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JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA A NIEKTÓRE ZAŁOŻENIA
KOGNITYWIZMU

Jednym z podstawowych zadań w badaniach nad językowym obrazem świa
ta jest takie ukształtowanie semantycznej definicji słowa, które zdawałoby spra
wę z tego, jak Indzie rozumieją bądź jak mogą rozumieć słowo w określonym 
kontekście. Artykuł proponuje model definicji kognitywnej, która ma charak
ter otwarty i potrafi uwzględniać wszystkie konotacje w języku słabiej utrwalo
ne. Na przykładzie polskich nazw barw przedstawiona została zasada wzajem
nej motywacji (przewidywalności) elementów znaczeniowych, polegająca na 
odtworzeniu wewnętrznej hierarchizacji składników semantycznych i ustaleniu 
między nimi zależności znaczeniowych. Prototypowy wzorzec barwy wpływał 
na wielokierunkowy rozwój konotacji semantycznych, motywując kolejne ciągi 
transformacyjne o różnym stopniu uszczegółowienia. W konsekwencji całościo
wa rama interpretacyjna jednostki leksykalnej składa się z. grona wzajemnie się 
dopełniających subram szczegółowych. Każdy z postulowanych składników zna
czenia motywował bądź był motywowany przez inne składniki semantyczne.

Nurt badań nad językowym obrazem świata bywa zestawiany, a niekiedy 
nawet utożsamiany z nową koncepcją języka i językoznawstwa, jaką pre
zentuje gramatyka kognitywna.1 Naturalnie zaliczenie W. von Humboldta, 

1 Artykuł ten jest zmodyfikowaną i nieco rozszerzoną wersją wcześniej opublikowanego 
mego tekstu pt. The linguislic piclure o/the worlds (mil sonie asswnplions o/ cognilivism („Biule
tyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LI, 1995). Zasadniczym powodem powrotu 
do przemyśleń zawartych w pracy sprzed kilku lat jest dyskusja, jaka toczyła się w czasie 
ostatniego konwersatorium (Kazimierz, listopad 1997 r.) z cyklu „Światy za słowami” (lu- 
belsko-wrocławskie spotkania w ramach badań „Język a kultura”) o związkach problematy
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niemieckiej „gramatyki treści” czy badań amerykańskich etnolingwistów 
E. Sapira i B. L. Whorfa do kognitywizmu byłoby oczywistym anachroni
zmem. Co więcej, w każdym z tych dwu nurtów badawczych znalazłyby się 
zapewne takie tezy, których nie zaakceptowałaby druga z prezentowanych 
opcji metodologicznych. Natomiast wyraźne zbieżności w założeniach, na
wet jeśli nie są bezpośrednio odnotowywane w literaturze przedmiotu 
przywoływanej w pracach kognitywnych, mogą być efektem ciągłości roz
woju myśli językoznawczej: żadna nowa propozycja metodologiczna nie 
wyrasta w próżni, jest osadzona w tradycji, a niekiedy nawet nieświadomie 
nawiązuje do propozycji wcześniejszych, twórczo je rozwija.

Nie jest celem tych analiz szukanie podobieństw i różnic między mają
cym już dość długą tradycję metodologiczną opisem językowego obrazu 
świata oraz nowym nurtem w językoznawstwie, mianowicie rozmaitymi 
ujęciami gramatyki kognitywnej. Chodzić raczej będzie o wskazanie ewen
tualnych korzyści, jakie może wnieść nowy sposób rozumienia semantyki 
języka do badań nad zawartym w języku obrazem świata. Nie będzie to za
tem ani systematyczny wykład założeń gramatyki kognitywnej, ani też przed
stawienie filozoficznych i metodologicznych podstaw opisu językowego obra
zu świata. Stawiamy sobie raczej pytanie o to, w jakiej mierze i w jakich zakre
sach kognitywizm może wzbogacić dotychczasowe metody opisu semantyki 
języka i pokazać jego związki z szeroko rozumianą kulturą.

1. Strukturalizm, kognitywizm a językowy obraz świata

Rozważania nad językowym obrazem świata i w tym kontekście odwoła
nia do kognitywnego nurtu w opisie języka nie wynikają wyłącznie z faktu, 
że oto powstała nowa koncepcja rozumienia języka, a nadążanie za pro
ponowanymi przez nią celami i metodami opisu w sposób automatyczny 
prowadzić musi do zarzucenia czy negowania technik do tej pory wykorzy
stywanych. Przeciwnie: jestem przekonany, że współczesne badania seman
tyczne, przy oczywistej zmianie perspektyw i celów opisu, nie mogą nie 
nawiązywać do wszystkiego tego w dorobku tradycyjnej semantyki, co 
sprawdza się w dotychczasowych badaniach, co stanowi autentycznie rze

ki historycznojęzykowej i językowego obrazu świata, a zwłaszcza wysunięta w tej dyskusji 
przez pruł. Jadwigę Sambor teza, iż znaczący rozwój badań nad obrazem świata w języku 
wiąże się bezpośrednio ze współczesnymi założeniami kognitywizmu czy nawet więcej - że 
badania nad językowym obrazem świata muszą w założeniach mieć charakter kognitywny.
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teiny warsztat metodologiczny. A w tym zakresie semantyka strukturalna, 
przy całym swym wewnętrznym rozwarstwieniu, przynosi wiele niepodwa
żalnych, obiektywizujących opisy korzyści.2

2 Na tle wielu prac kognitywnych, pisanych w „czarno-białej” konwencji (czytaj: „zły - 
dobry”) coraz, częściej pojawiają się oceny bardziej umiarkowane, dostrzegające ciągłość 
myślenia o języku: „Językoznawstwo kognitywne powstało w opozycji do jednego określo
nego kierunku we współczesnym językoznawstwie: do amerykańskiego językoznawstwa 
transformacyjno-generatywnego, które z kolei wyrosło na gruncie amerykańskiego stru- 
kturalizmu. Odrzucenie modelu nie oznacza jednak ani odrzucenia tradycji strukturali- 
zmu, ani jego podstawowych założeń, ani - tym bardziej - całości dorobku współczesnego 
językoznawstwa” (Schultze, Tabakowska 1995, 42).

Przyczyna nawiązań do kognitywizmu jest znacznie głębsza. Badania 
nad językowym obrazem świata pozostają w ścisłym związku z kulturą, ro
zumianą jako społecznie zrelatywizowane sposoby konceptualizacji świata. 
Są to zatem badania stricte semantyczne, odtwarzające systemy pojęciowe 
w rozmaitych językach. Dotyczyć mogą np. interpretacji całych ugrupo
wań leksykalnych (pól językowych), ale pierwszym, podstawowym zada
niem opisu jest odtworzenie mikrokosmosu semantycznego, jaki kryje się 
w znaczeniu każdej jednostki leksykalnej. Semantyka strukturalna z bar
dzo klarownymi metodami opisu znaczenia słowa (opozycje wewnątrzsy- 
stemowe, derywaty semantyczne i słowotwórcze, skonwencjonalizowane 
połączenia słowne czy różnorodne testy semantyczne) wciąż pozostawia 
pewien margines niedopowiedzianego. Zwłaszcza przy interpretacjach te
kstów niestandardowych, np. poetyckich czy, ogólniej, kreatywnych, ba
dacz ma świadomość, iż pewne składniki semantyczne słowa, dla danego 
tekstu istotne, nie poddają się jasnym regułom weryfikacyjnym. Intuicyj
nie wyczuwa się ich ważność, ale poza intuicją brak przekonujących argu
mentów przemawiających za ich relewancją. W mniejszym stopniu dotyczy 
to w miarę stabilnego semantycznego rdzenia słowa, najczęściej wiązanego 
ze znaczeniem leksykalnym, bardziej zaś chwiejnej, w różnym stopniu 
utrwalonej strefy konotacji semantycznych, czy to systemowych, powtarzal
nych w rozmaitych faktach języka ogólnego, czy też tekstowych, utrwalo
nych słabiej, ale również poświadczanych w tekstach.

Gramatyka kognitywna zdaje się wychodzić naprzeciw powyższym wąt
pliwościom. Nowe spojrzenie na zjawiska kategoryzacji i zastąpienie pojęć 
matrycowych przez teorię prototypów stwarza teoretyczne podstawy roz
szerzania opisu znaczeniowego również na cechy fakultatywne, nie miesz
czące się w klasycznym zestawie wystarczających i koniecznych cech zna
czeniowych słowa (choć trzeba wyraźnie powiedzieć, że w praktyce anality
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cznej świadomość konieczności wydzielania cech fakultatywnych, konotacji 
semantycznych, przyjmowała również rozwinięta semantyka strukturalna). 
Szerszego rozważenia wymaga zanegowanie tradycyjnej opozycji „wiedza 
językowa” - „wiedza pozajęzykowa” i wprowadzenie przez kognitywizm za
sady encyklopedyzmu semantyki, ściśle łączącego się ze znaczeniową 
otwartością słowa. Kognitywne ujęcie języka stwarza także szanse na kon
struowanie takich definicji znaczeniowych słowa, w których nie tylko ujaw
nione byłyby wszystkie cechy językowo relewantne, ale pokazana byłaby 
również ich wzajemna motywacja, dzięki czemu wszędzie tam, gdzie jest to 
zasadne, unikałoby się zbyt często stosowanej w analizie koniunkcji postu
lowanych składników znaczeniowych.

Przedstawione dalej propozycje, związane z trzema nakreślonymi wcześ
niej kwestiami, są wynikiem realizowanego od kilkunastu lat w Instytucie 
Filologii Polskiej UMCS najpierw tematu badawczego a później grantu 
„Językowy obraz świata”. Językowy obraz świata, najogólniej mówiąc, to 
zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych 
(fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych stru
kturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia 
poszczególnych składników świata, panujących w nim hierarchii i akcepto
wanych przez społeczność językową wartości (Tokarski 1993, 358). W pra
ktyce realizacyjnej preferowany jest poziom leksykalno-semantyczny języ
ka i na nim też skoncentrujemy nasze rozważania.

2. Językowy obraz świata - konwencja i kreacja

Z przytoczonej wcześniej definicji językowego obrazu świata wynika, iż 
przedmiotem opisu jest zarówno językowe rozumienie poszczególnych 
elementów, fragmentów świata (a zatem rozumienie słów typu zielony, kras
noludek, leżeć czy sprawiedliwość), jak też ogólniejsze tendencje związane 
z kategoryzowaniem i wartościowaniem świata. Metodologia językowego 
obrazu świata dąży zatem nie tylko do ujawniania struktury semantycznej 
poszczególnych słów, lecz także do odtworzenia ogólnych kategorii poję
ciowych, związanych nie tylko z konkretną jednostką leksykalną, lecz obe
cnych w języku w wielu jednostkach i na różnych poziomach systemu. 
Przykładem tego typu analiz są opisane przez G. Lakoffa i M. Johnsona 
(1980) metaforyczne kategorie rządzące ludzkim myśleniem o świecie, 
a z bardziej szczegółowych prac polskich - materiałowe egzemplifikacje 
kategorii antropocentryzmu, katolicyzmu, sprawiedliwości itp., dane nie 
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wprost, lecz ukryte w całych seriach frazeologizmów czy metafor potocz
nych (Pajdzińska 1990; Tokarski 1992).

Ujawniane w ten sposób składniki językowego obrazu świata polszczy
zny mają charakter mniej lub bardziej konwencjonalny, powtarzalny 
w wielu różnych faktach językowych. Kryterium konwencjonalizacji, języ
kowego utrwalenia znaczeniowych cech słowa, prowokuje do postawienia 
pytania o rolę kreatywnych odmian języka, zwłaszcza tekstów artystycz
nych, w odtwarzaniu językowego obrazu świata. Pierwsze intuicje nakazy
wałyby ostrożność przy wykorzystywaniu poświadczeń artystycznych dla 
tych celów. Niektórzy badacze (Grzegorczykowa 1990, 47) skłonni są ra
czej wiązać teksty artystyczne ze swoistym zindywidualizowanym postrze
ganiem świata i nie traktują ich jako językowych poświadczeń ogólnego 
obrazu.

Wydaje się jednak, że stanowisko takie prowadzić może do znaczących 
uproszczeń w opisie. Wynika to z kilku powodów.

Po pierwsze, gdyby pełny znaczeniowy obraz słowa odtwarzać wyłącznie 
na podstawie proponowanych dla języka ogólnego procedur weryfikacyj
nych (derywaty semantyczne i słowotwórcze, utarta metaforyka, frazeolo- 
gizmy itp.), wówczas otrzymany opis byłby wybiórczy, niepełny. Metodolo
gia strukturalna nie zawsze stawiała też pytania o wewnętrzne uporządko
wanie proponowanych składników znaczeniowych. Ujawniane byłyby ce
chy o najsilniejszym stopniu konwencjonalizacji, bez pokazania wewnętrz
nej logiki semantycznego obrazu słowa.

Po drugie, semantyka języka artystycznego z kolei nie rozwija się w spo
sób całkowicie dowolny, lecz znajduje oparcie w konwencjonalnych uży
ciach języka. Eksponuje jedne składniki znaczeniowe, rozwija je, inne eli
minuje bądź przesuwa na plan dalszy. Słowo w tekście artystycznym może 
być kreatywną transformacją językowej konwencji. Bardzo często też po
świadczenia artystyczne stanowią kulturowe nawiązania do tego, co w języ
ku ogólnym nie jest dane wprost, nie jest oczywiste czy ukryte głębiej. Przy 
takich założeniach wartość poświadczeń artystycznych dla językowego ob
razu świata jest dwojaka. Pozwala z jednej strony ujawniać te konotacje 
w języku, które są słabiej utrwalone, ale stanowią logiczne konsekwencje 
całościowego modelu pojęciowego. Z drugiej natomiast strony, twórcze 
transformacje znaczeń słowa są świadectwem semantycznej potencji mo
delu znaczeniowego. Teksty kreatywne (artystyczne) pozwalają odkryć dwa 
aspekty językowego obrazu świata - konwencję i kreację językową (zob. 
szerzej: Pajdzińska, Tokarski 1996).
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3. Znaczenie słowa - struktura otwarta

W dalszych rozważaniach przyjmujemy rozszerzoną wersję znaczenia 
jednostki leksykalnej. Semantyczna definicja słowa, której celem jest nie 
tylko wyróżnienie klasy denotatów związanych z daną nazwą, lecz przede 
wszystkim zdanie sprawy z wszystkich możliwych aspektów interpretowa
nia rzeczywistości przez mówiących danym językiem, nie może się ograni
czać do minimalnych zestawów cech wystarczających i koniecznych. Jej za
daniem jest ujawnienie tych wszystkich składników znaczeniowych, które 
łącznie składać się mają na to, „co ludzie rozumieją, co mają na myśli”, 
gdy używają danego słowa w określonym kontekście (Wierzbicka 1990, 
100). W tym momencie mniej dla nas ważne są kwestie dotyczące wewnę
trznej dyferencjacji ujawnianych składników znaczeniowych. Sprawą dru
gorzędną zatem jest to, czy kształt definicji rozpatrywać będziemy w kate
goriach konotacji Millowskich bądź Putnamowskich stereotypów semanty
cznych (por. np. Bartmiński 1985), czy też jako wielowarstwowy opis słowa 
z szeroką strefą fakultatywnych konotacji znaczeniowych. W tym drugim 
wypadku chodzi zarówno o konotacje systemowe3, ujawniane zwykle w ję
zyku ogólnym (por. np. Jordanskaja, Mielczuk 1988; Tokarski 1988), jak 
również rozwinięte przez J. Puzyninę (1990) w pracach nad językiem C. 
Norwida, a później wykorzystywane w semantycznych interpretacjach te
kstów artystycznych (np. Pajdzińska 1993; Tokarski 1995) konotacje te
kstowe. Najważniejsze staje się to, że semantyczne definicje słowa, mające 
pokazywać zarówno sposób rozumienia i interpretowania tekstów, jak też 
sposób postrzegania świata poprzez język, muszą uwzględniać szerokie 
spektrum składników znaczeniowych, a nie ograniczać się wyłącznie do 
cech wystarczających i koniecznych. W licznych teoretycznych pracach 
kognitywistycznych (por. np. Taylor 1989, 21; Fife 1994, 26) widać znaczą
ce uproszczenie argumentacji: analizom w duchu kognitywnym przeciw
stawiana jest tzw. lingwistyka autonomiczna, sprowadzająca semantyczny 
opis słowa do taksonomicznych układów cech wystarczających i koniecz
nych. Tymczasem wydaje się, że postulowany przez kognitywizm encyklo
pedyczny charakter semantyki winien być odnoszony nie do definicji 

3 Jedna z najbardziej znanych definicji konotacji systemowych sformułowana została 
w pracy I.. Jordanskiej i I. Mielczuka (1988, 17): „Konotacja leksykalna jednostki leksykal
nej L jest to pewna charakterystyka, którą I. przypisuje swemu referentowi i która nie 
wchodzi w jej definicję”, l ak też będzie rozumiana dalej konotacja: dotyczy ona fakulta
tywnych, nie mieszczących się w znaczeniu leksykalnym elementów semantycznych słowa.
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wąskotaksonomicznej, bo tutaj różnice w celach i zakresie opisu są aż na
zbyt widoczne, lecz do definicji rozszerzonej, ujawniającej wszystkie rele- 
wantne językowo składniki znaczenia.

Rozszerzony semantyczny opis słowa nazwał J. Bartmiński (1988) defi
nicją kognitywną. Dalsze nasze analizy skoncentrujemy na tego typu defi
nicji. Semantyka języka ogólnego, rozpatrywana na tle znaczeniowych mo
dyfikacji słowa w tekście artystycznym, wyraźniej pozwoli pokazać intere
sujące nas kwestie.

Dookreślający epitet „kognitywny” w propozycji wspomnianego autora 
funkcjonować ma z dwojaką motywacją. Odpowiada, po pierwsze, podsta
wowemu celowi budowania definicji, a konkretnie odtworzeniu sposobu 
czy też sposobów pojmowania przedmiotu przez mówiących danym języ
kiem, tj. „utrwalonej społecznie i dającej się poznać poprzez język i użycie 
języka wiedzy o świecie, kategoryzacji jego zjawisk, ich charakterystyki 
i wartościowania” (Bartmiński 1988, 169-170). W związku z tak nakreślo
nym celem definicja kognitywna odrzuca wąskie rozumienie znaczenia sło
wa, sprowadzanego do „rozpoznających” cech wystarczających i koniecz
nych, rezygnuje z wyłącznie scjentystycznego i taksonomicznego jej chara
kteru na rzecz potocznej konceptualizacji świata, wykorzystuje pojęcie 
przedmiotu typowego jako kryterium odniesienia. Czwartym wyznaczni
kiem definicji kognitywnej w propozycji Bartmińskiego jest modułowe czy 
fasetowe4 uporządkowanie cech definiujących, chociaż ta właściwość znaj
duje wśród badaczy mniejszy oddźwięk i jest stosunkowo słabiej rozpozna
na. Natomiast trzy pierwsze wyznaczniki z mniejszą lub większą wyrazi
stością akceptowane są i wykorzystywane już w praktyce analitycznej języ
koznawstwa późnostrukturalistycznego (por. Pottier 1964; Greimas 1966; 
Apresjan 1980; zob. także liczne polskie prace analityczne). Nieprzypad
kowy zatem wydaje się komentarz A. Lehrer, wskazujący na to, że wiele 
analiz semantycznych przedkognitywnych (preprototypowych) uwzględ
niało semantyczną otwartość granic słowa i elementy teorii prototypów 
immanentnie tkwiły, choć nie zawsze w sposób do końca uświadamiany czy 
deklarowany, w tych analizach. Dlatego przełom kognitywistyczny w se

4 Tj. sprowadzone do powtarzalnych znaczeniowych kategorii typu „wygląd”, „części, 
z jakich składa się przedmiot hasłowy”, „w jakich ilościach występuje przedmiot hasłowy”, 
„czynności, procesy, stany, jakim podlega czy wykonuje”, „lokalizacja” itp. d en model ana
lizy zaproponowany został w 1980 roku w zeszycie próbnym Słownika ludowych stereotypów 
językowych (Wrocław), a w pełni zrealizowany w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. 1: 
Kosmos (Lublin 1996).
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mantyce może nie być aż tak wielki, jakby to mogło wynikać z licznych 
twierdzeń zwolenników nowej teorii. Językoznawca-semantyk konstruuje 
definicje, a składniki tych definicji można porządkować wedle stopnia 
ważności. Istota porządkowania polega na tym, że status cech może się 
zmieniać od koniecznych do możliwych czy prawdopodobnych (Lehrer 
1990, 369-370).

Dochodzimy w ten sposób do drugiego uzasadnienia pojęcia definicji 
kognitywnej, mianowicie bezpośrednich nawiązań do nurtu gramatyki 
kognitywnej. Ta kwestia, nie rozwijana szerzej w cytowanym artykule Bart- 
mińskiego, wymaga szczegółowszego rozważenia. Chodzi zwłaszcza o usto
sunkowanie się do postulowanego w opisie kognitywnym encyklopedyzmu 
semantyki, a w konsekwencji również - co stanie się przedmiotem szcze
gólnej uwagi - do przedstawienia pewnej zasady kategoryzacyjnej. W defi
nicji znaczeniowej przyjmuje ona formę hierarchicznego układu cząstko
wych ram pojęciowych w obrębie całościowego znaczenia słowa.

4. Zasada wewnętrznej motywacji (przewidywalności) cech

Konstruujący semantyczną definicję słowa staje przed wyborem między 
dwiema skrajnymi propozycjami metodologicznymi, przy czym żadna 
z nich nie jest rozwiązaniem bez wad. Z jednej strony propozycje tzw. ling
wistyki autonomicznej często ograniczają zasięg opisu semantycznego do 
cech wystarczających i koniecznych. Nawet jeśli przyjmiemy rozszerzoną 
wersję znaczenia, z szeroką niekiedy strefą fakultatywnych konotacji se
mantycznych oraz z klarownymi zasadami weryfikacji tych cech (o czym 
dalej), to i tak przy interpretacji tekstów artystycznych czy szerzej - te
kstów o charakterze kreatywnym - badacz intuicyjnie stwierdza, że pewna 
istotna cząstka treści słowa umyka opisowi i zasadom weryfikacji. Zasady 
interpretacyjne semantyki strukturalnej zawodzą przy konotacjach sła
bych, kontekstowych, ale przecież konotacjach językowo relewantnych. Al
ternatywą jest wszechogarniająca encyklopedyczna semantyka kognitywi
zmu, w której granica między wiedzą językową a wiedzą pozajęzykową za
ciera się. Pociąga to jednak za sobą zmniejszenie możliwości zbudowania 
zwartej definicji semantycznej czy też - konieczność budowania niemal wy
łącznie opisów encyklopedycznych.

Jednym z możliwych wyjść jest formuła definicji otwartej, której założe
nia przedstawione zostały we wspólnym artykule J. Bartmińskiego i R. To
karskiego (1993), a następnie rozwinięte i zweryfikowane polskim matę- 
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riałem dotyczącym nazw barw (Tokarski 1995). Definicji otwartej nie nale
ży rozumieć jako konstrukcji, którą w dowolnym momencie analizy można 
uzupełnić o jeszcze jeden kolejny segment znaczeniowy, z jakichś powo
dów pominięty w interpretacjach wcześniejszych. Nie należy jej utożsa
miać z definicją niepełną, a więc z punktu widzenia poprawnościowych za
sad definiowania - wadliwą. Jej zadaniem jest pokazanie pojęciowych mo
deli nazw, w których obok cech wyrazistych, utrwalonych w systemie języ
kowym znajdzie się również miejsce dla konotacji słabych, tekstowych.

Znika w ten sposób dylemat dotyczący wyboru jednej z możliwych opcji 
semantyki leksykalnej. Nie akceptuje się komplementarnego rozdziału te
go, co dane jest w samym języku, oraz całej pozajęzykowej wiedzy o świę
cie, nie oznacza to jednak akceptowania braku jakichkolwiek różnic mię
dzy owymi dwoma rodzajami świadomości. Mówiąc metaforycznie, wiedza 
semantyczna jest „zanurzona” w ogólnej wiedzy o świecie, w znajomości 
realiów, kultury itp. Przypomina ona górę lodową z wyraźnie zarysowanym 
trzonem, wyznaczanym przez stereotypowe, silnie skonwencjonalizowane 
semantyczne właściwości słowa, oraz z coraz bardziej rozmytą, zależnie od 
stopnia oddalenia od owego trzonu, strefą konotacji słabych, zindywidu
alizowanych, tekstowych. Wiedza semantyczna jest cząstką szeroko rozu
mianej wiedzy o świecie, lecz cząstką o nie zawsze wyraźnych granicach.

Zasadniczym kryterium językowej relewancji postulowanych w definicji 
cech jest ich konwencjonalizacja. Za tym dość oczywistym i w zasadzie po
wszechnie akceptowanym stwierdzeniem kryją się jednak dosyć istotne 
kłopoty. Systemowe utrwalenie zwłaszcza cech konotacyjnych nie przybiera 
wartości stałych, zmienia się nawet w obrębie jednego słowa. Rozumienie 
konotacji leksykalnej w ujęciu Jordanskiej i Mielczuka, podobnie jak 
w większości innych prac teoretycznych i analitycznych jej poświęconych, 
koncentruje się na konotacjach systemu języka ogólnego, utrwalonych w 
świadomości większości użytkowników języka. Stosowane w takich wypad
kach kryteria weryfikacyjne (frazeologizmy i po części przysłowia, słowni
kowe derywaty semantyczne i słowotwórcze, utarta metaforyka) wyznaczają 
w miarę ostro zarysowany znaczeniowy rdzeń słowa, nie wyczerpują jednak 
wszystkich możliwych transformacji semantycznych. Poza dość ustabili
zowanymi konotacjami systemu języka ogólnego występują, zwłaszcza 
w tekstach artystycznych czy kreatywnych użyciach słowa, fakultatywne ce
chy o znacznie mniejszym stopniu utrwalenia. Intuicyjnie wyczuwa się ich 
językową ważność, poświadczenia tekstowe intuicje te potwierdzają, brak 
jednak powtarzalnych, skonwencjonalizowanych połączeń słownych, które 
w sposób niepodważalny dowodziłyby ich zasadności. Zilustrujmy to zjawi
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sko dwoma przykładami polskich nazw barw, czarnej i białej. Potoczna świa
domość językowa, wynikająca z obserwacji kontekstowych użyć tych nazw 
barw, ich potencji semantycznej i słowotwórczej czy nawet przeświadczenia 
o ich antonimicznej zależności w układzie określeń kolorystycznych (Apre- 
sjan 1980, 381), wspierana nadto poświadczeniami z zakresu obyczajowoś
ci, kultury itp., przypisuje czerni konotacje 'zła’ i ' śmierci ’, natomiast bie
li - ' dobra ’ i ' czystości ’. Są to niewątpliwie konotacje mocne, które bez 
trudu da się wykazać przez odwołania do sprawdzonych technik weryfika
cji cech semantycznych. Ale czerń i biel nie są nazwami barw aż tak seman
tycznie jednowymiarowymi. W tekstach artystycznych wcale nierzadkie są 
takie poświadczenia, w których czerń konotuje 'spokój’ i 'szczęście’:

O zmroku fiolet z nieba spływa, 
Powraca z wolna szklisty chłód, 
Noc schodzi czarna i szczęśliwa 
Na powzbierane lustra wód. (J. Iwaszkiewicz)

natomiast w bieli ' szczęście ’ może być paradoksalnie dopełniane ' smut
kiem ’, a nawet konotacjami ' śmierci ’:

Śnieg pada... pada bezgłośnie...
Patrz — śnieg...
Na duszę dziewczęcą dwoją
Całunem legł...
Bielutko. Cicho. Szczęśliwie.
Śnieg — patrz...
Bezgłośnie ozwie się w duszy 
Serdeczny płacz... (J. luwim)

Konotacji aktualizowanych w przytoczonych tekstach poetyckich nie 
uda się wykazać wówczas, gdy metody weryfikacji cech ograniczymy do de
rywatów semantycznych i słowotwórczych, frazeologizmów, utartych meta
for itp. Zarazem jednak intuicyjnie wyczuwamy potrzebę uwzględniania 
ich przy interpretacji tekstów. Powstaje zatem pytanie o inne techniki mo
tywowania postulowanych w opisie składników. J. Puzynina, rozwijając 
koncepcję konotacji tekstowych, słabszych niż konotacje systemowe (a 
przytoczone przykłady „nietypowych” konotacji nazw barw zdają się nale
żeć do tej kategorii cech), jako kryterium ich relewancji poza analizą dal
szych i bliższych kontekstów przyjęła również intuicję językową badacza, 
wspomaganą niekiedy nawet badaniami ankietowymi (Puzynina 1990, 55- 
56).

Sugestie wynikające z metodologicznych założeń kognitywizmu sugeru
ją kolejne rozwiązanie. Zaproponowana dalej zasada wewnętrznej motywa



Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu 17

cji (przewidywalności) konotacyjnych cech znaczenia ma w założeniu peł
nić funkcję jednego z podstawowych lingwistycznych kryteriów weryfikują
cych semantyczne intuicje interpretatora, jakie może wyzwalać konkretne 
tekstowe użycie słowa. Wewnętrzna motywacja znaczeniowego obrazu sło
wa pozwala uzasadnić językową relewancję nie tylko konotacji mocnych, 
bo to jest zadanie prostsze, ale także konotacji słabych, tekstowych. Jed
nak zasadę tę chciałbym rozumieć jeszcze szerzej: pozwala ona odtwarzać 
językową kategoryzację świata czy mówiąc inaczej - językowo wykreowany 
obraz zjawiska, przedmiotu itp., który byłby najbliższy kognitywnemu poj
mowaniu zadań semantyki, tj. pokazania tego, jak się rozumie (czy nawet: 
jak może być rozumiane) konkretne wyrażenie językowe. Chodzi zwłaszcza 
o to, by każdy proponowany składnik znaczenia stał się integralną cząstką 
całościowego semantycznego obrazu słowa, a nie dodanym wyłącznie na 
zasadzie koniunkcji elementem szerszego zespołu cech.

Aby wyjaśnić istotę tezy o wewnętrznej motywacji (przewidywalności) 
znaczeniowych składników słowa, a w tym również dwu konsekwencji z 
niej wynikających, tj. funkcji weryfikacyjnej i funkcji tworzenia wewnętrz
nie uporządkowanej definicji kognitywnej, raz jeszcze powrócimy do ko
notacji czerni i bieli.

Prototypowym wzorcem czerni, bez względu na jej kwalitatywny bądź 
kwantytatywny5 charakter (Tokarski 1995, 36), jest noc. We współczesnej 
polszczyźnie w fakultatywnej strefie znaczenia nocy dominują konotacje 
z wartościowaniem negatywnym: z bogatej konwencjonalnej łączliwości 
przytoczmy choćby porównawcze struktury typu zły, smutny, brzydki ...jak 
noc. Silnie utrwalony w języku związek nocy z rozmaitymi negatywnymi sta
nami fizycznymi i emocjonalnymi powtarzany jest w modelowanej przez 
noc czerni. Dlatego też symbolika czerni mocno związana została z konota
cjami 'smutku' i 'żałoby' i te cechy znaczeniowe stosunkowo najłatwiej 
w języku ujawnić. Ale noc stwarza również możliwości rozbudowy konotacji 
wartościowanych pozytywnie. Język ogólny pod tym względem jest bardzo 
mało wyrazisty, zaś związek nocy i szeroko rozumianego ' dobra ’ eksponu
ją częściej teksty artystyczne. Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w wywiadzie pod znamiennym tytu
łem Zaufaj czerni nie tylko potwierdza semantyczny związek nocy i czerni, 
lecz podkreśla równocześnie możliwości pozytywnych ich asocjacji:

5 Mówiąc najogólniej, kwantytatywne rozumienie ZiteZż i czerni odnosi się do udziału 
w nich ilości światła, jasności. W tym sensie kwantytatywna biel i czerń są znaczeniowo bli
skie parze przymiotników ciemny i jasny. Natomiast kwalitatywne rozumienie nazw barw 
achromatycznych odnosi się do ich tonacji kolorystycznych.
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Dziś wiem, że szansę światłu może dać tylko czerń. Ona mnie fascynuje, bo chciałbym 
przełamać powszechne utożsamianie nocy i ciemności ze złem. Czerń może również koić, 
wyzwalać wyobraźnię, a noc - dawać szansę na spotkanie.

Przytoczony wcześniej fragment wiersza Iwaszkiewicza, również pokazu
jący wcale nie tak rzadkie w poezji konotacje 'spokoju’ i szczęścia’, po
twierdza te intuicje. W znaczeniu czerni rysuje się zatem ciekawa i zna
mienna prawidłowość. Językowo wyrazistym negatywnym konotacjom jej 
prototypowego wzorca - nocy odpowiadają równie wyraziste negatywne ko
notacje czerni', za słabo utrwalonymi konotacjami pozytywnymi prototypu 
podążają również słabsze, ale tekstowo poświadczane pozytywne konotacje 
nazwy barwy. Najważniejsze jest jednak to, że konotacje barwy nie stano
wią przypadkowej sekwencji cech, lecz są w sposób naturalny motywowane 
przez kulturowe i językowe rozumienie prototypowego wzorca kolorysty
cznego.

Podobną motywację znaczeniową odnajdujemy w bieli. Wbrew Wierzbic
kiej, proponującej dla tej nazwy prototypowy wzorzec dnia (Wierzbicka 
1990, 116), w książkowej monografii poświęconej polskim nazwom barw 
zaproponowałem rozróżnienie bieli kwantytatywnej i kwalitatywnej i śnieg 
jako referencję prototypową dla podstawowego kolorystycznego (kwalita- 
tywnego) rozumienia nazwy. Silnie ustabilizowane językowo konotacje 
' czystości ’ i ' niewinności ’ bieli dadzą się bez trudu powiązać w pol
szczyźnie z semantyką śniegu, nawet jeśli ten prototypowy wzorzec barwy 
jest kulturowo wtórny czy terytorialnie ograniczony (Tokarski 1995, 54). 
Mniej wyrazisty językowo, tj. nie mający tak skonwencjonalizowanych ilu
stracji materiałowych, jest ten kierunek konotacyjny bieli, który ilustrował 
poetycki fragment z wiersza Tuwima, a który określiliśmy jako konotacje 
' smutku ’ i ’ śmierci ’. Również w tym wypadku poświadczenia tekstowe 
znajdują pośrednie uzasadnienie w logice semantycznego rozwoju nazwy 
barwy i jej prototypowego wzorca. We współczesnym ogólnym języku pol
skim notowane są metafory o niewątpliwie literackiej proweniencji, które 
śnieg znaczeniowo wiążą ze śmiercią, np. całun śnieżny, całun śniegu, biały całun.

Przytoczone tutaj przykłady, podobnie jak niemal cała leksyka kolory
styczna, pokazują pewną regularność w rozwoju semantycznego obrazu 
słowa. Konotacje semantyczne nie są cechami przypadkowymi. Nawet naj
słabsze z nich, tj. te, które nie mają potwierdzeń w utartej, skonwencjo
nalizowanej łączliwości języka ogólnego, motywowane są przez całościową 
semantyczną strukturę słowa. W wypadku leksyki kolorystycznej owym 
punktem wyjścia rozwoju łańcuchów konotacyjnych jest prototypowy wzo
rzec barwy.
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Do tej pory konotacje słabe, tekstowe ilustrowano przede wszystkim 
fragmentami tekstów artystycznych. Rodzi się zatem pytanie, czy jest to 
domena wyłącznie tego typu tekstów, czy z punktu widzenia języka ogól
nego i proponowanych dla niego definicji kognitywnych konotacje słabe 
stanowią zupełnie nieistotną strefę znaczeniową? Nie wydaje się, by taka 
odpowiedź była zasadna. Wykorzystywane zwykle metody weryfikacji cech 
znaczeniowych, w tym również cech konotacyjnych, tj. derywaty semanty
czne i słowotwórcze, utarta metaforyka, frazeologia i po części przysłowia 
oraz rozmaite testy semantyczne nie dają zazwyczaj obrazu pełnego, poz
walają ujawnić cechy najbardziej wyraziste, a z pewnością nigdy nie prowa
dzą bezpośrednio do stworzenia obrazu uporządkowanego, wewnętrznie 
umotywowanego. Jeśli zatem definicja kognitywna ma spełniać zadanie 
prezentowania tego, jak jest rozumiane czy jak może być rozumiane dane 
słowo bądź wyrażenie, to musi uwzględniać te składniki znaczeniowe, któ
re potencjalnie tkwią w języku, a ich miejsce przewidziane jest w semanty
cznej strukturze słowa. Musi również zaproponować sensowną motywację 
każdej z cech konotacyjnych przez całościową semantyczną strukturę sło
wa. W tym sensie odwołania do tekstów artystycznych, kreatywnych pełnią 
dwojaką rolę. Tłumaczą, po pierwsze, specyfikę konkretnego tekstu i se
mantyczne transformacje słowa w nim występujące. W tym momencie in
teresuje nas bardziej druga funkcja: tekst artystyczny aktualizuje konotacje 
w języku ogólnym słabsze, potencjalne, lecz istotne z punktu widzenia ca
łościowego obrazu słowa.

Proponowana tu otwarta struktura kategoryzacji językowej odnajduje 
paralele w ustaleniach psychologii na temat struktury pojęć. Przykładowo,
J. Trzebiński odwołuje się do modelu treści pojęcia wyznaczanego przez 
tzw. rdzeń pojęciowy (w przybliżeniu jest to reprezentacja idealnego eg
zemplarza pojęcia) oraz dopuszczalną wielkość jego transformacji (Trze
biński 1981, 11). W naszych analizach transformacja rdzenia pojęciowego 
powiązana została z konotacjami semantycznymi, zwłaszcza konotacjami 
w języku słabo utrwalonymi.

Przedstawione wyżej analizy dają podstawy do wstępnych uogólnień 
związanych z kategoryzacją językową. Rozmaite nurty gramatyki kognityw
nej zakładają w analizach semantycznych istnienie abstrakcyjnych wzorców 
(modeli) ewokowanych przez jednostki leksykalne: interpretacyjnych ram 
pojęciowych (np. M. Minsky 1980, Ch. J. Fillmore 1982, 1985, J. Taylor 
1989), idealizowanych modeli kognitywnych (G. Lakoff 1986) czy różnych 
odmian domen (R. Langacker 1987). Pozostańmy przy pierwszej z tych 
propozycji terminologicznych. Przez całościową ramę interpretacyjną ro
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zumieć będziemy kulturowo zinterpretowany (wyprofilowany)6 obraz świa
ta (jego fragmentu) skorelowany z danym wyrażeniem językowym. Na ob
raz ów składają się obok bardzo stabilnego rdzenia semantycznego (w wy
padku nazw barw były to prototypowe referencje w rozumieniu Wierzbic
kiej) także cechy konotacyjne, zarówno te o dużym stopniu utrwalenia, jak 
również konotacje słabe, ale potencjalnie przewidywane przez wewnętrzną 
logikę transformacji cech semantycznych.

6 Problematyce profilowania poświęcone zostało 3. konwersatorium „Światy za słowami” 
(Kazimierz, październik 1995), z którego materiały opublikowane zostały jako kolejny, 9. 
tom lubelskiej „Czerwonej Serii” Profilowanie w fizyku i w tekście, pod red. J. Bartmińskiego 
i R. Tokarskiego, Lublin 1998. Wygłoszone referaty i przebieg dyskusji na konwersato
rium pokazały wielość możliwych spojrzeń na zjawisko profilowania. Nawiązując do przyj
mowanego tu modelu semantycznego obrazu słowa, w swym referacie założyłem wówczas, 
że należy mówić o dwojakim charakterze profilu pojęcia: kulturowym i tekstotwórczym. 
Kulturowa interpretacja świata skorelowana z. faktami językowymi pozwala mówić o profi
lowaniu kulturowym, polegającym na różnych stopniach konwencjonalizacji, ujęzykowie- 
nia pewnej cząstki wiedzy encyklopedycznej, jaka właściwa jest większości użytkowników 
danego języka. Profilowanie kulturowe nabiera szczególnej wagi zwłaszcza w świetle zasady 
relatywizmu językowego, zakładającego odmienność obrazów świata w różnych kulturach 
(językach), l ego typu uwarunkowania kulturowe odróżnić trzeba od profilowania teksto- 
twórczego, będącego ekspozycją konkretnego fragmentu całościowej ramy interpretacyjnej 
w konkretnym tekście bądź konkretnym typie tekstów.

Wcześniej staraliśmy się również wykazać, że na całościową ramę inter
pretacyjną składają się nie bezładne czy przypadkowe elementy semanty
czne, lecz, po pierwsze, całe ciągi, ścieżki konotacyjne wywodzące się z se
mantycznego rdzenia nazwy, a w ich obrębie, to po drugie, konkretne wza
jemnie się motywujące konotacje o różnym stopniu uszczegółowienia. Wi
dać tu analogie do ustaleń związanych ze strukturą pojęć, a rozwijanych 
w pracach z zakresu psychologii i sztucznej inteligencji. Zgodnie z tymi 
koncepcjami całościowy wzorzec pojęciowy związany z daną nazwą ma 
strukturę wielopoziomową. Między cząstkowymi poziomami ramy istnieje 
sieć wzajemnych zależności i relacji. Poziom najwyższy ramy otwiera jeden 
lub więcej terminali (slots), będących konkretyzacjami owego poziomu naj
wyższego. Z kolei każdy następny poziom niższy łączy się z odpowiednim 
poziomem wyższym, jest jego konsekwencją, dzięki czemu otrzymany opis 
jest wewnętrznie uporządkowany i zhierarchizowany (Minsky 1980). Prze
nosząc to twierdzenie do przyjętej tutaj konwencji terminologicznej po
wiemy, że całościowa rama interpretacyjna rozpada się zwykle na kilka 
ram szczegółowych (subram), odpowiadających różnym ciągom cech se
mantycznych, różnym ścieżkom kolejnych transformacji znaczeniowego 
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rdzenia słowa. Idąc dalej, każdy z takich ciągów składać się może z se
kwencji terminali, stanowiących kolejne transformacje semantycznych 
składników słowa. W efekcie znajdą się w tych łańcuchach transformacyj
nych zarówno konotacje silnie w języku utrwalone, jak też konotacje słabe, 
tekstowe, zaś postulowany tu model definicji kognitywnej przyjmie otwarty 
charakter.

Przedstawiona teza o wewnętrznej motywacji (przewidywalności) skład
ników znaczeniowych w leksykalno-semantycznym ujmowaniu świata (jed
nym z podstawowych wyznaczników językowego obrazu świata) szerzej zi
lustrowana została w kilkakrotnie tutaj przywoływanej książkowej mono
grafii poświęconej leksyce kolorystycznej w polszczyźnie współczesnej (To
karski 1995). lam również przedstawiono odstępstwa od zasady motywacji 
cech konotacyjnych. Mogły niekiedy one wynikać z pewnej przypadkowoś
ci w rozwoju symboliki barwy, np. fioletowy jako przykład podstawowej na
zwy barwy mieszanej (czerwony + niebieski) słabo motywuje konotacje 
' smutku ’ czy ' śmierci ’. Często też nazwy barw, poza kulturowo wyrazi
stym prototypowym wzorcem, np. żółty i słońce, zielony i roślinność czy niebie
ski i niebo, kształtowały wtórne centra pojęciowe, związane z antropocen- 
trycznym postrzeganiem świata. Chodzi tu zwłaszcza o somatyczne, a więc 
dokonywane z perspektywy ludzkiego ciała ujmowanie kolorów, np. ktoś 
jest biały jak papier, czarny na twarzy, żółty z zazdrości, zielony ze zmęczenia itp. 
Wyrażenia tego typu kształtowały wtórne, niezależne od prototypowego 
centrum ciągi cech konotacyjnych. Niezależnie jednak od mniej lub bar
dziej wyraźnych zakłóceń w klarowności zasady wewnętrznej motywacji 
cech postawioną tezę sprawdzono na jednej tylko, semantycznie jednorod
nej grupie leksykalnej, realizującej podobny schemat pojęciowy. Dla wię
kszości bowiem podstawowych nazw barw w analizie przyjęto istnienie 
prototypowego wzorca barwy, stanowiącego semantyczną motywację kolej
nych transformacji tworzących symbolikę barwy czy też, stosując przyjęty 
język opisu znaczeniowego - ich konotacji znaczeniowych. Musi rodzić się 
pytanie, czy podobna metoda opisu da się zastosować do innych grup le
ksykalnych, czy też ma zasięg ograniczony do jednego bądź niewielu ze
społów słownych.

Odpowiedź na to pytanie winna być poprzedzona szczegółowymi inter
pretacjami znaczeniowymi rozmaitych jednostek. Z obserwacji współczes
nej literatury semantycznej, choć nielicznej i rozproszonej, wnioskować 
jednak można, iż całościowe ramy interpretacyjne niektórych przynaj
mniej grup leksykalnych zbudowane są z regularnie powtarzalnych ram 
szczegółowych (subram). Tak jest w wypadku rodzajów naturalnych: Wierz
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bicka dla nazw zwierząt (tigers, squirrels, cats, dogs itd.) przyjęła powtarzają
ce się połączenia następujących subram: „środowisko”, „wielkość”, „wy
gląd”, „zachowanie” i „stosunek do ludzi” (Wierzbicka 1985, 161). W tej 
samej pracy zaproponowany został model rozumienia nazw artefaktów. 
Ch. J. Fillmore angielskie czasowniki dotyczące aktu kupna i sprzedaży (to 
buy, sell, cost itd.) rozpatruje na tle idealnej prototypowej sceny z czterema 
aktantami: kupującym, sprzedającym, towarem i ceną, zaś każdy z czasow
ników „profiluje” część owej sceny (Fillmore 1977). Z prac dotyczących 
słownictwa polskiego, podobieństwa w schematach kategoryzacyjnych da 
się również ujawnić w nazwach roślin (por. np. Tokarski 1993) czy w leksy
ce somatycznej (Filar 1995, zob. też porównawczy polsko-angielski opis rę
ki w: Filar, Głaz 1995). Wydaje się rzeczą pewną, że odtworzenie takich 
składowych ram interpretacyjnych pozwoli nie tylko na motywowanie 
przyjmowanych przez jednostki danej grupy leksykalnej konotacji znacze
niowych, ale też na pokazanie opartego na przesunięciach metaforycz
nych i metonimicznych polisemicznego rozwoju słowa.
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THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD AND SOME 
ASSUMPTIONS OF COGNITIVISM

One of the basie tasks in the stucly of the linguistic picture of the world is to shape a 
word's semantic definition in such a way as to reveal how the word is or may be understood 
in a particular context. In the paper, a model of an open cognitive definition capable of 
capturing all loose connotations is proposed. On the basis of Polisłt colour terms, a princi- 
ple of mutual motivation (predictability) of semantic components is presentecł. The princi- 
ple consists in reconstructing the inner hierarchy of semantic components and estab- 



24 Ryszard Tokarski

lishing semantic interrelationships among them. The prototypical colour template influ- 
enced a multidirectional development of semantic connotations and motivated successive 
transformational chains specified to various degrees. Hence the global interpretational 
frame of a lexical unit consists of a cluster of specific complementary subframes. Each of 
the postulated semantic components either motivated or was motivated by other compo- 
nents of the frame.


