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Milcząca wojna na dwa głosy w wybranym dyskursie  
naukowym. Konceptualne i pojęciowe światy równoległe 

Przedmiotem analizy jest polski dyskurs naukowy dotyczący teorii Goerge’a Lakoffa i Marka 
Johnsona. Autorka zastanawia się, czy dwa polskie określenia metafora pojęciowa oraz metafora 
konceptualna funkcjonują w omawianym dyskursie na tych samych zasadach. W tekście na po-
czątku zostają przeprowadzone badania ilościowe, następnie jakościowe: te pierwsze polegają na 
wyodrębnieniu słów kluczy i sprawdzeniu, w jakich kontekstach one występują, drugie prowadzą 
do zweryfikowania, czy oba terminy są tak samo konceptualizowane. Okazuje się, że dodatkowe 
zweryfikowanie sposobów profilowania analizowanych terminów definitywnie potwierdza dostrze-
żoną zależność. Mianowicie: sposób nazywania jednego zjawiska jest zależny od tekstu i kontekstu 
(polski a oryginalny) dyskursu, na jaki powołują się badacze.
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A silent war between two voices in the scientific discourse. Conceptual and notional parallel 
worlds

The analysis focuses on the Polish scientific discourse of the George Lakoff’s and Mark Johnson‘s 
theory. The author wonders whether two Polish terms “cognitive metaphor” and “conceptual meta-
phor” can  be guided by the same principles in the examined discourse. At the outset of the text, 
a quantitative survey took place, followed by qualitative ones: the first aimed to identify the key 
words and examine  in which contexts they occur, the second attempted to verify whether both de-
scribed terms are similarly conceptualized or not. It appears that additional review of the methods 
of profiling the analyzed terms definitely confirms the identified correlation. Namely: the way of 
naming one phenomenon depends on the text and the context (Polish and original) of the discourse, 
which the researchers refer to.
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Der stille Krieg zwischen zwei Stimmen in einem wissenschaftlichen Diskurs. Konzeptuelle 
und kognitive Parallelwelten
Die Analyse konzentriert sich auf den polnischen wissenschaftlichen Diskurs über die Theorie von 
George Lakoff und Mark Johnson. Die Autorin geht der Frage nach, ob die beiden polnischen 
Begriffe „kognitive Metapher“ und „konzeptionelle Metapher“ im untersuchten Diskurs denselben 
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Prinzipien folgen. Zu Beginn des Textes erfolgt zunächst eine quantitative Erhebung, um die 
Schlüsselwörter zu identifizieren und zu überprüfen, in welchen Kontexten sie vorkommen; 
darauf folgen qualitative Erhebungen, mit denen verifiziert werden soll, dass beide beschrie-
benen Begriffe ähnlich konzeptualisiert sind. Wie sich zeigt, wird die identifizierte Korrela-
tion durch die zusätzliche Überprüfung der Methoden zur Profilerstellung der analysierten 
Termini definitiv bestätigt. Das heißt: Die Art, ein Phänomen zu benennen, hängt vom (pol-
nischen und originalen) Text und Kontext des Diskurses ab, auf den sich die Forscher beziehen.

Schlüsselwörter: konzeptuelle Metapher, Diskursanalyse, polnischer Wissenschaftsdiskurs 

1. Kontekst metodyczny

Tekst Metaphors We Live By (Lakoff/Johnson 1980) w pewnym sensie zre-
wolucjonizował myślenie o metaforze. Przez lingwistów wcześniej uznawana za 
dewiację (Żmigrodzki 1995: 20) dzięki publikacjom George’a Lakoffa i Mar-
ka Johnsona została nobilitowana1. Przenośnię2 opisuje się teraz w kontekstach, 
w których brak takich określeń, jak: styl czy język poetycki, trop, literalne zna-
czenie, opozycja. W zamian pojawiają się: myśl czy myślenie, poznanie, rzuto-
wanie, znane – nieznane. Kategoria metafory zmienia swoje miejsce w języko-
znawczym dyskursie. Zmiany, o których mowa, zaszły równie szybko na gruncie 
polskiej lingwistyki, przede wszystkim dzięki łatwemu dostępowi do rodzimej 
wersji językowej Metaphors We Live By, tj. Metafory w naszym życiu. 

Tłumaczenie Tomasza Krzeszowskiego ukazało się już w 1988 roku. Filolog 
podjął decyzję, by określenie conceptual metaphor zastąpić polskim metafora 
pojęciowa. Ekwiwalentem leksemu conceptual ma być więc rodzime określenie 
– pojęciowy. Należy podkreślić, że autorzy angielskiego dzieła – Lakoff i John-
son – konsekwentnie używają połączenia conceptual metaphor3. Wymienione 
skupienie pełni funkcję terminu między innymi ze względu na swoje utrwalenie4. 
W polskich tekstach obecne są natomiast dwa określenia metafora pojęciowa 
i metafora konceptualna. Warto się zastanowić:
a.  Czy w językoznawczym polskim dyskursie naukowym dotyczącym teorii 

Lakoffa i Johnsona wskazane terminy są używane zamiennie, używa się ich 
z taką samą częstotliwością? 

b.  Czy są dubletami, synonimami, określeniami o różnych sensach? 
c.  Czy mamy do czynienia z nieregularną wymiennością, dowolnością w uży-

ciu terminów o różnych sensach, które odzwierciedlają „walkę semantyczną” 

1 Nie brak również głosów krytycznie oceniających publikację Metaphors We Live By (zob. 
np. Haser 2005; Pawelec 2005; Kiklewicz 2006; Pinker 2007; Gemel 2016). 

2 Ze względów stylistycznych używam tutaj zamiennie określeń metafora i przenośnia. 
3 Również w innych publikacjach (Johnson 1990; Lakoff 2008, 2012).
4 Nie są nominacją zjawiska potocznego, lecz specjalistycznego (Ligara 2011: 167).
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(Felder 2006, za Czachur 2011: 84) wewnątrz jednego dyskursu? Czyli – czy 
„jeden i ten sam leksem może być używany zamiennie w różnych kontek-
stach wiedzy” (Spieß 2010: 206)? 

W artykule postaram się sprawdzić, jak w polskim dyskursie naukowym (do-
tyczącym teorii Lakoffa i Johnsona) funkcjonują dwa terminy metafora pojęciowa 
i metafora konceptualna. W powyższych rozważaniach idzie przede wszystkim 
o rekonstrukcję kategorii myślowych, według których badacze określają metafo-
rę. Należy zweryfikować, czy metafora pojęciowa oraz metafora konceptualna 
należą do tej samej kategorii nomen omen pojęciowej. 

Jeśli interesują mnie różne sposoby „profilowania” jednego zjawiska (meta-
fory pojęciowej//metafory konceptualnej) ujawniające się w tekstach o podobnej 
tematyce, w swoich rozważaniach będę powoływać się na osiągnięcia lingwi-
stycznej analizy dyskursu. 

Dyskurs jako jednostka ponadzdaniowa, wykracza poza granice jednego tek-
stu. W ramach jednego dyskursu dochodzi do: ścierania się (por. Czachur 2011: 
87), negocjowania (por. Czachur/Kulczyńska/Kumięga 2016: 9) czy narzucania 
podmiotom (por. Spieß 2010: 201) różnych znaczeń. Znaczenia te wytwarzane 
są5 nie tylko za pomocą języka (rozumianego tutaj jako język naturalny), ale i ob-
razów czy przekazów zbudowanych z elementów należących do różnych syste-
mów semiotycznych. 

Zgodnie z lingwistyczną analizą dyskursu uprawianą w Polsce6, w proce-
sie analizy należy uwzględnić płaszczyzny 1) leksykalną i 2) propozycjonalną 
oraz 3) analizę schematów argumentacyjnych, czyli tzw. toposów (warunków 
zaistnienia wypowiedzi). Wszystkie one (1, 2, 3) zostały zaczerpnięte z modelu  
DIMEAN (Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse)7 (por. Spitzmüller/
Warnke 2011: 211, za: Czachur/Miller 2012: 37), w którym wymienione aspekty 
analizy dyskursu: 1) leksykalny, 2) propozycjonalny, 3) schematów argumenta-
cyjnych przynależą do ogólniejszej płaszczyzny – 
I. intratekstualnej (1, 2) lub 
II. transtekstualnej (3). 

5 Wytwarzanie się znaczeń, w rozumieniu dyskursu przez Michela Foucaulta, zastępuje zna-
czenia stojące za rzeczami (Foucault 2006: 39–42). W genologicznych badaniach (prowadzonych 
obok krytycznych) francuski filozof próbuje opisać „warunki możliwości” zaistnienia określonej 
wiedzy w określonym czasie. Dyskursywne tworzenie znaczeń nie jest ani „ciągłe”, ani „oryginal-
ne”, ani „jednostkowe”. „Wypowiedzi formują się w dyskursy w oparciu o cztery regulatywne zasa-
dy, którymi są: ‘zdarzenie’, ‘seria’, ‘regularność’ oraz ‘warunek’ ‘możliwości’” (Spieß 2010: 203).

6 Mowa tutaj o tradycji germanistycznej (por. Czachur/Miller 2012), (por. Czachur/
Kulczyńska/Kumęga 2016), (por. Smykała 2016).

7 Określenie „Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse“ oznacza „Wielopaszczyznowa 
analiza lingwistyki dyskursu“

335Milcząca wojna na dwa głosy w wybranym dyskursie naukowym…



W tym miejscu należy wspomnieć, że Spitzmüller i Warnke w swoim sche-
macie DIMEAN uwzględniają jeszcze z tego samego poziomu, co płaszczyzny  
I. i II. trzecią płaszczyznę.
III. analizę aktorów (w których ramach można analizować medialność, czyli np. 

wzorce działań, formy komunikacji; propozycje dyskursu, czyli np. społecz-
na stratyfikacja; role interakcyjne, czyli np. role odbiorcy i role nadawcy) 
(por. Czachur/Miller 2012: 37). 

Wymienione aspekty analizy dyskursu 1) leksykalny, 2) propozycjonalny,  
3) schematów argumentacyjnych obejmują różne zjawiska, mianowicie 1) jed-
nostki jedno- i wielosłowne (okazjonalizmy, słowa klucze, nomina continuativa, 
nomina appellativa, nomina collectiva, nomina propria); 2) propozycje na płasz-
czyźnie mikrostruktur (wzorce składniowe, tropy i figury retoryczne, leksemy 
metaforyczne, implikacje, presupozycje, akty mowy) oraz 3) schematy argumen-
tacyjne. Dodam, że Spitzmüller i Warnke odwołali się w tym przypadku bezpo-
średnio do rozważań Martina Wengelera (1997: 96, za: Czachur/Miller 2012: 33).  
Autor proponuje, by w procesie analizy dyskursu uwzględniać pojedyncze lek-
semy, ich ewolucje znaczeniowe oraz toposy, czyli sposoby argumentowania. 
Oczywiście przedstawione tu tezy to tylko niektóre założenia lingwistycznej 
analizy dyskursu wyrastającej z tradycji niemieckiej (zob. zwłaszcza Czachur/ 
Miller 2012). 

W tym miejscu warto podkreślić fakt, że każdorazowa analiza dyskursu 
nie jest prowadzona zgodnie z już istniejącym i wielokrotnie wybieranym 
przez innych badaczy schematem postępowania. W procesie oglądu danego 
dyskursu badacz za każdym razem tworzy nową (najczęściej synkretyczną) 
metodę postępowania ze zgromadzonymi danymi, dlatego tak istotne wydają 
się jego deklaracje. Jak podkreślają twórcy różnych schematów analitycznych 
(por. Wengeler 1997, Spitzmüller/Warnke 2011), nie ma jednego modelu ba-
dania dyskursu, nawet gdy mowa jest o odwoływaniu się do jednej tradycji 
(„jednojęzycznej” czy związanej z jednym ośrodkiem badawczym, czy z jed-
nym badaczem). Istotny wydaje się cel podejmowanych analiz, który „dyk-
tuje”, sugeruje sposób obchodzenia się z danymi. W tym artykule chciała-
bym zbadać, jak funkcjonuje(ą) termin(y) metafora konceptualna i metafora 
pojęciowa, dlatego przede wszystkim zajmują mnie wybrane aspekty funk-
cjonowania płaszczyzny I. intratekstualnej oraz II. transtekstualnej (zob. py-
tania A. – C.) wskazanego wycinka dyskursu naukowego, którego ramy oma-
wiam później. Mowa jest o wybranych aspektach, ponieważ w szczególności  
interesują mnie: 
a.  1. słowa klucze i 2. częstotliwość ich użycia (I. płaszczyzna intratekstualna 

→ 1., 2. poziom leksykalny), 
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b.  1. znaczenie i 2. konteksty, w jakich pojawiają się wybrane słowa klucze  
(I. płaszczyzna intratekstualna → 1. poziom leksykalny i 2. poziom propo-
zycjonalny),

c.  1. toposy/argumentacja (II. płaszczyzna transtekstualna → 1. analiza dys- 
kursu). 

By spróbować z kolei odpowiedzieć na zadane wcześniej pytania, kolejno 
podejmę się: 
1.  skonstruowania korpusu, 
2.  analiz kwantytatywnych (A),
3.  analiz kwalitatywnych (B). 

Wnioski, do których doprowadzą analizy ilościowe i jakościowe, powinny 
umożliwić przedstawienie sposobów argumentowania, czyli rekonstrukcję topo-
sów (C). Analiza dyskursu tym samym przebiegnie od płaszczyzny intratekstu-
alnej (A., B.) do płaszczyzny transtekstualnej (C)8, zgodnie z postulatami Spit-
zmüllera i Warnkego (2011: 39 za: Czachur/Miller 2012: 38).

W badaniach nad dyskursem należy precyzyjnie omawiać nie tylko metody 
postępowania, ale również sposoby gromadzenia materiału, gdyż dobór tekstów 
do korpusu powinien być transparentny oraz świadomy (por. Czachur/Miller 
2012: 39, Czachur 2011: 90). Zbiór tekstów, wchodzących w skład analizowane-
go korpusu, ma wyznaczać subiektywnie określone przez badacza ramy dyskursu 
(por. Busse 1987 i 1994)9. Warto podkreślić, że wybrany zbiór tekstów nie jest 
ani skończony, ani zamknięty, co oznacza, że stanowi pewien wycinek, który 
w mniemaniu badacza najlepiej reprezentuje określony dyskurs. Wnioski z prze-
prowadzonych analiz nie będą nigdy kompletne dla danego dyskursu. Powinny 
one jednakże dążyć do wyczerpywania podejmowanego tematu tak, by wyda-
ły się prawdopodobne, czyli możliwe i adekwatne dla wybranej próby. Okazuje 
się, że badacz, konstruując bazę danych, poniekąd konstruuje dyskurs, manipu-
luje nim, stąd postulat transparentności i świadomości. Niemożliwe wydaje się 
wszakże stworzenie korpusu, w którym znalazłyby się wszystkie teksty: 

8 Z pominięciem płaszczyzny: „aktorzy”. 
9 Takie rozumienie dyskursu zostało wypracowane na gruncie bogatej niemieckiej lingwi-

stycznej analizy dyskursu (por. Czachur 2011). Polskie studia nad dyskursem wiążą się natomiast 
z tradycjami: i niemiecką (por. Czachur/Miller 2012), i francuską (por. Grzmil-Tylutki 2010), i an-
gloamerykańską (por. Duszak 1998). Niekiedy, zwłaszcza poloniści, postulują, by w polskiej prak-
tyce akademickiej powoływać się na definicje dyskursu proponowane przez polskich badaczy (por. 
Wojtak 2011, Witosz 2016). Warto jednak podkreślić, że w rodzimych rozważaniach nad tą katego-
rią teoretycy najczęściej starają się usystematyzować pojęcie dyskursu na tle innych pojęć – stylu, 
gatunku czy tekstu (zob. definicje przypominane przez Witosz 2016).   
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1) związane z zagadnieniem, tematem, kompleksem wiedzy lub koncepcją stanowią-
cą przedmiot analizy, 2) powiązane poprzez odniesienia semantyczne i/lub wspólny 
kontekst wypowiedzeniowy, komunikacyjny, funkcjonalny, intencjonalny, 3) miesz-
czące się w ramach wyznaczonych przez określony zasięg czasowy, obszar, wycinek 
społeczeństwa, obszar komunikacji, gatunek tekstu i inne parametry, 4) nawiązujące 
do siebie nawzajem poprzez eksplicytne lub implicytne [...] odniesienia lub tworzące 
powiązania intertekstualne. (por. Busse/Teubert 1994: 14, tłumaczenie D. Miller)

Właśnie typy wypowiedzi 1) – 4) w rozumieniu badaczy z Heidelbergu i Mann- 
heim (Busse, Teubert) tworzą dyskurs. Jeszcze ściślej teksty o cechach 1) – 4) 
są formalnym/materialnym wykładnikiem dyskursu. Dyskurs jest zatem wyzna-
czany przez zbiór tekstów10 powiązanych tematycznie (tu dotyczących metafory 
pojęciowej//metafory konceptualnej). W przypadku niniejszego artykułu mowa 
jest wręcz o tekstach pisanych stylem naukowym. Dyskurs naukowy jest reali-
zowany przede wszystkim w wariancie pisanym języka (por. Gajda 1990: 17).

Tekstów poszukiwałam za pośrednictwem multiwyszukiwarki UAM11. 
W procesie konstruowania bazy nadrzędne były kryteria personalne oraz chro-
nologiczne. Wybierałam najnowsze teksty polskich językoznawców12. Podczas 
samych poszukiwań istotne było kryterium tematyczne – od ogólnego do szcze-
gółowego. Oznacza to, że w pole wyszukiwarki wpisywałam następujące słowa 
tematyczne: metafora, metafora pojęciowa, metafora konceptualna oraz Lakoff, 
Johnson (jako jedna fraza) i George Lakoff, Mark Johnson (jako różne frazy). Na 
podstawie wyników wyszukiwania skonstruowałam bazę, do której weszły 23 
teksty polskich językoznawców (nadrzędne kryterium), w których treści badacze: 
a.  wykorzystują metodę opisu zaproponowaną przez Lakoffa i Johnsona  

(19 tekstów), 
b. komentują metodę Lakoffa i Johnsona (4 teksty). 

 
W bazie znalazły się naukowe teksty analityczne (a) oraz krytyczne (b), ze 

zdecydowaną przewagą tych pierwszych. Charakterystyka gatunkowa zgroma-
dzonej bazy prezentuje się następująco: 
 – artykuły w czasopismach lub wieloautorskich monografiach (22 teksty), 
 – rozprawa doktorska (1 tekst).

10 Tekst (w wariancie pisanym języka) rozumiem tutaj bardzo szeroko, czyli jako kompozycyjną 
całość zaplanowaną i przemyślaną przez autora, mającą wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

11 Większość tekstów pochodzi z  The Central and Eastern European Online Library.
12 Najnowsze, to znaczy z XXI wieku. Językoznawców, czyli filologów – według klasyfikacji 

KBN. 
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Jeśli zaś idzie o nadrzędne kryterium – personalne – do korpusu weszły tek-
sty pisane przez filologów:
 – językoznawców polonistów (10 autorów), 
 – językoznawców slawistów (3 autorów), 
 – językoznawców anglistów (3 autorów), 
 – językoznawców psycholingwistów (2 autorów)13.

Na podstawie powyższej charakterystyki korpusu można stwierdzić, że do 
bazy weszły teksty niemal jednorodne gatunkowo. Mamy do czynienia z arty-
kułami, poza rozprawą doktorską. Po zgromadzeniu tekstów istotne wydaje się 
także spostrzeżenie, iż pośród polskich językoznawców, powołujących się na ba-
dania Lakoffa i Johnsona, można odnaleźć badaczy wielu specjalności – od po-
szczególnych filologii do psycholingwistyki. Omawiany tutaj polski dyskurs na-
ukowy swoim zasięgiem obejmuje różne dyscypliny i specjalności. Niepotoczna 
wiedza reprezentowana przez ten dyskurs będzie powstawać w procesie ścierania 
się nieidentycznych perspektyw, różnych badaczy. Warto zastanowić się, czy ilo-
ściowe analizy zgromadzonego materiału potwierdzają powyższy wniosek.  

2. Analiza ilościowa

Badania kwantytatywne rozpocznijmy od analizy słów kluczy. By je wyod-
rębnić, zazwyczaj zgromadzony korpus porównuje się z innym korpusem. Hasła 
pojawiające się „zdecydowanie częściej [podkr. E.W.W.]” (Kamasa 2014: 105) 
w jednym z nich są słowami kluczami właściwymi dla danego dyskursu. Sło-
wami kluczami nazywa się także określenia tematyczne, charakterystyczne, ty-
powe dla jednego korpusu (por. Rachwałowa 1986: 29). Jak widać wspomniane 
jednostki można wyodrębniać na podstawie ilościowych analiz porównawczych 
(por. Kamasa 2014) lub interpretacji listy rangowej zgromadzonego korpusu (por. 
Rachwałowa 1986). Przy tym pierwszym sposobie metoda jest ściśle określona, 
przy drugim zaś – niekoniecznie. Każda z nich obarczona jest subiektywizmem. 
Badacz, konstruując korpus porównawczy, sam decyduje, z jakiego dyskursu on 
pochodzi. Poza tym ilościowa charakterystyka obu korpusów w jak największym 
stopniu powinna być zbliżona, co często wydaje się niemożliwe. Trudno również 
zdecydować, jakie kwantum (jaką wartość liczbową) należy określić jako „zde-
cydowanie częściej”. Wybieranie zaś z listy słów „typowych”, „charakterystycz-
nych”, bez precyzyjnie sformułowanego kryterium, może okazać się tendencyjne 
lub nawet nieświadomie dyktowane badaczowi przez wcześniejsze założenia. 

13 Nazwy specjalności podaję według danych z bazy Ludzie Nauki.
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Słowa klucze można jeszcze wyodrębniać z pominięciem „czynnika ludz-
kiego”, czyli za pomocą narzędzi informatycznych14. One tak samo typują pew-
ne leksemy dzięki analizom porównawczym, w których podstawowe parametry  
i/lub korpusy referencyjne wybierane są przez badacza. 

W niniejszych rozważaniach decyduję się wskazać jako słowa klucze te jed-
nostki, które są: 
a.  wymieniane przez autorów artykułów wśród słów kluczy15, jednocześnie na 

liście rangowej,
b.  mają bardzo wysoką frekwencję (jako jednostki autosemantyczne), większą 

od stu pięćdziesięciu bądź równą sto pięćdziesiąt, i jeszcze,
c.  dla badaczy są fachowe, czyli nie oznaczają zjawisk nienaukowych, potocz-

nych, codziennych, czego wykładnikiem jest brak obecności tych haseł na 
innych listach rangowych charakteryzujących słownictwo naukowe16. 

Warto podkreślić, że mogłabym się ograniczyć jedynie do kryteriów a) i b), 
gdyby w każdym artykule, który znalazł się w bazie, były wskazywane słowa 
klucze. Analiza korpusu według parametrów a) – c) pozwala jednak na odnale-
zienie jednostek typowych dla dyskursu naukowego dotyczącego teorii Lakoffa 
i Johnsona. Jej wyniki prezentuje poniższa tabela. 

RANGA FREKWENCJA HASŁO
16 1084 metafora
40 396 kognitywny
54 333 pojęcie
56 327 struktura
73 255 metaforyczny
93 212 Lakoff
111 173 system
128 149 Johnson
151 121 pojęciowy

Tabela 1.: Słowa klucze w dyskursie naukowym dotyczącym teorii Lakoffa 
i Johnsona.

14 Na przykład z użyciem programu TermoPL. 
15 Zresztą na tej podstawie wybierane są również teksty przez multiwyszukiwarkę. 
16 Mowa tutaj o listach frekwencyjnych Marii Rachwałowej – z zakresu literaturoznawstwa, 

językoznawstwa, pedagogiki, nauk technicznych i historii (Rachwałowa 1986). 
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Na powyższej liście nie ma leksemu konceptualny, choć jest on komponen-
tem terminu metafora konceptualna. Wydawałoby się, że jego frekwencja po-
winna być zbliżona do frekwencji leksemu pojęciowy. Okazuje się, że omawiane 
określenie pojawia się w zgromadzonej próbie 52 razy, co daje mu rangę 219. 
Z kolei obecność na liście takich haseł, jak: metafora, Lakoff, Johnson, pojęciowy 
nie powinna zaskakiwać, ponieważ posługiwałam się nimi w procesie gromadze-
nia tekstów do bazy (wpisywane frazy do wyszukiwarki). 

Pojawienie się natomiast pośród słów kluczy haseł: kognitywny, pojęcie, 
struktura, metaforyczny, system może dziwić, ponieważ w procesie tworzenia 
bazy danych nie wytypowałam ich jako słów kluczowych, poza tym określenia 
struktura i system trudno uznać za tematyczne dla omawianego typu dyskursu. 

3. Analiza jakościowa

Po przeanalizowaniu zgromadzonej próby okazuje się, że wymienione no-
mina apellativa zazwyczaj występują w stałych kontekstach tworzonych analo-
gicznie do wspomnianych we wstępie artykułu – metafory pojęciowej i metafory 
konceptualnej, choć jako ciągi są jeszcze bardziej rozbudowane (podaję te po-
łączenia, które są powtarzane co najmniej dziesięciokrotnie przez co najmniej 
trzech badaczy): system pojęciowy, system konceptualny czy system kognitywny17 
lub pozbawione wariantów, jak w przypadku struktury pojęciowej. Leksem meta-
foryczny jest z kolei komponentem następujących wielowyrazowych połączeń18: 
model metaforyczny, wyrażenie metaforyczne, znaczenie metaforyczne, pojęcie 
metaforyczne, interpretacja metaforyczna oraz metaforyczna konceptualizacja. 
Przydawka kognitywny wchodzi zaś w skład połączeń: językoznawstwo kogni-
tywne, lingwistyka kognitywna, kognitywna teoria metafory, gramatyka kogni-
tywna, domena kognitywna. Leksem pojęcie okazjonalnie wchodzi z innymi 
w relacje składniowe, gdy jest określany przez wyjaśniany przez badacza termin, 
np. pojęcie metafory, pojęcie językoznawstwa kognitywnego. Oznacza to, że nie 
występuje w stałych, powtarzanych przez wielu badaczy zestawieniach czy sku-
pieniach wielowyrazowych. Pojęcie jest zazwyczaj określeniem metatekstowym 
sygnalizującym, że mowa będzie o rozumieniu jakiegoś zjawiska. 

Powyższe analizy słów kluczy oraz powtarzających się fraz wielowyrazo-
wych potwierdzają spostrzeżenie, że te zawierające leksem pojęciowy mają swój 

17 Więcej niż pięciokrotnie pojawiło się również połączenie system językowy, ale nie jest ono 
elementem wymienianego ciągu terminów. 

18 Te i następne (z komponentem kognitywny) podaję, jeśli pojawiły się nie mniej niż pięć 
razy i występują u co najmniej pięciu badaczy. Wymieniam je w kolejności od pojawiających się 
najczęściej do tych, które występują [lub wystąpiły] najrzadziej.
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odpowiednik – z komponentem konceptualny, poza jednym połączeniem dwu-
członowym – strukturą pojęciową. Wart odnotowania wydaje się fakt, że wariant 
omawianych terminów – z członem konceptualny – pojawia się zawsze w tek-
stach (nie mam na myśli ich tytułów): 
a.  w których badacze nie powołują się na polskie tłumaczenie, lecz na oryginał, 

jak jest to w przypadku analitycznych prac [Ko], [H] oraz krytycznych publi-
kacji [Kik], [Kik1] 19,

b.  nie analitycznych, lecz komentujących teorię Lakoffa i Johnsona, jak jest to 
między innymi w publikacjach – [Gó], [Kik], [Kik1]. 

Co ciekawe, jeśli w jakimś tekście pojawi się określenie metafora koncep-
tualna brak w nim określenia metafora pojęciowa – i odwrotnie. Zdarza się, że 
naukowiec zamiennie używa określeń system pojęciowy czy system konceptualny 
[H]. Z kolei, jeśli teoretyk posługuje się określeniem metafora pojęciowa, w ar-
tykule: 
a.  korzysta z tłumaczenia Tomasza Krzeszowskiego,
b.  nie tyle odnosi się do teorii opisanej w Metaphors We Live By, ile we wła-

snych badaniach wykorzystuje jej założenia.

Na tym tle wyjątek stanowi krytyczna publikacja [P], w której pojawia się 
(również konsekwentnie) termin metafora pojęciowa. Tutaj wart odnotowania 
wydaje się także fakt, że we wspomnianym artykule [P] badacz, pisząc o metaforze 
pojęciowej, posługuje się mową niezależną. Cytuje definicje i spostrzeżenia in-
nych teoretyków. Ponadto korzysta z polskiego tłumaczenia – Metafory w naszym 
życiu. Okazuje się, że używanie połączenia metafora pojęciowa//metafora kon-
ceptualna jest zależne od dwóch czynników, z czego pierwszy jest decydujący: 
a.  wersja językowa książki Lakoffa i Johnsona, 
b.  stosunek do omawianej teorii (narzędzie badawcze a przedmiot krytyki).   

Powyższe spostrzeżenia udowadniają, że jeśli w przypadku systemu poję-
ciowego czy systemu konceptualnego może być mowa o zamiennym używaniu 
terminów, jak jest w publikacji [H] (choć ten pierwszy pojawiał się dwukrotnie 
częściej), tak w przypadku metafory pojęciowej czy metafory konceptualnej o ta-
kiej zamienności mowy nie ma, ale i tutaj jedno połączenie pojawia się częściej 
niż drugie – 70 i 39 razy (z komponentami pojęciowy i konceptualny). Taki stan 
rzeczy łatwo wyjaśnić – w bazie znajduje się mniej tekstów powołujących się na 
oryginał książki Lakoffa i Johnsona, toteż połączenia z komponentem konceptu-
alny występują rzadziej. 

19 Rozwiązanie skrótów podaję na końcu. 
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Z dotychczasowych analiz wynika, że w omawianym dyskursie terminy 
wchodzące w skład pary, której funkcjonowaniu chcę się szczególnie przyjrzeć20, 
nie są używane zamiennie. Jednym (metafora pojęciowa) posługują się badacze 
korzystający z Metafor w naszym życiu, którzy w dodatku zazwyczaj nie poddają 
refleksji omawianej teorii. Drugiego (metafora konceptualna) używają teorety-
cy powołujący się bezpośrednio na oryginał – Metaphors We Live By i często 
zajmują stanowisko w dyskusji wokół teorii Lakoffa i Johnsona. Warto w tym 
miejscu się zastanowić, o jakiej relacji semantycznej jest mowa w przypadku 
analizowanej pary terminów, tej z członem metafora. Porównajmy z danymi lek-
sykograficznymi sposoby profilowania wspomnianych określeń przez badaczy. 

Dla teoretyków metafora pojęciowa jest NARZĘDZIEM ułatwiającym pracę: 

I. Metafora w swej ujęzykowionej postaci ogniskuje uwagę na pewnych aspektach 
złożonej metafory pojęciowej. Pozwala wniknąć w nowe idee, włączając je w pro-
ces rozumienia [G].
Metafory pojęciowe zapewniają zatem somatyczno-biofizyczne podstawy […] [Z].

Metafora pojęciowa działa na tyle dobrze, że umożliwia wielkie uogólnienia. 
Badacz z jej użyciem odkrywa prawdy uniwersalne: 

II. Te wielkie metafory pojęciowe stanowią model poznawczy, który można uznać 
za kulturowy model myślowy [G].

Warto dodać, że jako SUBSTANCJA nie zawsze daje się łatwo uchwycić. 
Potrafi sprawiać badaczowi trudności interpretacyjne. 

III. Próbę wydobycia metafor pojęciowych obrazujących ból fizyczny w języku pol-
skim podjęła Krystyna Waszakowa (2010) [Ch].
Spośród nich jedynie w siedmiu odnaleźć można wypowiedzi dotyczące najwyż-
szego bóstwa w antropozofii, które uznać można za leksykalne realizacje określo-
nych metafor pojęciowych [Ż].

Jest natomiast czymś, czego istnienia się nie neguje (skoro ma substancjalną 
postać), wszakże służy badaczowi (I, II) lub da się odnaleźć jej materialne przeja-
wy w języku (III). Dostrzec można, że w tekstach, w których określenie metafora 
pojęciowa nie jest poddawane analizie, sposób profilowania metafory pojęciowej 
ewokuje pozytywne skojarzenia. Warto również zwrócić uwagę na synonimy me-
tafory pojęciowej, jakimi w celu uniknięciu powtórzeń posługuje się omawiana 

20 Mowa o metaforze pojęciowej i metaforze konceptualnej. 
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grupa teoretyków. Zazwyczaj mowa jest wówczas o „terminie” [Ch], [F], [Gó], 
[Mo], [PW] lub „pojęciu” [Gó], [F], [Mo], [PW], [St], [Su]. W przypadku obu 
leksemów – po raz kolejny rozumie się metaforę pojęciową w kategorii narzędzia 
badawczego służącego naukowcowi (I). Zarówno leksem „termin” jak i „poję-
cie” należą bowiem do pola tematycznego (kategorii) – nauka.

Kiedy mowa jest z kolei – z punktu widzenia podmiotu krytykującego – 
o metaforze konceptualnej, dostrzega się, że jest ona NARZĘDZIEM, ale do 
głosu dochodzą elementy wartościujące. Badacz, wchodząc w rolę komentatora, 
wypowiada się tonem zdecydowanym, jak jest to w poniższych przykładach.

IV. […] teorię metafor konceptualnych należy uznać za współczesną wersję filozo-
ficznego realizmu, przyznającego realność (relewancję kognitywną) gestaltów se-
mantycznych typu INFLACJA TO SUBSTANCJA. Oczywista jest […] metodolo-
giczna niespójność założeń kognitywnej teorii metafory: filozoficzny realizm jest 
przeciwieństwem fenomenologizmu oraz empirycznej koncepcji prawdy [Kik1].

V. Zwróćmy uwagę na to, że niektóre założenia teoretyczne Blacka i Lakoffa/John-
sona są nie tylko ze sobą niezgodne, ale także diametralnie odmienne […]. Inte-
rakcjonistyczna koncepcja u Lakoffa/Johnsona łączy się z ujęciem substytucyjnym 
metafory, por. bazujące na identyfikacji metafory konceptualne typu ARGUMENT 
IS WAR – ujęcie takie zostało skrytykowane przez Blacka [Kik1]. 

VI. Zaproponowany przez Lakoffa/Johnsona schemat eksplikacji metafor koncep-
tualnych X TO Y jest zasadniczo niepełny (a więc sprzeczny z treścią predykatów 
porównywać, podobny, jednakowy itp.) […] [Kik1]. 

VII. u podstaw wyrażeń językowych czas leci, pieniądze lecą, w telewizji leci pro-
gram, krew leci, robota leci i in. leżą metafory konceptualne typu: ‘Myśląc o czasie/
pieniądzach/programach telewizyjnych/krwi/pracy itd., myślę o ptakach’ lub typu 
CZAS (PIENIĄDZ, PROGRAM TELEWIZYJNY, KREW, PRACA itd.) TO PTAK. 
Chyba nie ma potrzeby udowadniać, że podobne eksplikacje semantyczne są po pro-
stu absurdalne [Kik1]. 

Metafora konceptualna, a ściślej jej teoria, opisywana jest jako zjawisko „nie-
spójne”, „krytykowane” również przez innych naukowców (V). Nie ma mowy 
o tym, że potrafi być pomocnym narzędziem (I), skoro opis tejże metafory jest 
„niepełny”, „sprzeczny” (VI)  czy „absurdalny” (VII). Przy profilowaniu metafo-
ry konceptualnej z określonej perspektywy – krytyka – na plan pierwszy wysuwa 
się ocena. Inaczej przebiega wartościowanie metafory konceptualnej, gdy teore-
tyk w swojej pracy wykorzystuje ją jako NARZĘDZIE badawcze. 
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VIII. Według Lakoffa i Johnsona metafora konceptualna to mechanizm umysłowy, 
który pozwala na uchwyceniu [sic.!] rzeczy bardziej abstrakcyjnej (domeny doce-
lowej) w pojęciach rzeczy bardziej konkretnej, najczęściej związanej z fizycznym 
doświadczeniem (domeny źródłowej [Ko]. 

IX. Teoria metafory konceptualnej jest koncepcją spajającą wszystkie dotychcza-
sowe intuicje George’a Lakoffa w jeden spójny zestaw założeń [Ko]. 

Metafora konceptualna tak jak metafora pojęciowa jest pomocna, ponieważ 
„pozwala na coś”. Naukowiec określa ją zupełnie inaczej, gdy wchodzi w rolę 
badacza, nie krytyka – mowa jest o „spójności” (VIII), nie „sprzeczności” (VI). 

Jeśli idzie o występowanie interesującej mnie pary terminów, tym samym 
nie ma znaczenia perspektywa podmiotu tworzącego dyskurs (analiza a krytyka). 
Perspektywa podmiotu istotna jest w procesie profilowania wartości danego zja-
wiska, ale nie jego konceptualizacji. Zarówno dla jednych, jak i drugich autorów 
metafora pojęciowa czy metafora konceptualna jest NARZĘDZIEM, tyle tylko, 
że mowa jest o różnie postrzeganej wartości tego narzędzia: pełne (I, II) – niepeł-
ne (VI), spójne (IX) – niespójne (VI). 

Kluczowa wydaje się – co definitywnie potwierdzają powyższe analizy – 
wersja językowa, na jaką powołują się badacze. Terminy metafora pojęciowa 
oraz metafora konceptualna funkcjonują równolegle w polskim dyskursie doty-
czącym teorii Lakoffa i Johnsona, ale nigdy zamiennie, jak jest to w przypadku 
synonimów czy dubletów. Dane z polskich leksykonów sugerowałyby tymcza-
sem coś innego. Według [WD] konceptualny znaczy tyle, co: ‘dotyczący kon-
cepcji, pojęciowy’. [BD] pomija już relację synonimiczną między oboma lekse-
mami, przecież konceptualny oznacza na pierwszym miejscu: ‘mający związek 
z konceptualizmem w filozofii, odnoszący się do niego’. Sam konceptualizm, no-
towany z kwalifikatorem filoz. (określenie specjalistyczne – filozoficzne) w [BD] 
wyjaśniany jest jako:

jedna z prób umiarkowanego rozwiązania zagadnienia uniwersaliów; doktryna prze-
ciwstawna realizmowi pojęciowemu, według której ogólne są nie rzeczy i nie nazwy, 
lecz pojęcia rozumiane jako pewne stany psychiczne, głosząca, iż pojęcia ogólne 
(uniwersalia) ujawniają się w trakcie indywidualnych doświadczeń, ale są od nich 
niezależne, jako że istniały już wcześniej w umyśle.

Skoro konceptualny odnosi się do konceptualizmu, pojęciowy to ten, który 
‘odnosi się do pojęcia’. Definicja pojęcia w [BD] brzmi natomiast:  
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abstrakcyjne, istniejące w myśli odbicie ogólnych właściwości rzeczy i zjawisk, po-
wstające w wyniku uogólnienia tych właściwości; myślowy odpowiednik nazwy’,  
2. pot. ‘znajomość czegoś, orientacja w jakimś zakresie; zdanie o czymś.

Te same relacje semantyczne między określeniami pojęcie – pojęciowy 
oraz konceptualizm – konceptualny podaje [SD], w którym definicje z [BD] są 
w znacznym stopniu powtarzane. Najnowszy ogólny słownik języka polskiego 
[PŻ], będący w fazie opracowywania, nie zawiera jeszcze haseł opisujących lek-
semy pojęciowy i konceptualny ani też pojęcie (poza związkami frazeologicz-
nymi) czy konceptualizm. Kwalifikator filoz. przy definicji wyrazu hasłowego 
konceptualizm wydaje się trafnie użyty, ponieważ wyjaśnienie określenia con-
ceptualism w specjalistycznym słowniku [AR] obejmuje swym zakresem podob-
ne znaczenie, co definicje o charakterze encyklopedycznym w polskich leksyko-
nach. Mowa jest o poglądzie, według którego ‘nie ma uniwersaliów a funkcja, 
jaką się im przypisuje, jest pełniona w szczególności przez pojęcia (concepts) 
w umyśle’21. Wspomniany słownik nie rejestruje określenia conceptual ani tym 
bardziej conceptual metaphor. Leksykon internetowy języka angielskiego [CD] 
podaje natomiast, że polskim ekwiwalentem conceptual ‘na podstawie pojęć 
(ideas)’22 jest leksem pojęciowy, nie konceptualny. Określenie conceptual jest 
w języku angielskim kojarzone znaczeniowo z ideas, nie concept – inaczej niż 
w języku polskim, co potwierdzają spostrzeżenia autorów hasła conceptualism 
w [AR]. Nierodzimemu ideas bliżej tym samym (znaczeniowo) do pojęcia będą-
cego podstawą słowotwórczą leksemu pojęciowy. 

Z przedstawionych definicji z różnych leksykonów wynika, że zgodnie 
z praktyką tłumaczeniową polski termin metafora konceptualna raczej nie wią-
załby się z opisem zjawisk dotyczących możliwości poznawczych człowieka, jak 
jest to w przypadku określenia pojęciowy, ale ewokowałby konteksty właściwe 
dla dyskursu filozoficznego czy teoretycznego. Wydaje się, że polscy naukowcy 
powołujący się bezpośrednio na publikację Lakoffa i Johnsona uważają rodzimy 
wariant terminu kluczowego w Metaphors We Live By (metafora konceptualna) 
za zapożyczenie właściwe. Określenie metafora pojęciowa z kolei ma być pozba-
wione kontekstów związanych z innymi dyskursami.  

Analiza zgromadzonej bazy dowodzi, że w omawianym polskim dyskursie 
wykształciły się dwa sposoby określania tego samego zjawiska. Zarówno meta-
fora konceptualna, jak i metafora pojęciowa w odczuciu teoretyków mają być 
ekwiwalentami jednego terminu conceptual metaphor. O „walce semantycznej” 

21 ‘The view that there are no universals and that the supposed classificatory function of 
universals is actually served by particular concepts in the mind’.

22 ‘Based on ideas’. 

346 Ewelina Woźniak-Wrzesińska



byłaby mowa, gdyby świadomie badacze powoływali się na jeden z nich, negując 
sensowność istnienia drugiego. Wydaje się, że nawet pomimo odległego kontek-
stu filozoficznego, w jaki można wpisać przymiotnik konceptualny, nie ma mowy 
o takim „zapleczu” w przypadku metafory konceptualnej. Świadczy o tym fakt, iż 
każdy z interesujących mnie terminów może być profilowany w ten sam sposób 
– w zależności od przyjętej perspektywy. Oba terminy występują więc w takich 
samych kontekstach dyskursywnych, choć pochodzą z różnych idiolektów i – co 
warto raz jeszcze przypomnieć – obecność jednego z nich w jednym idiolekcie 
wyklucza obecność drugiego. Idzie o dbałość i o precyzję terminologiczną, ale 
tylko w odniesieniu do tekstów własnych. 

Badania interesującego mnie dyskursu jasno pokazują, że obecność niejedne-
go terminu na nazwanie tego samego zjawiska i to w obrębie jednego dyskursu jest 
często efektem osobistych decyzji autora (metafora konceptualna) lub stanowi od-
niesienie do tradycji polskojęzycznej (metafora pojęciowa). Nie ma mowy o sys-
temie terminologicznym ani tym bardziej o wewnętrznej walce w jego ramach. 
Dyskurs naukowy rządzi się innymi prawami niż nienaukowy. Być może zasadna 
wydaje się hipoteza, która brzmi: ścieranie się terminów w obrębie jednego dys-
kursu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dojdzie do rywalizacji między różny-
mi teoriami. W analizowanym dyskursie mowa jest przecież o jednej koncepcji. 
Kwestią otwartą i godną gruntownego przemyślenia jest, czy metafora pojęciowa 
i metafora konceptualna są najbardziej adekwatnymi ekwiwalentami angielskiego 
conceptual metaphor. Nie należałoby więc sprawdzać kategorii, do jakich odsyła-
ją terminy funkcjonujące równolegle w jednym dyskursie, szłoby raczej o zbada-
nie, czy polskie odpowiedniki angielskiego określenia profilują to samo zjawisko. 
Z przedstawionych analiz wyłania się obraz dyskursu naukowego, w którego ra-
mach nie dochodzi do wojny dwu określeń. Omawiane terminy funkcjonują obok 
siebie, tworząc konceptualne i pojęciowe światy równoległe, które powstały dzię-
ki różnym wersjom językowym jednego tekstu (oryginał/polskie tłumaczenie). 
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