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SŁOWA I POZNANIE: TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA I 

PRAKTYCZNE  ZASTOSOWANIE JĘZYKOZNAWSTWA 

KOGNITYWNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

METAFORY KONCEPTULANEJ W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI 

WIELOKULTUROWYMI 

 

Wprowadzenie 

Zarządzanie nie jest możliwe bez komunikacji. Paradoksalnie, we współczesnym 

świecie określanym mianem „globalnej wioski”, skuteczne porozumiewanie się  jest mocno 

utrudnione właśnie w wyniku globalizacji firm. W wielonarodowych organizacjach, 

skutecznie komunikować się muszą osoby, które wywodzą się z różnych kultur. Nie mamy 

tutaj na myśli jedynie różnych kultur korporacyjnych, ale przede wszystkim różne kultury 

etniczne, religijne czy rodzinne. Nawet, jeśli językiem komunikacji jest coraz powszechniej 

znany większości pracowników język angielski, nie oznacza to, że problemy komunikacyjne 

znikają. Za językową realizacją, czyli słowami, zwrotami czy konstrukcjami, stoi bowiem 

cały aparat pojęciowy człowieka, jego doświadczenia, przyzwyczajenia i wynikający z tego 

sposób widzenia świata. Menedżer staje wobec tego przed trudnym zadaniem przekazania 

myśli  w taki sposób, aby nie tylko były zrozumiałe, ale zostały zinterpretowane tak samo 

przez wszystkich uczestników komunikacji. Dobór właściwych słów, za którymi stoją 

zrozumiałe dla wszystkich obrazy, staje się zatem sprawą kluczową. 

W poszukiwaniu skutecznych narzędzi, które mogłyby ułatwić to zadanie, można 

sięgnąć do propozycji językoznawstwa kognitywnego. Językoznawstwo kognitywne, badając 

i opisując współzależności między językiem i umysłem, wypracowało wiele teorii, które 

mogą mieć zastosowanie w praktyce menedżera. Do takich teorii należy niewątpliwe teoria 

metafory pojęciowej.  

W artykule, skoncentrowano się na wybranych aspektach teorii metafory pojęciowej i 

przedstawiono jej praktyczne implikacje w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi. 

Wskazano również na potencjalne niebezpieczeństwa wynikające ze zbyt powierzchownego 

pojmowania metafory. Zaproponowano też kryteria, którymi należy się kierować tworząc 



nowe metafory tak, aby zminimalizować ryzyko różnych interpretacji oraz ryzyko 

nieporozumienia wynikającego z odmiennych obrazów świata przywoływanych przez daną 

metaforę. 

1. Wybrane aspekty językoznawstwa kognitywnego 

Ostatnie ćwierćwiecze, w dużej mierze dzięki kognitywistom, przyniosło zasadniczy 

zwrot w spojrzeniu na język, łącząc go z innymi funkcjami poznawczymi umysłu ludzkiego i 

szukając uzasadnienia doboru środków leksykalnych w uzusie językowym, czyli wiedzy o 

tym, jak język jest używany. Zakwestionowano zatem podstawowe twierdzenie teorii 

N.Chomsky’ego, że język stanowi autonomiczną funkcję mózgu, w pełni oderwaną od innych 

rodzajów wiedzy i funkcji kognitywnych. Wielu językoznawców, często wywodzących się ze 

szkoły N.Chomsky’ego, odrzuciło również podział na I-language i E-language, kompetencje 

językowe użytkownika i wykonanie oraz klasyczny podział na język i mowę jednostkową. 

Językoznawstwo kognitywne, którego metodologia została wykorzystana w tym artykule, 

bazuje zatem na trzech podstawowych tezach. Po pierwsze, „język nie jest autonomiczną 

zdolnością poznawczą”, po drugie, „gramatyka musi być postrzegana jako konceptualizacja 

doświadczenia”, po trzecie, „wiedza językowa pochodzi z użycia języka”.1 Co za tym idzie, w 

językoznawstwie kognitywnym wiedza językowa nie jest oddzielona od jednostkowego 

doświadczenia społecznego i fizycznego, ale jest integralną częścią umiejętności 

poznawczych. W konsekwencji, językoznawstwo kognitywne nie koncentruje się na  

synchronicznej analizie autonomicznego, abstrakcyjnego systemu językowego, ale próbuje 

badać język - mowę z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów i uwarunkowań fizycznych 

i społecznych.2  

Językoznawstwo kognitywne nie jest jednorodną teorią naukową, ale raczej zbiorem 

różnorakich, wzajemnie uzupełniających się propozycji, które łączy jednak widzenie języka 

jako jednego z elementów ludzkiego poznania. Jedną z podstawowych teorii semantyki 

kognitywnej jest teoria metafory pojęciowej3. Teoria ta wydaje się być szczególnie atrakcyjna 

z punktu widzenia menedżera i w kontekście zarządzania. Sam temat metafory w zarządzaniu 

nie jest nowy. O metaforach opisujących zjawiska ekonomiczne i sposób funkcjonowania 

firmy napisano już sporo. Artykuł przedstawia propozycję poszerzenia  badań o dogłębną 

analizę pojęciowego charakteru metafory i jego implikacji. Jak pisał George Lakoff w okresie 

                                                           
1 W. Croft, A. Cruse, Cognitive Linguistics , Cambridge University Press, Cambridge 2004, s.1 
2 D. Geeraerts, A Rough Guide to Cognitive Lingustics,[w:] D.Geeraets (red.) Cognitive Linguistics: Basic 

Readings, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2006, s. 27-28 
3 G.Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago 1980  

  G.Lakoff, M,Johnson, Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to the Western Thought, 

Basic Books, New York 1999 



wojny w Zatoce Perskiej „metafory mogą zabić”.4 Kontekst zarządzania z pewnością nie jest 

tak dramatyczny czy ostateczny jak kontekst wojny, ale zastosowanie odpowiedniej metafory 

może przynieść spektakularne rezultaty, a niewłaściwej, może być fatalne. Mając na uwadze 

złożoną naturę metafory, skupiono się na szczegółowym przedstawieniu metafory pojęciowej 

i pojęć pokrewnych5 oraz zaproponowano jak można wykorzystać opisany aparat badawczy 

do analizy metafory w zarządzaniu.   

2. Metafora pojęciowa 

Klasyczna definicja metafory sformułowana w Poetyce Arystotelesa głosi, że:  

Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku 

na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na 

zasadzie analogii.6  

Zaproponowany przez filozofa sposób rozumienia i  traktowania metafory zagościł na 

dobre w naszym języku i kulturze, do tego stopnia, że wciąż wiele osób uznaje go za jedynie 

poprawny i bezdyskusyjny. Tymczasem, jest to tylko jedna z możliwych teorii, a nie 

definicja. Co więcej, takie ujęcie metafory traktuje ją jako zjawisko czysto językowe, 

charakterystyczne głównie dla świata poezji; jest ona po prostu środkiem stylistycznym 

wzbogacającym nasz opis świata, ale nie jest środkiem do tego opisu niezbędnie potrzebnym. 

Nowatorstwo koncepcji G. Lakoff’a polega na tym, że według niego „środek ciężkości 

metafory nie znajduje się w języku, ale w sposobie w jaki konceptualizujemy jedną domenę w 

terminach innej domeny”.7 Słowo wyjaśnienia należy się pojęciu domena. Jak pisze V. 

Evans8 domeny pojęciowe to „względnie złożone struktury wiedzy mające odniesienie do 

spójnych aspektów doświadczenia”.9 Metafora nie jest zatem zjawiskiem jednostkowym, ale 

motywuje w sposób logiczny i systematyczny mniej lub bardziej skonwencjonalizowany 

sposób postrzegania  i mówienia o pewnych zjawiskach. 

                                                           
4 G.Lakoff , Metaphors and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf , 

http://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/04/metaphor-and-war-the-metaphor-system-used-to-justify-war-

in-the-gulf-lakoff-1991.pdf 1991 ( 12.04.2014) 
5Wyjaśniamy, że zaproponowany przegląd nie jest chronologicznym opisem rozwoju teorii, lecz 

przedstawieniem różnych elementów koncepcji, które naszym zdaniem są istotne dla menedżera, chcącego 

skutecznie posługiwać się metaforą w swojej praktyce zawodowej. 
6 Arystotes, Retoryka- Poetyka, tłum. K. Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988 s. 

351-352 
7 G.Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor, [w:] Metaphor and Thought, A.Ortony (red.), Cambridge 

University Press, Cambridge1993, s. 203 
8 V.Evans , Leksykon językoznawstwa kognitywnego, tłum.M.Buchta, M.Cierpisz, J.Podhorecka,  

A.Gicala,J.Winiarska,  Universitas, Kraków 2009, s.23 
9 Evans tłumaczy: „na przykład uważa się, że domena pojęciowa PODRÓŻY obejmuje reprezentację takich 

elementów, jak podróżujący, środek transportu, trasa, cel podróży, przeszkody na trasie, itd..” (Ibidem, s. 23-

24) 

 



Metafora polega, w skrócie, na odwzorowaniu/mapowaniu pomiędzy różnymi 

domenami pojęciowymi w naszym systemie pojęciowym i jest częścią zwykłego, 

codziennego sposobu myślenia. Przyjmuje się, że odwzorowanie ma charakter 

jednokierunkowy i  aspekty domeny mniej abstrakcyjnej rzutowane są na domenę bardziej 

abstrakcyjną, przy czym nie wszystkie aspekty domeny podlegają rzutowaniu. 

Językoznawstwo kognitywne proponuje kilka  hipotez tłumaczących te zjawiska. 

Wspomnijmy tu o Zasadzie Inwariancji,  stojącej na straży zachowania kognitywnej 

topologii rzutowań.10 Zgodnie z tą zasadą, realizując językowo metaforę ORGANIZACJE TO 

LUDZIE, mówimy, że  organizacje odnoszą sukcesy i porażki, rodzą się i dojrzewają, robią 

porządki, a nawet mają zadyszkę, ale nie powiemy raczej, że gotują obiad czy ścielą łóżko.     

Fakt, iż myślimy i mówimy o danej rzeczy w kategoriach innej rzeczy ma wymierne 

konsekwencje. Często cytowana metafora ARGUMENTOWANIE TO WOJNA „nie istnieje  

jedynie w słowach, których używamy, lecz w samym sposobie pojmowania sporu […], a 

mówimy tak o sporach, ponieważ tak je pojmujemy, a postępujemy zgodnie z tym, jak 

pojmujemy.”11  Metafory mają też bardzo interesującą dla menedżera właściwość ukrywania 

i uwypuklania aspektów zjawisk, które opisują. Wspomniana powyżej metafora 

argumentowania uwypukla bitewne aspekty sporu12, ale jednocześnie z naszego pola 

widzenia mogą zniknąć aspekty związane  ze spokojną, logiczną dyskusją i kompromisem. 

Ciekawym przykładem, ukazującym z jaką siłą metafora ukrywa i uwypukla pewne aspekty 

pojęć, jest dobrze znana w zarządzaniu metafora FIRMA TO MASZYNA. Czytając 

dokładnie analizę metafory przeprowadzoną przez S.Raghu Raman’a i S.Ramachander’a13  

widzimy, że metafora uwypukla hierarchiczny i autorytarny charakter organizacji, w której 

wszystko podlega ścisłej kontroli, a rolą menedżera jest prowadzenie maszyny tak, aby 

działała bez zarzutu i spełniała swoje zadania. Ponieważ ludzie to tryby w maszynie, możemy 

się domyślać, że mogą być z łatwością wymienieni lub zastąpieni w razie potrzeby. To co 

metafora skutecznie ukrywa, to fakt, że w organizacji  powinno być miejsce na aspekt ludzki i 

zaspokojenie psychologicznych potrzeb pracowników.  

Przejdźmy teraz do opisania podstawy metafory. Podstawa doświadczeniowa metafory 

konceptualnej może wywodzić się z poznania ucieleśnionego, wiedzy o świecie i 

doświadczenia kulturowego. G.Lakoff zwraca uwagę, że metafory, mając często swoje źródło 

                                                           
10 G.Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor, op.cit, s. 215-216 
11 G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum: T.Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1988, s.27-28 
12 Ibidem,s. 32 
13 S.Raghu Raman, S.Ramachander, Metaphors for Managers: New Ways of Thinking and Seeing, [w:] Vikalpa, 

July-September 2002, s 3-12 



w doświadczeniach fizycznych i kulturowych, nie rodzą się przypadkowo i że można 

zrozumieć jedno pojęcie w terminach drugiego pojęcia jedynie ze względu na jego podstawę 

doświadczeniową.14  Przybliżając teorię poznania ucieleśnionego V.Evans15 tłumaczy, że 

„ludzki umysł i organizacja pojęciowa są funkcją sposobu, w jaki nasze ciała, zgodnie z 

naszym gatunkiem, wchodzą w interakcje ze środowiskiem, które zamieszkujemy.” Można w 

takim razie założyć, z niewielkim ryzykiem popełnienia błędu, że metafory oparte na 

wspólnym wszystkim ludziom poznaniu ucieleśnionym będą podobnie rozumiane przez ludzi 

wywodzących się z różnych kręgów kulturowych czy grup etnicznych, różnych narodowości i 

religii. Zatem, zarówno metafory prymarne16 takie jak CHĘĆ TO GŁÓD, metafory oparte 

na schematach wyobrażeniowych takich jak na przykład ZAWIERANIE: DO ŚRODKA- 

NA ZEWNĄTRZ 17, GÓRA-DÓŁ18, stosunkowo nieskomplikowane metafory takie jak 

ROZWÓJ TO WZLOT, czy  złożone takie jak ORGANIZACJA TO ORGANIZM będą 

najprawdopodobniej tak samo rozumiane przez większość osób. Co więcej, choć nie 

wszystkie metafory pojęciowe występują we wszystkich językach i mogą też różnić się  

odmiennymi realizacjami językowymi, nie ma domen źródłowych, które stałyby w 

sprzeczności z ludzką fizjologią czy poznaniem senso-motorycznym.19  Natomiast, nawet tak 

popularne metafory jak  CZAS TO PIENĄDZ, czy FIRMA TO RODZINA, mają na tyle 

mocne osadzenie kulturowe, że mogą być niezrozumiane, lub różnie rozumiane, w różnych 

kontekstach kulturowych.  

Wyjaśnimy to dokładniej wykorzystując metodologię zaproponowaną przez G.Lakoff’a.  

3. Odpowiedniości ontologiczne i epistemiczne 

Jak pisze językoznawca „pod względem strukturalnym metafora pojęciowa składa się z 

odpowiedniości między domeną źródłową a docelową. Odpowiedniości te dzielą się na dwa 

typy: ontologiczne i epistemiczne. Pierwsze łączą elementy domeny źródłowej z 

                                                           
14 G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym życiu, op.cit, s. 41 
15 V.Evans , Leksykon językoznawstwa kognitywnego, op.cit, s.106 
16 Pojęcie metafory prymarnej, która łączy podstawowe pojęcia, a nie grupy pojęć,  wprowadził Joseph Grady 

Wykazał, że metafory złożone są ugruntowane w naszym codziennym doświadczeniu i powstają często z 

zespolenia metafor prymarnych. Ich źródłem są często nasze doświadczenia z  wczesnego dzieciństwa. Na 

przykład, metafora SPÓR TO WOJNA ma swoje źródło we wczesnodziecięcym doświadczeniu sporu ( z 

rodzicami ) jako walki ( fizycznej ) , które z czasem przeradza się w bogatsze pojęciowo pojmowanie sporu w 

terminach wojny. ( G.Lakoff , Afterword  [w:] G.Lakoff, M.Johnson, Metaphors We Live By, The University of 

Chicago Press, Chicago 2003 s.255, 265-66) 
17 Na prostych schematach wyobrażeniowych zasadzają się takie wyrażenia metaforyczne jak np. „Jesteśmy w 

kłopocie”, „Nie wiem czy uda nam się wyjść z długów” 
18 Dobrym przykładem jest metafora ILOŚĆ PIENIĘDZY TO WYSOKOŚĆ NA PIONOWEJ SKALI (A.Gicala 

Ekonomiści to też poeci. Metafora w języku ekonomii, [w:] Zeszyty Naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Bochni , Bochnia 2006: 9). 
19 Z. Koveces , Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford 2002 s.76 



odpowiadającymi im elementami domeny docelowej(…). Drugi typ odpowiedniości łączy 

wiedzę  o domenie źródłowej z odpowiadającą jej wiedzą o domenie docelowej.”20 Jeśli 

przyjrzymy się uważnie metaforze ORGANIZACJA/FIRMA TO ORGANIZM ŻYWY, to 

domeną źródłową jest organizm żywy, a docelową organizacja/firma. Poszukajmy zatem 

odpowiedniości ontologicznych i epistemicznych. 

Odpowiedniości ontologiczne: 

Domena źródłowa Domena docelowa 

głowa szef, kierownik 

mózg centrala, siedziba główna 

krew  pracownicy 

komórki zespoły robocze czy zadaniowe 

dzieci firmy podległe 

narodzenie powstanie/założenie firmy 

śmierć zakończenie działalności / bankructwo 

wzrost i dojrzewanie przekształcenia i ekspansja firmy 

 

Wybrane odpowiedniości epistemiczne to: 

Domena źródłowa  Domena docelowa 

Głowa kieruje pracą całego organizmu.  Szef kieruje pracą całej firmy. 

 

Mózg wysyła informacje/polecenia do 

wszystkich organów. 

 Z siedziby głównej pochodzą 

informacje/polecenia dla wszystkich 

pracowników. 

 

Krew jest niezbędna do przenoszenia 

substancji potrzebnych do życia. 

 Pracownicy są niezbędni do 

wykonywania pracy. 

 

Przeciwciała w krwi są potrzebne do 

hamowania infekcji. 

 Pracownicy są niezbędni do obrony 

przed konkurencją. 

 

Jednostkowe komórki tworzą tkanki 

funkcjonujące razem. 

 

 Pracownicy tworzą zespoły pracujące 

razem. 

Wszystkie i różne tkanki są potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

 Różne zespoły wzajemnie się uzupełniają 

i wspierają. 

 

Organizmy rodzą młode, które są od nich 

uzależnione. 

 

 Firma może powołać do życia inną, 

zależną do siebie, firmę.  

                                                           
20 G. Lakoff , Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne ,tłum.M.Buchta, A.Kotarba, A.Skucińska, Universitas, 

Kraków 2011, s.384 



Organizm funkcjonuje w swoim środowisku 

i podlega jego prawom. 

 Firma funkcjonuje w warunkach rynku i 

podlega jego prawom. 

 

Organizm podlega prawom ewolucji i się 

zmienia/przystosowuje, aby przetrwać. 

 Aby dostosować się do panujących 

warunków i utrzymać się na rynku firma 

musi się przekształcać. 

 

Organizm podlega czynnościom życiowym 

takim jak: narodziny, rozwój, wzrost, 

umieranie. 

 Firma jest tworzona, rozwija się i może 

zbankrutować i zakończyć działalność. 

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku metafor, które wywodzą się z pojęć różnie 

rozumianych w różnych kręgach kulturowych. Ten problem nie zawsze jest ewidentny na 

poziomie odpowiedniości ontologicznych, ale odpowiedniości epistemiczne są z reguły 

mocno osadzone kulturowo i mogą nawet być sprzeczne i wzajemnie wykluczające się. 

Dobrym przykładem jest metafora  FIRMA TO RODZINA. Wybór metafory został 

zainspirowanym rozważaniami G.Lakoff’a nad liberalnym i konserwatywnym modelem 

rodziny użytym w metaforze NARÓD TO RODZINA.21 Wychodząc z tego samego zbioru 

odpowiedniości ontologicznych, czyli pojęć rodziny, ojca/rodzica, dzieci, itp., a następnie 

rozwijając je za pomocą odpowiedniości epistemicznych, można zauważyć, że obraz, który 

tworzy się w naszych umysłach, jest silnie uzależniony od modelu rodziny , w której się 

wychowaliśmy.  

Odpowiedniości ontologiczne są zatem bardzo podobne lub wręcz takie same : 

Domena źródłowa Domena docelowa 

rodzina firma 

ojciec/rodzic szef/zarząd 

dzieci pracownicy 

atmosfera panująca w rodzinie kultura korporacyjna firmy 

zawarcie małżeństwa / ślub rozpoczęcie pracy 

rozwód rezygnacja z pracy 

zdrada małżeńska przejście do konkurencji 

 

Zasadnicze różnice są widoczne  dopiero w trakcie analizy odpowiedniości epistemicznych. 

Odpowiedniości epistemiczne - model konserwatywny 

Domena źródłowa  Domena docelowa 

Rodzina jest miejscem do wzrastania i  Firma jest miejscem, w którym trzeba 
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dojrzewania oraz przyswojenia sobie zasad i 

wartości, którymi należy się kierować. 

 

ściśle przestrzegać polityki firmy, a 

odstępstwa są karane. 

Z rodziną jest się związanym przez całe 

życie i nigdy się jej nie opuszcza. 

 Pracownik oczekuje, że jego całe życie 

zawodowe będzie związane z jedną 

firmą. 

 

Rodzina wspiera i pomaga, ale żąda 

stawiania interesów rodziny na pierwszym 

miejscu. 

 Firma daje stabilizację i poczucie 

bezpieczeństwa, ale wymaga 

bezwzględnej lojalności i poświęcenia 

jej dużej ilości czasu. 

 

Rodzina konserwatywna nie toleruje i nie 

pozwoli na  związki nieformalne, 

wielokulturowe, homoseksualizm. 

 

 Firma nie akceptuje odmienności, dąży 

do uniformizacji. 

Ojciec jest moralnym przewodnikiem i 

oczekuje bezwzględnego posłuchu. 

  

 Szef jest nieomylny i nie można 

kwestionować jego decyzji. 

Świat widziany oczami ojca jest czarno-

biały. 

 Szef jest autorytarny, przekonany o 

swoich racjach, nie konsultuje swoich 

decyzji. 

 

Ojciec broni wartości rodzinnych 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie 

choć świat zewnętrzny próbuje te wartości 

zakwestionować. 

 

 Szef broni ustalonej polityki firmy i nie 

ulega wpływom świata zewnętrznego. 

Ojciec  musi być surowy dla dzieci, które z 

natury są skłonne do złego postępowania i 

należy je dyscyplinować i karać. 

 Szef musi być surowy dla pracowników, 

którzy niepilnowani mają skłonność do 

zaniedbywania swoich obowiązków. 

 

Odpowiedniości epistemiczne -  model liberalny 

Domena źródłowa  Domena docelowa 

Rodzina jest miejscem do wzrastania, 

dojrzewania i zdobycia samodzielności oraz 

niezależności. 

 

 Firma jest miejscem do rozwoju 

zawodowego i wykazania się 

kreatywnością. 

Dorosłe dzieci opuszczają rodzinę i 

rozpoczynają kolejny etap życia. 

 Pracownik przechodząc do innej firmy 

nie zdradza szefa, tylko realizuje 

kolejny etap życia zawodowego. 

 

Rodzina wspiera i pomaga, ale nie żąda 

stawiania potrzeb rodziny  na pierwszym 

miejscu. 

 

 Firma troszczy się o rozwój i dobro 

pracownika, oraz szanuje jego czas 

wolny i życie poza godzinami pracy. 

Rodzic jest wyrozumiałym i opiekuńczym 

przewodnikiem, tłumaczy i pomaga. 

 Szef jest mentorem, na którego 

cierpliwość i wyrozumiałość można 

liczyć. 



 

Rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że świat 

nie jest czarno-biały, pozwala dziecku 

przedstawić swoje racje i dopuszcza różnice 

zdań. 

 

 Szef nie uważa, że jest nieomylny i 

zachęca pracowników do zgłaszania 

swoich pomysłów, opinii, zastrzeżeń. 

Rodzic pozwala dziecku na niezależność.  Szef promuje niezależność 

pracowników, powierzając im 

samodzielne wykonywanie zadań. 

 

Rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że świat 

się zmienia, a rodzina razem z nim. 

 Szef postrzega zmieniający się świat 

zewnętrzny jako wyzwanie i szansę na 

rozwój, a nie jako problem. 

 

Na podstawie powyższej analizy oczywistym staje się stwierdzenie, że dobór właściwej 

metafory w zarządzaniu nie jest wcale łatwy. Adaptując na potrzeby swojego działania jedną 

ze znanych metafor lub, co się często zdarza, próbując stworzyć nową, należy zastanowić się 

nad implikacjami zastosowanych metafor i ich językowych realizacji oraz możliwymi 

różnicami w interpretacji. Aby ułatwić wybór,  należy zadać sobie pytanie do jakiej wiedzy 

encyklopedycznej odwołuje się domena źródłowa i jakie ramy semantyczne są 

przywoływane przez językowe realizacje wybranej metafory. Co, zatem, kryje się za tymi 

pojęciami. 

4. Wiedza encyklopedyczna i ramy 

Na początek, nie sposób nie wspomnieć o tym, że językoznawstwo kognitywne odrzuca 

klasyczny (arystotelesowski) model kategoryzacji świata. Struktury pojęciowe i językowe nie 

dają się zatem opisać za pomocą definicji spełniającej warunki konieczne i wystarczające. Jak 

dowodzi E.Rosch, otaczający nas świat i wszystko, czego w nim doświadczamy 

kategoryzujemy przez prototyp, czyli schematyczne wyobrażenie pojęciowego jądra danej 

kategorii, a decyzję o przynależności danego bytu do kategorii podejmujemy na podstawie 

jego podobieństwa do prototypu.22 W centrum kategorii znajdziemy te egzemplarze, które są 

wyraziste i najbliższe prototypowi, na peryferiach kategorii usytuują się egzemplarze 

wątpliwe czy dyskusyjne. Dlatego też, większość kategorii jest rozmyta, kategorie nie mogą 

mieć jasno wyznaczonych granic, ich granice muszą być nieostre, a pojedyncze kategorie 

mogą się na siebie nakładać. Co więcej, jak trafnie zauważył L.Wittgenstein23, w naszym 

doświadczeniu występują   takie kategorie, dla  których nie uda się zaproponować zestawu 

wspólnych cech definicyjnych, ponieważ nie istnieją takie cechy, które byłyby dzielone przez 
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wszystkich członków kategorii. To, co spaja daną kategorię to podobieństwo rodzinne, czyli 

sieć podobieństw poszczególnych członków tak, że „przypominają siebie nawzajem na 

rozmaite sposoby.”24 Kategoryzując pojęcia i słowa korzystamy z wiedzy o świecie, która 

wynika z naszych doświadczeń fizycznych, wykształcenia i kultury, w której się 

wychowaliśmy i/czy, z którą się utożsamiamy. Czy zatem osobę pracującą np. 6 godzin 

dziennie nazwiemy leniem, tylko do pewnego stopnia będzie zależało od klasycznej definicji 

lenia. Nasza decyzja będzie w zasadniczym stopniu uzależniona od modelu pracy i 

odpoczynku przyjętego w naszej kulturze narodowej, etnicznej, rodzinie lub firmie. Co 

ważne, osoba nazwana leniem uzna naszą krytykę za mniej lub bardziej usprawiedliwioną w 

zależności od swojego, a nie naszego zrozumienia tej kategorii. Inaczej mówiąc, słowo lub 

zwrot umożliwia nam dostęp do olbrzymiego repozytorium wiedzy pozajęzykowej, zwanej 

przez kognitywistów encyklopedyczną. Wchodzimy w  posiadanie tej wiedzy poprzez nasze 

doświadczenia społeczne, czyli interakcję z innymi ludźmi oraz doświadczenia fizyczne, czyli 

interakcję ze światem dookoła nas.25  Można przypuszczać, że metafory, te najbardziej 

skonwencjonalizowane  i te nowe, powstają właśnie w oparciu o  wiedzę o domenach 

źródłowych i docelowych. Należy jednak pamiętać o tym, że wiedza encyklopedyczna nie jest 

ani obiektywna, ani dana raz na zawsze. Nawet w ramach jednej kultury, wiedza konkretnego 

użytkownika języka jest wypadkową wiedzy dzielonej przez całą grupę społeczną i wiedzy 

indywidualnej danego użytkownika; z upływem czasu może się też pogłębiać i ewoluować, 

na przykład pod wpływem bieżących wydarzeń. Uzasadnienia i interpretacji znaczenia 

domeny źródłowej można też szukać w ramach semantycznych  Charles’a Fillmore’a. 

Językoznawca tłumaczy, że „ przez termin ‘rama’ rozumie jakikolwiek system pojęć, które 

powiązane są ze sobą w taki sposób, że aby zrozumieć którekolwiek z nich trzeba zrozumieć 

całą strukturę, której jest częścią; jeśli jedna z  rzeczy w takiej strukturze jest wprowadzona 

do tekstu lub rozmowy, wszystkie inne stają się natychmiast dostępne.” 26 Proponując teorię 

ram, Ch.Fillmore zwraca uwagę na pewne aspekty języka, które są bardzo istotne w 

kontekście tego artykułu. Po pierwsze zauważa, że”  znaczenie słowa nie może być naprawdę 

zrozumiane przez osobę, która nie zdaje sobie sprawy z tych ludzkich trosk i problemów , 

które są powodem istnienia danej kategorii”27. Jak mówi, słowo wegetarianin może być 

zrozumiałe tylko w kontekście społeczeństwa, w którym zazwyczaj jada się mięso, a 
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rezygnacja z jedzenia mięsa jest świadomym wyborem. Zatem, użyte słowo lub metafora 

powoduje, że sięgamy do  przywoływanych przez nie ram.  Co więcej, domena źródłowa 

ustrukturyzowana jest często przez więcej niż jedną ramę. Analizując metaforę SZEF TO 

MÓZG ORGANIZACJI widzimy, że w tworzenie rzutowań zaangażowane są pojęcia i 

wyrażenia z ramy ĆWICZENIA FIZYCZNE, PRACA czy ZDROWIE. Jeśli zatem różni 

„użytkownicy” metafory  odwołają się do różnych ram lub/i wypełnią ramy przez nią 

przywoływane różnymi treściami, jak stało się w przypadku opisywanej wcześniej metafory 

FIRMA TO RODZINA,  może dojść do konfliktu ram i, co za tym idzie, nieporozumienia.  

5. Wskazówki praktyczne 

Z powyższych rozważań można wyciągnąć kilka praktycznych wskazówek dla 

menedżerów, szczególnie menedżerów pracujących w środowisku wielokulturowym,  którzy 

chcieliby skutecznie  posłużyć się metaforą w celu na przykład: 

 przekazania wizji firmy w najbardziej obrazowy sposób,  

 wyjaśnienia roli wykonywanego w danym momencie zadania, 

 ułatwienia przejścia przez okres zmiany.  

Dobierając metaforę, menedżerowie przede wszystkim powinni zdawać sobie sprawę z 

tego, że przekazują nie tylko słowa, ale i wywołują tysiące skojarzeń. Wobec tego, jeśli 

metafora ma być zaproponowana osobom, o których środowisku, kulturze lub zwyczajach 

wiemy niewiele, wskazane jest poszukać  metafory odwołującej się do wspólnego wszystkim 

ludziom poznania ucieleśnionego i schematów wyobrażeniowych czy obiektywnej wiedzy o 

świecie fizycznym. Należy odwołać się do doświadczeń ciała i ducha bliższych czy 

wspólnych wszystkim uczestnikom komunikacji, a nie do doświadczeń charakterystycznych 

dla danej wspólnoty narodowej, etnicznej czy klasowej. Jeśli jednak firma, czy menedżer 

pracuje w dobrze znanym sobie środowisku, to wtedy może spróbować wykorzystać swoją 

znajomość lokalnej kultury lub kultur i zaproponować metaforę, która choć różnie rozumiana 

przez różnych pracowników, nie będzie powodowała nieporozumień, konfliktów czy lęków, 

ale będzie poprzez różne realizacje stymulowała rozwój firmy, prace nad wspólnym 

projektem, czy ułatwiała pracownikom przystosowanie się do zmiany. Aby dobrze tę 

metaforę dobrać, menedżer może posłużyć się przedstawionymi powyżej narzędziami, czyli 

zastanowić się nad  odpowiedniościami  ontologicznymi  i epistemicznymi metafory  i 

przemyśleć do jakich obszarów wiedzy encyklopedycznej adresata  i do jakich ram 

semantycznych może się odwoływać. Dokładna analiza powinna przynieść jeszcze jeden 

bardzo ważny skutek. W firmie  pracującej w środowisku wielokulturowym dobrze dobrana 



metafora może ułatwić pracownikom wzajemne zrozumienie, bez jednoczesnego narzucania 

im kultury firmy, która będzie bliska tylko pewnej grupie pracowników, ale obca drugiej. 

Innymi słowy, przemyślana metafora, nawet jeśli jest różnie interpretowana, nie musi 

prowadzić do nieporozumień. Wręcz przeciwnie, pozwalając każdemu odnaleźć swoją 

interpretację, może być praktycznym środkiem łączącym wspólną wizję firmy z 

indywidualizmem i kulturową tożsamością pracowników. 

Podsumowanie 

Celem tego artykułu było wykazanie, że metafora konceptualna  jest pojęciem nie tylko 

ciekawym,  ale i bardzo pojemnym i złożonym. Dobrze użyta, może być  potężnym 

narzędziem w ręku menedżera. Aby tak się stało, osoby zajmujące się zarządzaniem 

zespołami wielokulturowym powinny spróbować  dobrać i przeanalizować metaforę, której 

chcą użyć za pomocą narzędzi proponowanych przez językoznawstwo kognitywne. Autorki 

mają nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia i przykłady pokazały potencjał takiej analizy i 

zachęcą menedżerów do podjęcia  próby. 
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Streszczenie 
Zarządzanie zespołami wielokulturowymi rodzi problemy z efektywną komunikacją i 

właściwym doborem jednostek leksykalnych, ponieważ za tymi samymi słowami mogą stać 

odmienne znaczenia. Językoznawstwo kognitywne, w tym teoria metafory pojęciowej, 

proponuje ciekawy zestaw narzędzi, których można użyć aby komunikacje ułatwić i uniknąć 

niebezpieczeństwa niezamierzonej wieloznaczności. Autorki artykułu przybliżają wybrane 

instrumenty językoznawstwa kognitywnego oraz przedstawiają ich praktyczne zastosowanie 

w praktyce menedżera. 

 


