
Wstęp

Tematem tej książki jest kognitywna analiza dyskursu. To 
pozornie proste sformułowanie kryje jednak w sobie wiele 
niejasności. Na przykład nie jest wcale oczywiste, co oznacza 
termin „kognitywna”. Inaczej przymiotnik ten funkcjonuje 
na gruncie językoznawstwa, inaczej w psychologii, jeszcze 
inaczej wypada zdefiniować nauki kognitywne ukierunkowane 
na sztuczną inteligencję i symulację komputerową; w końcu 
inaczej pojęcie to bywa używane w antropologii (por. Kubiń-
ski 2005; Kalisz, Kubiński i Buller 1996). Zresztą sami języ-
koznawcy też nie są zgodni co do znaczenia tego terminu. Do 
szeroko pojętych językoznawczych podejść kognitywnych za-
licza się często kilka odmiennych propozycji: gramatykę ko-
gnitywną Langackera, gramatykę konstrukcyjną Fillmore’a 
i Goldberg, koncepcję NTL (neural theory of language – języ-
koznawstwa neurologicznego) Lakoffa, teorię przestrzeni 
mentalnych i amalgamatów Fauconniera, a nawet liczne i bar-
dzo zróżnicowane metodologicznie podejścia kognitywno-funk-
cjonalne (np. propozycje Givóna). Wszystkie są ze sobą czę-
ściowo zbieżne (co podkreśla szczególnie Langacker 2006 
i Langacker 2008), chociaż nie wszyscy autorzy tych koncepcji 
równie skwapliwie przyznają się do powinowactwa. Wspól-
nym mianownikiem jest tu oczywiście psychologicznie reali-
styczne przedstawienie procesu przetwarzania danych języ-
kowych w umyśle użytkownika językowego (albo wręcz w jego 
mózgu – jeśli zgodzimy się z najnowszymi poglądami Lakof-
fa w tej kwestii). Ponieważ to Langacker usiłuje powiązać ze 
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sobą w spójną koncepcję poszczególne wątki rozwijane w ra-
mach całego wachlarza podejść kognitywnych i funkcjonal-
nych, właśnie gramatyka kognitywna Langackera będzie pod-
stawą omawianej tu propozycji analizy dyskursu (zatem to 
koncepcje Langackera pozwolą nam ustalić interpretację ter-
minu „kognitywna”).

Jeszcze więcej niejasności wiąże się z próbą zdefiniowania 
pojęcia dyskursu. Tu rozmaitość i różnorodność koncepcji jest 
tak wielka, że właściwie nie da się ich wszystkich ogarnąć. 
Dla językoznawcy dyskurs sprowadza się do wypadków uży-
cia językowego. W ramach podejść formalnych do języka 
(tj. takich jak np. propozycje Chomsky’ego zakładające auto-
nomię języka wobec innych poznawczych systemów człowieka 
oraz autonomiczny status składni wobec innych elementów 
struktury języka – czyli modularność budowy języka) użycie 
językowe domaga się odrębnego potraktowania od opisu sys-
temu językowego. Dyskurs byłby przedmiotem opisu jakiejś 
teorii performancji (podczas gdy system językowy byłby przed-
miotem opisu jakiejś teorii kompetencji językowej). W prak-
tyce zwolennicy Chomsky’ego analizują jednostki językowe 
na poziomie zdań (lub niższych jednostek), traktując dyskurs 
jako poziom struktur obejmujących większą liczbę zdań i dla-
tego charakteryzujących się zupełnie odmienną organizacją 
od struktur zdaniowych, co z kolei wymaga odwołania się do 
zupełnie innych kategorii opisowych. Analiza dyskursu nie 
mieści się wówczas w opisie języka jako systemu, lecz w ja-
kimś odrębnym (z reguły pozostającym w sferze domniemań) 
opisie performancji językowej.

W funkcjonalnych podejściach do języka takie odseparowa-
nie samego języka od użycia językowego nie jest możliwe. 
Dyskurs należy wówczas zdefiniować jako przypadki zawsze 
skontekstualizowanego użycia językowego, tj. jako wypowie-

dzi językowe pojawiające się w jakimś kontekście fizycznym, 
mentalnym, społecznym lub kulturowym. W zależności od 
danego podejścia można wówczas określić funkcjonalne po-
wiązania tak skontekstualizowanych wypowiedzi językowych 
z różnymi aspektami rzeczywistości pozajęzykowej. Tu zresz-
tą też mamy wielkie materii poplątanie, ponieważ właściwie 
każde podejście do dyskursu pozwala wyodrębnić bardzo róż-
ne powiązania funkcjonalne między wypowiedziami języko-
wymi a rzeczywistością pozajęzykową. Niekiedy ważniejsze 
jest to, co jakieś wypowiedzi językowe mogą nam powiedzieć 
o różnych aspektach rzeczywistości pozajęzykowej (np. stra-
tyfikacja społeczna, kwestie relacji władzy, dominacji, femi-
nizm, postkolonializm itp.), niż to, czego możemy się dowie-
dzieć z nich o samym języku. Stąd tak silny nurt refleksji nad 
dyskursem ujmowanym w kategoriach ideologicznych (np. tra-
dycja związana z pracami Foucaulta). Tak pojmowany dyskurs 
niewiele ma wspólnego z ujęciami bardziej językoznawczymi. 
Przy okazji definiowania pojęcia dyskursu zawsze należy więc 
zwrócić uwagę na to, z jakich założeń wstępnych wynika dana 
definicja. To, jak w danej metodologii pojmowany jest dyskurs, 
będzie miało decydujący wpływ na opartą na tej metodologii 
analizę dyskursu. Inne będą zastosowane pojęcia i inne wy-
niki analizy. Tak jak sam język może być przedmiotem wie-
lu alternatywnych podejść badawczych, tak też do opisu 
dyskursu prowadzi niejedna droga (zresztą niektórzy zwo-
lennicy funkcjonalnego podejścia do dyskursu, jak na przykład 
Tannen, uważają, że analiza dyskursu jest wręcz tożsama 
z analizą języka, bo wyabstrahowanie języka z kontekstu uży-
cia może być, co najwyżej, opisowo użyteczną fikcją).

Z niejednoznaczności pojęcia dyskursu wynika daleko idąca 
ambiwalencja pojęcia analizy dyskursu. Literatura poświę-
cona analizie dyskursu jest więc tyleż rozległa, co metodo-
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logicznie zróżnicowana. Schiffrin (1994: 5) stwierdza, że 
„analiza dyskursu jest powszechnie uważana za jedną z naj-
obszerniejszych i najmniej zdefiniowanych dziedzin języko-
znawstwa”. Ponadto analiza dyskursu ma z reguły charakter 
interdyscyplinarny, co dodatkowo wzmaga wspomniane 
metodologiczne zróżnicowanie. Czy uzyskane w ramach tych 
zróżnicowanych podejść zrozumienie rozlicznych aspektów 
dyskursu da się przełożyć na kategorie opisowe językoznaw-
stwa kognitywnego? A jeśli tak, to w jakiej mierze? To jedno 
z pytań, którymi chcę się zająć w tej książce. Zresztą, wobec 
wspomnianych powyżej niejasności, pytań tych musi być wię-
cej i to niekiedy wręcz zasadniczych. 

Co kryje się pod pojęciem k o g n i t y w n e j  analizy dys-
kursu? Czym jest w ogóle kognitywizm? I jaka jest obecnie 
kondycja językoznawstwa kognitywnego? Dlaczego można 
domniemywać, że analiza dyskursu oraz badania nad dzie-
cięcą akwizycją języka mają obecnie kluczowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju językoznawstwa kognitywnego? Tym zaj-
mie się rozdział pierwszy tej książki. Rozdział drugi próbuje 
odpowiedzieć na pytania, czym jest dyskurs, jakie są jego al-
ternatywne definicje, jakie są alternatywne koncepcje anali-
zy dyskursu oraz do jakich wniosków można dojść dzięki ana-
lizie dyskursu. Trzeci rozdział obejmuje przegląd wczesnych 
ujęć kognitywnych, w tym powodów wskazujących na ko-
nieczność podjęcia kognitywnej analizy dyskursu, zrębów jej 
modelu wyłaniających się pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
i dojrzałej już koncepcji Langackera z roku 2001. Należy też 
zastanowić się, na ile ta ostatnia pozwala uwzględnić wnio-
ski sformułowane na gruncie innych podejść, omówionych 
w rozdziale drugim. Rozdział wieńczy garść spekulacji na te-
mat empatii oraz kwantytatywnych badań nad tak zwany-
mi komputerowymi korpusami językowymi. 

Uważam, że przyszłość językoznawstwa kognitywnego okreś-
lą badania nad dziecięcą akwizycją języka oraz badania nad 
dyskursem. Właśnie na tych dwóch polach dojdzie do kon-
frontacji pojęć i analiz wypracowanych w ramach podejścia 
kognitywnego z nowymi danymi językowymi. Badania nad 
akwizycją języka pozwolą pokazać, jak repertuar zachowań 
językowych wyłania się z procesu ontogenezy, badania nad 
dyskursem pozwolą lepiej zrozumieć rolę rzeczywistych za-
chowań językowych w wymiarze komunikatywnym i społecz-
nym. We wcześniej wydanej książce (Dąbrowska i Kubiński 
2003) próbowałem we współpracy z Ewą Dąbrowską zebrać 
kilka ważnych artykułów podsumowujących pewien etap po-
szukiwań podjętych w tej pierwszej dziedzinie. Tutaj, w ra-
mach nieco innej formuły, próbuję spopularyzować w języku 
polskim osiągnięcia badaczy – głównie amerykańskich – na 
tym drugim polu. Mam nadzieję, że książka ta okaże się po-
żyteczna jako punkt wyjścia do bardziej wnikliwych badań 
językoznawców polskich nad tematyką dyskursu.




