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Etnolingwistyka rozwija się w Polsce dwoma nurtami: jeden tworzą badania o na
stawieniu socjologicznym i ekologicznym, drugi — antropologicznym i kognitywnym. 
Autor reprezentuje drugi z tych nurtów. W artykule zestawia i opatruje wskazówkami 
bibliograficznymi kluczowe pojęcia wypracowane w latach 1975-2005 w kręgu lu
belskich etnolingwistów w związku z przygotowywanym i częściowo już realizowa
nym słownikiem stereotypów i symboli ludowych. Są to pojęcia takie, jak konotacja 
i kulturowe rozumienie znaczenia słowa, definicja kognitywna, stereotyp jako potoczne 
wyobrażenie przedmiotu, językowy obraz świata, punkt widzenia i perspektywa, fa
seta, profilowanie i rama doświadczeniowa, podmiot, który doświadcza, konceptuali- 
zuje i werbalizuje. Podkreśla się związki lubelskiej etnolingwistyki zarówno z tradycją 
etnolingwistyki amerykańskiej, jak też z moskiewską szkołą etnolingwistyczną.

W Polsce funkcjonują, dwie koncepcje etnolingwistyki: socjologiczna i języko
znawcza, obie odwołujące się do prac amerykańskich klasyków, Sapira i Whorfa, 
także Wilhelma Humboldta oraz autorów rosyjskich z kręgu W. W. Toporowa 
i N. I. Tołstoja, różnie jednak ich dorobek wykorzystując. Etnolingwistyka rozu
miana socjologicznie bada miejsce języka w kulturze i społeczeństwie, jego status, 
prestiż, moc, kontakty z innymi językami, także multilingwalizm, język mniej
szości narodowych i grup (Crystal 1998, Ziółkowski 1987, Zieniukowa 1998); 
niekiedy traktuje się etnolingwistykę wręcz jako część socjolingwistyki lub zaini
cjowanej przez Haugena ekolingwistyki (por. Lubaś, Ohnesorg, Topolińska 2003, 
s. 11). Etnolingwistyka rozumiana jako lingwistyka antropologiczno-kulturowa 
skupia uwagę na wzajemnych relacjach języka i kultury, na pytaniu, jak przeja
wia się „kultura w języku”; podejmuje zadanie podmiotowej rekonstrukcji języ
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kowego obrazu świata — i pod tym względem zbliża się do moskiewskiej szkoły 
etnolingwistycznej i do współczesnego kognitywizmu amerykańskiego.1

1 Zob. w tym tomie „Etnolingwistyki” artykuły Haliny Pelcowej, Rocha Sulimy, Anny Tyrpy, 
Krzysztofa Wrocławskiego, Tadeusza Zgółki. Por. też prace w tomie: Adamowski, Niebrzegowska 
(red.) 1999.

Badania etnolingwistyczne prowadzone w Lublinie, o których będzie tu mowa, 
mieszczą się w ramach koncepcji językoznawczej. Mają rodowód dialektologiczny 
i folklorystyczny, od początku czerpały zarówno z inspiracji zachodnich, z an
tropologicznej lingwistyki amerykańskiej (prac Edwarda Sapira i Benjamina Lee 
Whorfa), jak wschodnich, z semiotyki i etnolingwistyki moskiewskiej (Jurij Apre- 
sjana, Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa, Nikity Tołstoja, Świetlany 
Tołstojowej), nawiązywały od początku także z dorobku autorów polskich, w tym 
zwłaszcza prac Kazimierza Moszyńskiego, Bronisława Malinowskiego i Anny 
Wierzbickiej. Badania te przechodziły kilka etapów, rozszerzały krąg tematyczny 
i problemowy. Początkowo obejmowały tylko polszczyznę ludową, język i po
etykę tekstów folkloru (Bartmiński 1973, 1990, Niebrzegowska 1996, Adamowski 
1999), w kolejności skupiły się wokół problemów Słownika stereotypów i sym
boli ludowych (SLSJ 1980, SSiSL 1996 i 1999) i powstałego w roku 1988 na 
jego potrzeby rocznika „Etnolingwistyka”. Potem objęły też polszczyznę ogólną, 
potoczną (mówioną i pisaną), jej wewnętrzne, stylowe i gatunkowe zróżnicowa
nie, słownictwo jako klasyfikator doświadczeń społecznych, narzędzie interpreta
cji i wartościowania, w kolejności wkroczyły na teren porównawczy, międzyjęzy- 
kowy i międzykulturowy. Ten rozwój szedł w parze z coraz wyraźniejszym sta
wianiem w centrum zainteresowań semantyki i aksjologii (Bartmiński (red.) 2003, 
2006). W miarę rozszerzania pola tematycznego rodziło się też wiele pytań natury 
ogólnej, teoretycznej i metodologicznej, których podejmowanie służyło rozwija
niu koncepcji słownika aksjologicznego, a pośrednio — co zauważyli komentato
rzy (Tolstaja 1993, Grzegorczykowa 1995, Tabakowska 2004, Zinken 2004, Duda 
2005) — rozwijaniu nurtu antropologicznego i kognitywnego w polskim języko
znawstwie.

Swego rodzaju „manifestem” lubelskich etnolingwistów stał się wydany w roku 
1980 zeszyt próbny „Słownika ludowych stereotypów językowych”, określony 
jako „słownik etnolingwistyczny” (SLSJ 1980), choć termin „etnolingwistyka” 
nie miał jeszcze w Polsce szerszego obiegu. Zasadnicze idee wówczas zgło
szone, które recenzent w „Poradniku Językowym”, Andrzej Lewicki (1984), uznał 
za „śmiały eksperyment leksykograficzny”, wytrzymały próbę czasu. Zarazem 
w miarę postępu prac nabierały coraz bardziej dojrzałych kształtów, co działo się 
między innymi dzięki szeroko zakrojonej dyskusji toczonej na konferencjach orga
nizowanych w ramach ogólnopolskiego konwersatorium , Język a kultura”. Wyniki 
tych dyskusji zostały udokumentowane na łamach wrocławskiej serii, Język a kul
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tura”, lubelskiej „czerwonej serii” oraz częściowo na łamach „Etnolingwistyki” 
(zob. Bartmiński, Dąbrowska 2004). Szczególnie inspirujący i płodny okazał się 
dialog z reprezentantami bliskiej i zarazem bardziej historycznie i dialektologicz- 
nie ukierunkowanej moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej (Tołstaja 1993, 1988, 
2005; Bartmiński 1988, 2005, 2006).

To stopniowe rozszerzanie pola badawczego etnolingwistyki lubelskiej przed
stawiłem w osobnym szkicu (Bartmiński 2002). Tu dokonam prezentacji głównych 
problemów i pojęć wypracowanych i stosowanych w środowisku lubelskim.

Przedmiotem rozważań w pierwszej kolejności stał się problem znaczę- 
n i a słowa. Przeciw ograniczaniu opisu semantycznego do cech koniecznych i wy
starczających (jak tego wymaga klasyczna definicja logiczna: per genus proximum 
et differentia specifica) wystąpił J. Bartmiński (1984), opierając się na doświad
czeniach rozpoczętego słownika stereotypów. Uznał, że definicje leksykograficzne 
powinny rejestrować wszystkie składniki semantyczne relewantne z punktu widze
nia językowego, więc np. przy świni to, że jest żarłoczna i brudna (bo te jej cechy 
zostały językowo utrwalone w sfrazeologizowanym porównaniu żreć jak Świnia 
oraz w derywatach słowotwórczym świnić ‘brudzić’, świntuch ‘brudas’, wtórnie 
‘ktoś skłonny do oscenicznych żartów’ i w metaforycznym użyciu wyrazu Świnia 
‘człowiek podły, nieetyczny’).

Definiowanie znaczeń stało się przedmiotem dyskusji na konferencji w Lu
blinie w roku 1985. Jej wyniki dokumentuje tom Konotacja (wydany w roku 
1988), w którym obok klasycznej rozprawy Lidii Jordańskiej i Igora Mielczuka 
uzasadniającej oddzielenie konotacji od komponentów definicyjnych2 — poja
wiły się propozycje ściślejszego wiązania znaczenia językowego z wiedzą o świę
cie, zachowaniami i praktyką językową (J. Bartmiński, Zbysław Muszyński), 
a przynajmniej uwzględniania cech konotacyjnych w opisie motywacji fraze- 
ologizmów (Anna Pajdzińska 1988), metafor (Ryszard Tokarski 1988), w inter
pretacji tekstów poetyckich (Jadwiga Puzynina 1988). Prace zawarte w tym to
mie — czytamy w nocie od redakcji — „z jednej strony zaświadczają żywot
ność we współczesnej semantyce językoznawczej nurtu strukturalnego, z dru
giej — sygnalizują pojawienie się nowego nurtu kognitywnego, silniej wiążą- 
cego znaczenie słowa z poznaniem, kulturą i wiedzą o świecie” (Konotacja 
1988, s. 7). Wyjście poza cechy konieczne i wystarczające i włączenie kono
tacji leksykalnych i kulturowych do znaczenia słowa wiązało się z propozycją 
stosowania nowego typu definicji, która została określona mianem definicji 
kognitywnej (Bartmiński 1988). Jej idea zawiera się w postulacie traktowania 
znaczenia jako bytu nie abstrakcyjnego, lecz subiektywnego, tego co ludzie rozu

2 W przypadku osła — cechy konotacyjne to ‘upór’ i ‘głupota’, zaś właściwa definicja osła 
brzmi: ‘zwierzę domowe, hodowane jako juczne lub zaprzęgowe, o wysokości równej połowie 
wzrostu człowieka, szare, z długimi uszami i cienkim ogonem’ (Jordanskaja, Mielczuk 1988, s. 13).
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mieją pod określonymi słowami. Praktycznie definicja taka została wprowadzona 
już w zeszycie próbnym słownika stereotypów (SLSJ 1980) przy opracowaniu 
haseł gwiazda, koń, kukułka, rozmaryn, słońce, talar, wół', potem w sposób sys
tematyczny zastosowana w pierwszych dwóch zeszytach słownika (SSiSL 1996, 
1999).

Przykładowo, w eksplikacji hasła koń w SLSJ (1980, s. 119-144) znalazł się 
zespół kilkudziesięciu zdań definicyjnych odpowiadających na pytania Jaki koń 
jest” (silny, gniady, siwy...), jak jest zbudowany (ma grzywę i ogon, kopyta, łeb, 
cztery nogi...; w tradycji ludowej wyprawiona czaszka końska ma właściwości 
apotropeiczne), ile bywa koni (para, stado koni...), co robi (żre siano, parska, ko
pie. ..), co z nim robią (kują, siodłają, zaprzęgają do pługa...; obraz dziewczyny, 
która poi konia chłopca — symbolizuje w folklorze akt płciowy), do czego jest uży
wany (dojazdy wierzchem, do zaprzęgu, do orki...), gdzie przebywa (w stajni...), 
do czego jest podobny (jest silny jak byk, dąb...), od czego jest różny (wół, osioł, 
żaba...). ltd., itp. Ten zespół sądów o przedmiocie poprzedzony ustaleniami ety
mologicznymi dotyczącymi samej nazwy i wyznaczeniem nazwie miejsca w syste
mie leksykalnym, w relacjach do hiperonimów (zwierzę), hiponimów (klacz, ogier, 
wałach) i synonimów (szkapa, rumak), daje rozbudowaną charakterystyką przed
miotu, wprowadza go w sieć rozległych relacji, odtwarza jego utrwalony społecz
nie obraz czyli stereotyp. Ten sposób postępowania — ujmowania hasła w całej 
rozbudowanej sieci powiązań semantycznych, przyjęty w zeszycie próbnym słow
nika w roku 1980 — znalazł w kolejności poparcie ze strony amerykańskiej se
mantyki kognitywnej, zwłaszcza w pracach Lakoffa.

Założono, że wszystkie hasła będą w słowniku opisywane wedle podobnego 
schematu, z wyróżnieniem pewnych tradycyjnych podkategorii semantycznych 
(które otrzymały w SSiSL też swoje symbole graficzne), takie jak kolekcja, części 
składowe, atrybuty, kwantyfikacje, czynności (koń jako agens, sensor, stator, pro
cesor), pochodzenie, źródło doznań człowieka ("stimulus”), obiekt, adresat, narzę
dzie, miejsce przebywania, relacje podobieństwa, ekwiwalencje. Podobną drogą 
poszli autorzy rosyjscy projektujący modele haseł do słowiańskiego słownika etno- 
lingwistycznego (Tolstye 1984). Dla tych podkategorii zaczęto po opublikowaniu 
książki Anny Wierzbickiej Lexicography and Conceptual Analysis (1985), zawie
rającej podobne idee, używać nazwy faseta.

Za jednostkę podstawową definicji kognitywnej (definiens) uznano nie abstrak
cyjną cechę z listy systemowych cech dystynktywnych, lecz minimalny kontekst 
czyli „takie zdanie, które komunikuje stereotypowy (stabilizowany) sąd o przed
miocie hasłowym zrozumiały bez znajomości innych sądów” (SLSJ 1980, s. 28). 
Teoretyczne uzasadnienie takiego postępowania znalazło się we wstępnym arty
kule Założenia teoretyczne słownika. Uzasadnienie to odwoływało się do znanej 
logikom koncepcji definicji uwikłanych, kontekstowych, definiowania „przez po
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stulaty” (Ajdukiewicz 1965).3 Praktyczne zastosowanie tej koncepcji doprowa
dziło do wypracowania teorii „motywów stereotypowych”, pozwalających ekspli- 
kować znaczenia i zarazem opisywać fabularne wzorce tekstów (Niebrzegowska- 
Bartmińska 2006).

3 Nb. podobny sposób definiowania przyjęto w wydanym w roku 2000 pod redakcją Mirosława 
Bańki Innym słowniku języka polskiego.

Przyjęcie założeń definicji kognitywnej jako narzędzia opisu stereotypów spra
wiło, że pojawiły się liczne kolejne pytania i otwarte zostało pole dla wielu szcze
gółowych rozwiązań. Szczególnej ostrości nabrały cztery kwestie:

(1) Na jakich danych mają opierać się definicje: Czy tylko na danych utrwalo
nych systemowo, podawane jako definicje słownikowe, jako stałe kolokacje typu 
końska dawka ‘duża’; jako metaforyczne nominacje typu koński ząb ‘odmiana ku
kurydzy o ziarnach wydłużonych z wgłębieniem na wierzchołku’, uczesać włosy 
w koński ogon itp.), czy też iść dalej i sięgać do tekstów, gdzie obok cech sys
temowych występują też cechy niesystemowe, ale stereotypowe (jak w piosence: 
Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki), niesystemowe i okazjonalne (jak w zdaniu 
Mickiewiczowskiego poematu: Konie zostawione same szczypać trawę ciągnęły 
powoli pod bramę)?

(2) Jeśli opisy znaczenia ma bazować także na tekstach, wynika problem gra
nicy między tym, co jest w tekście komunikowane jawnie, a co presuponowane., 
a granica ta jest płynna, poziom „trywialności” różny, im większy, tym stereoty- 
pizacja cechy wyższa. Presuponowane cechy konia w wyrażeniu „taki głodny, że 
zjadłby konia z kopytami dadzą się zapisać jako ‘coś ogromnego, niestrawnego’; 
implikatury oparte na przysłowiu: Psu nie dowierzaj z przodu, koniowi z tyłu — da
dzą się zwerbalizować w formie zdania ‘koń kopie’. Ale wąpliwości powstają, gdy 
przechodzimy na poziom jawnych konstatacji, sądów stojących pod asercją, zapis 
np. w senniku: Gdy się s'ni biały koń, będzie żałoba. Czy związek konia z żałobą 
jest rzeczywiście czymś już utrwalonym czy też jest traktowany jako komuniko
wane novum? Te wątpliwości ostatecznie może rozstrzygnąć statystyka (częstość 
takich stwierdzeń) oraz szerszy kontekst kulturowy.

(3) Czy przeciwstawianie systemu i tekstów (podkreślane przez badaczy przy
wiązanych do kategorii strukturalnych, de Saussure’owskich) wystarcza, by zdać 
sprawę z praktyki językowej, czy nie należy za Hjelmslevem i Coęeriu przyjąć 
i metodycznie badać strefę pośrednicząca między systemem i tekstem, mianowi
cie strefę społecznych konwencji (łączenie konia z określonymi funkcjami: jazda 
wierzchem, orka, ciągnięcie wozu itp.), mających swoje odbicie w procesie two
rzenia tekstów (bardziej lub mniej banalnych) w ramach pewnych rozpoznawal
nych wzorców gatunkowych?

(4) I wreszcie: Jakie miejsce w procedurze ustalania treści definicji ma przy
paść danym niejęzykowym, w tradycji strukturalnej określanej jako dane poza- 
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językowe, a więc wierzeniom (koń jest kojarzony ze światem demonów; „zmora 
nocą dusi konie i zaplata im grzywy”), zachowaniom i praktykom (postawienie 
czaszki końskiej przed zagrodą aby uchronić ją przed złymi mocami); które z nich 
są relewantne językowo i komunikacyjnie i mogą być traktowane nie jako poza- 
językowe, lecz „przyjęzykowe”? Czy przy zapisie znaczenia deszczu wystarczy 
napisać ‘opad atmosferyczny w postaci kropel wody’, czy należy jeszcze dodać — 
co już należy do sfery wierzeniowej — że ‘jest zapowiadany przez różne znaki, 
jak niski lot jaskółek, krakanie wron itp.’, albo (co już jest jawnie mitologiczne), 
że ‘jest sprowadzany przez płanetników' i że ‘zapładnia ziemię’ ?

Zespół etnolingwistyczny pracujący nad słownikiem stereotypów przyjął we 
wszystkich tych kwestiach rozwiązania radykalne, idące najdalej; nie graniczając 
się do danych językowych, sięgnięto do wierzeń i utrwalonych, konwencjonalnych 
zachowań (rytuałów), podobnie jak to zrobiono w pracach etnolingwistów rosyj
skich ze szkoły moskiewskiej. Zarazem w pewnym momencie te rozwiązania spo
tykały się z równie radykalnymi postulatami współczesnego komunikatywizmu 
(Korżyk 1999).

W lubelskim słowniku etnolingwistycznym (podobnie jak w moskiewskim) za 
przedmiot opisu przyjęto nie samo słowo (jak w objaśniających słownikach języko
wych), ani przedmiot obiektywnie istniejący (jak w encyklopediach), lecz korelat 
pojęciowy stojący między nazwą a przedmiotem, językowo-kulturowe wyobraże
nie przedmiotu, jego stereotyp w rozumieniu bliskim temu, jakie nadał temu ter
minowi Hilary Putnam (1975). Przedmiotem opisu stał się przedmiot typowy, 
ściślej — wyobrażenie przedmiotu typowego, przedmiotu, któremu przypisuje się 
nie tylko cechy istotne (które przysługują wszystkim okazom klasy), lecz także ce
chy właściwe tylko najbardziej reprezentatywnym (a więc tylko niektórym) oka
zom. W ten sposób etnolingwistyczny opis znaczenia spotkał się z koncepcjami 
kognity wistów, stał się opisem stereotypu (i prototypu, który jest jądrem ste
reotypu). Stereotypy jako utrwalone społecznie wyobrażenia mogą równocześnie 
przyjmować znaczenia naddane, stawać się symbolami, jak słońce, kamień, rzeka, 
drzewo itp.

Dodajmy od razu, że problem stereotypu obrósł wieloma nieporozumieniami. 
Przez długi czas stereotyp był przede wszystkim przedmiotem zainteresowań so
cjologów, którzy zawęzili jego zakres do tendencyjnych wyobrażeń ludzi i sku
pili uwagę na funkcji integrowania grupy i piętnowania obcych, wiązali z uprze
dzeniami. Stąd dziś potocznie stereotypy są traktowane jako bariery i przeszkody 
w porozumiewaniu się, jako zagrożenie, z którym należy walczyć. Tymczasem 
na gruncie etnolingwistyki stereotyp jest traktowany inaczej. Etnolingwistyka 
w swoim rozumieniu stereotypu nawiązuje bezpośrednio do Lippmanna i Putnama, 
którzy po pierwsze — pojęcie stereotypu odnosili zarówno do ludzi, jak do rzeczy, 
mówili na przykład o stereotypie złota, wody, tygrysa; po drugie — traktowali ste
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reotypy jako rodzaj pojęć potocznych o funkcji poznawczej, na która wspierają 
się wtórne funkcje społeczne i psychiczne. Tak też w ostatnich swoich pracach uj
muje funkcję stereotypu Uta Quasthoff (1998). Walka z nimi przypomina walkę 
z wiatrakami. Jako elementy kodu językowo-kulturowego stereotypy są nieusu
walne, choć oczywiście — podobnie jak wszystkie środki językowe — mogą być 
używane dobrze lub źle, mogą być pozytywne (stereotyp matki) lub negatywne 
(stereotyp teściowej).

Pewnym wkładem etnolingwistyki w badania stereotypów jest zwrócenie 
uwagi na to, że wyobrażenia kulturowe czyli stereotypy mogą mieć różną modal- 
ność. Daje się ona zinterpretować za pomocą modyfikatorów typowy, prawdziwy 
i wzorowy. Rozróżnienie różnych modalności stereotypu, wprowadzone w roz
prawie o polskim stereotypie Niemca (Bartmiński 1994), okazało się relewantne 
semantycznie i kulturowo także przy opisie Polaka, matki, kobiety, a nawet psa 
(jak pokazali w swoich pracach odpowiednio: Irina Lappo 2005, Bartmiński 1998, 
Nowosad-Bakalarczyk 2002, Michael Fleischer 2002, s. 237, i inni.).

Etnolingwistyczny, więc językowo-kulturowy opis znaczenia, nie tylko uw
zględnia elementy wierzeniowe, ale — jak już wspomniano — nawet idzie da
lej, włącza informacje o typowym zastosowaniu przedmiotu, jego funkcjono
waniu i zachowaniu się, kieruje się więc w stronę opisywanych przez etnogra
fów rytuałów. Powstaje pytanie, czy znosząc wymóg obowiązkowej wyrażalno- 
ści językowej nie narusza się w ten sposób istotnych granic semantyki języko
wej i wprowadza konotacji kulturowych w miejsce znaczeń leksykalnych (Tołstaja 
1998) i w efekcie nie zmienia opisu etnolingwistycznego w encyklopedyczny opis 
świata? Sądzę, że nie (por. Bartmiński, 1998).

Przed niepożądanym encyklopedyzmem chroni etnolingwistę postulat języko
wej, komunikacyjnej i kulturowej relewancji. Jeśli na przykład w definicji kogni
tywnej polskiej matki zapiszemy 30 cech, m.in. ‘jest opiekuńcza’, ‘czuła’, ‘zapra
cowana’, ‘wyrozumiała’, ‘darzona obowiązkowym szacunkiem przez dzieci’ — 
to dlatego, że są to cechy mające swoje formalne sygnały utrwalenia w postaci 
derywatów {matkować komu ‘opiekować się’, macierzyński ‘dobry, czuły’), emo
cjonalnych synonimów {cerata ‘slangowa nazwa matki’), frazemów {matka, która 
wszystko rozumie), oraz fakt kulturowy, że mówienie pogardliwe o czyjejś matce 
i wyklinanie kogoś „od maci” jest traktowane jako najwyższa obelga, wymaga
jąca stosownej reakcji, obliguje do co najmniej cechy powtarzające się w różnych 
wypowiedziach o matce.

Centralne pojęcie etnolingwistyki to pojęcie językowego obrazu 
świata, które od czasu konferencji w Puławach w roku 1987 stało się wizytówką 
lingwistyki antropologiczno-kulturowej i obrosło bogatą literaturą. Przegląd badań 
nad JOS na gruncie polskim (zob. Bartmiński 2006) ujawnia znaczne rozbieżności 
w sposobie jego stosowania przez różnych autorów i stawia na porządku dzień- 
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nym kwestię metod i podstawy materiałowej. Jeśli to pojęcie miałoby się stać pod
stawą badań porównawczych, międzyjęzykowych, należałoby szukać wspólnych 
kategorii umożliwiających porównywalność wyników. Mogą do nich kandydować 
już częściowo rozpoznane takie kategorie, jak swój/obcy, autostereotypy narodowe 
będące podstawa kształtowania zbiorowej tożsamości, kategorie czasu i miejsca 
(O tym szerzej: Bartmiński 2006).

Językowy obraz świata przynależy do stylu potocznego, który jest fundamen
tem i centrum całego systemu stylów językowych, ich bazą derywacyjną. Styl po
toczny jest językowym korelatem tego poziomu w kulturze, który badacz dyskursu 
określa mianem „wspólnej bazy kulturowej” (common cultural ground T. van 
Dijka .2003). Cechą wspólnoą jest ich charakter zdroworozsądkowy i to, że sta
nowią podstawę formowania bądź to innych stylów językowych, bądź to wyspe
cjalizowanych dyskursów ideologicznych.

Istotnym elementem teorii etnolingwistycznej przyjętej w środowisku lubel
skim jest pojęcie profilowania. Jest ono tu rozumiane nieco inaczej niż 
w semantyce Langackera, choć ma z nim wiele wspólnego (por. Majer-Baranow- 
ska 2004). Bazowe stereotypy, formowane w ramach językowego obrazu świata, 
w społecznym zastosowaniu podlegają w praktyce językowej intencjonalnemu 
przystosowaniu do okoliczności i kontekstu W tomie poświęconym profilowaniu 
pojęć (1998) analizowano różne sposoby rozumienia i operacjonalizacji tego po
jęcia. Bartmiński i Niebrzegowska (1998) wychodząc od propozycji zawartych 
w Zeszycie próbnym Słownika stereotypów i symboli ludowych (1980), nawiązując 
do pracy Anny Wierzbickiej Lexicography and conceptual analisis (1985) i nie
których wcześniejszych prac powstałych w środowisku lubelskim (Mazurkiewicz 
1990, Niebrzegowska 1990, Bartmiński 1990, 1993; Koper 1993, Majer-Baranow- 
ska 1993, Szadura 1998) zdefiniowali profilowanie jako subiektywną (mającą swój 
podmiot) operację językowo-pojęciową, polegającą na swoistym ukształtowaniu 
obrazu przedmiotu poprzez ujęcie go w określonych aspektach (podkategoriach, 
fasetach), takich jak pochodzenie, cechy, wygląd, funkcje, zdarzenia, przeżycia 
itp., w ramach pewnego typu wiedzy i zgodnie z wymogami określonego punktu 
widzenia. Pojęcie profilu i profilowania stanowi dla autorów centrum całego ze
społu pojęć, do którego należą: rama doświadczeniowa, scena, punkt widzenia, 
aspekt, przyporządkowanych do ogólniejszego pojęcia językowego obrazu świata. 
Profilowanie jest sterowane przez takie czynniki podmiotowe, jak: typ racjonal
ności, wiedza o świecie i przede wszystkim system wartości. Obowiązkowa jest 
obecność człowieka jako interpretatora i organizatora sceny.

Tak rozumiane profilowanie znalazło zastosowania w artykułach i rozprawach 
na temat ludu (Bartmiński, Brzozowska 1993), ognia i wody (Szadura 1998, Ma- 
jer-Baranowska 2002), bagna (Niebrzegowska 1999), choroby (Niebrzegowska- 
-Bartmińska 2005) stereotypów narodowych Niemca (Bartmiński 1994), Rosja
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nina (Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002, Lappo 2002), tolerancji (Ha- 
brajska 1998), wolności (Abramowicz, Karolak 1991), komunizmu (Mosiołek- 
-Kłosińska 1998), demokracji (Pietrucha 2003), równości (Bartmiński, Żuk 2006) 
i in. Pojęcie profilowania pozwala uwzględniać i pokazywać w opisie języka za
równo elementy stałe, stereotypowe, jak zmienne, wynikające z przystosowania 
bazowego stereotypu do zmiennych okoliczności i intencji (także systemu warto
ści) nadawcy. Wydaje się ono stanowić przydatne narzędzie dla studiów porów
nawczych, obejmujących różne warianty języka, różne dyskursy i różne języki.

Profilowanie jest operacją stricte podmiotową. Zawsze jest ktoś, której operacji 
dokonuje, z przyjętego punktu widzenia, z określoną intencją, w imię założonych 
celów. Kategoria punktu widzenia i na koniec podmiotu poznającego, 
doświadczającego, dokonującego konceptualizacji i werbalizacji stała się tematem 
dwu ważnych konferencji w roku 2002 i 2004, z których materiały ukazały 
się drukiem w postaci tomów Punkt widzenia w tekście i dyskursie oraz Punkt 
widzenia w języku i w tekście (2004). Tom dokumentujący konferencję o podmiocie 
jest w druku.

Konkluzja

Za podstawowe dla etnolingwistyki lubelskiej można uznać tezy następujące:
1. Etnolingwistyka jako kierunek lingwistyki, a nie nauka interdyscyplinarna, 

pozostaje w najbliższych związkach z etnonauką, antropologią kulturową i kogni- 
tywistyką, a za jej synonim można uważać „lingwistykę kulturową” w sensie pro
ponowanym przez Anusiewicza (1994) i Annę Dąbrowską (2005), a jeszcze lepiej 
— „lingwistykę antropologiczno-kulturową” w wariancie zbliżonym do kognity- 
wizmu (por. Tabakowska 2004).

2. Etnolingwistyka podejmuje zadanie podmiotowej rekonstrukcji kultury i po
znania mentalności jej nosicieli, ich sposobu konceptualizacji świata utrwalonego 
w języku, operuje pojęciem stereotypu i językowego (językowo-kulturowego) ob
razu świata, który w dyskursie podlega intencjonalnemu (sterowanemu przed pod
miot) profilowaniu.

3. Bazą materiałową etnolingwistyki są dane językowe (systemowe dotyczące 
gramatyki i słownictwa, oraz tekstowe tj. wszelkiego typu teksty, dokumentujące 
zarówno cechy systemowe, jak społeczne konwencje użycia języka, jak wreszcie 
efekty kreatywnej działalności autorów), ale także dane „przyjęzykowe” (doku
mentacja wierzeń, mitów, zrytualizowanych zachowań i utrwalonych systemów 
wartości). Trzecim ważnym źródłem danych są materiały pozyskiwane drogą eks
perymentalną (przez różnego typu ankiety).

4. Etnolingwistyka nie ogranicza badania związku języka z kulturą tylko 
do dialektów i gwar ludowych, obejmuje zainteresowaniem wszystkie odmiany 
języka narodowego, w tym także język ponadregionalny, ogólnonarodowy, w jego 
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całym bogactwie historycznym i w jego bogactwie synchronicznym (odmiany, 
style, gatunki mowy).

5. Etnolingwistyka jak lingwistyka w ogóle, może być uprawiana zarówno 
na materiale historycznym, jak współczesnym; podejmując badania nad językiem 
współczesnym uwzględnia dziedzictwo przeszłości, na różny sposób obecne w dzi
siejszym języku i kulturze.

Bibliografia

Abramowicz Maciej, Karolak Ireneusz, 1991, Wolność i libertć w języku polskim i francuskim, „Język 
a Kultura” t. 3, Wroclaw, s. 51-59.

Adamowski Jan, 1999, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin, Wyd. 
UMCS.

Adamowski Jan, Niebrzegowska Stanisława (red.), 1999, W zwierciadle języka i kultury, Lublin, 
Wyd. UMCS.

Ajdukiewicz Kazimierz, 1965, Logika pragmatyczna, Warszawa, PWN.
Anusiewicz Janusz, 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.
Apresjan Jurij, 1994, Naiwny obraz, świata a leksykografia, „Etnolingwistyka” t. 6, s. 5-12.
Bartmiński Jerzy, 1973, O języku folkloru, Wrocław, Ossolineum.
Bartmiński Jerzy, 1984, Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] Słownictwo w opisie języka, 

pod red. Kazimierza Polańskiego, Katowice 1984, s. 9-21 [przedruk w: Bartmiński 
2006, s. 35^41].

Bartmiński Jerzy, 1986, Czym zajmuje się etnolingwistyka?, „Akcent” nr 26, s. 16-22.
Bartmiński Jerzy, 1998, Czy językowy jest tylko stereotyp „formalny"? (W odpowiedzi Profesor 

Swietłanie Tołstojowej), .Język a Kultura” t. 12, Wrocław, s. 105-108.
Bartmiński Jerzy, 1989, Projekt i założenia ogólne słownika aksjologicznego, „Język a Kultura” t. 2, 

pod red. J. Anusiewicza, J. Bartmińskiego, Wrocław, s. 293-312.
Bartmiński Jerzy (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski, 

Wrocław, Wyd. Wiedza o Kulturze (2. wydanie: Lublin 2001).
Bartmiński Jerzy, 1990, Język, folklor, poetyka, Wrocław, Ossolineum.
Bartmiński Jerzy, 2000, Izmenenija jazykovoj kartiny mira poljakov, [w:] Sprachwandel in der Sla

via. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationa
les Handbuch, (hrsg.) Lew Zybatow, Frankfurt am Main, Teil 1, s. 481-492.

Bartmiński Jerzy, 2002a, La langue polonaise coinme symbole d'identite nationale, [w:] Mythes et 
symboles politiques en Europe centrale, sous la direction de Chantal Delsol, Michel 
Masłowski, Joanna Nowicki, Paris, Presses Univ, de France, s. 519-537.

Bartmiński 2002b, Lubelska etnolingwistyka, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. XI, 
zeszyt 1-2 (21-22), Warszawa, s. 29-42; wersja angielska tego tekstu pt. Lublin 
ethnolinguistics w książce pt. Schools of Polish Language Studies in 2(fh Century, 
ed. by Irena Bajerowa, Warsaw 2004, s. 41-61.

Bartmiński Jerzy (red.), 2003, Język w kręgu wartości, Lublin, Wyd. UMCS.
Bartmiński Jerzy, 2005, Jazykovoj obraz mira. Ocerki po etnolingvistike, Moskva, Izd. Indrik.
Bartmiński Jerzy, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, Wyd. UMCS.
Bartmiński Jerzy (red.), 2006, Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie 

transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych. Oprać, zespół 



Niektóre problemy i pojęcia etnolingwistyki lubelskiej 87

w składzie: J. Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska, Irina 
Lappo, Urszula Majer-Baranowska, Beata Żywicka. Lublin, Wyd. UMCS, 632 s.

Bartmiński Jerzy, Dąbrowska Anna, 2004, O konwersatorium „Język a Kultura" z okazji jubileuszu, 
[w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegow- 
skiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin, s. 359-377.

Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula, 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilo
wanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka” t. 14, s. 105-151.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, 1997, Kognitivnoe opredelenie, profilirovanie ponjatej 
i subektnaja interpretacija mira, [w:] Kognitivnaja lingvistika końca XX veka. Mate
riały meżdunarodnoj naucnoj konferencii, Minsk, 7-9 oktjabrja 1997, cz. I, s. 4-8.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, 1998a, Ethno-linguistic explorations in Lublin: „Dic
tionary of folk stereotypes and symbols", „Ethnolinguistics" series 1998-1998, [w:] 
Ethnology and anthropology at the time of transformation. Poland at the 14'h Con
gress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, ed. by 
K. Kaniowska, D. Markowska, Łódź, s. 135-137.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, 1998b, Profile a podmiotowa interpretacja s'wiata, 
[w:] Profilowanie w języku i w tekście, pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, 
Lublin, s. 211-224.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Nycz Ryszard (red.), 2004a, Punkt widze
nia w tekście i w dyskursie. Lublin, Wyd. UMCS, 361 s.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Nycz Ryszard (red.), 2004b, Punkt widze
nia w języku i w kulturze, Lublin, Wyd. UMCS, 377 s.

Bartmiński Jerzy, Żuk Grzegorz, 2006, Polnische równość ‘Gleichheit’ in semantischem Netz. 
Kognitive Definition (w druku, Jena Univ.)

Crystal David, 1987, The Cambridge Encyclopedia of Linguistics, New York, Cambridge University 
Press.

Dąbrowska Anna, 2005, Współczesne problemy lingwistyki kulturowej, [w:] Polonistyka w przebu
dowie. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, t. II, Kraków, s. 99-110.

van Dijk Teun, 2003, Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka” 15, s. 7-28.
Duda Henryk, 2005, Ethnolinguuistic School of Lublin. On the research of the so-called linguistic 

image of the world in Poland, [w:J Area and Culture Studies 71, Tokyo University of 
Foreign Studies, 2005, s. 197-213.

Fleischer Michael, 2002, Konstrukcja rzeczywistości, Wroclaw, Wyd. UWr.
Grzegorczykowa Renata, 1995, Der Lubliner antropologisch-kulturelle und kognitive Sprachwis

senschaft der letzten Jahrzehnte, [w:] „Convivium”. Germanisches Jahrbuch. Polen, 
Bonn, Deutscher Akademischer Austauschdienst, s. 153-179.

Habrajska Grażyna, 1998, Profilowanie pojęcia tolerancja, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, 
pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Lublin, Wyd. UMCS, s. 305-322.

Judin Aleksej, 1998a, Problemy jazyka i narodnoj kultury v lublinskoj „Etnolingvistike", „Żivaja 
Starina” [Moskva] nr 2, s. 57-59.

Judin Aleksej, 1998b Etnolingvistika, [hasło w:] Kul’turologija. XX vek. Enciklopedija. Red. S. Ja. 
Levit, t. 2, Sankt-Peterburg, Univesitetskaja kniga, s. 408-411.

Konotacja, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1988.
Koper Anna, 1993, Typy informacji i ich układ fasetowy w definicjach haseł z pola „meteorologia" 

w Słowniku ludowych stereotypów językowych, [w:] O definicjach i definiowaniu, pod 
red. J.Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Lublin, s. 293-303.

Korżyk Krzysztof, 1999, Język i gramatyka w perspektywie komunikatywizmu, [w:] Gramatyka 
komunikacyjna, pod red. Aleksego Awdiejewa, Warszawa-Kraków, Wyd. Naukowe 
PWN, s. 9-32.



88 Jerzy Bartmiński

Lappo Irina, 2002, Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym, „Et
nolingwistyka” 14, s. 153-174.

Lappo Irina, 2005, Stereotyp Polaka i jego profilowanie w białoruskim kręgu językowo-kulturowym, 
„Etnolingwistyka” 17, s. 113-143.

Lewicki Andrzej Maria, 1984, [recenzja zeszytu próbnego SLSJ 1980], „Poradnik Językowy”, nr 9- 
10, s. 587-592.

Lubas Władysław, Ohnesorg Ingeborg, Topolińska Zuzanna, 2003, Języki słowiańskie w perspekty
wie ekologicznej, Opole.

Majer-Baranowska Urszula, 1993, ‘Woda’ — profile pojęcia w polszczyźnie ludowej, [w:] O defini
cjach i definiowaniu, pod red. J.Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Lublin, s. 277-291.

Majer-Baranowska Urszula, 2002, Profile pojęcia woda w polszczyźnie (rozprawa doktorska pod 
kier. J. Bartmińskiego), Lublin (mps).

Majer-Baranowska Urszula, 2004, Dwie koncepcje profilowania pojęć w lingwistyce, „Etnolingwi- 
' styka” t. 16, s. 85-109.

Marczewska Marzena, 2002, Drzewa w języku i kulturze, Kielce.
Mazurkiewicz Małgorzata. 1990, Dwa spojrzenia na pracę. Perspektywa interpretacyjna a znaczenie 

słowa, [w:] JOS, s. 129-146.
Mosiołek-Kłosińska Katarzyna, 1998, Profile pojęcia komunizm (na podstawie wypowiedzi z okresu 

kampanii wyborczej 1995), [w:] Profilowanie w języku i w tekście, pod red. J. Bart
mińskiego i R. Tokarskiego, Lublin, Wyd. UMCS, s. 289-304.

Niebrzegowska Stanisława, 1990, Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata, [w:] JOS, s. 147- 
166.

Niebrzegowska Stanisława, 1996, Polski sennik ludowy. Lublin, Wyd. UMCS.
Niebrzegowska Stanisława, 1999, „Czart na bagnach złoto suszy." Konceptualizacja bagna w pol

skiej tradycji ludowej, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga 
ofiarowana Profesor Dorocie Simonides. Redakcja naukowa Teresa Smolińska, Opole, 
s. 209-303.

Niebrzegowska Stanisława, 2001, Etnolingvistika v Lubline, [w:] Jazyk i kul’tura. Problemy sovre- 
mennoj etnolingvistiki. Materiały meżdunarodnoj naucznoj konferencii, Minsk 2-4 no- 
jabrja 2000, Red. I. Tokareva, Minsk, s. 22-28.

Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, 2005, „Śla boljaćka s Boljatina... " Konceptualizacija bo- 
lezni v pol'skom jazyke i v pol’skich narodnych zagovorach, [w:] Zagovornyj tekst. 
Genezis i struktura, red. L. G. Nevskaja, T. N. Svesnikova, V. N. Toporov, Moskva, 
s. 309-325.

Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, 2006, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwi- 
stycznej (mps).

Nowosad-Bakalarczyk Marta, 2002, Kobieta „typowa" i „prawdziwa" w oczach studentów. (Przy
czynek do stereotypu kobiety), „Język Polski” 2002, z. 1, s. 25-35.

Nowosad-Bakalarczyk Marta, 2006, Rodzaj naturalny a rodzaj gramatyczny we współczesnej polsz
czyźnie. Rozprawa doktorska pod kier. J. Bartmińskiego, Lublin 2006 (mps).

Pajdzińska Anna, 1988, Udział konotacji leksykalnej w motywacji frazeologizmów, [w:] Konotacja, 
Lublin, s. 67-82.

Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard, 1996, Językowy obraz świata — konwencja i kreacja, „Pamięt
nik Literacki” LXXVII, z. 4, s. 143-158.

Pietrucha Monika, 2003, Profile pojęcia demokracji we współczesnym języku polskim, [w:] Język 
w kręgu wartości, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 273-307.

Putnam Hilary, 1975, Mind, Language and Reality. Cambridge.
Puzynina Jadwiga, Konotacje leksykalne w interpretacji tekstu literackiego, [w:] Konotacja, Lublin, 

s. 83-97.



Niektóre problemy i pojęcia etnolingwistyki lubelskiej 89

SLSJ 1980 — Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wrocław.
SSiSL 1996, 1999 — Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I. Kosmos, [cz.] 1. Niebo, 

światła niebieskie, ogień, kamienie. Lublin 1995, UMCS; [cz ] 2. Ziemia, woda, 
podziemie, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława 
Niebrzegowska, Lublin 1999, UMCS.

Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, pod red. J. Anusie
wicza i J. Bartmińskiego, Wrocław 1998.

Szadura Joanna, 1998, Profilowanie ognia w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:] Profilowanie 
w języku i w tekście, Lublin, s. 323-341.

Quasthoff Uta, 1998, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów 
w komunikacji międzykulturowej, „Język a Kultura” t. 12, s. 11-30.

Tabakowska Elżbieta, 2004, Kognitywizm po polsku — wczoraj i dziś, Kraków.
Tokarski Ryszard, 1988, Konotacje jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, Lublin, s. 35-54. 
Tolstaja Svetlana Michajlovna, 1993, Etnolingvistika v Lubline, „Slavjanovedenije” [Moskva, RAN], 

s. 47-59.
Tołstaja Świetlana Michajlovna, 1998, Stereotyp w „języku kultury”, „Język a Kultura” t. 12, 

Wrocław, s. 99-104.
Tolstaja Svetlana Michajlovna, 2005, Etnolingvistika Jeźi Bartmin'skogo, [wstęp do książki J. Bart

mińskiego] Jazykovoj obraz mira. Ocerki po etnolingvistike, Moskva, Izd. Indrik, 
s. 9-20.

Tolstye Svetlana i Nikita, 1984, Principy sostavlenija etnolingvisticeskogo slovarja slavjanskich 
drevnostej, [w:] Etnolingvistieskij slovar’ slavjanskich drevnostej. Proekt slovarja, 
predvaritel’nye materiały, Moskva 1984, s. 6-22.

Wierzbicka Anna, 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.
Wierzbicka Anna 1999, Język, umysł, kultura. Wybór prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa, 

Wyd. Naukowe PWN.
Wysoczański Włodzimierz, 2005, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych, 

Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zieniukowa Jadwiga, 1998, Z problemów etnolingwistyki, [w:] Nowe czasy, nowe języki, nowe 

(i stare) problemy. Red. Ewa Jędrzejko, Katowice, s. 233-241.
Zinken Jörg, 2004, Metaphors, stereotypes, and the linguistic picture of the world: Impulses from the 

Ethnolinguistic School of Lublin [Internet].
Ziółkowski Marek, Etnolingwistyka, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. Zofii 

Staszczak, Warszawa-Poznań 1987, s. 94-97.
Żuk Grzegorz, 2005, Językowy obraz Europy w polskim dyskursie publicznym w przededniu integra

cji. Rozprawa doktorska pod kier. J. Bartmińskiego, Lublin 2005, UMCS (mps).
Żywicka Beata, 2004, Zmiany w językowym obrazie wybranych wartości we współczesnej polszczyź

nie. Rozprawa doktorska pod kier. J. Bartmińskiego, Lublin 2004, UMCS (mps).

Some problems and conceptions 
of the Lublin ethnolinguistic school

The practice of ethnolinguistics in Poland in two-pronged: sociological and ecological on 
the one hand, anthopological and cognitive on the other. The author represents the latter trend. 
In the article he juxtaposes and supplements with bibliographical information the key concepts 
elaborated by Lublin ethnolinguists, between 1975 and 2005, in relation to Słownik stereotypów 
i symboli ludowych [A Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols], partly published, partly in 
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preparation. The concepts include: the connotation and cultural meaning of a word, cognitive 
definition, stereotype as a folk image of an entity, linguistic worldview, point of view and perspective, 
facet, profiling and experiential frame, the experiencing, conceptualizing and speaking subject. 
Emphasis is put on the connections between Lublin ethnolinguistics and the American and Moscow 
ethnolinguistic traditions.


