przykładów można też zaliczyć kalambury, będące nazwami tzw. podróbek markowych wyrobów, które autor nazywa dalekowschodnimi wersjami niemal wszystkiego (s. 21). Zainspirowany nazwami autentycznymi, takimi jak buty Adadis, bielizna Calvim Klain, dres Pumba, autor
proponuje telewizor Panapsuik, pefumy Vesrace (s. 22). Zachodzi tu wyraźna
niespójność między brzmieniem nazwy firmy kojarzącej się z luksusem
a postponującym ją przekształceniem.

3.2. Przykłady niespójności frazeologicznych
Kolejna grupa przykładów wymaga rozpoznania opozycji skryptów wynikających z odkształceń frazeologizmów. Frazeologizm na własną rękę, oznacza-
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jący działanie ‘bez niczyjej pomocy, samodzielne, na własną odpowiedzialność’ (Bąba, Dziamska & Liberek 1995: 493), niekoniecznie podporządkowane
cudzym decyzjom, został odkształcony w następującym kontekście: Awaria toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę (s. 68). Niespójność skryptów
sformułowania tej prośby i jej odbioru wynika z zastosowania dwuznacznego, niefortunnego, w kontekście awarii toalety, czasownika załatwić się
(w dodatku w formie zwrotnej) jako synonimu działania z własnej inicjatywy.
Bogatego materiału tego typu niespójności frazeologicznych dostarczają
wypowiedzi komentatorów sportowych. Na przykład: A teraz wszystko w rękach konia (s. 82) to antropomorfizacja zwierzęcia zainspirowana zwrotem
być w czyichś rękach (w czyimś ręku) oznaczającym ‘całkowicie od kogoś zależeć’
(Bąba, Dziamska & Liberek 1995: 488). Niespójność skryptów tkwi tutaj w absurdalności przypisania zwierzęciu anatomicznych cech człowieka.
Podobnego typu niespójności wkradły się do cytowanych przez Rusinka
sloganów reklamowych gabinetów stomatologicznych: Twoje zęby w naszych rękach, Twoje zęby leżą nam na sercu (s. 86). Fraza leży coś komuś na sercu (‘ktoś bardzo czymś się przejmuje, o coś troszczy się serdecznie; zależy mu na czymś
bardzo’) (Bąba, Dziamska & Liberek 1995: 249) i wymieniany już zwrot być
w czyichś rękach w odniesieniu do zębów tracą sens metaforyczny oraz, jak to
określił Rusinek, brzmią złowrogo, a intencją reklamy była przecież zachęta.
Charakter frazeologizmu ma także wyrażenie białe wino, oznaczające
gatunek trunku. Niespójność skryptów polegająca na dosłownym odczytaniu nazwy koloru pojawiła się w dialogu, który miał miejsce w restauracji:
Czy mają państwo białe wino? Odpowiedź kelnerki po rozeznaniu sytuacji: Jest
tylko takie żółtawe (s. 18). 		
Do innej grupy niespójności w związkach wyrazowych należą oryginalne formy wyrażeń i zwrotów łączliwych. Można tu wymienić zwrot ręczyć
twarzą (s. 76), w którym przeoczona została etymologia czasownika ręczyć,
oraz wyrażenie kolektyw księżowski (s. 60). Słowo kolektyw pojawiało się najczęściej w sloganie kolektyw partyjny, a w odniesieniu do grupy księży może
być uwłaczającym użyciem nowomowy.

3.3. Przykłady niespójności leksykalno-semantycznych
Ten rodzaj niespójności ocenia sam autor: „Najwspanialszy humor to humor
niezamierzony. Miało być poważnie, a wyszło śmiesznie, bo ktoś zapomniał,
że słowa mogą mieć więcej niż jedno znaczenie” (s. 77).
Na szyldzie zakładu krawieckiego skrzyżowały się dwa znaczenia czasownika zakładać: Spodnie. Rok założenia 1912 (s. 77). Pierwsze znaczenie –
‘powoływać do życia jakąś instytucję; organizować; budować; otwierać coś’
(Dunaj 1996: 1316) – odnosi się do firmy, natomiast drugie – ‘wkładać coś

107

108

LaMiCuS 2021 no. 5 (5)

na siebie’ (Dunaj 1996: 1316) – odniesione do spodni może zaskoczyć długowiecznością właściciela spodni i jego determinacją noszenia ciągle tej
samej pary.
Osobie, która czyta tabliczkę w porcie Zakaz dobijania dziobem (s. 68), ulgę
może przynieść informacja, że dobijanie dziobem to nie tylko ‘pozbawianie
życia bliską śmierci, bądź trwale okaleczoną istotę’ (Dunaj 1996: 176) przez
osobnika posiadającego dziób, ale również manewr statku zbliżającego się
do nabrzeża częścią dziobową. Warto tu zwrócić uwagę na opozycję stanu
emocjonalnego odbiorcy, u którego mogą się pojawić uczucia od przerażenia
do ulgi i rozbawienia, co także uwzględnia kognitywna teoria niespójności.
Z kolei w zdaniu Trener spojrzał na zegarek, by dać swoim zawodnikom ostatnie wskazówki (s. 82), pochodzącym z cytowanych już komentarzy sportowych,
niespójność skryptu, związana z dwuznacznością wyrazu wskazówki (‘uwagi,
porady’), może oznaczać, że trener ofiarowuje zawodnikom część zegarka.
Duży ładunek humoru zawiera zdanie, w którym znalazły się dwa dwuznaczne czasowniki: Niech się pan nie opiera, bo się pan zleje (s. 13). To ostrzeżenie, które usłyszał pisarz od realizatorki programu telewizyjnego. Zrozumiał
opieranie się jako pewną niechęć, stawianie oporu, wzbranianie się przed
czymś, podczas gdy chodziło o utrzymywanie ‘[…] pozycji pionowej, korzystając z jakiejś podpory, podpórki, oparcia […]’ (Dunaj 1996: 686). Przyjęcie
takiej pozycji przez autora groziło zlaniem się z tłem i niekorzystnym wyglądem na ekranie, a nie ‘oblaniem, polaniem, czymś samego siebie (zwykle
obficie)’ (Dunaj 1996: 1363).
Michał Rusinek podaje także przykład dwuznaczności będącej pewną
nowością semantyczną. Chodzi o słowo spisać się, które usłyszał od żegnających się młodych ludzi: Spiszmy się wieczorem (s. 114). Nowe, nieznane autorowi, znaczenie tego słowa odnosi się do wzajemnego pisania sms-ów, które,
jak to określił Rusinek, jest analogiczne do zdzwaniania się. Natomiast nieuzasadnione w tym wypadku było skojarzenie autora dotyczące osiągania
satysfakcjonujących wyników podczas pewnych wieczornych czynności.
Zupełnie inną niż dwuznaczność wyrazów skutkująca niespójnością
skryptów jest sytuacja zakłócenia w komunikacji, gdy jeden z uczestników
dialogu nie zna znaczenia wyrazu. Ilustruje to przykład rozmowy telefonicznej autora z pracownicą banku, która zapytała, czy rozmawia z panem
Michałem Rusinek. Autor przytaknął, ale dodał, że się deklinuje. W odpowiedzi
usłyszał: A, to przepraszam. Zadzwonię później (s. 29). Strona zwrotna czasownika deklinować została odebrana przez pracownicę jako pewna czynność (być
może depilacja), którą autor akurat był zajęty.
Opozycja skryptów zdecydowanie odmienna od już wymienionych zachodzi w sytuacjach napięcia semantycznego między profilem instytucji
a nazwą miejsca, w którym ona się znajduje. Rusinek podaje przykład kra-
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kowskiej Izby Wytrzeźwień, mieszczącej się przy ulicy Rozrywka, z widokiem na cmentarz Batowicki, oraz Stacji Krwiodawstwa usytuowanej przy
ulicy Rzeźniczej. Warto dodać, że tego rodzaju napięcia semantyczne mają
odcień czarnego humoru.
Z kolei humor raczej niestosowny może się pojawić przy skojarzeniu
etymologii nazwisk z funkcjami osób, które je noszą. Na przykład: Gwizdalanka– muzykolog, Glazur – minister budownictwa, Kłonica – minister
rolnictwa (s. 11, 12). Zdecydowanie bardziej bawi informacja komentatora
meczu piłki nożnej: Na boisko wszedł rozgrzany Piecyk (s. 82).

3.4. Przykłady niespójności słowotwórczych
Najmniej liczna grupa przykładów wykorzystuje niespójności słowotwórcze.
Jeśli chodzi o nowe formacje słowotwórcze, Rusinek przytacza tylko jedną:
nieogar – wyraz, który powstał w wyniku derywacji wstecznej zaprzeczonego czasownika nie ogarniać (‘nie rozumieć’, ‘nie radzić sobie’). Słowo to
funkcjonuje w żargonie młodzieżowym, a niespójność skryptów wiąże się
z możliwością rozumienia go jako antonimu wyrazu ogar, oznaczającego
rasę psa upamiętnioną w polskiej literaturze.
Inne przykłady niespójności dotyczą skrótów, a dokładniej ich rozwiązywania. Chodzi tu o sprzeczność między znaczeniem skrótu a jego przygodnymi rozwinięciami. Skrót SPR (Szkoła Podchorążych Rezerwy), obecny
w wezwaniu wojskowym, autor żartobliwie odczytuje jako Siłą Porwany Rodzicom (s. 19, 20). Miejsce Obsługi Podróżnych (skrót: MOP), widniejący na
znakach informacyjnych przy autostradach, może kojarzyć się z urządzeniem do utrzymywania czystości lub, jak pisze Rusinek, z amerykańską grupą
hiphopową (s. 87).

3.5. Przykłady niespójności składniowych
Do czarnego humoru można też zaliczyć przykłady nazw wyrobów mięsnych:
Flaczki babuni, Karczek szwagra (s. 132), w których niespójność skryptów polega na nierozróżnieniu, czy jest to dwuwyrazowa nazwa własna produktu
spożywczego, czy też rzeczownik z przydawką dopełniaczowo-dzierżawczą. Także raczej makabryczny humor obecny jest w ogłoszeniu Znaleziono
psa. Wiadomość w smażalni (s. 60) – jeśli odczyta się te zdania w relacji przyczynowo-skutkowej. Autor dostrzega tutaj niespójność pierwszego zdania
optymistycznego i drugiego – optymizm ten drastycznie nadwątlającego.
Przykładem niespójności skryptów wynikającej z zakłócenia relacji temat-remat jest wypowiedź: Z kościoła w miejscowości Skaranie Boskie skradziono
obraz olejny o wymiarach 43 na 67 centymetrów przedstawiający starszego mężczyznę z zarostem. Ksiądz proboszcz utrzymuje, iż był to Bóg Ojciec (s. 60). Nieprecy-
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zyjne użycie słów był to, sprawiło, że mogą się one odnosić zarówno do treści
obrazu, jak i do sprawcy czynu. Śmieszność potęguje tutaj także żartobliwa
nazwa miejscowości, która doskonale pasuje do zaistniałej sytuacji, a także
sama postać przedstawiona na obrazie – zamiast dokładnego jej nazwania,
użyto sformułowania starszy mężczyzna z zarostem.
Niezawodnym źródłem humorystycznych elips, a także anakolutów, są
notatki z zeszytów szkolnych, na przykład: Tatarzy jeździli konno i pieszo; Kiedy
Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wziął się za „Pana Tadeusza” (s. 168);
Jak Baśka uciekała na klaczy przed Tatarami, to piana leciała jej z pyska, nozdrza
miała rozdęte, a uszy położyła po sobie (s. 168). Mniej zabawne są przypadki, gdy
konstrukcje składniowe oparte na paradoksie pojawiają się w informacjach
instytucji kulturalnych. Do pomieszania sfery nierzeczywistej z rzeczywistą
doszło w jednym z muzeów amerykańskich – Mityczne zwierzę zamieszkujące
Góry Skaliste (s. 45) i w jednym z krakowskich – Realistyczne przedstawienie
smoka (s. 44).

3.6. Tropy poetyckie
Najliczniejszą grupą figur stylistycznych cytowanych i komentowanych przez
Michała Rusinka są metafory, zwłaszcza wykreowane w celach marketingowych, w handlu i usługach.
Należą do nich nazwy punktów usługowych, m.in. Instytut fryzur, Poligon Urody i Rekreacji (s. 24), nazwy farb, np. Namiętność Carmen, Magnetyczna
Wiśnia, Odporny Popielaty (s. 53). Można tu dostrzec brak harmonii semantycznej, a nawet sprzeczność między członami nazwy – naukowość czy badawczy charakter instytutu raczej nie sprzyja powabowi czy oryginalności
fryzury, okoliczności manewrów wojskowych nie gwarantują ani relaksu,
ani urody ciała itp. Drugim rodzajem humorystycznej niespójności może być
przeciwna do intencji nadawcy reakcja odbiorcy, który nie zaufa kojarzącej
się z tragedią namiętności Carmen, złowrogo brzmiącej magnetyczności
wiśni, czy popielatemu, być może odpornemu na ruchy pędzla.
Tak wybujała poetyckość twórców prowadzi do karykaturalności nazw
i może zniechęcić potencjalnych klientów, zwłaszcza niepozbawionych poczucia językowego smaku. Jeszcze bardziej wątpliwa wydaje się skuteczność
metaforycznych nazw dań: bitka wołowa w sosie własnym zasiadająca na postumencie z rumianych kopytek czy pierś z kurczaka rozpostarta na talerzu i polana
sosem z pomidorków cherry, kaparów i anchois (s. 129, 130). Niemniej jednak hiperboliczność jest także rodzajem niespójności i może bawić.
Nieudane i wewnętrznie sprzeczne metafory Rusinek znajduje w wielu
tekstach prasowych. Należy do nich slogan reklamujący północno-wschodnią część naszego kraju – Zielone płuca Polski (s. 61). W komentarzu autor
zwraca uwagę, że kolor zielony nie jest oznaką zdrowia płuc. Z różnych wy-
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powiedzi dziennikarskich pochodzą zdania: Film o słynnym kardiologu podbił
serca publiczności; Ortopeda w Szczecinku staje na nogi (s. 84); Zwolennicy teorii, że
ziemia jest płaska są rozsiani po całym globie (s. 195); Autor reklamowanej książki
uchodzi za człowieka, który osiągnął szczyty możliwości wnikania w ludzkie wnętrze (s. 42). W podanych przykładach „medycznych” humorystyczność jest
skutkiem użycia w metaforze wyrazu, który należy do realiów zawodu (kardiolog – serce, ortopeda – nogi). Natomiast w przykładach „przestrzennych”
pojawiły się sprzeczności matematyczno-fizyczne (płaska powierzchnia –
kulisty glob, wysokość szczytu – głębia wnętrza).
Ze wspominanego już humoru z zeszytów szkolnych warto w tym miejscu wymienić tak oryginalne tropy, jak oksymoron – Obok grobów smutnych
i zaniedbanych stały groby tętniące życiem (s. 168), i metonimia – Jacek Soplica
szukał zapomnienia pod zakonnym habitem (s. 168).
Wybór tych przykładów można zwieńczyć tropami, których użył sam
autor. Nadał on już najważniejszej frazie, bo tytułowi, metaforyczny wydźwięk. Pypcie na języku to wyrażenie, które bawi, ale jednocześnie zniechęca
do popełniania błędów językowych i niezręczności, ponieważ pypcie kojarzą
się z niesympatyczną naroślą. Ponadto jest to kolokwializm, a użyty został
w tytule publikacji.
We wspomnianym wcześniej przykładzie […] Ale ja się deklinuję […] (s. 29)
Michał Rusinek, posługując się metonimią (zamiast: moje nazwisko się deklinuje), nadał szczególną rolę czasownikowi deklinować. Użyta tutaj strona
zwrotna zasugerowała, osobie nieznającej tego słowa, wykonywanie pewnej czynności. Humor potęguje dodatkowo postawa pisarza – chciał być
uprzejmy, ale jednocześnie nie powstrzymał się od aluzji do poprawności
językowej.
Do nieoczekiwanego spotkania dwóch metafor doszło podczas rozmowy autora-klienta ze sprzedawcą. Po pytaniu […] gdzie znajdę muszle klozetowe? padło ze strony sprzedawcy również pytanie: Chodzi panu o ceramikę
łazienkową dolną? (s. 194). Można tu mówić o spotęgowaniu niespójności, gdyż
autor uświadomił sobie metaforyczność użytej przez niego nazwy urządzenia sanitarnego (muszla), a sprzedawca raczej nie uświadomił sobie metonimiczności ceramiki.

3.7. Uwagi końcowe
Humor w felietonach ze zbioru Pypcie na języku posiada wieloraki charakter.
Przejawia się to przez różnorodność narracji – część komicznych fraz jest
cytowana i tylko umieszczana w kontekście sytuacyjnym, a część komentowana, nawet puentowana. Niektóre puenty wyjaśniają mechanizm humoru,
a inne potęgują komizm – pisarz wplata w nie swoje osobiste przemyślenia,
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zdarzają się nawet odniesienia do czasów dzieciństwa, co wpływa na nostalgiczną atmosferę tekstów.
Niejednorodny charakter humoru ujawnia się także w jego różnych
odcieniach. Dominuje nastrój pogodny, ale czasami wkrada się też czarny
humor, który bywa niesmaczny. Mimo to rzadko pojawia się uszczypliwość
czy sarkazm.
Można zauważyć również dystans do obserwowanej rzeczywistości
językowej. Pypcie… wyrażają poważną obawę wobec inklinacji rozwojowych
współczesnego języka polskiego.
Michał Rusinek jest z jednej strony obserwatorem komicznych zjawisk
językowych, a z drugiej – ich twórcą. Można więc mówić o dwóch płaszczyznach językowego obrazu świata – obserwowanych przez autora użytkowników języka oraz samego obserwatora i komentatora. Wiąże się to
z kategoriami punktu widzenia i perspektywy oglądu świata.

4. Analiza punktów widzenia i perspektywy oglądu

świata

Tematem felietonów Rusinka jest, najogólniej rzecz ujmując, język współczesnych Polaków. Autor wychwytuje przejawy mody językowej w różnych
dziedzinach życia i w rożnych sytuacjach komunikacyjnych. We „Wstępie”
deklaruje swoją postawę: Nie chodzi o świadomość profesjonalisty […], nie chodzi
o wyższość znawcy, który uważa, że może pouczać innych (s.2). Potwierdzeniem
tej deklaracji jest pojawiający się niekiedy punkt widzenia zdezorientowanego użytkownika języka, który gubi się na przykład z powodu nieznajomości żargonu realizatorów telewizyjnych: niech się pan nie opiera, bo się
pan zleje (s. 13), będzie pan strimowany (s. 31). Postawę bliższą przeciętnemu
użytkownikowi języka przyjmuje również wówczas, gdy dziwi się sloganom reklamowym, które – z powodu udziwnień i skojarzeń zaprzeczających
zdrowemu rozsądkowi – mogą stać się antyreklamą.
Jednakże w felietonach Rusinka dominuje punkt widzenia językoznawcy. Wprawdzie nie jest on wyeksponowany, bo dygresje profesjonalisty pojawiają się niby mimochodem, marginalnie, ale wydaje się rodzajem
dialogu z pewną grupą czytelników. Dialog ten jest jakąś częścią większego
dyskursu. Rozdział „Pypci językoznawczych” otwiera zdanie: Niewiele jest
anegdot językoznawczych, które śmieszyłyby kogoś więcej niż tylko językoznawców
(s. 157). Narrator-językoznawca analizuje gramatyczne aspekty przytaczanych wypowiedzi, sygnalizując także wiedzę na temat historii języka: […]
zastanawiając się nad głębokim pochyleniem samogłoski „e” przez owego pracownika
[…] (s. 31); Nosówki, czyli samogłoski nosowe, występują już w niewielu językach (tylko
w dwóch słowiańskich). Zawsze były naszą chlubą, a oznaczające je ogonki znajdziemy
wciąż w logotypach poważnych polskich instytucji (s. 173). Komentując składnię
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przemówień dwóch kandydatów na prezydenta, w jednym z nich zauważa
archaizację, nawiązanie do czasów zaboru oraz „patos homiletyki” (s. 187-188).
Zdarzają się dygresje, w których autor ujawnia nie tylko profesjonalną wiedzę,
ale i swą pasję językoznawczą: Lubię te sytuacje [chodzi o niezamierzoną dwuznaczność] także dlatego, że dzięki nim choćby na krótką chwilę zwracamy uwagę
na tkankę języka. Oplata ona szczelnie przedmioty wokół nas, ale czasami – właśnie
w takich chwilach – odkleja się od nich i tworzy strukturę całkiem niezależną (s. 77).
Warto też przytoczyć bardzo osobiste wyznanie z pogranicza filozofii języka:
Fascynuje mnie językowy mechanizm, który nie tylko pozwala wypełnić czymś puste miejsce po zapomnianym słowie, ale i na ułamek sekundy włącza tzw. funkcję
metafizyczną. Przez tę chwilę język nie jest przezroczystą szybą, przez którą ma
być widoczny świat, o którym mówimy, ale sam staje się zauważalny. Ten ułamek
sekundy to jakby chwila nieprzezroczystości, a więc i świadomości, że język ma
swoją materialność, swoją strukturę i wagę. (Rusinek 2017: 206)

Obok punktu widzenia językoznawcy, widoczne są inne aspekty filologicznej wiedzy autora. Pisarz ujawnia swój warsztat, a więc i punkt widzenia
teoretyka literatury, interpretatora, znawcy poetyki. Profesjonalny znawca
środków językowych odnajduje w niepoetyckich tekstach figury stylistyczne.
Przykładem może być komentarz do współczesnego użycia słowa twarz w
połączeniu twarzy marki: Twarz jest tutaj synekdochą – czyli figurą typu „część zamiast całości” – człowieka; co więcej, człowieka rozumianego przede wszystkim jako
swój własny wizerunek (s. 75). Podobnie jak punkt widzenia profesjonalnego
językoznawcy, pozornie marginalizowany jest punkt widzenia historyka
literatury, historyka kultury, znawcy myśli filozoficznej. Przejawia się
on niekiedy w żartobliwych pouczeniach: Pascal definiując człowieka pisał…
(s. 39); Arystoteles, Kwintylian i Cyceron byliby zapewne pełni podziwu… (s. 111).
Śmiał się z takich fraz Flaubert… (s. 16); Przypominam poecie, który tę nazwę wymyślił [Carmen – nazwa farby], że namiętność ta się źle skończyła; na operach
warto wysiedzieć do końca (s. 53); Odpowiedź przynosi rozdział XXIII „Quo vadis”
(s. 20) – chodzi o etymologię literacką nazwy pieczeni rzymskiej glaukus. W
aluzjach literackich do twórczości Żeromskiego nie pada ani nazwisko pisarza, ani tytuły powieści (Przedwiośnie, Popioły), więc aluzje te mogą nie być
rozpoznane: Ogary, jak wiadomo, poszły w las. A nieogary? (s. 162). Natomiast
znajomość poezji współczesnej udokumentowana jest nazwiskiem autora:
To, co dosłowne, splata się […] z tym, co metaforyczne, jak w poezji Jacka Podsiadły.
Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń – wzruszenie ramionami (s. 82).
Wśród punktów widzenia profesjonalisty-filologa najbardziej wyraźny,
a nawet nadrzędny, jest punkt widzenia „strażnika” kultury języka i poprawności językowej. Przyjmując ten punkt widzenia, autor przedstawia
teksty z różnych sytuacji oficjalnych i codziennych, analizuje je, a razem
z językoznawczą diagnozą pojawia się porada.
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Rusinek zdecydowanie sprzeciwia się nadużywaniu zdrobnień. Nazywa
je „zaraźliwą wysypką” i komentuje: Owszem, dodają naszym wypowiedziom
pieszczotliwości, ale i pomniejszają znaczenie tego, o czym mówimy, sprawiają, że
świat wydaje się mniej brutalny, ale dodaje: Opisany za ich pomocą świat wygląda
jednak co najwyżej jak w kiepskiej kreskówce […] (s. 28). Tak krytyczna ocena
współczesnych skłonności językowych sugeruje, że w pewnych kwestiach
autor rezygnuje z tonacji humorystycznej.
Sporo uwagi poświęca także nadużywaniu wyrazów obcych. Od wielu
lat angielszczyzna szturmuje bastion naszego języka, który broni się jak może (s.
151). Zauważa, że Polacy coraz częściej posługują się anglicyzmami w codziennej komunikacji: ekspedientka w sklepie frontuje (czyli układa towary)
i facinguje (ustawia nazwą firmy do przodu). Angielski przenika także do
komunikacji w korporacjach ze względu na międzynarodowe kontakty, jednakże niekonieczne wydaje się używanie deadlinu, briftowania, czelendżowania
w rozmowach polskich pracowników tego typu firm. Moje ulubione jest jednak
wyałtsorsowanie (zlecenie czegoś firmie zewnętrznej), w którym angielski przedrostek
„out-” zostaje wzmocniony przez polski odpowiednik „wy-” (s. 144).
Aby ukazać skłonności Polaków do nadużywania wyrazów obcych, pisarz przedstawia sytuację, którą można nazwać grą pozorów – chwytem
dydaktycznym jest tu ośmieszenie samego siebie. Będąc w studiu telewizyjnym w Wilnie, chciał popisać się znajomością fachowej terminologii –
nazwał lampę przykręconą do kamery sungun, lecz nie został zrozumiany.
Litewscy operatorzy nazywali ją: po prostu łampeczka (s. 14). Trzeba podkreślić,
że w obszarze kultury i poprawności języka Rusinek nie tylko spostrzega
i nazywa pewne zjawiska, ale również docieka ich przyczyn. Przyznaje, że
posługiwanie się zapożyczeniami jest czasami wygodne – szybsze i prostsze, niemniej humorystycznie analizuje mechanizmy tego zjawiska: Skąd
wziąć nową nazwę? Kiedyś sprawdzaliśmy, czy aby nie zdążyli już mu nadać nazwy
Niemcy, teraz podglądamy u Amerykanów; jeśli nasz język zniesie taką pożyczkę, to
pożyczamy – to diagnoza historyczna. Dochodzi więc do konkluzji: Słowa
zaczerpnięte z innych języków mają skłonność do asymilowania się, czyli przejmowania gramatycznych cech słów polskich. Zmienia się ich pisownia, zaczynają się
odmieniać – i po pewnym czasie zapominamy, że były kiedyś obce. Jeśli nie poddadzą
się asymilacji, będą razić, użytkownicy przestaną z nich korzystać i tym sposobem
język je wypluje (s. 147). Jednocześnie zwraca uwagę na niepoprawne używanie wyrazów obcych, zwłaszcza w tłumaczeniach. Ku przestrodze podaje
zabawne przekłady tłumaczeń dosłownych (at the end of the day – na koniec
dnia oraz koniec końców – the end of the ends). „Strażnik” poprawności językowej
wskazuje na niepokojące zanikanie wołacza: Bo jeśli będziemy krzyczeć do siebie
w mianowniku: „Natalka!”, „Basia!”, „Jakub!”, zamiast używać do tego – jak sama
nazwa wskazuje – wołacza, to niebawem spadniemy o jedną pozycję w rankingu, bo
nam jeden przypadek najzwyczajniej zniknie. Podaje także przykłady zanikania
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biernika: torta zamiast tort, bloga zamiast blog – wówczas spadniemy o kolejne
oczko, bo zniknie nam biernik, a jego funkcję przejmie dopełniacz (s. 39). Wreszcie
ubolewa nad niedeklinowaniem nazwisk męskich zakończonych spółgłoską:
telefonującą z banku panią, która zapytała, czy rozmawia z Panem Michałem
Rusinek, autor zapewnił, że się deklinuje i tak skomentował przyczynę nowej
mody: Podobno ludzie wolą, gdy ich nazwisk się nie odmienia. Czują się wówczas
poważniej traktowani, jakby nieodmienność dodawała oficjalności (s. 29). „Strażnik” kultury języka przestrzega ponadto przed wyświechtanymi frazami
i frazesami, przed hiperbolicznymi czy pseudopoetyckimi określeniami – na
przykład Wenecja północy dla miast, takich jak Amsterdam czy Wrocław (humorystycznie pisarz dodaje, że właściwie można by ją zastosować do wszystkich
miast położonych geograficznie na północ od Wenecji, nad jakąkolwiek rzeką czy
jeziorem […] (s. 39)). Podobnymi udziwnieniami są określenia osób: Kiepura
– Caruso z Sosnowca, Szymborska (określenia z prasy szwedzkiej) – Mozart
poezji (pisała bez skreśleń), Greta Garbo poezji (unikała tłumu). Do podobnych
konstrukcji językowych należą, już wcześniej cytowane, barokowe nazwy
dań czy zabiegów kosmetycznych, przypominające opisy ceremonii. Rusinek
demaskuje intencje twórców tak rozbuchanych nazw, stwierdzając, że mają
one na celu zwabienie klienta i wyłudzenie więcej pieniędzy.
Z jednej strony jest więc zwolennikiem prostoty i komunikatywności,
z drugiej jednak przestrzega przed bezsensownym skracaniem i upraszczaniem wypowiedzi: Najprostszą formą skrócenia wiadomości jest obcięcie jej
w połowie. I tak obserwujemy ostatnio modę na niekończenie zdań, a właściwie kończenie ich wielokropkiem. Mocno irytujące (s. 111).
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wraz z dociekaniem przyczyn
pewnych zjawisk językowych w narracji autora felietonów Pypci na języku
pojawia się punkt widzenia przeciętnych użytkowników języka. Wiąże się
to z profilowaniem różnych sytuacji kulturowych, doświadczeń, przekonań
i gustów zwykłego człowieka.
Z profilowaniem postaw typowego użytkownika języka wiąże się ściśle punkt widzenia poszukiwacza nowości językowych, dokumentalisty.
Rusinek podpatruje błędy, uchybienia językowe w miejscach codziennych,
w środkach masowego przekazu. Doskonałym materiałem badawczym są
dla niego różnego typu ulotki, oferty, np. salonów kosmetycznych (Odkryłem
bowiem przede mną nieznane dotąd językowe obszary oraz zamieszkujące je twory
– s. 89), a także m.in. slogany reklamowe, spam na poczcie elektronicznej
(Niezapomnianych przeżyć językowych dostarczyć może przeglądanie elektronicznej korespondencji – s. 115), poradniki „jak żyć szczęśliwie”, postanowienia
noworoczne (Ustal swój budżet i się go trzymaj; Nie miej wstydliwych sekretów
z przeszłości, które rozpaczliwie starasz się ukryć przed społeczeństwem – s. 117). Nie
jest mu obojętna nawet językowa twórczość dziecięca: Fascynują mnie słowa,
które wymyślamy wówczas, kiedy brakuje nam języka (s. 204). Także nazwy geo-

115

116

LaMiCuS 2021 no. 5 (5)

graficzne, na przykład wąwóz Kochanowski, leżący nieopodal Kochanowa,
nazywany, zwłaszcza przez rowerzystów, Wąwozem Kochanowskiego. Inspiruje to pisarza do propozycji, aby „geograficzni decydenci” nadawali takie
nazwy, w których miejsca i nazwiska się zazębiają: rondo Chopina, kanał Wajdy.
I tak ujawnia się punkt widzenia humorysty, kpiarza, który prześmiewczo komentuje cytowane wypowiedzi, wzoruje się na nich, dodając
pomysły własne. Ten punkt widzenia jest obecny zwłaszcza w puentach felietonów i zawartych w nich aluzjach, np. pisząc o „Poligonie Urody i Rekreacji” tak Rusinek ostatecznie go komentuje – Tam wspaniale strzygą na
rekruta (s. 24).
Wspomniane dociekanie przyczyn współczesnych zjawisk językowych
łączy się z jeszcze innym punktem widzenia felietonisty-narratora, mianowicie z punktem widzenia obserwatora i komentatora realiów społeczno
-politycznych i kulturowych. Realia te są bardzo interesującym kontekstem
obserwacji dotyczących języka współczesnych Polaków.
Jedną z przyczyn zmian kulturowo-językowych jest, zdaniem Rusinka,
wykreowanie nowej rzeczywistości przez media: Rozwój technologii wpływa,
rzecz jasna, na wszelkie sfery życia; trudno orzec, na którą najbardziej, ale z pewnością ma bardzo mocny wpływ na sposoby naszego komunikowania się z bliźnimi
(s. 113). Autor dostrzega takie cechy współczesnej komunikacji, jak anonimowość i masowość. Dobitnym określeniem kondycji językowej kształtowanej przez media jest wtórna oralność: W mejlach czy sms-ach coraz rzadziej
posługujemy się zwrotami grzecznościowymi […]; Pisanie stało się tożsame z rozmawianiem (s. 114). Internet jest też winowajcą zaniku nosówek: zanikanie
zaczyna się niewinnie: „ę” czy „ą” rozbijamy od pewnego czasu na dwa dźwięki – „e”
i „o” i tak zwane „u niezgłoskotwórcze nosowe” (s. 173). Ponadto media utrwalają negatywne wzorce językowe, wielokrotnie powtarzane błędy stają się
zwyczajem społecznym: Niestety, nic nie może być po prostu. Po prostu to po prostacku […] kiedy podchodzą do nas na ulicy z kamerą i mikrofonem – zwłaszcza na
dzień dzisiejszy, w miesiącu wrześniu, w mieście Kraków (s. 66). Środki masowego
przekazu rozpowszechniają także popkulturowe mody dotyczące stylu życia. Ostatecznie porównuje współczesność do średniowiecza, twierdząc, że
powróciliśmy do cywilizacji obrazu, a kultura okazuje się abstrakcją. Daje
czytelnikowi więc pewną poradę: dobrze by zrobiło, gdyby myślano o niej w kategoriach przestrzennych (s. 52).
Bardzo ważnym czynnikiem generującym zmiany społeczne i kulturowe są, zdaniem autora, realia polityczne. Pisząc o PRL-u, Rusinek najczęściej łączy punkt widzenia obserwatora z humorem: Czym się różnią czasy
przedwojenne od Polski Ludowej? Przed wojną na sklepach było napisane „Rzeźnik”,
a w środku było mięso. W PRL-u na sklepach widniał napis „Mięso”, ale w środku
był tylko rzeźnik (s. 193). Również z pewną przekorą zauważa podobieństwa
między pewnymi skłonnościami społecznymi po transformacji ustrojowej
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i z czasów PRL-u. Należy do nich chociażby skłonność do kłamstw (wędliny
dziś nazywane są tak, aby sprawiały wrażenie domowych) i wszechobecny
absurd: Napis ów [Night Club czynny do 20.00] przypomina zresztą absurdy ze
słusznie minionej epoki, kiedy to w czasie obiadu zamykano restaurację, bo pracownicy mieli wówczas przerwę obiadową (s. 80).
Jednak jako badacz języka autor obserwuje przede wszystkim zjawiska i zmiany językowe. Porównuje nowomowę z językiem współczesnych
mediów, twierdząc, że pewne frazy z PRL-owskiej nowomowy przetrwały: na
tę chwilę, w miesiącu wrześniu, żyjemy w roku dwutysięcznym piętnastym (s. 65).
Zwraca uwagę także na ciągle obecne skłonności językowe, pozostałe po
minionej epoce, jak na przykład używanie form bezosobowych (Jeśli staje się
bezosobowy, traci nie tylko elementy grzecznościowe, przez co staje się mniej uprzejmy,
ale i przestaje być katalizatorem ludzkiej relacji – s. 134), czy przenikanie języka
PRL-u i języka Kościoła do codziennego dyskursu.
Michał Rusinek wysuwa dosyć dramatyczną konkluzję, jednakże
trudno się z nią nie zgodzić: Język totalitaryzmu zawsze ma charakter bezosobowy.
Bezosobowość osiąga się najczęściej za pomocą uproszczeń i skrótów. A formy prostsze mają tendencję do wypierania form bardziej złożonych. Tak więc PRL przeminął,
a formy pozostały. […] Bezosobowo piszą do nas komputery […] dodając na końcu:
„Proszę nie odpowiadać na ten mejl. Został wygenerowany automatycznie” (s. 175).
Ten cytat, jak i dwa kolejne, ilustrują krzyżowanie się punktów widzenia humorysty i zatrwożonego lub zdegustowanego obserwatora współczesności. Uwaga dotycząca ogólnej kondycji kulturowej: Powiedzmy, że nie
czytaliśmy jakiejś książki, a chcemy zabłysnąć i zrobić wrażenie na nowo poznanej osobie […] przyjąwszy śmiałe założenie, że znajomość literatury robi jeszcze na
kimkolwiek jakiekolwiek wrażenie (s. 49). Ref leksje sprowokowane zmianą nazwy przydrożnej restauracji z Gajowa na Gaja […] między jedną a drugą nazwą
rozpościera się otchłań – jak między tradycją a nowoczesnością, naturą a kulturą,
dziczyzną a tofu. Jest to zarazem dowód, że fundamentalne ideologiczne podziały
tnące nasze zbolałe społeczeństwo na pół odciskają swoje piętno na gastronomicznej
przydrożności (s. 80).
Widać więc, że humorysta stara się stłumić kasandryczny ton uważnego
obserwatora. Zwłaszcza że ów humorysta, o czym już wspominałam, nie
wzbrania się przed autoironią, co można zilustrować przykładem: Styl jest
jak koń: bywa, że nas ponosi. Zwłaszcza wówczas, gdy postanawiamy ubarwiać go
porównaniami i piszemy na przykład, że styl jest jak koń… (s. 39).

4.1. Uwagi końcowe
Zauważone w przedstawionej analizie różnorodne punkty widzenia współbrzmią z cechami felietonu jako gatunku. Charakteryzują się i wyrazistą
subiektywnością, i odniesieniami do aktualnych spraw społecznych, kultu-
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rowych, a przede wszystkim na bieżąco podpatrywanych zjawisk językowych.
Wielorakość punktów widzenia wiąże się też ze zróżnicowaną stylistycznie narracją – od wywodów stylizowanych na naukowe, poprzez barwną
publicystykę, w której dowcipna anegdota miesza się z dydaktyzmem, po
gawędziarstwo i potoczność. Inne aspekty stylistycznego zróżnicowania
narracji można zauważyć na przykład w takich formach, jak narracja autotematyczna, bezpośrednie zwroty bądź aluzje do czytelników (zarówno
sprawnych, jak i niesprawnych językowo). Wydaje się, że jest to skutkiem
profilowania subiektywnego obrazu świata w różnych kontekstach.
Trzeba też ponownie zwrócić uwagę na dwie płaszczyzny językowe tych
felietonów, mianowicie cytaty i komentarze. To z kolei splata się z punktami
widzenia przeciętnego użytkownika języka i punktami widzenia narratora
-felietonisty. Z felietonów Michała Rusinka wyłaniają się dwie ogólniejsze
perspektywy oglądu świata: perspektywa narratora zmieniającego punkty
widzenia oraz perspektywa obserwowanych i ocenianych użytkowników
języka.

5. Podsumowanie
Analizując mechanizmy humoru w felietonach Michała Rusinka z punktu
widzenia teorii niespójności, skupiłam się na odnajdywaniu opozycji skryptów i związanych z nimi mechanizmów językowych, obecnych na różnych
poziomach systemu językowego. Z omówionych przykładów niespójności fonetycznych, frazeologicznych, leksykalno-semantycznych, słowotwórczych,
składniowych, a także obecnych w tropach poetyckich wynika kognitywny
charakter opozycji skryptów. Porcje informacji semantycznej wywołane
przez słowa funkcjonują tu w wielu nakładających się kontekstach – sytuacyjnym, komunikacyjnym, kulturowym, estetycznym, światopoglądowym, emocjonalnym. Również z tymi kontekstami wiążą się różne odcienie
humoru.
Można więc zauważyć pewne związki między rodzajami kontekstów
a odcieniami humoru. Wydaje się, że zakłóceniom komunikacyjnym towarzyszy humor pogodny. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których dosłownie odbierane są wyrażenia metaforyczne, niewłaściwie zostaje odczytana
dwuznaczność wyrazu lub jeden z uczestników dialogu nie zna znaczenia
słowa ważnego w danej kwestii albo przypisuje słowu bądź słowom inne
znaczenie z powodu deformacji brzmieniowych. Zdarza się, że zaburzeniom
komunikacyjnym towarzyszy napięcie emocjonalne, które zostaje w krótkim
czasie rozładowane. Bywa też tak, że sprzeczność między intencją nadawcy
a percepcją odbiorcy jest zauważana tylko przez obserwatora-felietonistę.
Podobnie żartobliwy ton mają odniesienia do zakłóceń komunikacyjnych,
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które wynikają z kulturowo-językowych różnic między pokoleniami, jak
również do tych, w których autor sam uczestniczył.
Natomiast rodzaj politowania, a nawet ton sarkastyczny wkrada się
do kontekstu związanego z kulturą języka oraz z jego funkcjonalnością.
Jako przykłady można wymienić wymyślne nazwy punktów usługowych
czy propozycji kulinarnych oparte na wewnętrznie sprzecznych metaforach
lub – co gorsza – informacje instytucji kulturalnych skrywające paradoks
albo nieporadne językowo zabiegi marketingowe, które raczej odstraszą niż
przyciągną klientów.
Przechodząc do wniosków z analizy perspektywy oglądu świata, trzeba
zwrócić uwagę na różnorodność dostrzeżonych punktów widzenia. Pojawiły
się mianowicie: punkt widzenia zdezorientowanego użytkownika języka,
punkt widzenia językoznawcy, teoretyka literatury, interpretatora, znawcy
poetyki, punkt widzenia historyka literatury, historyka kultury, znawcy
myśli filozoficznej, a także „strażnika” kultury języka i poprawności językowej oraz badacza nowych zjawisk językowych, jak również komentatora
realiów społeczno-politycznych i kulturowych, wreszcie – punkt widzenia
przeciętnego użytkownika języka. Jak wspomniałam, wiąże się to z profilowaniem różnych sytuacji kulturowych, doświadczeń, przekonań i gustów.
Wskazane punkty widzenia są tak różnorodne, że nie sposób ich zhierarchizować. Można natomiast spostrzec pewne relacje zachodzące między
nimi. Niektóre punkty widzenia są niespójne – na przykład zagubionego
użytkownika języka i strażnika poprawności językowej czy erudyty albo
humorysty i mówiącego serio, krytycznego badacza zjawisk językowych.
Wiele z nich współbrzmi i dopełnia się, jak punkty widzenia filologa-profesjonalisty i obserwatora zjawisk społeczno-politycznych czy kulturowych.
Część dominuje w dłuższych partiach felietonów, inne krzyżują się nawet
w obrębie jednego akapitu, jak na przykład punkt widzenia humorysty
i zatrwożonego lub zdegustowanego obserwatora współczesności.
Dopiero analiza punktów widzenia ujawniła, że w felietonach Michała
Rusinka kategoria humoru nie jest dominująca. Warto więc podjąć próbę
określenia relacji między humorem a perspektywami oglądu świata. Warianty humoru poszczególnych felietonów wiążą się niewątpliwie z różnymi
punktami widzenia, jakie przyjmuje autor. Widoczne jest to na dwu poziomach: tematu oraz wyboru cytowanych i komentowanych wypowiedzi.
Temat felietonów w Pypciach… jest kluczowym czynnikiem różnicującym odcienie humoru. Rusinek porusza tematy, które dotyczą zagadnień poważnych – przedstawiają rzeczywisty obraz języka współczesnych
Polaków. Humor bywa tutaj pogodny, nieraz frywolny, pojawia się jednak
i czarny humor, i ton bynajmniej niezabawny. Okazuje się, że w tych punktach widzenia, które składają się na perspektywę obserwatora współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych, także politycznych, humor bardzo
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często zostaje wyparty. Dotyczy to na przykład kreowania nowej rzeczywistości przez media, czego skutkiem okazuje się anonimowość i masowość
współczesnej komunikacji, a konsekwencją językową – wtórna oralność, jak
również popularyzowanie i utrwalanie negatywnych wzorców językowych,
w tym konstrukcji analogicznych do PRL-owskiej nowomowy.
Odnośnie do mechanizmów humoru pojawiających się w tekstach, które
Michał Rusinek cytuje i komentuje, warto zauważyć, że mamy do czynienia
z humorem niezamierzonym – pisarz, znajdując się w konkretnej sytuacji,
często nie miał zamiaru żartować. Oczywiście, wybór tekstów także jest
związany z określonymi punktami widzenia: na przykład z krzyżującymi się
perspektywami kpiarza, humorysty i filologa zaniepokojonego tendencjami
rozwojowymi współczesnego języka polskiego.
Zarazem z tych dwóch płaszczyzn narracyjnych – cytowania i komentowania – wyłaniają się dwie perspektywy oglądu świata: przeciętnego
użytkownika języka polskiego oraz metajęzykowych komentarzy autora
felietonów.
Zdarza się, że autor zwraca się bezpośrednio do czytelników, nawiązując pozorny dialog: Nie dziwcie się, Czytelnicy, bo wy też tak mówicie (s. 173).
Tego typu frazy nie tylko pełnią funkcję fatyczną, ale wiążą się z impresywnością porad merytorycznych. Rusinek adresuje swe uwagi do szerokiej
grupy odbiorców, zarówno do tych o większej świadomości językowej, jak
i tych o uboższej.
Kategoria punktów widzenia, odsłaniająca perspektywy oglądu świata,
pozwoliła dostrzec, że felietony Michała Rusinka nie emanują aż takim ładunkiem humoru, jaki sugerowałaby przygodna lektura. Z kolei zastosowanie kategorii niespójności skryptów ukazało, jak różnorodne warstwy
systemu językowego obecne są w mechanizmach wielorakich odcieni humoru, a przede wszystkim, jak zróżnicowane konteksty wiążą się ze złożoną
semantyką skryptów.
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Abridgement
Humour and worldview in Michał Rusinek’s columns
on language
This article aims to show the relationship between the mechanisms of humor
used by Michał Rusinek and the perspectives of the worldview that the writer
adopts in his columns. On the basis of selected columns (published in the
book Pypcie na języku), the study analyzes the linguistic means, the mechanisms and types of humor, as well as the various perspectives in Rusinek’s
worldview. The study is divided into theoretical and analytical parts, and
the concluding section. The theoretical part introduces the key concepts and
the reasons for their selection, while the second part describes the mechanisms of humor, points of view and perspectives, with specific examples.
The concluding section covers the relations between humor and linguistic
worldview in Michał Rusinek’ columns, as well as offering final recapitulation and comments.
The theory that was chosen as the main method of analysis falls within
the cognitive-perceptual theory of incongruity (cf. Chłopicki 1999; Libura
2017). It allows the discovery of the verbal structures that facilitate the activation of the humorous nature of language use and the identification of
various types of humor. Referring to the General Theory of Verbal Humor
(GTVH, cf. Attardo & Raskin 1991), the article examines the elements of language that determine the formation of the semantic “disturbance” involved,
i.e. phonetic, phraseological, lexical, and syntactic mechanisms that function
in various social or situational contexts.
In addition, the concept of the linguistic worldview (JOS) is used, understood after Jerzy Bartmiński, as “an interpretation of reality entrenched
in language, expressed in the form of judgments about the world.” This concept is expressed in the very fabric of language, i.e. in its grammatical forms
and the lexicon, or “implied in linguistic forms and texts” (Bartmiński 1999:
104-105). This resonates with the research on JOS as “observation of the role
of language in cognitive processes.” This approach is close to the concept of
textual worldview (Kajtoch 2008). The relevant specific constructs used in
the analysis are those of perspective, point of view, and profiling.
In the analytical part, the humorous nature of instances of language use
is examined first. The mechanisms of humor have been divided into examples
of phonetic, phraseological, lexical-semantic, word-formational, or syntactic
inconsistencies, as well as poetic tropes. It has been shown that humor in
Michał Rusinek’s columns has multiple variants and functions in specific
situational contexts. Rusinek turns out to be, on the one hand, an observer of
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comical phenomena, and on the other – their creator. This brings one to the
categories of point of view and perspective within the linguistic worldview.
The next part of the analysis includes a presentation of the points of
view adopted by Michał Rusinek. It is possible to distinguish the intersecting perspectives of a confused and average language user, a literary theorist
and historian, an expert in philosophical thought, a “guardian” of linguistic
correctness, a documentalist, a seeker of linguistic novelties and their causes,
an observer, and a commentator of social, political, and cultural realities.
The multiplicity of points of view is associated with a stylistically varied
narrative: from stylized scientific arguments, through colorful journalism
(in which a witty anecdote is mixed with didacticism), to storytelling and
everyday life.
In Rusinek’s Pypcie na języku there are also numerous examples of incoherence which show the cognitive nature of scripts: the semantic information
activated by specific words functions in a variety of contexts, sometimes
overlapping ones. Scripts also involve various shades of humor. A cheerful
and playful tone seems to dominate, but dark humor, a kind of sarcastic tone
also appears. On the other hand, the points of view are also diverse. Some
of them are inconsistent, others trigger and complement each other. Some
dominate in longer fragments in the columns, some intersect even within
one paragraph.
Another observation made within the course of the analysis as proposed
in the present paper concerns variants of humor shown in individual columns
which refer to different points of view adopted by the author, and which remain visible on two levels: the level of the topic and the level of the selection
of examples that are commented on. It is interesting to see that, much as
humor exhibits various “shades” depending on the topic proposed, it is very
often relegated to a secondary position when it comes to the viewpoint and
perspective adopted by an observer of contemporary cultural, social and political phenomena. On the other hand, the choice of texts relates to specific
points of view, as in the intersecting perspectives of a mocker, humorist, and
philologist. At the same time, two narrative planes, quoting and commenting, give rise to two linguistic worldviews: that of the speaker of Polish and
of a columnist capable of metalinguistic ref lection.
Consideration of the category of point of view shows that Michał
Rusinek’s columns contain less humor than is suggested by a casual read.
On the other hand, the use of script inconsistency shows how different layers of the language system are present in the mechanisms of humor creation,
and above all, how different contexts are related to the complex semantics
of the scripts.
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1. Konstelacja podejść i badań w ramach paradygmatu
kognitywnego
Tom z serii „Językoznawstwo kognitywne. Studia i analizy”, zatytułowany
Dociekania kognitywne, pod redakcją Agnieszki Libury, Darii Bębieniec
i Huberta Kowalewskiego, wydany przez Wydawnictwo Universitas w Krakowie w 2018 roku, stanowi poważne kompendium składające się z jedenastu
rozdziałów, których Autorzy prezentują różnorodne podejścia do problematyki szeroko rozumianej konceptualizacji. Monografia ta stanowi nie
tylko cenne źródło wiedzy na temat stanu badań w Polsce, lecz jest solidnym
oparciem dla szerokiej ref leksji metodologicznej.
Nauka, w najogólniejszym ujęciu, charakteryzuje się dynamicznością,
która polega na kwestionowaniu myśli poprzedników oraz swoich własnych
dzięki krytycznemu podejściu, weryfikacji poprzez obserwację badanych
obiektów oraz eksperyment. Dzieje się tak zarówno w naukach przyrodniczych, takich jak fizyka czy astronomia, jak i w dziedzinach humanistycznych pretendujących do tworzenia jak najbardziej precyzyjnych modeli rzeczywistości w sferze intersubiektywnej. Model sam w sobie nie jest i nie może
być wiernym odbiciem rzeczywistości, lecz powinien stanowić przybliżenie
w sensie heurystycznym, zatem także w sensie wyjaśniającym. O ile metody
https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2021-006
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badawcze (obserwacja, eksperyment i oparta na nich analiza danych) nie są
w stanie eksplorować przestrzeni umysłu w domenie czysto subiektywnej,
o tyle mogą badać przestrzeń intersubiektywną, czyli tę, która da się zaobserwować i skwantyfikować. W językoznawstwie XX i początku XXI wieku
przewija się z różnym nasileniem motyw „zazdrości” w stosunku do nauk
ścisłych (hard-science envy), poczynając od strukturalizmu i glossematyki,
a kończąc na przeciwległym biegunie znanym powszechnie jako generatywizm. Strukturalizm Szkoły Genewskiej wywarł niezaprzeczalny, głęboki
i długotrwały wpływ również na teorię literacką oraz antropologię. W obu
tych obszarach kładziono nacisk na rygor analityczny, który w innych podejściach, szczególnie w obrębie tzw. teorii krytycznej (psychoanaliza, studia
postkolonialne, dekonstrukcja, feminizm, historycyzm itp.) uległ znacznemu osłabieniu lub wręcz został zarzucony na rzecz relatywistycznego
i fragmentarycznego spojrzenia na różnorakie wytwory umysłu ludzkiego
w przestrzeni kulturowej.
W językoznawstwie dążenie do rygoru opisowego i wyjaśniającego
pozostało nieodmiennie pierwszorzędną cechą także wśród różnych odmian podejść funkcjonalnych (m.in. Szkoła Praska, Szkoła Londyńska wraz
z teorią systemowo-funkcjonalną), a także w obszarze głównych nurtów
językoznawstwa kognitywnego, czyli gramatyki kognitywnej i semantyki
kognitywnej w różnych wersjach, takich jak gramatyka konstrukcji, teoria
metafory czy też teoria integracji konceptualnej.
Termin kognitywny nadal ma niejasny zakres semantyczny i wymagałby
precyzyjnego dookreślenia. Stan ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami, których źródło tkwi w użyciu tego terminu (a) w czasie historycznym,
szczególnie na przestrzeni ostatnich dekad, (b) w obszarach wiedzy, które
posługując się nim, próbują zdefiniować swoje miejsce wśród nauk szczegółowych, przyrodniczych i humanistycznych oraz (c) w kontekście regionalnego rozmieszczenia poszczególnych „szkół kognitywnych”, co w dużej
mierze oznacza przyporządkowanie instytucjonalne do poszczególnych
ośrodków badawczych, w znacznej części ośrodków akademickich.
Termin kognitywny można zatem stosować do tradycyjnie pojmowanej psychologii poznawczej, a także do uznanej już obecnie dyscypliny naukowej, znanej jako kognitywistyka, czyli nauka o funkcjonowaniu mózgu
i związanych z nim procesach poznawczych. Metodologie poszczególnych
komponentów szeroko pojmowanej kognitywistyki są nadal podzielone lub,
łagodniej rzecz ujmując, wzajemnie nieprzystawalne, ponieważ wyrastają
one z różnorodnych nauk szczegółowych (filozofia, neurologia, psychologia, antropologia, socjologia, językoznawstwo, sztuczna inteligencja itp.),
a te konstytuują nowy paradygmat. Należy jednak podkreślić, że wspólnym
mianownikiem łączącym różnorakie pozycje teoretyków i badaczy jest fun-
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damentalne założenie „ucieleśnienia umysłu” zanurzonego w przyrodzie
i kulturze.
W ramach językoznawstwa terminu kognitywny można użyć w odniesieniu do teorii generatywnych, choćby z racji ich przywiązania do mentalizmu
oraz natywizmu, tzn. do założenia, iż językowe procesy mentalne można
badać metodami pośrednimi (w kontraście do behawioryzmu, który ograniczał się do legitymizowania zewnętrznych manifestacji zachowania danego
organizmu jako jedynych – według behawiorystów – rzetelnych przesłanek,
które miałyby spełniać kryteria naukowości). Można go tak użyć również
dlatego, że językowe procesy mentalne (z pozycji generatywistów) są od urodzenia zakotwiczone w umyśle ludzkim. Obraz funkcjonowania umysłu jest
tu dopełniony doświadczeniem w wymiarze ontogenetycznym. Generatywizm zatem również możemy określać przymiotnikiem kognitywny z racji
jego przywiązania do koncepcji wrodzonego organu językowego (tzw. language organ, który jest terminem nawiązującym do kartezjańskich idei wrodzonych), objawiającego się w modularnie usytuowanej w umyśle Gramatyce
Uniwersalnej (Universal Grammar, UG) – jest to tzw. language acquisition device
(LAD). Przywiązanie generatywistów do aksjomatycznego wręcz założenia
autonomii komponentu składniowego oraz programowej redukcjonistycznej
formalizacji, pomimo wspomnianych elementów mentalistycznych, stawia
teorie generatywne w wyraźnej opozycji wobec współczesnego językoznawstwa kognitywnego, nurtu, który de facto powstał jako wyraz zdecydowanej
reakcji na niedobory tych pierwszych. Uznani teoretycy generatywni lat 60,
jak na przykład Charles Fillmore, George Lakoff, James McCawley czy Ray
Jackendoff, a także Talmy Givón, Dwight Bolinger, William J. Chafe, których
stanowiska od początku charakteryzowały się wysokim statusem autonomiczności, stopniowo wyznaczają nowe rejony językoznawstwa, uwalniając
je od aksjomatów generatywizmu. Z nowym spojrzeniem na język spotykamy się w koncepcji przypadków głębokich (Deep Cases) Charlesa Fillmore’a
(1968), w semantyce generatywnej Lakoffa, Rossa i McCawleya końca lat
60 (Newmeyer 1995) czy też w semantycznym i fenomenologicznym podejściu Raya Jackendoffa wyartykułowanym w jego Semantic Structures (1990)
i rozwijanym po dzień dzisiejszy. O stanowisku Talmy’ego Givóna należy
wspomnieć choćby z tej racji, że oskarża on generatywizm o „kryptostrukturalistyczne” umocowania (1979), choć wiemy, że obiegowo celebrowane
w generatywizmie przykłady typu John is eager to please vs. John is easy to please
wyraźnie wskazują na niedobory strukturalizmu szukającego eleganckiej
formuły w układach paradygmatycznych i syntagmatycznych.
W rezultacie po upływie kilku dekad postrzegamy głównych teoretyków
językoznawstwa kognitywnego, George’a Lakoffa i Ronalda W. Langackera,
jako postaci, które zaproponowały modele o charakterze nieredukcjonistycznym, stosujące metodę analityczną i indukcyjną, opartą na danych pocho-
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dzących z uzusu językowego. Modele te zakładają równy status płaszczyzny
formy i treści, inaczej rzecz ujmując, płaszczyzny morfologiczno-składniowej w relacji do płaszczyzny semantycznej (por. symbolic unit). Obecnie postacie Raya Jackendoffa oraz Charlesa Fillmore’a możemy spotkać wśród
konstelacji badaczy zajmujących się tzw. Construction Grammar (m.in. Adele
Goldberg, William Croft, John R. Taylor), a w szerszym gronie teoretyków językoznawstwa kognitywnego spotykamy nazwiska, które Redaktorzy tomu
Dociekania kognitywne, jak też poszczególni Autorzy rozdziałów, nieustannie
przywołują, takie jak Gilles Fauconnier, Mark Turner, Eve Sweetser, Zoltán
Kövesces, William Croft i wiele innych.
W kontekście paradygmatu, o którym mowa, na szczególną uwagę zasługuje postać Anny Wierzbickiej. Od kilku dziesięcioleci w niezależnym
projekcie badawczym proponuje ona rozwiązania dotyczące tego, co w językach naturalnych jawi się uniwersalne, i tego, co znajdujemy w językach
– w postaci wyrażeń i konstrukcji – jako unikatowe. Metaforycznie rzecz
ujmując, chodzi o „słowa na ustach użytkowników” w ich specyficznych
środowiskach naturalnych i kulturowych. Innymi słowy, pomimo jej programowego przywiązania do ograniczonej liczby uniwersaliów ludzkiej konceptualizacji (semantic primes), dzięki którym – według jej założeń – można
wyeksplikować jednostki leksykalne języków naturalnych o wysokim stopniu uszczegółowienia (a także poszczególne wzorce składniowe), badaczka
prezentuje pogląd o umocowaniu znaczenia językowego w sferze mentalnej
poszczególnych użytkowników języka, a także w sferze zbiorowej, czyli kulturowej i pragmatycznej.
Jak wspomniałem, dla językoznawcy stawka idzie o opis i wyjaśnienie
języka jako całości, co najdobitniej artykułuje teoria systemowo-funkcjonalna, o której w końcowej części artykułu. Tom Dociekania kognitywne, czyli
– w mojej ocenie – tom, który traktuje język jako system otwarty, obrazujący
antropologicznie umocowane modele kulturowe w obszarach wiedzy potocznej, proponuje tzw. „gęsty opis”, promujący takie aspekty, jak wielorakie
wymiary obrazowania w języku, gramatykę jako obrazowanie i wyraz segmentacji świata konceptualnego, dynamikę informacyjną w konceptualizacji
i dyskursie oraz procesy wyłaniające nowe formacje znaczeniowe.

2. Językoznawstwo antropocentryczne?
Można na wstępie wyrazić ogólną myśl, iż tom Dociekania kognitywne zajmuje się mechanizmami występującymi na styku przestrzeni konceptualnej
i formy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk należących do domeny
semantyki leksykalnej. Tytuł tomu nawiązuje do znanej pracy Ludwiga
Wittgensteina Philosophical Investigations. Językoznawstwo kognitywne zawdzięcza swój początek właśnie tradycji „późnego Wittgensteina”, okresu,
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w którym filozof odżegnuje się od metodologii filozofii analitycznej oraz
pozycji pozytywistycznych i swe rozważania kieruje ku takim stwierdzeniom jak „znaczenie jest równoznaczne z użyciem”, czy też propozycji, jak
na owe czasy nowatorskiej, iż związki pojęciowe pomiędzy polisemicznymi
jednostkami leksykalnymi mają charakter podobieństwa rodzinnego, co
w późniejszych relacjach językoznawców kognitywnych będziemy rozpatrywać w ramach heurystyki kategorii radialnych i modeli sieciowych. Wybór tytułu tomu zdaje się trafny choćby z tej racji, że zjawiska wyłaniania
się znaczeń mają status dynamiczny i są kontekstowo umocowane. Autorzy Wstępu przywołują też słowa Anny Wierzbickiej odnoszące się do tzw.
„przekleństwa anytysemantycznego” Bloomfielda i Chomsky’ego, teoretyków,
którzy mieli znaczący, choć odrębny, wpływ na kształt badań nad językiem
w XX wieku. O ile nacechowany behawioryzmem strukturalizm Bloomfielda
i natywistyczny generatywizm Chomsky’ego stoją wobec siebie w opozycji,
o tyle przywołanie obu postaci wydaje się dobrym punktem odniesienia
dla dalszych rozważań wewnątrz bogatej konstelacji podejść i modeli myśli językoznawczej XX i XXI wieku. I tu Redaktorzy tomu konsekwentnie
wprowadzają myśl Henryka Kardeli, która ujmuje idealizacyjnie językoznawstwo kognitywne jako językoznawstwo antropocentryczne. Za tym sposobem rozumienia językoznawstwa kognitywnego przemawia szereg ujęć
dotyczących kategoryzacji naturalnej, tworzenia modeli wiedzy potocznej
i modeli wiedzy naukowej, obrazowania itp., wraz z założeniem kwestionującym tzw. realizm metafizyczny (inaczej rzecz ujmując, epistemologiczny
i metodologiczny obiektywizm), na rzecz perspektywy umocowanej bliżej
podmiotu poznającego.
Pozwolę sobie wobec tego na dalszą dygresję z perspektywy filozofii
przyrody. Po stuleciach rozwoju nauk przyrodniczych, w szczególności fizyki
i astronomii, czyli dyscyplin, które przydały podmiotowi poznającemu status
niezależnego obserwatora zjawisk, rozdzielając w badaniu rzeczywistości
podmiot od przedmiotu (subject vs. object), wraz z rozwojem metody badawczej, obserwacji i/lub eksperymentu, powrót do pozycji antropocentrycznej
wydaje się pozornie dość zagadkowy. Lecz idzie tu o coś więcej aniżeli o badanie ruchu ciał niebieskich czy swobodnego spadania, zjawisk, które dają
się ująć z perspektywy oglądu zewnętrznego, powalają się skwantyfikować
matematycznie, a nawet zweryfikować przez powtórzenie obserwacji czy
eksperymentu. Idzie tu o procesy mentalne, prawdopodobnie najbardziej
złożone zjawisko w znanym nam Wszechświecie, procesy, których efektem
jest także zachowanie językowe. Badacz zajmujący się tą domeną zjawisk
jest zmuszony zdać sobie sprawę z niewyobrażalnej trudności poznawczej
i metodologicznej, choćby dlatego, że zachowanie umysłu można scharakteryzować jako zjawisko nieprzewidywalne – w kontraście do świata
fizycznego, przynajmniej w znanej naszemu bezpośredniemu oglądowi skali
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makro. A jednak także i sami fizycy już na początku XX stulecia zmuszeni
byli poddać rewizji szereg nawyków myślowych i metodologicznych wynikających z mechanistycznego i deterministycznego paradygmatu newtonowsko-kartezjańskiego, kiedy zakwestionowane zostały takie byty –
w sensie ontologicznym – jak czas i przestrzeń, a także takie kategorie, jak
przyczyna i skutek. Einsteinowska relatywistyczna koncepcja nierozerwalnej
czasoprzestrzeni (nadal deterministyczna) z jednej strony – oraz w dalszym
planie szereg propozycji modeli probabilistycznych w obszarze fizyki kwantowej pierwszych dekad XX wieku, w szczególności zasada nieoznaczoności Heisenberga, postawiły wielki znak zapytania nad granicami naszego
poznania, niejako na „krawędzi” tzw. „obserwowalnego” świata fizycznego.
O złożoności fenomenów na poziomie biochemicznym, neuronalnym i –
w konsekwencji – mentalnym trudno tym bardziej wyrokować (por. Penrose
1997). Pomimo tego nauki kognitywne w szerokim ujęciu, a także językoznawstwo kognitywne w szczególności, podejmują trud ustalenia zasad metodologicznych i wypracowania narzędzi, które pozwoliłyby na przybliżone
sklasyfikowanie zjawisk mentalnych w sensie opisowym, wyjaśniającym,
a także prognostycznym. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z tzw.
„umysłem ucieleśnionym” i jego wytworami w interakcji pomiędzy osobnikami, czyli z najwyższym wyobrażalnym stopniem złożoności. Oczywiście
w sukurs tej dość pesymistycznej wizji przychodzą filozofowie XX stulecia, Wittgenstein, Whitehead, Popper, Lakatos i Rorty. Mimo tego że nadal
należy czujnie oddzielać koncepcje filozoficzne od koncepcji naukowych,
strategia falsyfikowania założeń danej teorii, wywodząca się od Poppera
i Lakatosa, zdaje się przynajmniej po części torować drogę językoznawcom
kognitywnym w ich niełatwym zmaganiu badawczym. Badania nad kategoryzacją naturalną Eleanor Rosch – przy zastosowaniu metod psychologii
eksperymentalnej – stanowią tu klasyczny przykład.
W świetle powyższego dość szerokiego wywodu stwierdzenie Henryka
Kardeli okazuje się w pełni trafne i uzasadnione. Powrót do perspektywy
podmiotu poznającego – z założeniem wypracowywania coraz to nowych
metod obserwacyjnych – pozwala na legitymizację sytuowania podejścia i metod językoznawstwa kognitywnego w obrębie językoznawstwa
antropocentrycznego.

3. Dociekania kognitywne w bliższym oglądzie
Rozdział pierwszy omawianej monografii, autorstwa Jerzego Bartmińskiego, „O profilowaniu pojęć z punktu widzenia etnolingwistyki kognitywnej”, przedstawia dyskusję dotyczącą precyzyjnego zdefiniowania etnolingwistyki kognitywnej, jej problematyki i metodologii, ze szczególnym
naciskiem na uzasadnienie uznania szkoły JOS (językowego obrazu świata)
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za część paradygmatu kognitywnego. Zdefiniowanie to wymaga według
Autora negocjacji znaczeń, co może się dokonać dzięki zbliżeniu stanowisk
i ustaleniu nowych punktów odniesień. Już na poziomie metalingwistycznym jest ono zgodne z zasadą dynamicznego statusu znaczenia w układzie
intersubiektywnym. Autor twierdzi, że dorobek etnolingwistyki polonistycznej i szeroko rozumianej etnolingwistyki słowiańskiej pozwala na dalszy
rozwój badań porównawczych. Lubelska etnolingwistyka kognitywna (LEK)
zakłada dopełnianie i przenikanie się języka i kultury, przy czym etnocentryzm Autor uważa za pojęcie o pozytywnym ładunku aksjologicznym. Wymienia siedem elementów stanowiących instrumentarium pojęciowe LEK:
językowy obraz świata, stereotyp, definicję kognitywną, punkt widzenia
i perspektywę interpretacyjną, profilowanie i profil, podmiot mówiący oraz
wartości, po czym przywołuje imponującą listę publikacji, w których można
znaleźć drobiazgowe opracowania na temat tych elementów. Dla przykładu,
Bartmiński definiuje stereotyp jako „wyobrażenie podmiotu uformowane
w pewnej społecznej ramie doświadczenia […] utrwalone w języku” (strona
20 tomu). Zatem modele wiedzy naukowej i wiedzy potocznej są otwarte na
dynamiczne modyfikacje, dookreślenia i nieustanną kalibrację znaczenia.
Ten pogląd podzielają zresztą językoznawcy kognitywni nurtu anglosaskiego,
mówiący o encyklopedycznym (w sensie otwartości) charakterze zasobów
wiedzy. Definicję kognitywną (DK) Autor mocuje zarówno w tradycji teoretyków z kręgu filologii słowiańskich (takich jak m.in. Jurij Apresjan czy
Ryszard Tokarski), jak i „przymierza ją” do zastanych elementów metajęzyka
lingwistyki kognitywnej nurtu anglosaskiego. Czyni to w sposób szczegółowy, przywołując m.in. poglądy Renaty Grzegorczykowej i Elżbiety Tabakowskiej, wchodzi z nimi w dialog i podaje precyzyjną w sensie definicyjnym
własną interpretację takich terminów, jak wartości czy profilowanie. Na przykład wskazuje na odmienną (od zaproponowanej przez Langackera) koncepcję profilowania w rozumieniu Szkoły Lubelskiej, z perspektywy której
widzi Bartmiński zasadność zachowania pozycji umiarkowanego realizmu
poznawczego. Uznaje zatem także zasadność stosowania w opisie lingwistycznym składników wiedzy propozycjonalnej, czyli form zawierających
twierdzenia podlegające warunkom prawdy i fałszu, co nie dziwi choćby
wobec ujęcia ICM-ów (wyidealizowanych modeli kognitywnych) przez
Lakoffa (1987: 68-90), który zalicza do nich także modele propozycjonalne
(propositional models) obok modeli schematyczno-wyobrażeniowych, metaforycznych i metonimicznych (image-schematic models, metaphorical models,
metonymic models).
W rozdziale autorstwa Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk, zatytułowanym „Kulturowe modele znaczeń emotywnych”, pojawia się szczegółowy raport poświęcony badaniom, które nieodmiennie kojarzą się z procedurą tzw. gęstego opisu (thick description) zaproponowaną przez antropologa
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Clifforda Geertza (Geertz 1973), przywoływanego także przez Marka Turnera (2001: 56). W badaniu Autorki tego rozdziału znajdujemy spolaryzowane względem siebie konstelacje jednostek leksykalnych w języku polskim
i angielskim w ramach określonej domeny pojęć. Autorka wskazuje na szereg ważnych zjawisk, dobierając elementy występujące aproksymacyjnie
względem siebie (szczęście, wina, wstyd, strach…, happiness, guilt, shame, fear…)
oraz zaznaczając, że tak zwana ekwiwalencja dotyczy klasterów pojęciowych, a nie pojedynczych par jednostek leksykalnych, a jej badania muszą uwzględniać aproksymację semantyczną i procesy rekonceptualizacji
w kontekstach kulturowych. Tu przywołuje cechy elementów kulturowych
(takich jak wzorce, powtarzalność, akwizycja, przenoszenie i obrazowanie)
oraz tak zwane miary, według których można określić różnice kulturowe,
m.in. indeksy Geerta Hofstede, modele Pierre Nora, znane jako „rejony pamięci”, czy też „gry mentalne/słowne” Anny Wierzbickiej. Problem staje się
jeszcze ciekawszy z racji potencjalnie dwubiegunowego pojmowania pojęcia
dynamiczności. Sam proces konceptualizacji (czegokolwiek, nawet pojęcia
statycznego, na przykład bryły lodu czy skały) jest dynamiczny z racji tego,
iż sam umysł jest rozumiany jako proces, a znaczenie jest tożsame z konceptualizacją. Proces konceptualizacji emocji stanowi zatem zapętlenie dwu
dynamizmów w sensie ekstremalnych punktów odniesienia: dynamizmu samego umysłu oraz dynamizmu inherentnego w pojęciach emocji jako przedmiotu konceptualizacji. Do powyższego modelu Autorka słusznie dołącza
pojęcia emotywne i kulturę. Powołuje się na badania Patryka Haggarda nad
sprzężeniem domen: fizycznej, psychicznej i społecznej, wskazujące na to,
że uczucia i emocje skupiają w sobie atrybuty fizyczne, mentalne i pojęciowe.
Stany emocjonalne rozpatruje wraz z ładunkiem aksjologicznym, który zostaje im przypisany kulturowo.
Przedstawiając swoje badania, Autorka odnosi się do prototypowego
scenariusza zdarzenia emotywnego (emotion event), kontekstu, bodźca itp.,
wraz z parametrami fizykalnym i neurobiologicznym, oraz ich manifestacji w ramach tzw. „ucieleśnienia” (embodiment), a w dalszym planie „uzewnętrznienia” (exbodiment). W prezentowanych badaniach materiał został
pozyskany z korpusów językowych, przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi
szerszego kontekstu (psychologicznego, społecznego) danego uzusu językowego. Autorka przedstawia także dość imponującą listę badań poświęconych
temu tematowi, w dużej mierze przeprowadzonych w środowisku łódzkim,
które sama reprezentuje, w szczególności w ramach projektu GRID. Chociaż,
jak przyznaje, dostępne są dane z szeregu innych języków indoeuropejskich,
a także języków z innych rodzin (języków ugrofińskich, ałtajskich, semickich), dla przejrzystości swojego wywodu zawęża zakres badanych wyrażeń
emotywnych do języka angielskiego i polskiego.
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Pierwsze zaproponowane narzędzie to metoda kwestionariuszowa,
którą Lewandowska-Tomaszczyk bada takie aspekty emocji, jak nacechowanie (pozytywne/negatywne), zmiany psychofizyczne, ekspresję motoryczną,
zachowanie, doświadczenia subiektywne (objawiające się w myślach, ocenach i sądach), oraz stopień kontrolowania emocji. W dalszej części komponenty są poddane analizie według takich parametrów, jak ocena przyjemności, stopień aktywacji, stopień kontroli oraz stopień zaskoczenia. Drugie
narzędzie to tzw. „kwestionariusz online sortowania uczuć i emocji”, wymagający od uczestników grupowania terminów emotywnych. Trzecia metoda
zasadza się na korelowaniu danych z perspektywy monolingwalnej oraz ich
paralelnej koordynacji według wzorców kolokacyjnych oraz częstotliwości
występowania.
Wyniki badań (skwantyfikowane wartości) Autorka zestawia w tabele.
Dla przykładu, podaje cechy charakterystyczne dla osłabienia (np. przy jednostkach fright/przerażenie) i wzmocnienia danej emocji (np. przy jednostkach fight/walka). Część interpretacyjna wyników, także tych wypływających
z korpusów paralelnych, pozwala wyłonić (a) ekwiwalencję słownikową dla
danego wyrażenia, (b) ekwiwalencję klasterową, a także (c) presupozycyjną
i (d) rozszerzoną (przyczynowo-skutkową).
Do analiz Autorka dołącza ważny parametr prozodyczny, co prowadzi
do wyłonienia megaklasterów pozwalających na poczynienie daleko idących generalizacji pozwalających na przypisanie grup wyrażeń emotywnych
określonym obszarom kulturowym.
Rozdział następny, „Zrozumieć innych. Wstępny ogląd pola leksykalnego ‘empatii’ w języku polskim”, autorstwa Marty Falkowskiej, proponuje
przebadanie dwu ważnych komponentów – intelektualnego i emocjonalnego – związanych z profilowaniem pojęcia empatii. Szereg wyrażeń synonimicznych, takich jak zrozumienie, litość, współczucie, miłosierdzie, zdaje się
wskazywać na przewagę pierwiastka emotywnego. I tu wyłania się potrzeba
przywołania wymiaru intersubiektywnego, jako elementu warunkującego
„świadomość świadomości innych” (za Gärdenforsem 2012:18) jako podstawowego warunku dla zaistnienia empatii. Dla sparafrazowania tej myśli można
pokusić się o metaforę „mentalnych luster” (mental mirrors), która mogłaby
połączyć jednostkową perspektywę z perspektywą intersubiektywną we
wzajemnym układzie alternacyjnym.
Jednostka leksykalna empatia (w formie rzeczownikowej) stanowi punkt
wyjścia dla dalszej analizy w obszarze semantyki leksykalnej w kontekście
związków synonimicznych, partonimicznych, hiponimicznych, antonimicznych oraz wynikających z nich związków kolokacyjnych, a także derywatów
odrzeczownikowych (np. empatyczny lub współodczuwać), natomiast lemat
empatyzować okazuje się być nieobecny w danych korpusowych. Derywaty
mogą wchodzić w relacje z różnorakimi sensami leksykalnymi i związkami
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kolokacyjnymi. W zasadniczej części rozdziału Autorka koncentruje się na
rzeczownikowym eksponencie pojęcia empatii i szereguje jego sensy według
synonimów (rozumienie/wyrozumiałość, litość/miłosierdzie, wyczucie/takt, solidarność, współczucie/współodczuwanie). Każdą z wyżej wspomnianych jednostek
ilustruje przykładami użycia wyłonionymi z korpusów (NKJP) i poddaje wnikliwej interpretacji prowadzącej do wyłonienia wyróżnika semantycznego.
Na koniec tego ważnego i eleganckiego studium Autorka zapowiada dalsze
badania wynikające z konieczności przeglądu wszelkich derywatów oraz ich
związków w polach semantycznych i relacjach kolokacyjnych.
Rozdział Marty Dobrowolskiej-Pigoń, „Peryferie kategorii STRACHU,
a jej centrum. Analiza wybranych aspektów semantyki polskich czasowników emocji”, traktuje o ujęciu leksemów czasownikowych wyrażających
strach w kategoryzacji przez prototyp, co pozwala na wyodrębnienie centralnych i peryferyjnych wykładników tej kategorii. Autorka wskazuje na
potrzebę wyodrębnienia znaczenia poprzez (a) określenie treści pojęciowej
czasownika, (b) przywołanie okoliczności jego użycia, oraz (c) przyjrzenie
się konstrukcjom składniowym, w jakich występuje. Definiując problem
badawczy, Autorka podkreśla nierozerwalność leksykalnego wykładnika ze
strukturą gramatyczną: „Postać gramatyczna struktury językowej jest [...]
integralnym elementem znaczenia” (strona 96). Omawia kategoryzację przez
prototyp i kategoryzację przez schemat oraz zwraca uwagę na wzajemną
zależność obu podtypów, podkreślając, że kategoryzacja poprzez schemat
następuje poprzez wyłonienie możliwie wielu elementów wspólnych dla
pojęć o większym stopniu uszczegółowienia, czyli takich, których struktura wymaga większej liczby domen w profilowaniu. Zwraca też uwagę na
nieuchronną nieostrość granic kategorii pojęć emocji.
Należy zauważyć, iż sprawa rozmytych granic jest kwestią stopnia,
a pojęcia jako takie są mało wyraziste i rozmyte w swoich poszczególnych
rejonach semantycznych aktywizowanych przez wykładniki leksykalne, nawet w izolacji, czyli bez bazy kolokacyjnej, konstrukcyjnej i kontekstowej.
Wyjątek mogą tu jedynie stanowić byty matematyczne w ujęciu geometrii euklidesowej, takie jak trójkąt równoboczny, kwadrat, okrąg czy kula.
Można wnioskować natomiast, że każde pojęcie w przestrzeni bytów naturalnych oraz relacji między nimi, realizowane poprzez praktycznie każdą
część mowy, jest z zasady nieostre (np. pomarańcza, czerwony, skoczyć, nad/
pod, w, na, i, oraz, lecz…) i wymagać będzie wyodrębnienia możliwych sensów
w układzie polisemicznym, a te zapewne jeszcze lepiej można będzie uchwycić poprzez układy kolokacyjne, konstrukcyjne oraz konteksty pragmatyczne,
co Autorka zauważa na samym początku wywodu. Pojęcie jednostki językowej jako bytu natury topologicznej, które można traktować w kategoriach
neutralności wobec wielkości, kształtu, ciągłości itp. (za Talmym 2000: 25-32),
pozwoliłoby zapewne na dopełnienie naszego zrozumienia nieostrości pojęć
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specyficznych i klas pojęciowych na wyższych poziomach schematyczności
i wyabstrahowania.
Na początku dyskusji, posiłkując się korpusem (NKJP) oraz innymi
uznanymi zasobami danych (słowniki USJP, ISJP, SJPDor), Autorka wyodrębnia szereg leksemów czasownikowych, wraz z ich potencjałem derywacyjnym, przedstawia szereg synonimów i dla danego leksemu wskazuje na
tendencje kolokacyjne wraz z możliwymi realizacjami składniowymi w szerszym planie. Słusznie zauważa, że czasownik posiada wyjątkowy potencjał
w tym względzie, co wyraża w podrozdziale „Modele zdań. Czasownik jako
struktura semantyczna pojęciowo zależna” (strona 102 tomu). Zakłada, że
w języku polskim większość czasowników realizujących kategorię strachu
to czasowniki nieprzechodnie, często w formie zwrotnej, a nieobligatoryjny
landmark może być realizowany przez rzeczownik, grupę nominalną, bezokolicznik lub zdanie podrzędne. Zwraca przy tym uwagę na niejednorodność budowy morfologicznej omawianych leksemów.
Zasadnicza część badań oparta jest na wyjątkowo precyzyjnej analizie poszczególnych typów schematów składniowych kategorii strachu pod
względem rodzaju landmarka (zerowy, dopełniaczowy, narzędnikowy, gerundialny, bezokolicznikowy, wyrażenie z przyimkiem o, wyrażenie z przyimkiem przed, zdanie wprowadzone spójnikiem że, zdanie wprowadzone
spójnikiem czy, zdanie wprowadzone spójnikiem z cząstką -by), oraz według
tego, jakie elementy są profilowane (podmiot/przedmiot emocji), jakie występują typy zagrożenia (w kategoriach realności, prawdopodobieństwa i in.)
oraz stosunki czasowe. Schematy składniowe kategorii strachu są elegancko
zaprezentowane w formie tabeli (strona 104-105 tomu), co pozwala na jasny ogląd wybranych przykładów użyć opatrzonych wnikliwą interpretacją,
a w dalszej części zestawieniami ilościowymi wynikającymi z danych korpusowych. Te z kolei wydobywają dość klarowny obraz dystrybucji na osi
centralny-peryferyjny.
Rozdział Ewy Kowalskiej-Stasiak „Pedagogie potoczne jako modele
złożone. Badania ankietowe wiedzy ukrytej – analiza kognitywna” zajmuje
się ustaleniem modelu wiedzy potocznej w konceptualizacji procesu nauczania. Przywołując potoczne rozumienie procesów nauczania i uczenia się
zastane w dyskursie codziennym i pedagogicznym, Autorka proponuje przyjrzenie się procesowi konceptualizacji roli nauczyciela i ucznia. Uwzględnia
różne podejścia do problematyki formowania wiedzy potocznej. Akcentuje
jednocześnie wagę psychologicznej i społecznej złożoności zagadnienia,
którego dalsze zawężenie do modeli pedagogii potocznych jeszcze bardziej
wyostrza wrażliwość na tę problematykę. To właśnie jakościowa analiza pedagogii potocznych zaproponowanych przez Olsona i Brunera (1996) stanowi
materiał dla dalszych rozważań na temat procesów nauczania i uczenia się
oraz uczestników tych procesów, nauczyciela i ucznia, w kategoriach wyide-
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alizowanych modeli kognitywnych (ICMs). Realizują się one poprzez modele
metaforyczne (szczególnie metafory strukturalne), lecz także zakładają relacje metonimiczne i motoryczne schematy wyobrażeniowe. Należy tu zwrócić
uwagę na możliwość wzajemnego przenikania się wymienionych elementów
ICM-ów, w których schemat wyobrażeniowy może stanowić element strukturyzujący metaforę (orientacyjną, strukturalną), a także na nierozłączność
metafory i metonimii. Uściślijmy, iż polega to na tym, że relacja styczności,
inaczej metonimiczna (określana w literaturze anglojęzycznej także jako
intra-domain mapping, profile shifting) może być zakotwiczona w domenach
metafory i na odwrót, a relacja analogii, metaforyczna (cross-domain mapping),
może być niejako wkomponowana w relację metonimiczną. Takowe stany
lokalne, czyli naprzemienność metonimicznej styczności i metaforycznej
analogii, oczywiście mogą występować na poziomie leksykalnym (w obrębie
sensów polisemicznych po stronie treści i konstelacji synonimicznych po
stronie formy), lecz także mogą zachodzić na poziomie szerszych obszarów
dyskursu, czyli aktywizacji scenariuszy wiedzy. ICMy są rozpatrywane przez
Autorkę jako uproszczenia nacechowane kulturowo; ułatwiają zarówno komunikację potoczną, jak i dyskurs naukowy.
W części badawczej Autorka poddaje oglądowi następujące modele: (1)
uczenie się przez naśladowanie, tj. nabywanie umiejętności praktycznych;
(2) uczenie się przez ekspozycję na działania dydaktyczne, czyli nabywanie
wiedzy deklaratywnej; (3) postrzeganie dzieci jako samodzielnie myślących,
inaczej rozwój wymiany intersubiektywnej; (4) postrzeganie dzieci jako wiedzących, zarządzających wiedzą „obiektywną”. Aby zbadać te modele, przeprowadzono wśród studentów anglistyki z językiem niemieckim test zdań
niedokończonych za pomocą sformułowań, z których wyłaniają się metafory:
nauczanie to…, uczenie to…, nauczyciel to…, uczeń to…, wiedza to… Metafory te z kolei pozwalają na wyodrębnienie modeli złożonych dla każdego
z elementów (procesów i uczestników), tj. nauczyciela, nauczania, ucznia,
uczenia się. Dla każdego z nich wyodrębniono szereg metafor, które ujmują
dany aspekt w obrębie kategorii. W podsumowaniu Autorka zwraca uwagę
na nieuchronnie dynamiczny aspekt konceptualizacji, a co za tym idzie na
niekompletność powstających w tym procesie modeli kognitywnych. Owa
niekompletność jest zjawiskiem naturalnym i nie można jej wartościować
uznając za efekt niepożądany.
Rozdział Marty Chojnackiej-Kuraś, „Obrazowanie małżeństwa we
współczesnym katolickim dyskursie religijnym (na wybranych przykładach)”,
prezentuje wyniki badań nad wspomnianą kategorią w kontekście trzech
podmiotów wielowymiarowej wspólnoty małżeńskiej: męża, żony i Boga.
Autorka stawia sobie za zadanie dokonanie przeglądu wybranych tekstów
dyskursu katolickiego ze wskazaniem na procesy konceptualizacji, których
efektem jest wyłonienie owego modelu. Wymienia trzy dopełniające się po-
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dejścia do formowania się struktury pojęciowej: koncepcję ramy interpretacyjnej (Fillmore 1985), wyidealizowanego modelu kognitywnego (ICM)
(Lakoff 1987; w języku polskim Lakoff 2011) oraz obrazowania (Langacker
2009). Konceptualizację zapośredniczoną przez mechanizm metafory pojęciowej Autorka traktuje jako nadrzędzie podstawowe, za pomocą którego
przygląda się wybranym fragmentom dyskursu. Dyskurs traktuje jako proces umocowany kulturowo i kontekstowo, a dyskurs religijny jako szczególny
przypadek nacechowany ideologicznie, w którym pierwszorzędną rolę odgrywają kwestie doktrynalne. Autorka wyodrębnia związki wyrazowe, które
tworzą konceptualizacje metaforyczne, często bezpośrednio zasadzające się
na schematach wyobrażeniowych (takich jak więź, jedność, wspólnota, droga,
budowanie itp.). Dzięki dalszemu przywołaniu szeregu związków wyrazowych (np. wspólna pielgrzymka, obecność Boga, przytulenie przez Boga, wzajemny
dar ciała, zjednoczenie itp.) religijny model małżeństwa znajduje dopełnienie
w postaci ICM, co Autorka podsumowuje jako obecność trzech podmiotów,
kognitywną ramę miłości, wspólnotowość „MY” i uświęconą codzienność.
Hanna Kaczmarek i Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, w rozdziale
„Struktura semantyczna pojęcia haus. Analiza w ujęciu kognitywnym”, proponują analizę tego pojęcia w języku niemieckim, wskazując (za Maslową
2004: 70, strona 156 tomu), iż pojęcie dom – w sensie uniwersalnym – należy
do podstawowych elementów organizujących świat, jako miejsce zapewniające bezpieczeństwo, intymność itp. Autorki powołują się na szerokie
i dogłębne opisy słownikowe (DDU, DWDS), wyszczególniające sensy leksemu w wymiarze polisemicznym, a także homonimicznym. Słownik języka niemieckiego (PONS) pozwala na wyłonienie czterech stałych wariantów znaczeniowych, takich jak ‘budynek’, ‘mieszkańcy’, ‘instytucja’, oraz
w potocznym odniesieniu – dom jako ‘osoba’. Autorki wyodrębniają domeny centralne i peryferyjne, co pozwala na dokonanie analizy obrazowania
w kategoriach schematyzacji, perspektywy i wyróżnienia. Następnie na
podstawie odpowiednio skonstruowanego kwestionariusza, który wypełniło pięćdziesięcioro rodzimych użytkowników języka niemieckiego, dokonano dookreśleń tych schematycznych konstruktów. W badaniach wzięto
pod uwagę wiek, płeć i region, z którego pochodzili respondenci. Wyniki
pozwoliły określić domeny, ich profile oraz wartości istotne dla leksemu
Haus. Analizy zostały wykonane z perspektywy onomazjologicznej, z dodatkowym uwzględnieniem leksemów, takich jak Bau, Wohnung, Gebäude,
Heim, Villa itp., oraz z perspektywy semazjologicznej, z uwzględnieniem
takich aspektów, jak przestrzeń, lokalizacja, relacja część/całość, materiał,
zawartość, czynność, wartość. Autorki posiłkują się modelem sieciowym,
który pozwala także uwzględnić procesy kategoryzowania poprzez schemat. Analizy pozwoliły na wyodrębnienie dziewięciu cech występujących
w prototypowych użyciach badanego leksemu. Dopełnieniem analizy jest
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interpretacja jednostki leksykalnej w kategoriach rozszerzeń metonimicznych, czyli polegających na przesunięciu profilu w ramach danej domeny.
Końcowe akapity rozdziału, prócz podsumowania, zawierają zapowiedź
dalszych badań nad ustaleniem relacji między słowem Haus, jako członem
głównym, a występującymi z nim członami określającymi.
Józef Marcinkiewicz, w rozdziale zatytułowanym „Transfer kategorii
liczby w akwizycji języka litewskiego – studium konkretnych użyć”, przedstawia zjawisko interferencji za pomocą konturowania (langackerowskiego
profilowania) elementów. Analiza dotyczy leksemów, które posiadają odmienne paradygmaty f leksyjne w językach polskim i litewskim. Badania
zostały oparte na materiałach glottodydaktycznych zebranych w ciągu wielu
lat w trakcie nauczania języka litewskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w ich centrum znajduje się interferencja jako transfer
negatywny z języka polskiego na język litewski. Autor rozpatruje kategorie
plurale tantum i singulare tantum w kontekście przeniesień defektywnych paradygmatów oraz kalkowania polskich konstrukcji gramatycznych i całych
ciągów grup syntaktycznych. Część interpretacyjna i wyjaśniająca analizy
posiłkuje się narzędziami wypracowanymi na gruncie gramatyki kognitywnej. Autor przywołuje m.in. pojęcie ścieżki mentalnego dostępu (path
of mental access) biorącej udział w aktywizacji elementów zakotwiczonych
w języku ojczystym uczącego się, co często skutkuje transferem. Badacz
wskazuje również na rolę kontekstu użycia oraz rozszerza dyskusję w kierunku szczegółowych wyliczeń przykładów z języka litewskiego, posiłkując
się także przykładami z języka angielskiego (typu chives, oats, czy scales). Zauważa, że przyczyn zjawiska transferu należy upatrywać w procesie obrazowania, w którym podłoże konceptualne zastygłe w wyrażeniach danego
języka odzwierciedla sposób postrzegania rzeczywistości. W dalszej kolejności następuje drobiazgowa analiza transferu liczby pojedynczej poparta
przykładami leksemów, w których mamy przeciwstawienie policzalnych
i singularnych form w języku polskim występującej w języku litewskim konceptualizacji pluralnej (np. dom, sufit, podłoga, jęczmień). Na przykład badacz
omawia znaczenia ‘dom jako budynek’ i ‘dom rodzinny’, przywołując rozszerzenie metaforyczne (i/lub metonimiczne) w obrębie kategorii radialnej
(w modelu ICM Lakoffa), a także relacje typu profil-baza, co ilustruje precyzyjnie opracowanymi diagramami w konwencji gramatyki kognitywnej.
Za pośrednictwem tej heurystyki uzupełnia dyskusję szeregiem dodatkowych przykładów (dla jednostek nasiono, chmiel, kukurydza, trzcina cukrowa,
informacja). Autor podkreśla, iż transfer „nietrafionej” formy kategorii liczby
pociąga za sobą szereg dalszych błędów składniowych odnoszących się do
związku zgody. Wnioski tego niezwykle rzetelnego studium kontrastywnego zawierają wiele cennych uwag dotyczących nierozdzielności poziomów
składniowego i semantycznego. Analiza wskazuje także na kluczową rolę
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składnika semantycznego, co jest zgodne z kognitywnym założeniem, że
składnik gramatyczny jest motywowany semantyką.
Paulina Nalewajko jest autorką rozdziału „O dynamiczności struktur pojęciowych. Sceny walki w opowiadaniu Wiedźmin A. Sapkowskiego
w oryginale i przekładzie na język angielski w ujęciu gramatyki kognitywnej”.
Analizę właściwą poprzedzają streszczenie opowiadania i opis formalny,
z uwypukleniem elementów poddanych analizie, czyli czterech zróżnicowanych scen walki z udziałem Wiedźmina. Autorka przedstawia główne
elementy teorii Langackera, które wskazują na dynamikę i ikoniczny aspekt
konceptualizacji: „konceptualizacja wyłania się i rozwija w czasie procesualnym w trakcie jej używania, a ów temporalny wymiar jest niezbędny dla jej
charakterystyki” (Langacker 2005: 83). Dynamiczność jest inherentną cechą
ciągu mowy, co z racji jej linearnego charakteru wymaga aktywizowania
poszczególnych elementów w wybranej przez nadawcę kolejności, częściowo
narzuconej przez strukturę danego języka. Owe elementy są źródłem osobliwych efektów stylistycznych. Tu przywołany został znany przykład ruchu
wirtualnego wywołanego poprzez zooming (w tzw. lokatywie zagnieżdżonym,
nested locative) oraz ikoniczności opartej na dynamice informacyjnej wybranej
sekwencji zdarzeń. Zwrócono uwagę na trzy elementy: kolejność zdarzeń
w świecie rzeczywistym, następstwo konceptualizacji oraz szyk elementów na planie wyrażania. Jako przykład ikonicznej reprezentacji Autorka
przywołuje tzw. ordo naturalis – to linearny porządek struktury językowej
izomorficzny względem chronologii zdarzeń, porównywalny z langackerowską koncepcją ścieżki naturalnej (natural path). Elementy uporządkowane
w układzie odwrotnym względem rzeczywistej chronologii zdarzeń lub podane w odwróconej kolejności skanowania statycznej sceny wymagają od
odbiorcy większej uwagi, gdyż wiążą się z koniecznością rekonceptualizacji.
Autorka podaje przykład lewokierunkowego przeniesienia lokatywu (np. in
the middle of the kitchen lay a dead rat, przykład z Langackera 2005) i wskazuje,
że wybór pierwszego elementu jest niezwykle ważny w opisie scen walki
w analizowanym opowiadaniu Sapkowskiego. Warto byłoby tu wspomnieć
takie pojęcie, jak struktura tematyczno-rematyczna jako wyznacznik dynamiki informacyjnej, znane od dawna w ujęciach funkcjonalnych.
Dalsza część rozdziału poświęcona jest analizie materiału. Badaczka
podkreśla, że krótszy, ikoniczny i bardziej zwarty tekst stanowi najbardziej
ekonomiczny modus wyrażania i odbioru treści, natomiast dodatkowe wskazówki językowe, takie jak okoliczniki segmentujące domenę czasu (nagle,
momentalnie, dopiero teraz…) zwiększają bogactwo obrazowania, a jednocześnie wymagają większego wysiłku w przetwarzaniu treści. Wskazuje także
tłumaczenia na język angielski, w których szyk elementów może ulec zmianie, co pociąga za sobą zmianę dynamiki informacyjnej. Następnie omawia
zjawisko sekwencjonowania szyku w dialogu w języku polskim, w którym
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wypowiedzi uczestników w mowie niezależnej są uzupełniane komentarzem
autora. Zaprezentowane dalej analizy porównawcze bodźca zmysłowego
jako początku ścieżki (tj. lewokierunkowego przeniesienia lokatywu) wskazują na dość duże rozbieżności między polskim oryginałem a tłumaczeniem
angielskim, wynikające ze strategii przekładu, a także z osobliwości składniowych języka angielskiego. Autorka omawia następnie wrażenia zmysłowe jako początek ścieżki, a w dalszej kolejności odniesienia do broni, która
stanowi ważny element sekwencjonowania obrazu w narracji. W konkluzji
zwraca uwagę na wyjątkową „choreografię językową” Sapkowskiego, dzięki
której opisy scen, będące wynikiem „metodycznie zaplanowanego szyku
i eksponowania pierwszego elementu ścieżki mentalnej” (strona 220 tomu)
w akompaniamencie narracyjnym dialogu, lokatywu, wyrażenia zmysłowego oraz odniesienia do broni, pozwalają na wyłonienie jeszcze jednego
aspektu stylistycznego, mianowicie wywołania wrażenia chaosu, który jest
tu nieodzownym atrybutem wkomponowanym w charakterystykę scen
walki.
Krystyna Waszakowa, w rozdziale „Reinterpretacja procesów przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie
compositum biopenetracja)”, wykazuje potencjał teorii integracji pojęciowej
(Conceptual Blending Theory), także w wymiarze pragmatycznym (a ściślej
rzecz ujmując w aspekcie relewancji). Omawiając jednostkę leksykalną biopenetracja, Autorka używa narzędzi modelu Gillesa Fauconniera i Marka
Turnera. Przegląd założeń teorii, wraz z definicjami najważniejszych jej
pojęć, a także nakreślenie szerokiego zastosowania teorii amalgamatów,
poprzedza właściwą analizę wyrażenia gazetowa biopenetracja, kontekstowo
osadzonego w dyskursie. Autorka zwięźle i precyzyjnie opisuje mechanizm
powstawania amalgamatu, odwołując się do Wittgensteina oraz do pojęcia
imagery, zaproponowanego przez Langackera, które pozwala na wielorakie
konstruowanie tej samej sceny za pomocą różnych obrazów. Koncentruje się
na słowotwórczym potencjale języka, w sensie stylistycznym i perswazyjnym,
który to potencjał zgrabnie da się badać w ramach modeli kognitywnych.
W studium właściwym znajdujemy opis znaczenia compositum biopenetracja
wraz z wyszczególnieniem jego elementów, atrybutów i procesów opartych
na związkach przyczynowo-skutkowych oraz na strukturze celowościowej,
a w dalszej części wywodu ref leksję na temat użycia związku wyrazowego
gazetowa biopenetracja w konkretnym kontekście (czyli, powiedzielibyśmy,
przetwarzanego w trybie „on-line”). Analizy są opatrzone szczegółowymi
i czytelnymi rycinami w kolorze. Wprowadzając kolejno struktury wyjściowe,
przeciwstawiając je sobie w układzie poziomym łączącym analogiczne role
i relacje, dołączając przestrzeń generyczną projektującą elementy na najwyższym poziomie abstrakcji i – w rezultacie – budując przestrzeń amalgamatu
związanego z metaforycznym określeniem gazetowa biopenetracja, Autorka
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ostatecznie pokazuje ironiczne znaczenie tego wyrażenia w konkretnym
użyciu i w kontraście do interpretacji standardowej. Jak dowodzi, „następujący po tytule kontekst wprowadza treści sprzeczne względem tych, jakie
niesie segment bio- w użytej w nagłówku strukturze biopenetracja, co zyskuje
status synonimiczny względem pojęcia nagonki” (strona 233 tomu). Dobrze
ilustruje to tezę, że złożona relacja „między słowami i światem” jest dynamiczna i umocowana kontekstowo.

4. Podsumowanie
Przegląd rozdziałów książki odsłania wspólny mianownik całego tomu. Znaczenie zostało ukazane jako byt wyłaniający się „unikatowo” dla danego
uzusu w dynamicznym układzie intersubiektywnych treści, umiejscowionym pragmatycznie (w sensie miejsca, czasu oraz wymiarów psychologicznych i społeczno-kulturowych). Natomiast studia szczegółowe z zakresu
semantyki leksykalnej dowodzą, że aktywizacja danej jednostki (i sprzężona
z nią konceptualizacja) ma charakter topologiczny i organiczny, w sensie
osadzenia w sąsiedztwie kolokacyjnym, konstrukcyjnym (morfologicznym
i składniowym), a dalej w kontekście użycia.
Nasuwa się tu ref leksja na temat podobieństwa kognitywnej koncepcji
języka do teorii systemowej (Systemic Theory) M.A.K. Hallidaya. Wyrażone
przez tego badacza przekonanie o bliskości jego ujęcia i podejścia reprezentowanego przez teorię sieci relacyjnych (Relational Network Theory) Sydneya D.
Lamba (znaną też jako gramatyka stratyfikacyjna, Stratificational Grammar,
Lamb 1966)1 zdaje się tę intuicję potwierdzać. Według Hallidaya szansę powodzenia ma jedynie program badawczy, który traktuje „język jako całość”
(language in its entirety), co świetnie ilustruje następujący cytat:
Cechą podstawową podejścia, które reprezentujemy, to jest podejścia w
ramach teorii systemowej, jest to, że jest ono całościowe: traktuje język jako
całość – a zatem cokolwiek jest powiedziane o jakimś jego aspekcie, należy
rozumieć w odniesieniu do całego obrazu. (Halliday 2004: 19, tłum. WS)2

W podobny sposób można również jakościowo scharakteryzować treść
tomu Dociekania kognitywne – jako zbiór dojrzałych tekstów, traktujących
język wielowymiarowo. Znajdujemy w nim pogłębioną ref leksję opartą na
rzetelności badawczej Autorów dążących do traktowania języka jako artefaktu wymagającego systemowego oglądu.

1 Halliday wspomniał o tym w rozmowie, którą odbyłem z nim w roku 1993 w Sydney.
2 „A characteristic of the approach we are adopting, that of systemic theory, is that it is comprehensive: it is concerned with language in its entirety, so that whatever is said about one aspect is to be
understood always with reference to total picture.”
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As evidenced by the plethora of publications, the cognitive turn has gained
ground in contemporary academic discourse within the humanities. However, this is not necessarily the case with materials for undergraduate students and beginners in the field; although several cognitive linguistics and
Cognitive Grammar introductions have been on the market for some time
(e.g. Taylor 2002; Evans and Green 2006; Ungerer and Schmid 2006; Radden
and Dirven 2007; Langacker 2013), there is still a need for cognitive-stylistic
and cognitive-poetic textbooks which would not scare off the novice reader
with technical vocabulary and high expectations of linguistic and literary
erudition.1 Particularly expected is a course book introducing cognitive
methods/analytical tools to the interested practitioners of literary studies,
who usually lack the necessary linguistic background; the absence of such a
book is, arguably, one of the major factors preventing literary cognitivism
from becoming truly an applied methodology.
1 See Danaher’s (2007) and Tsur’s (2008) criticism of Peter Stockwell’s Cognitive Poetics: An Introduction (2002), a ground-breaking textbook on cognitive poetics in the stylistic tradition. Also
see Marecki’s (2013) discussion of Joanna Gavins and Gerard Steen’s Cognitive Poetics in Practice
(2003), the book intended as a practical supplement to Stockwell’s more theoretical introduction.
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In this light, Marcello Giovanelli and Chloe Harrison’s Cognitive Grammar
in Stylistics: A Practical Guide, addressed “mainly [to] undergraduates taking
courses in English language, linguistics, stylistics or literary studies”2 (p. 1,
emphasis added), raises hopes for a practicable, student-friendly resource
to be used by teachers of literature in the university classroom.3 An enthusiastic passage from Alison Gibbons’s review included in the blurb could
make a cognitively-inspired literary scholar choose the book for the sake
of her/his academic courses: “the first choice for all students, teachers and
scholars wanting to explore the various construals and force dynamics of
poetry, drama and fiction.” Accordingly, the subsequent considerations will
be conducted from the perspective of a practicing literary cognitivist, with
a view to the textbook’s usefulness to teachers and students of literature
departments. Since these readers do not constitute the primary target of
Giovanelli and Harrison’s book,4 my remarks could be regarded as a version
of “minority report,” to evoke the title of the Hollywood blockbuster.
To begin with, Cognitive Grammar in Stylistics is characterized by lucid
structure, approachable language, and accurate focus on exemplification,
which must appeal to any university teacher. In each chapter there are
well-distinguished subsections which offer concise descriptions of particular issues, accompanied by non-textual material in the form of visuals (figures, tables, drawings, photographs, etc.), thereby making the intricacies of
Cognitive Grammar (CG) easier to understand. Conveniently, each chapter
begins with Key Objectives, or bullet points indicating the major issues to be
explored. Furthermore, the key terms/phrases discussed in each chapter are
marked with a bold font and listed – together with brief explanations – in the
Glossary section at the end of the book. This can be useful for the sake of quick
reference and/or revision, just as References and Index of Crucial Terms.
Giovanelli and Harrison’s introductory considerations are rightly placed
in Chapter 1 (rather than in a stand-alone introduction), which underlines
their significance. The authors clearly state their general assumption that
CG is “a powerful alternative to more traditional grammatical models”
(p. 1). They also promise that in the course of their book, the reader, familiarly
addressed as “you,” will be prepared to utilize the tools offered by CG to be
able to encounter various text types critically.
In the section devoted to stylistics, Giovanelli and Harrison begin with
the discipline’s focus on texts, simultaneously emphasizing the role of individual and social contexts of reading, as well as the role of particular in2 As the umbrella term “literary studies” applies to subjects deriving from different methodological traditions in different (European) countries, my remarks concern literary studies in Poland.
3 On the other hand, the book’s blurb mentions only “students […] taking modules in stylistics,
English language and cognitive linguistics.”
4 See e.g. Xiaoqing 2019 for a review of the book from a linguist’s perspective.
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terpretation. Perhaps, for the sake of a student of literature, the cognitive
character of such an understanding of stylistics could have been stressed
more explicitly, as it is done, for instance, in Christiana Gregoriou’s English
Literary Stylistics (2008). In the subsection “Avoiding impressionism,” Giovanelli and Harrison refer to a passage from popular media criticism and
persuasively juxtapose it with Paul Simpson’s requirements (“the three R’s”)
concerning the practice of a stylistic analysis of a text. Such an analysis is
to be “rigorous,” “retrievable,” and “replicable” (p. 2). The authors – much to
a literary scholar’s satisfaction – also invoke two sentences from the classic
work of Stanley Fish (1980), where he proposes to “slow down the reading
process so that events one does not notice in normal time but which do occur, are brought before our analytical attention” (p. 4). However, Giovanelli
and Harrison’s commentary that “[i]n this way stylistics can be fully considered a discipline that integrates linguistic and literary study” (p. 4) seems
ungrounded. Neither do they explain Fish’s significance for literary theory.
Likewise, Giovanelli and Harrison do not comment on cognitive poetics,
proposed and developed by Peter Stockwell (2002, 2020), only mentioning
the term as alternative or subsidiary to cognitive stylistics.5 This is even more
surprising in light of the fact that the most recent, revised second edition of
Stockwell’s Cognitive Poetics: An Introduction (2019)6 is included in the References. In the section “Key sources and further reading,” the authors may admit that Gavins and Steen’s (2003) and Stockwell’s (2020) books “are essential
reading for […] an introduction to and wide-ranging coverage of cognitive
poetics” (p. 9), but the reader would expect them to remark on the difference
between it and their understanding of cognitive stylistics.
In turn, the subsections of Chapter 1 devoted to grammars in general
and CG in particular are comprehensible and exhaustive; of particular value
are examples, owing to which the reader can easily be familiarized with such
notions as the linguistic rank scale, construction, the principle of iconicity
in language, etc.
Chapter 1 also contains information about the textbook’s structure and
the authors’ choice of examples. Significantly, apart from using a variety of
texts, ranging from “nineteenth-century poetry […] [to] television scripts
and experimental contemporary literature” (p. 8), Giovanelli and Harrison
have decided to provide a sample analysis at the end of each chapter. These
analyses are to serve “as a springboard […] to develop [the reader’s] expertise
in working with cognitive grammar” (p. 8) in her/his own analyses. Indeed,
5 I am fully aware of the fact that terminological debates associated with different treatment
of cognitive poetics/ stylistics/ rhetoric are academic and as such may be of little interest to the
course book’s target reader. However, the question concerning the domains of cognitive poetics
vs. cognitive stylistics is too important, I believe, to be put aside.
6 In fact, the second edition of Stockwell’s course book was published in 2020.
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to a literary scholar interested in cognitive readings of literary texts this
sounds promising.
Another essential subsection underscores the importance of diagrams
in Cognitive Grammar. Here, following Ronald R. Langacker, the authors
not only explain but also show how diagrams represent linguistic conceptualizations, thus introducing the reader to the CG metalanguage.
Chapter 2 deals with conceptual semantics and conveniently begins with
a revision of what has been delineated in the previous chapter, which is a
general and useful feature of the book. In Chapter 2, the authors introduce
such concepts as image schemas, exemplified with the containment and
source-path-goal schemas, categories and prototypes (“sports”), frames
(“the Frankenstein frame”) and domains (“body”), to move on to metaphor
(life is a journey) and metonymy. While the explanations are generally
lucid, the sample responses thematically connected with this chapter may
disappoint a literary scholar’s (and student’s) expectations.
Thus, after offering a relatively detailed analysis of an excerpt from
Ian McEwan’s Nutshell in terms of containment and source-path-goal
schemas (Text 2B), in the key (Chapter 8) Giovanelli and Harrison jump to
conclusions, based on the novel’s intertextual bonds with William Shakespeare’s Hamlet. The authors also explain the irony underlying the novel by
the fact that “all of the narration is taking place in the womb, thus presenting a literary representation of how image schemas emerge from (pre)birth”
(p. 150). The statement, though remarkable on a meta-level, does not relate
to the novel’s “traditional,” or, in cognitive terms, more prototypical reading.7 Nor is such a statement a convincing answer to the question “What do
you think is the effect of such image schemas?” (p. 16, emphasis added). This
sample reading might be fine as an illustration of Giovanelli and Harrison’s
stylistic methodology, but it cannot satisfy a scholar/student focused on
interpretation of a literary text.8
The violation of the basic prerequisite of literary studies, namely that a
literary text constitutes a meaningful whole, is striking also in other sample
responses offered in Cognitive Grammar in Stylistics. True, it is impossible to
thoroughly analyse a novel in a textbook like this one, but it is really hard
to understand why even such short forms as (modern) poems have been cut
out. In Activity 2.2., there are only two initial lines from the poem “Valentine”
by Carol Ann Duffy: “Not a red rose or a satin heart / I give you an onion”
(p. 20). Here, on stating that “an ‘onion’ would typically be a very bad example
7 Needless to say, an undergraduate student should first be provided with a generally accepted
“message” of a literary work, i.e. with the most prototypical reading(s).
8 As I argue elsewhere (Kowalczyk 2017: 16-17), a literary cognitivist could aim at integrating
what Culler (2009) understands as poetics with hermeneutics. While the former concept “asks how
attested meanings and effects [in literary texts] are achieved,” the latter “starts with texts and
asks what they mean” (Culler qtd. in Kowalczyk 2017: 16-17, emphasis added).
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of a Valentine’s gift” (p. 20), the authors leave the reader with the question
of “how this initial deviation works to set up the remainder of the poem” unanswered (p. 20, emphasis added). Unfortunately, Giovanelli and Harrison
seem to ignore the significance of the poem’s last line: “Its scent will cling
to your fingers, / cling to your knife” in their super-brief introduction. For a
student interested in literature, this may be counter-productive.
Chapter 3 of the textbook is devoted to construal – arguably one of the
most complex aspects of CG. The theory in this chapter is generally well elucidated (specificity, scope, profiling, windowing and figure-ground), perhaps
with the exception of Figure 3.1 (p. 34), where the meaning of the construal
relationship is taken for granted. A uninitiated student may wonder why
the two conceptualizers shown are “speaker/writer and hearer/reader”; the
relationship between them is not commented on, either. Also, the “literary”
part of the chapter raises concerns. In Text 3B, for instance, the authors do
not use the term “defamiliarization,” which suggests itself in their discussion
of a passage from Joseph Conrad’s The Secret Agent (p. 39). In turn, specificity
in construal is exemplified with a passage from a ghost story by John Connolly (pp. 36-37). While the excerpt is useful for observing how construal may
work, the second study question (“how might you relate this to the genre of
this short story”) does require prior literary knowledge. The corresponding
commentary in Chapter 8 is fine within the limits of the passage, but it fails
to grasp the effect(s) produced by the story in question, let alone the impact
of “the genre,” that is the ghost story.
The chapter also contains Giovanelli and Harrison’s remarks on the visuals (a Christmas card, a political poster), illustrating such notions as figure/
ground and perspective. In the case of the latter, though, the authors merely
mention “a number of parody posters” (p. 50) which question the political
message intended by their sample image. The extended example analysis
in this chapter, an excerpt from Emma Donoghue’s Room, provides ample
food for thought in terms of subjective/objective construal and can serve as
a good starting point for the novel’s cognitive-literary analysis – a teacher/
student of literature could only wish other literary passages in the textbook
were treated in such a manner.
In Chapter 4, Giovanelli and Harrison discuss nouns and verbs, as well
as relationships between them. The authors aptly underscore the fact that
in CG grammatical class is also a part of the speaker’s construal (p. 62). Unfortunately, soon after the introductory section, they again fall into the trap
of overgeneralizing. In Text 4B, for instance, intended as an illustration of
“profiling in poetry” (p. 63), the reader is familiarized with four lines from
Shakespeare’s “famous Sonnet 116” and asked to “[c]omment on the stylistic
effects of [the] profiles in context” (p. 63). How can this be done with regard
to (roughly) one third of the poem? And what about Shakespeare’s “punch-
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line” in the final couplet? For linguistic/stylistic reasons, what Giovanelli and
Harrison offer here might be sufficient – though I doubt it, given that the
context far exceeds the four lines cited.
In contrast, the discussion of an excerpt from James Dashner’s The Maze
Runner, focused on explaining the role(s) of definite and indefinite determiners (pp. 64-65), is more convincing. Whether this is owing to its familiar
dystopian scheme or to the popularity of the novel’s film adaptation (2014, dir.
Wes Ball) is less important; it does its job as a self-contained scene. It could
serve as a springboard for a class discussion, to be enhanced with an analysis
of the corresponding section of the film. Another well thought-out part of
Chapter 4 is devoted to scanning; here, both the theoretical and practical part
help the reader to grasp this aspect of CG. Similarly, the subsection devoted
to reference points not only conveys the knowledge in a student-friendly
manner but also refers to pages from the children’s book Funnybones: The Pet
Shop to make the reader ponder on the text-image relationship (p. 71).
Chapter 4 closes with an extended sample analysis of Sylvia Plath’s poem
“Words.” The poem is listed in full and treated as an organic whole, which
makes Giovanelli and Harrison’s discussion stimulating for both linguistics
and literature students.
In the next chapter (Chapter 5), the authors deal with clauses, bringing
the discussion of meaning construction on another level. Of particular interest here is the subsection devoted to fictive simulation (pp. 81-82); other
aspects include prototypicality, intransitive vs. transitive clauses, voice, as
well as action chains and archetypal roles. Significantly, Giovanelli and Harrison draw attention to the fact that in CG “the relationship between verbs
and nouns in clauses is premised on the idea of motion and energy” (p. 88).
One would wish these notions had been treated in greater detail, as they look
promising for cognitive-oriented text analysis. As far as examples discussed
in Chapter 5 are concerned, again, it can be generalized that Giovanelli and
Harrison’s treatment of non-literary texts is more cogent than that of excerpts from novels, for the reasons mentioned above. And although the choice
of novels must be appreciated (e.g. such bestsellers as Suzanne Collins’s The
Hunger Games), the headlines of subsections tend to be too broad with reference to their content (e.g. “Action in dystopian fiction” for a three-paragraph
excerpt from one novel). It is also difficult to understand why certain key
literary concepts, for instance focalizer (p. 84), have been taken for granted
and left with no explanation.
On a positive note, the activities associated with textual cohesion (Text
5H; pp. 97-98) and the extended example in this chapter (Text 5G; pp. 99-103)
offer an inspiring perspective for analysis of a literary narrative text. Also,
the exercise in the Further Activities section can be useful for students of
literature and/or creative writing, since it proposes rewriting a passage from
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Daphne Du Maurier’s Rebecca to indicate how meaning creation depends
on the discussed features of clauses, such as modality, voice, profiling, etc.
The concept of grounding in CG constitutes the theoretical base of Chapter 6 and is discussed in greater detail with reference to nominal (pp. 112118) and clausal grounding (pp. 118-127). The former encompasses definite
and indefinite reference, fittingly exemplified with a passage from Shakespeare’s Richard II (Text 6D) and a poem by Browning (Text 6E). In this case,
the proposed analyses are self-contained to the degree of being acceptable
without the necessity of knowing the entire texts. Clausal grounding, in turn,
includes sections devoted to the concepts of reality, tense, modality, and
gradience, all elucidated in a student-friendly manner, accompanied with
figures, and appropriately illustrated with diverse texts (a passage from a
novel, an Internet text on tax and insurance rules).
The extended analysis in Chapter 6 “draws together all the ideas and
concepts covered in this chapter” (p. 127). It is based on an excerpt from Paula
Hawkins’s chart-topping novel The Girl on the Train. In their discussion of the
passage, Giovanelli and Harrison sketch the novel’s general context, which
grounds their detailed remarks in the overall situation of the characters.
Equally welcomed is the allusion to “potentially significant plot and thematic
concerns of the novel” (p. 130), which at least suggests a literary-oriented
perspective.
Nevertheless, in the Further Activities section of Chapter 6 the problem
I have been complaining about is reiterated: not only is the passage (the first
stanza) from the poem “Canonization” by John Donne introduced with no
context, but also the suggested question is too general to make sense to a
student of literature (“What do you notice about the types of nominal and
clausal grounding in this extract?”, p. 130). What should I notice, one may ask.
On the other hand, the fundamental issue concerning the role that nominal
and clausal grounding can play in constructing the poem’s general meaning is
not addressed. Because of its specific historical-literary context (seventeenthcentury metaphysical poetry), let alone its challenging language, Donne’s
“Canonization” – especially in such a “truncated” form – is hardly a text to
be dealt with by an unprofessional reader on her/his own.
The textbook’s concluding theoretical chapter, Chapter 7, is devoted to
discourse. In this manner, the careful design of Cognitive Grammar in Stylistics
manifests itself, again: from the level of individual words, to what Giovanelli and Harrison accurately call “macro-levels […] of language” (p. 134). In
the chapter, the authors encourage the reader to “think critically about the
ideas presented here” (p. 134), rightly drawing attention to CG’s scalability,
which, in a sense, still constitutes a terra incognita. Apparently, this is an area
of major interest to students and scholars of literature.
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Giovanelli and Harrison’s discussion of the Current Discourse Space
(CDS), exemplified by a passage from Oscar Wilde’s The Importance of Being
Earnest, familiarizes the student with Langacker’s fundamental concept.
CDS-related questions are explored based on a passage from a sit-com script
(Activity 7.1). The authors rightly observe that “the CDS structure gets complicated […] when we try to apply these ideas to reading” (p. 137), and the
following subsection (“The Role of the Reader”) opens room for discussion.
It seems to me, though, that the treatment of this issue is too sketchy to provide the reader with enough knowledge for her/his own analyses. Likewise,
I find the subsequent activity, intended to put together the ideas explored
in the chapter, insufficient for the purposes of literary class discussions.
Rather than quoting at least a passage from Elisabeth is Missing by Emma
Healey, “a pseudo-detective story narrated by the protagonist Maud, who
has dementia” (p. 139), the authors propose to consider only three examples
of expressions (not even sentences) from the protagonist’s narration. In their
sample discussion of this “text” in Chapter 8, Giovanelli and Harrison jump
to conclusions, drawing on what is impossible to deduce without reading
Healey’s novel. For instance, they talk about “Maud’s unreliability throughout the novel,” “setting [Maud] as a very unlikely protagonist for a detective
quest,” etc. (p. 169).
The Further Activities subsection in this chapter seems equally problematic, though for yet another reason. In Activity 7E, the authors consider an
extract from Myla Goldberg’s experimental story “Comprehension Test” (pp.
143-145). But in the instructions Giovanelli and Harrison fail to explain that
the story involves a multiple-choice reading comprehension test intended to
“measure” the reader’s empathy. They may draw the student’s attention to
the story’s title as affecting “[its] content, structure or style” but then direct
her/him towards “condsider[ing] the further questions that follow” (pp. 143).
Nevertheless, in terms of layout, there is absolutely no difference between
Goldberg’s questions (a part of the text to be analysed) and the authors’ questions, which is confusing to anyone not familiar with the story’s peculiar
design. Also, in their post-reading suggestions, Giovanelli and Harrison
continually refer to “this story” and “this text,” asking the student to think
about such aspects of “Comprehension Test” as cohesion (p. 145). Is this really
possible, a literary scholar would ask, based on one-and-a-half-page excerpt
only? And what about the story’s interpretation? From the viewpoint of a literary cognitivist, the key issue is why all these stylistic intricacies may have
been introduced by Goldberg.
The second part of Activity 8A, devoted to a film narrative of the (student) reader’s choice, throws her/him in at the deep end. The authors’ questions are intended to underscore a logical link between the film’s introductory
scene and the entire narrative (pp. 145-146). On the one hand, this strategy is
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justified, for Giovanelli and Harrison have accompanied the reader “step by
step” (p. 1) to this final moment of producing her/his independent analysis.
On the other hand, however, the proposed tasks appear to be too abstract and
too general for an undergraduate non-specialist (Cf. “If you have identified
problems, how might these be overcome?” [p. 146]).
Finally, Chapter 8 not only elaborates on some of the exercises proposed
in Chapters 1-7 (“Sample responses”) but also offers extra activities with ideas
to be further explored in class. The chapter ends with far more demanding
“Further discussion questions” (pp. 182-183), clearly targeted at an advanced
reader. Significantly, the chapter includes a survey of most important books
on CG and cognitive linguistics in general, conveniently summarized by the
authors – another asset of Cognitive Grammar in Stylistics.
Summing up, it needs to be recalled that the present “minority report” is
offered from a perspective which implies the reader who does not constitute
the primary target of Giovanelli and Harrison’s Cognitive Grammar in Stylistics.
By all means, the textbook is a valuable source for any student of linguistics
who begins her/his journey into the domain of Cognitive Grammar as used
for the purposes of stylistic analysis. As such, it does fulfil its pedagogical
function well. In addition to reader-friendly, coherent presentation of the
theory, the book may provide the teacher with convenient, ready-made tasks,
based on popular texts which represent a selection of discourses, including
(contemporary) literature. In this manner, Langacker’s CG proves to be a
valuable tool for dealing with text at various levels of linguistic organization.
This said, Cognitive Grammar in Stylistics is less likely to be of interest
to a representative of the “literary minority,” for the authors’ treatment of
artistic texts is, with few exceptions, insufficient. As a matter of fact, one
frequently has the impression that the literary excerpts analysed may have
been replaced with any other type of discourse without much difference.
In Giovanelli and Harrison’s textbook, the fundamental category of literary
interpretation has practically been overlooked. As a literary scholar, I deem
to question the authors’ prerequisites: contrary to what Giovanelli and Harrison claim, stylistics cannot be “fully considered a discipline that integrates
linguistic and literary study” (p. 4). It could be argued that literary texts,
though made of grammar and based on grammar, are governed by different
laws and therefore require some “special” treatment, some different type of
“action” (cf. Danaher 2007). As Jonathan Culler observes, even though “literary and non-literary works can be studied together and in similar ways,”
it does not follow that “all texts are somehow equal: some texts are taken to
be richer, more powerful, more exemplary, more contestatory, more central, for one reason or another” (Culler 2009: 18). Nevertheless, regardless
of these problems, the inspirational role of Cognitive Grammar in Stylistics
must be appreciated.
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